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Постановка проблеми. Теоретичні дослідження обліку та аудиту
дебіторської заборгованості свідчать про недостатнє вивчення питання
розрахунків, що спричинює викривлення інформації про стан розрахунків та
фінансовий стан підприємства в цілому, заборгованості та зобов'язань є
дискусійними, а ряд важливих аспектів їхньої організації, оцінки та методики
обліку потребують удосконалення. Значний внесок у розгляд проблем теорії та
практики бухгалтерського обліку й аудиту розрахунків з дебіторами і
дебіторської заборгованості зробили вітчизняні та закордонні дослідники: Е.
Аренс, Р. А. Адамс, І. О. Бланк, Ф. Ф. Бутинець, В. В. Вітлінський, Г. М.
Давидов, Н. І. Дорош, Д. І. Коваленко, Л. П. Кулаковська, Н. М. Новікова,
В. С. Рудницький, В. П. Савчук, В. В. Собко, В. П. Суйц, Б. Ф. Усач,
А. Д. Шеремет й інші.
Метою статті є узагальнення теоретичних напрацювань вчених в області
вивчення підходів до класифікації та систематизації дебіторської заборгованості,
а також сутності економічного механізму формування відносин з дебіторами.
Виклад основного матеріалу. Розрахунково-платіжний механізм є однією з
базових структур ринкової економіки, адже від його чіткої та безупинної роботи
залежить загальна ефективність функціонування економічних інститутів. При
цьому, розрахунки є важливим інструментом регулювання економічних
відносин між суб’єктами господарської діяльності, а також невід’ємний і
необхідний елемент процесу розширеного відтворення, формування, розподілу
(перерозподілу) суспільного продукту [1]. Розрахунково-платіжна система
займає важливе місце в економіці, є її базовим елементом, без якого економічні
відносини в суспільстві неможливі. Основна її мета – забезпечення розвитку
виробництва товарів і послуг. Оскільки розрахунки завершують оборот вартості
активів підприємства і пов’язані з рухом як товарів, робіт, послуг, так і грошових
коштів, то вони є предметом вивчення фахівців в області економіки,
менеджменту, управління, фінансів і банківської справи. Основним джерелом
інформаційного забезпечення управління є система бухгалтерського обліку,
тому вважаємо за необхідне, у першу чергу, показати визначення розрахунків з
цієї точки зору.
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Механізм розрахунків пов’язаний з механізмом товарного виробництва і є
його продовженням. В основі як першого так і другого лежить прагнення
підприємця одержувати від економічної діяльності прибуток, тобто –
економічний інтерес. У цьому зв’язку обидва механізми не слід розглядати
ізольовано один від одного, але їх непотрібно й ототожнювати [2]. Механізм
розрахунків за своєю структурою є набагато складнішим і є похідним від
механізму товарного виробництва. Він обслуговує сферу обігу, в функціонуванні
якої крім продавця і покупця задіяні банки, держава, інші юридичні і фізичні
особи. Разом з тим його суть і конкретний зміст можуть бути розкриті лише через
природу товарного виробництва і товарно-грошових відносин [2].
За економічним змістом розрахунки поділяють на дві групи. До першої
групи відносять розрахунки, пов’язані з обертанням товарів, матеріалів та
наданням послуг, до другої – розрахунки зі сплати податків до бюджету,
позабюджетних фондів, фондів соціального страхування та забезпечення,
Пенсійного фонду тощо. В літературі такі групи розрахунків дістали назву
розрахунків за товарними операціями та фінансовими зобов’язаннями. Передача
предмету договору замовнику (партнеру, покупцю) має назву товарних операцій,
які оформлюються товарними документами (накладними, актами), а розрахунки
за них здійснюються у грошовій формі. Також в процесі господарської діяльності
підприємства вступають в розрахункові відносини з різними кредиторами: це
можуть бути банки, підприємства-інвестори, акціонери інші користувачі. Всі
вище перелічені операції орієнтовані на отримання прибутку, але об’єктом
обліку не завжди є товар, тому їх не можна одночасно класифікувати як товарні
[3].
За економіко-правовим змістом розрахунків (розрахунки, що проводяться в
результаті виконання господарських договорів та розрахунки, які виконуються в
обов’язковому порядку) їх доцільно поділяти на комерційні та некомерційні. За
предметом договору комерційні розрахунки можна класифікувати як товарні
(об’єктом обліку є продукція, виконані роботи, надані послуги) та фінансові
(об’єктом обліку є кредити банків, цільові вкладення, цінні папери, окремі
договори). Некомерційні (нетоварні) розрахунки – це розрахунки за фінансовими
зобов’язаннями перед органами державних фінансів (платежі до бюджету з
прибутку, сплата ПДВ, акцизного збору, платежі до загальнодержавних цільових
фондів, інші податкові та неподаткові платежі до бюджету та позабюджетних
фондів). Відповідно буде здійснюватися і облік розрахунків у підприємств.
Отже, розрахунок у підприємницькій діяльності – це погашення зобов’язань
одного підприємства перед іншим. Платіж – спосіб погашення зобов’язань, що
передбачає використання грошових коштів при здійсненні розрахунку [3].
За територіальним розміщенням сторін, що беруть участь у розрахунках,
розрізняють одногородні (місцеві), іногородні та міжнародні розрахунки.
Одногородні розрахунки між підприємствами обслуговуються одним і тим
самим банком або різними установами банків, розміщеними в одному місті,
іногородні – різними банками, розміщеними в різних населених пунктах.
Грошові розрахунки здійснюються або у формі безготівкових платежів, або
готівкою, тобто існують дві форми розрахунків – готівкова та безготівкова.
Безготівкові розрахунки здійснюються в основному через банк, а готівкові –
17

через касу. Під формою розрахунків розуміють зумовлені характером
економічних зв’язків способи здійснення платежі, порядок документообігу й
обігу коштів як між учасниками розрахунків, так і між ними і банком. При цьому
підприємства можуть застосовувати лише ті форми розрахунків, які встановлені
законами і постановами для всіх учасників платіжного обігу. Залежно від умов
господарської діяльності підприємств, характеру продукції, що реалізується, та
умов її відпуску покупцям, місцезнаходження платників, джерел коштів, за
рахунок яких виконуються платежі, та місця їх проведення застосовуються ті чи
інші форми розрахунків.
У розрахунках за товарно-матеріальні цінності, надані послуги і виконані
роботи, а також за іншими операціями використовують такі основні форми
безготівкових розрахунків: акцептну, акредитивну, за особистими рахунками,
платіжними дорученнями, чеками, бартер тощо. Ці форми розрізняються
способом здійснення платежів, порядком документообігу та рухом коштів між
постачальником і покупцем, а також установами, що виконують розрахунки.
Застосовувана форма розрахунків зазначається в договорі [4].
Встановлення господарських відносин суб’єкта підприємницької діяльності
з іншими фізичними та юридичними особами передбачає виникненням між ними
певних прав та зобов’язань. Під зобов’язаннями сторін у цивільному
законодавстві розуміють усі дії, які кожна зі сторін договору повинна здійснити
на користь іншої сторони і які обумовлені договором, адміністративними актами,
юридичними вчинками та іншими підставами, що не суперечать законодавству
[5]. На відміну від цього, у бухгалтерському обліку зобов’язання підприємства
виникають не в момент укладення договору, а після здійснення однією зі сторін
передбачених у ньому дій (або бездіяльності), внаслідок яких виникає
заборгованість однієї сторони перед іншою. При обліку розрахунків можуть бути
такі розміщення засобів: 1) гроші перераховані на поточний рахунок
постачальника, але товар не одержаний (дебіторська заборгованість
постачальника); 2) товар одержаний та оприбуткований, але розрахунок не
виконаний (кредиторська заборгованість покупця). Таким чином, дебіторська
заборгованість – це відокремлення засобів підприємства, а кредиторська
заборгованість – це залучення коштів у його оборот. Виникнення заборгованості
пов’язано з тим, що одночасне виконання обома сторонами зустрічних
зобов’язань за договором відбувається дуже рідко. Як правило, спочатку свої
зобов’язання виконує одна зі сторін, внаслідок чого у неї виникає право вимагати
компенсації за заборгованістю, а з іншої сторони – обов’язок оплатити цю
заборгованість. Тобто у бухгалтерському обліку в першої сторони в складі
господарських засобів виникає актив у вигляді дебіторської заборгованості, а в
іншої сторони ‒ зобов’язання перед кредитором погасити цю заборгованість, яка
називається кредиторською заборгованістю [1].
Тому правильна організація розрахунків потребує суворого дотримання
фінансової дисципліни, вчасної оплати боргів по зобов’язаннях і забезпечення
своєчасного одержання коштів за реалізовану продукцію та надані послуги.
Затримання оплати за одержані матеріальні цінності або несвоєчасне
надходження коштів за реалізовану продукцію та надані послуги призводить до
фінансових труднощів у веденні господарської діяльності. При визначенні
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сутності дебіторської заборгованості економісти часто характеризують її як
«безвідсоткову позику покупцям», оскільки виникнення такої заборгованості
спричиняється відокремленням ресурсів підприємства на певний строк, який
може набагато перевищувати строки, обумовлені договором [6].
Головною особливістю дебіторської заборгованості підприємства за товари,
роботи, послуги є те, що вона не завжди підлягає відображенню в
бухгалтерському обліку і фінансовій звітності, а лише при умові, що: по-перше,
може бути достовірно визначена грошова оцінка такої заборгованості; по-друге,
у майбутньому очікується одержання від неї економічних вигод, тобто грошових
коштів, товарів, інших активів або зменшення зобов’язань [7].
Дебіторська заборгованість спричиняє вилучення коштів з обороту
підприємств, що негативно позначається на їх фінансовому стані, а несвоєчасна
оплата боргів і зобов’язань веде до залучення в оборот коштів, які належать
іншим підприємствам. Для стягнення дебіторської заборгованості встановлені
терміни позовної давності. Дебіторська заборгованість з терміном позовної
давності, що минув, списується за рішенням керівника підприємства на
результати фінансової діяльності після того, як були прийняті всі заходи для її
стягнення (пред’явлення претензій, позовів до господарського суду відносно
дебіторів-підприємств і до суду – стосовно фізичних осіб) [8].
Згідно П(с)БО 10 дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову
та поточну. Довгострокова дебіторська заборгованість – це сума дебіторської
заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде
погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. Поточна дебіторська
заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході
нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти
місяців з дати балансу [9]. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від
реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю.
У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги з утворенням
від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та
номінальною сумою грошових коштів та/ або їх еквівалентів, що підлягають
отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця визнається
дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (процентами) у періоді
її нарахування [9].
На нашу думку, загальну класифікацію дебіторської заборгованості можна
представити таким чином (рис.1).
В бухгалтерському обліку важливого значення набуває поділ заборгованості за
термінами. Короткострокова дебіторської заборгованості підрозділяється на дві
наступні групи: «вимоги до покупців» та «інші вимоги». По першій групі
відображається дебіторська заборгованість, пов’язана з сторони, що виникає в
результаті інших господарських угод. За першою групою в балансі виділяються
наступні статті: рахунки до отримання; векселі до отримання; сумнівні рахунки
(з мінусом). В статті «рахунки до отримання» показується непогашена
заборгованість, покупців і замовників за відвантажені товари, здані роботи і
надані послуги, оскільки в умовах комерційного кредиту виникає тимчасовий лаг
між відвантаженням їх покупцеві і оплатою.
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Рисунок 1 ‒ Класифікація дебіторської заборгованості
* узагальнено автором на основі [1‒8]

Аналітично заборгованість поділяється на наступні складові:
заборгованість, що погашається своєчасно і регулярно; заборгованість, що
погашається нерегулярно і несвоєчасно, при цьому затримка може залежати не
від боржника, а від обставин на грошовому ринку; спірна заборгованість через
відмову покупців від акцепту рахунків, зумовлена незадовільністю умов
постачання. Як правило, такі спори вирішуються здійсненням двосторонніх
переговорів; сумнівна заборгованість, що виникла через низьку
платоспроможності чи банкрутство покупців; безнадійна заборгованість, що
списується з балансу [10, 11].
Наводячи класифікацію дебіторської заборгованості, досить часто автори
опускають той момент, що умовно всю дебіторську заборгованість також можна
поділити на два види: допустима і невиправдана, що набуває великого значення
в управлінні й знаходить своє відображення в обліку. Допустима дебіторська
заборгованість є наслідком недоліків в господарській діяльності підприємства і
виникає в результаті застосування форм розрахунків за товари і послуги.
Невиправдана дебіторська заборгованість виникає внаслідок недоліків в роботі
підприємства, наприклад, при виявленні недостач, розкрадань товарноматеріальних цінностей і грошових коштів [12].
Висновки. Таким чином, організація розрахунків та відносин з дебіторами
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потребує комплексного підходу управлінського персоналу підприємств, до
вирішення проблем забезпечення стабільності фінансових потоків, насамперед,
унаслідок основної діяльності та реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.
Перспективою подальших досліджень є аналіз процесу управління
дебіторською заборгованістю в системі розрахунків із дебіторами, своєчасного її
повернення та недопущення безнадійних боргів.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ
У науковій статті досліджено сутність поняття «публічних закупівель» та
особливості їх проведення. Також було розкрито основні етапи здійснення
процедури публічних закупівель, виявлено переваги та недоліки сучасної системи
функціонування публічних закупівель.
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Постановка проблеми. В умовах трансформації сучасних економічних
процесів важливим інструментом реалізації економічної політики держави є
публічні закупівлі. Внаслідок функціонування системи публічних закупівель
держава задовольняє суспільні потреби в товарах, роботах, послугах, а також
утримує та фінансує бюджетні установи. В свою чергу для підприємств публічні
закупівлі є можливістю для розширення ринку збуту.
Ефективність системи публічних закупівель дає змогу забезпечити
преференціями національних виробників, надати стратегічну підтримку
провідних промислових підприємств. При цьому, економічний ефект від
використання публічних закупівель виявляється не лише у масштабах прямої
економії коштів від зниження цін на об'єкти постачання, a також у заощадженні
на експлуатаційних витратах при використанні придбаних благ, підвищенні
якості ресурсів за незмінної ціни угоди, наявності додаткових вигод.
Ринок публічних закупівель в Україні за останні роки своєї діяльності
показав, що приватний сектор здатний мати прибуток та інші переваги від
співпраці із державою, а вона, у свою чергу, досягати економії коштів від такого
виду співробітництва.
Реформа публічних закупівель в Україні була визнана однією з
найуспішніших реформ 2016 року. Вона здобула значну вітчизняну та
міжнародну підтримку. Але, попри досить широке визнання, ця реформа — як і
більшість реформ в Україні — зіштовхнулася зі значним опором та викликала
палкі дискусії.
Неповнота інформації ускладнює ефективне використання електронної
системи публічних закупівель. Наприклад, основні учасники закупівельного
процесу мають труднощі з організацією процедур, а представники регулюючих
органів – з виконанням функції контролю та аналізу. Відповідно, це може
призвести до помилок в інтерпретації даних, що генеруються системою та
можуть призвести до некоректних висновків.
Однак, недоліки організаційно-правового забезпечення публічних
закупівель створюють передумови для генерації низки негативних явищ, які
знижують ефективність та економність такого механізму витрачання бюджетних
коштів. В цьому контексті доцільною є належна трансформація публічних
закупівель, виходячи із специфіки сучасних економічних умов.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню здійснення
публічних закупівель та оцінці їх ефективності присвячено праці як вітчизняних,
так і зарубіжних вчених, науковців, практиків. Слід відмітити найбільш
значущими роботи таких науковців як Дж. Гелбрейт, Дж. Cтігліц, Я. Горбатюк,
І. Круп’як, Д. Мартинович, Л. Федулова, В. Міняйло, Н. Чухрай, В. Прядка, Н.
Ткаченко, В. Смиричинський, Н. Тополенко. Незважаючи на наявність багатьох
публікацій із проблематики публічних закупівель, подальшого дослідження
потребують особливості функціонування системи публічних закупівель з
урахуванням специфіки сучасних економічних перетворень.
Мета наукового дослідження полягає в аналізі особливостей
функціонування системи публічних закупівель в Україні, виявленні основних
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переваг та недоліків діючої системи закупівель та в обґрунтуванні шляхів їх
вирішення.
Виклад основного матеріалу. Для забезпечення вирішення тактичних і
стратегічних завдань держави важливе значення мають публічні закупівлі. Як
відомо, найбільшим споживачем у країні є держава. З огляду на це, публічні
закупівлі можуть формувати ринки товарів і послуг, впливати на витрати і
споживання, сприяти впровадженню інновацій та нових технологій. На користь
публічних закупівель свідчить і той факт, що в окремих секторах (оборонній
промисловості, сфері охорони здоров’я, науково-дослідній галузі, будівництві,
енергетиці, транспорті тощо) державні закупівлі є одним із найважливіших
ринків збуту.
В Україні для центральних органів виконавчої влади та замовників, що
здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання з 1 квітня 2016 року та
для всіх замовників - з 1 серпня 2016 року вступив в дію Закон України «Про
публічні закупівлі» [2]. Закон визначає публічні закупівлі як «придбання
замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому Законом».[1]
Закон України «Про публічні закупівлі» є наслідком економічних і
політичних змін в країні. Необхідність змін у сфері державних закупівель
спричинено необхідністю: боротьби з нецільовим витрачанням бюджетних
коштів, зниження наслідків кризових явищ, забезпечення конкуренції на ринку
публічних закупівель та залучення інвестицій.
За положеннями Закону України «Про публічні закупівлі» усі замовники,
вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) яких дорівнює або
перевищує 200 тисяч гривень, робіт – 1,5 мільйона гривень, повинні проводити
закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та
територіальної громади через електронну систему державних закупівель –
PROZORRO [1]. Ця система спрямована на забезпечення максимальної
прозорості на ринку публічних закупівель – договори і тендерна документація
розміщується на сайті. На Антимонопольний комітет України покладається
функція із забезпечення ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, які
беруть участь у процедурах закупівлі, через прийом та розгляд скарг про
порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Проте існуюча система
публічних закупівель не облишена недоліків. Так, процедура торгів у ряді
випадків може зводитися до фіксування результатів; процедура оскарження
результатів тендерів є складною і непрозорою; часто є недостатнім рівень
професіоналізації членів тендерного комітету тощо.
Закупівлі є важливою частиною діяльності установ, організацій,
підприємств державного сектору по створенню суспільних благ. Процес
публічних закупівель включає у себе визначення потреби, планування, аналіз
ринку, підготовку тендерної документації, проведення тендеру, процес
визначення відбору/кваліфікації постачальників, переговори за договорами,
підготовку та підписання договорів та контроль за їхнім виконанням.
Публічні закупівлі спрямовані на задоволення потреб через надання
державних послуг. У кожній країні по всьому світу державні закупівлі
становлять значну частку ВВП (від 8% до 21%), а отже, державні закупівлі є
потужним інструментом впливу на ринок як з боку виробництва, так і з боку
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споживання [6]. Ефективне функціонування цього сектора є необхідною умовою
для формування стійкої та ефективної економічної системи в цілому. Реформа
публічних закупівель в Україні включає в себе зміну законодавства і
впровадження електронної системи закупівель, яка отримала назву ProZorro.
Реформа зробила сферу публічних закупівель більш доступною для широкої
публіки, відкритість системи підвищила рівень прозорості та обізнаності
громадян щодо сфери публічних закупівель.
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Рисунок 1 – Алгоритм проведення закупівель відповідно до Порядку
здійснення допорогових закупівель від ProZorro
Згідно з даними веб-сайту bi.prozorro.org, протягом 2018 року завдяки
«Prozorro» економія державних коштів становить більше ніж 36 мільярдів
гривень. Наскільки це відповідає дійсності має відповісти незалежне
дослідження. Проте сьогодні свої закупівлі здійснюють більше 8 мільйонів
держзамовників, оголошено понад 1,5 млн. тендерів.
Україна як член Угоди СОТ про державні закупівлі (GPA) стала ще більш
відкритою для іноземних учасників і отримала доступ до закупівель за кордоном.
Електронна система спростила доступ до торгів для учасників, знизила рівень
витрат на адміністрування як самої системи з боку держави, так і витрат на
адміністрування процесу з боку закупівельників та учасників і в цілому
прискорила процес закупівель. До того ж, моніторинг процесу закупівель, який
охоплює електронна система, став більш простим та доступним [7, с.472]
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», виокремлюють три
узагальнені стадії процесу публічних закупівель [1]:
‒ ідентифікацію потреби, прийняття рішення щодо того, які товари, роботи або
послуги мають бути придбані і коли (планування закупівель);
‒ процес розміщення оголошення про закупівлю відповідних товарів, робіт або
послуг, кваліфікацію постачальника (включно з аукціоном для конкурентних
процедур) та підписання договору;
‒ процес адміністрування договору.

24

Варто зазначити, що умови закупівлі (пороги, процедури) можуть варіювати
в залежності від типу замовника. Визначення замовників за типами окреслене в
Законі України «Про публічні закупівлі» (стаття 1).
Реформа публічних закупівель є однією з найуспішніших українських
реформ, яка стала прецедентом результативної взаємодії громадянського
суспільства, держави та бізнесу. Незважаючи на необхідність подальшого
удосконалення, можна виділити ряд позитивних змін, до який призвела реформа
публічних закупівель.
Реформа збільшила загальну обізнаність громадян України щодо публічних
закупівель. Це досягнення важливе, тому що саме громадяни є кінцевими
споживачами державних послуг, забезпечення роботи яких підтримують
закупівлі а також тими, хто насправді платить за закуплені товари через податки.
ЄС [5, с.140]. У рамках реформи відбулась децентралізація торгових
майданчиків: станом на кінець січня 2017 року працює 17 акредитованих
приватних торговельних майданчиків (для всіх закупівель) замість одного
державного. Реформа відкрила для вітчизняних закупівельників можливість
долучитись до глобального ринку державних закупівель. 18 травня 2016 року
Україна приєдналася до Угоди СОТ про державні закупівлі (GPA), що дозволило
українському бізнесу брати участь у державних закупівлях 45 країн-членів
угоди. Згідно з оцінкою Світового банку, ринок GPA охоплює близько 2,5%
світової економіки (1,7 трильйона доларів) [2].
Також реформа у сфері державних закупівель підштовнула зміни і в
суміжних до публічних закупівлях сферах. Прикладом таких змін є: початок
розробки положення про моніторинг закупівель, впроваждення електронних
державних послуг на основі Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних»
тощо), впровадження прозорих механізмів продажу державного майна через
систему «ProZorro» [4, с.89].
Електронна форма системи публічних закупівель має багато переваг:

оптимізує процес за рахунок збільшення швидкості операцій (немає
необхідності бути присутнім під час проведення торгів);

зменшує адміністративний тягар (менше документів і часу для підготовки
процедури закупівлі);

забезпечує більш високий рівень безпеки документів, розміщених через
Інтернет.

електронна форма закупівель є одним із багатьох рушійних факторів
посилення конкурентоспроможності у короткостроковій та довгостроковій
перспективі. Короткостроковий ефект впливу ProZorro на конкурентність
виявляється у збільшенні кількості учасників, підвищенні однорідності
учасників та зменшенні мотивації до змови між замовником та
постачальником.
Суттєвою перешкодою для ефективних публічних закупівель в Україні є
низький рівень присутності іноземних компаній на ринку публічних закупівель.
Відтак, відкритість ринків публічних закупівель для іноземних компаній
спричинить зростання якості товарів, робіт та послуг при більш низькій ціні.
Сама система не здатна вбити корупцію, знівелювати тендерні змови чи
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протидіяти необ’єктивному завищенню цінової пропозиції, проте, переведення
закупівель в електронний формат надає змогу ці процеси виявити, дізнатись про
них та протидіяти їм [3]. Адже часто переможцями торгів стають постачальники,
вартість пропозиції продукції, робіт та/чи послуг яких є нижчою від собівартості.
Це може бути пов’язане із наявними недоліками технологічного процесу,
низькою якістю продукції, що дозволяє постачальнику демпінгувати на ринку.
Крім цього, постачальник може значно занижувати ціну своєї продукції за
наявності умислу на шахрайські дії – не виконувати умови договору, проте
привласнити грошові кошти замовника, які одночасно є й державними коштами.
Враховуючи обсяги публічних закупівель та динаміку їх зростання, з
впевненістю можна сказати, що такий ринок є привабливим для вітчизняного
виробника, а проведення роботи з підвищення конкурентоспроможності товарів
та приведення їх у відповідність до європейських стандартів якості дасть змогу
в подальшому на рівних умовах конкурувати на ринках ЄС, забезпечуючи собі
зростання прибутку та створення позитивного іміджу.
Висновки. Ефективне функціонування системи публічних закупівель в
умовах сучасних економічних перетворень дає змогу вирішити низку соціальноекономічних проблем держави, забезпечує проведення наукових досліджень,
створення та впровадження нових технологій і розробок. Вдосконалення системи
публічних закупівель має унеможливлювати необґрунтоване завищення ціни на
товари та послуги з боку учасників торгів, подачу недостовірної інформації про
учасників закупівель та зловживання службовим становищем під час
застосування тендерів з одним постачальником. Оцінюючи публічні закупівлі з
точки зору перспективності для українських підприємств, слід зауважити про
чудову нагоду їх виходу на нові ринки збуту для розширення своєї діяльності та,
відповідно, збільшення прибуку.
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Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ
ПРOБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВOМ В УМOВАХ
ЕКOНOМІЧНOЇ КРИЗИ
В статті oбгрунтoванo сутність та управління підприємствoм в умoвах
екoнoмічнoї кризи, метoди та фoрми йoгo здійснення. Викладені напрямки
діяльнoсті підприємства в рамках антикризoвoї прoграми та механізми
здійснення антикризoвoгo управління. Запропоновано кoмплексних захoдів пo
вихoду підприємства з кризи.
Ключoві слoвa: фінансoва криза, антикризoве управління, антикризoва
прoграма управління підприємствoм, маркетингoва пoлітика.
В умoвах екoнoмічнoї та сoціальнoї нестабільнoсті підприємствам дoсить
сталo ще складніше планувати та здійснювати гoспoдарську діяльність на
дoвгoстрoкoву перспективу. Врахoвуючи це oсoбливoї актуальнoсті, в умoвах
екoнoмічнoї кризи, набув прoцес рoзрoбки та викoристання сучасних та
ефективних метoдів і фoрм здійснення антикризoвoгo управління
підприємствoм. Негативний вплив тенденцій світoвoї екoнoміки на діяльність
підприємств викликав пoтребу в прoведенні аналізу ефективнoсті прoцесу
управління та застoсування антикризoвoгo управління підприємствoм і вибoру
найбільш йoгo ефективних фoрм.
Дoслідженням питань управління підприємствoм в умoвах екoнoмінoї кризи
присвячені праці таких наукoвців, як І. Т. Балoбанoв, С. Г. Беляєв, O. O.
Терещинкo, А. Г. Грязнива, С. М. Oнитькo, Т. С. Клебанoв, Л. O. Лігoненкo, O. І.
Пуштар, І. А. Бланк, М. Хамер та ін.
Метoю данoгo дoслідження є аналіз прoблем управління підприємствoм в
умoвах екoнoмічнoї кризи.
Аналiзуючи вплив кризи на пiдприємствi, необхiдно враховувати, що
кризовi ситуацiї мають не лише негативний i руйнiвний вплив, але й несуть у
собi потенцiал змiн. Адже кризова ситуацiя характеризується рiзким переломом
у дiяльностi пiдприємства, наслiдки якого вимiрюються, i сумнiвами щодо
структурних складових, якi змушують керiвництво переглядати власне бачення
органiзацiї [1, с. 122].
Варто зауважити, що фiнансова криза – це фаза не збалансованої дiяльностi
пiдприємства в умовах обмеженостi можливостей впливу менеджерiв на
грошово-кредитнi вiдносини, якi виникли на певному пiдприємствi. Зазвичай з
кризою, тiсно пов’язана загроза неплатоспроможностi та банкрутства
пiдприємства, дiяльнiсть його в неприбутковiй зонi або вiдсутнiсть у
пiдприємства потенцiалу для успiшного функцiонування. З позицiї фiнансового
менеджменту кризовий стан суб’єкта господарювання полягає в його
неспроможностi здiйснювати фiнансове забезпечення поточної виробничої
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дiяльностi. Фiнансову кризу на пiдприємствi характеризують за трьома
параметрами: джерела (фактори) виникнення; вид кризи; стадiя розвитку кризи.
Iдентифiкацiя вказаних ознак дозволяє правильно визначити дiагноз фiнансової
неспроможностi пiдприємства та пiдiбрати найбiльш ефективний каталог
антикризових заходiв [5, с. 13].
Варто зазначити, що стадiї розвитку кризових ситуацiй на пiдприємствi
визначають та обґрунтовують сутнiсть, наслiдки та необхiднi заходи для їх
усунення:
- зниження обсягiв прибутку (криза в широкому значеннi). Наслiдком є
погiршення фiнансового стану пiдприємства, скорочення джерел i резервiв
розвитку. Вирiшення проблеми може стати як застосування стратегiчного
(перегляд стратегiї, реструктуризацiя пiдприємства), так i змiни тактичного
управлiння (зниження витрат, пiдвищення продуктивностi);
- збитковiсть виробництва. Наслiдок – зменшення резервних фондiв
пiдприємства. Вирiшення проблеми перебуває в областi застосування
управлiння, що реалiзується, як правило, в реструктуризацiї пiдприємства;
- виснаження чи вiдсутнiсть резервних фондiв. На погашення збиткiв
пiдприємство спрямовує частину оборотних коштiв i тим самим переходить у
режим скороченого вiдтворення. Реструктуризацiя вже не може бути
використана для вирiшення проблеми, тому що вiдсутнi засоби на її проведення.
Потрiбнi оперативнi заходи для стабiлiзацiї фiнансового стану пiдприємства i
пошук засобiв на проведення реструктуризацiї;
- неплатоспроможнiсть. Пiдприємство немає засобiв профiнансувати навiть
скорочене вiдтворення та (або) платити по попереднiм зобов’язанням. Виникає
загроза припинення виробництва та (або) банкрутства. Необхiднi екстренi заходи
з вiдновлення платоспроможностi пiдприємства та пiдтримки виробничого
процесу.
Антикризове управлiння – це управлiння в умовах ризику на основi аналiзу,
планування, органiзацiї, контролю взаємозалежних операцiй при прийняттi
рiшень; аналiз макро- та мiкросередовища з метою виявлення сигналiв щодо
загрози кризи; попереджувальний (превентивний) комплекс заходiв щодо
запобiгання або пом’якшення проходження кризової ситуацiї; стратегiчний
контролiнг; сукупнiсть форм i методiв реалiзацiї антикризових процедур
вiдповiдно до ситуацiї i ресурсних можливостей конкретної системи [4, с. 88].
Основним завданням управлiння пiдприємством в умовах економiчної кризи
є розробка програми управлiння для стабiлiзацiї фiнансової стабiльностi. Проте,
керiвники українських пiдприємств недостатньо уваги придiляють
антикризовому менеджменту, але саме ефективна програма антикризового
управлiння пiдприємством допоможе подолати наслiдки кризових явищ.
Сукупнiсть негативних явищ на пiдприємствi, якi вирiшує антикризове
управлiння, можна подiлити на чотири групи:
1) розпiзнавання передкризових ситуацiй, що передбачає необхiднiсть
своєчасно виявлення настання кризи, знайти її першi ознаки, зрозумiти її
характер, розробити механiзми запобiгання кризi i впровадити в реалiї. I це
досягається за допомогою управлiння, яке вирiшує проблеми життєдiяльностi
пiдприємства в перiод кризи, сприяє виходу з кризи i лiквiдацiї її наслiдкiв.
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2) проблеми антикризового управлiння пов’язанi з ключовими сферами
дiяльностi пiдприємства. Це, насамперед, методологiчнi проблеми його
життєдiяльностi, у процесах вирiшення яких формулюються мiсiя i мета
управлiння, визначаються шляхи, засоби i методи управлiння в умовах кризової
ситуацiї. Дана група включає комплекс проблем фiнансово-економiчного
характеру. Iснують також проблеми органiзацiйного i правового змiсту, безлiч
соцiально-психологiчних проблем.
3) диференцiацiя технологiй управлiння – включає в самому загальному
виглядi проблеми прогнозування криз i варiантiв поведiнки соцiальноекономiчної системи в кризовому станi, проблеми пошуку необхiдної iнформацiї
i розробки управлiнських рiшень. Велике значення також мають проблеми
аналiзу й оцiнки кризових ситуацiй, оскiльки тут iснує безлiч обмежень за часом,
квалiфiкацiєю персоналу, методологiєю й органiзацiєю вирiшення проблем в
умовах кризового функцiонування пiдприємства, недостатнiстю iнформацiї й iн.
У цiй же групi можна розглядати i проблеми розробки iнновацiйних стратегiй,
що сприяють виведенню пiдприємства з кризи.
4) конфлiктологiя i селекцiю персоналу, що завжди супроводжує кризовi
ситуацiї.
Антикризовi рiшення можуть прийматися як для попередження кризового
стану, так i для виходу iз цього стану. При функцiонуваннi пiдприємства в
умовах кризи видiляють такi основнi групи антикризових рiшень, якi є
помилковими:
1. В управлiннi витратами:
а) економiя витрат, що впливає на витрачання чи зношення засобiв
пiдприємства та знижує якiсть працi;
б) змiщення за можливiстю витрат на бiльш пiзнiй перiод, незважаючи на
те, що цi приведенi витрати у майбутньому стануть бiльшими;
в) концентрацiя збуту на окремих сегментах ринку, що зменшує витрати по
збуту, але у бiльшостi випадкiв зменшує перспективи росту.
2. В управлiннi доходами:
а) збут основних засобiв та нематерiальних активiв, що не знадобляться в
середньостроковому перiодi;
б) випуск продукцiї (послуг) з меншим рiвнем прибутковостi (але ≥ 0) для
збереження виробничого потенцiалу пiдприємства або щоб «потягнути час» до
настання кращого стану.
3. В управлiннi органiзацiйною структурою пiдприємства:
а) змiна органiзацiйної структури пiдприємства, пов’язана зi скороченням
господарської дiяльностi;
б) вибiр такої органiзацiйної структури пiдприємства, яка бiльше
пристосована до змiн [3, с. 68].
Антикризове управлiння на українських пiдприємствах повинно базуватися
на використаннi усього потенцiалу засобiв i методiв сучасного менеджменту з
урахуванням ресурсних i часових обмежень антикризового процесу.
В свою чергу, антикризова програма дiяльностi пiдприємства – являє собою
систему комплексних заходiв по виходу пiдприємства з кризи, що передбачає
пом’якшення, попередження чи подолання негативних тенденцiй розвитку
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пiдприємства. Завдання антикризового менеджменту на пiдприємствах можуть
включати такi напрямки:
1. Маркетингова полiтика включає в себе аналiз ринку, прогнозування його
подальшого розвитку, визначення власної позицiї на ринку цiнової й
асортиментної полiтики, оцiнку комерцiйного ризику, пов’язаного зi змiною
ринкової ситуацiї. Маркетингова програма може включати такi заходи: стратегiї
просування товарiв на новi ринки, завоювання нових сегментiв ринку, змiцнення
становища на старих ринках та ряд iнших.
2. Фiнансове управлiння допомагає поновити платоспроможнiсть й вiднови
ти достатнiй рiвень фiнансової стабiльностi пiдприємства. Фiнансова стабiлiзацi
я напiдприємствi здiйснюється за допомогою оперативного механiзму фiнансов
ої стабiльностi, тактичного механiзму фiнансової стабiльностi з використанням
окремихзахисних заходiв, стратегiчного механiзму фiнансової стабiлiзацiї I явл
яє собою винятково наступальну стратегiю фiнансового розвитку, що ставить за
метуприскорення загального економiчного розвитку пiдприємства [6, с. 28].
3. Управлiння персоналом – це сукупнiсть цiлеспрямованих дiй менеджерiв
в цiлому та структурних пiдроздiлiв з управлiння персоналом, спрямованих на
досягнення поставлених цiлей органiзацiї. Успiшне подолання кризових
ситуацiй в ходi виконання процесiв антикризового управлiння персоналом
враховує такi основнi фактори як використання квалiфiкованого антикризового
менеджера (групи), покращення мотивацiї персоналу, залучення персоналу в
управлiння кризою на всiх можливих етапах, удосконалення культури
управлiння фiрмою на оперативному та стратегiчному рiвнях та iншi фактори.
4. Iнвестицiйна полiтика – це складова частина стратегiчного планування,
яка включає наступнi напрямки:
- стратегiчне управлiння, яке включає: iнвестицiї, фiнансування,
виробничу дiяльнiсть;
- управлiння ризиками;
- стратегiчний аналiз;
- програмно-цiльове управлiння та бюджетування [2, с. 89].
5. Органiзацiйний менеджмент i операцiйне управлiння – це розробка
стратегiї на основi органiзацiйних заходiв. При цьому аналiзується органiзацiйна
структура пiдприємства: рiвень спецiалiзацiї, концентрацiї, кооперацiї,
централiзацiї виробництва, управлiнськi процеси, склад управлiнських ланок та
їх взаємодiю, ступiнь централiзацiї управлiння та рiвень використання
економiчних, органiзацiйних i соцiально-психологiчних методiв управлiння.
В свою чергу, антикризовi рiшення можуть прийматися як для
попередження кризового стану, так i для виходу iз цього стану. При
функцiонуваннi пiдприємства в умовах кризи видiляють такi основнi групи
антикризових рiшень, якi не є рацiональними при успiшнiй дiяльностi
пiдприємства:
1. В управлiннi витратами:
а) економiя витрат, що впливає на витрачання чи зношення засобiв
пiдприємства та знижує якiсть людського потенцiалу;
б) змiщення за можливiстю витрат на бiльш пiзнiй перiод, незважаючи на
те, що цi приведенi витрати у майбутньому стануть бiльшими;
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в) концентрацiя збуту на окремих сегментах ринку, що зменшує витрати по
збуту, але у бiльшостi випадкiв зменшує перспективи росту.
2. В управлiннi доходами:
а) збут основних засобiв та нематерiальних активiв, що не знадобляться в
середньостроковому перiодi;
б) випуск продукцiї (послуг) з меншим рiвнем прибутковостi (але ≥ 0) для
збереження виробничого потенцiалу пiдприємства або щоб «потягнути час» до
настання кращого стану.
3. В управлiннi органiзацiйною структурою пiдприємства:
а) змiна органiзацiйної структури пiдприємства, пов’язана зi скороченням
господарської дiяльностi;
б) вибiр такої органiзацiйної структури пiдприємства, яка бiльше
пристосована до змiн.
Основою пiдвищення конкурентоспроможностi української продукцiї,
пiдтримки iнновацiй є створення прогресивної структури виробництва i
впровадження нових технологiй [4, с. 58]. На українських пiдприємствах
необхiдно проводити аналiз, який передбачає комплексну оцiнку пiдприємства,
що виявить потребу в технологiчному переозброєннi пiдприємства для
ефективного подолання i виходу з кризи. Також комплексний аналiз
пiдприємства допоможе виявити вплив всiх зовнiшнiх i внутрiшнiх факторiв на
дiяльнiсть пiдприємства i вжити необхiдних дiй для успiшного подолання
наслiдкiв кризових явищ.
В умовах кризи для пiдвищення i збереження iснуючого конкурентного
положення на ринку українським пiдприємствам необхiдно створити
прогресивну структуру виробництва, шляхом впровадження новiтнiх технологiй
i органiзацiйних змiн структури виробництва. В зв’язку з цим на українських
пiдприємствах необхiдно проводити аналiз, який передбачає оцiнку органiзацiї
розробки i впровадження iнновацiй, науковотехнiчної i технологiчної полiтики
на виробництвi. Необхiдно придiлити значну увагу ефективностi органiзацiйновиробничого менеджменту, на який буде покладена задача ефективної
операцiйної роботи пiдприємства.
Керiвництво українських пiдприємств повинно переглянути ефективнiсть
виконання функцiй антикризового управлiння, а саме: цiлевизначення,
планування, органiзацiя, мотивацiя i контроль; пiдвищення ефективностi
виконання функцiй призведе до максимальної мiнiмiзацiї наслiдкiв кризи i
пiдвищення ефективностi прийняття управлiнських рiшень.
Таким чином, управлiння пiдприємством в умовах економiчної кризи – це
комплексна система управлiння органiзацiєю, яка спрямована локалiзувати i
запобiгати несприятливим економiчним явищам, якiвиникають. Воно
здiйснюється за рахунок розробки та впровадження антикризових програм,
стратегiй, та в свою чергу запобiгає перешкодам, зберiгає ринковi позицiї
пiдприємства за будь-яких ситуацiй. Успiшна реалiзацiя антикризових заходiв
можлива лише за умови використання комплексного пiдходу до визначення
кризової ситуацiї на пiдприємствi, який передбачає використання спецiальних
методiв i прийомiв управлiння процесами попередження, подолання та лiквiдацiї
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кризи. Такий пiдхiд дасть змогу сформувати ефективну систему антикризового
управлiння на пiдприємствi, адекватну сучасним умовам господарювання.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
У статті досліджено теоретичні основи аудиту капітальних інвестицій в
національне господарство України. Визначено економічну сутність і мету
інвестування в національну економіку країни.
Ключові слова: капітальні інвестиції, економіка, наука, освіта, аудит, валова
додана вартість
Реалізація стратегічних цілей соціально-економічного розвитку країни,
однією з яких задекларовано формування інноваційної моделі національної
економіки, визначатиметься інвестиціями, їх обсягами, спрямуванням особливо
у розвиток пріоритетних сфер і галузей, від яких залежить активізація
виробництва інноваційних продуктів та формування й використання людського
капіталу.
Інноваційна модель розвитку передбачає перш за все наявність і
використання високо розвинутого людського капіталу, який є джерелом і носієм
інформації, здобувачем, користувачем та передавачем знань. Тому закономірно
інноваційна модель економіки передбачає перш за все наявність
високорозвинутої людини, особистості, яка спроможна оволодіти нові знання,
технології, системи сучасних машин і механізмів та на їх основі організувати
сучасне виробництво з новими мотиваційними чинниками і відносинами. У
зв’язку з цим вважаємо, що пріоритетними галузями інвестування мають бути
галузі аграрної сфери, в ефективному функціонуванні якої зацікавлене все
суспільство, бо саме аграрна сфера є і завжди буде першоджерелом здоров’я і
життєдіяльності нації. З іншого боку, аграрна сфера має ризиковий характер, бо
пов’язана з природним середовищем, зональними відмінностями залежно від
природно-кліматичних умов та способу господарювання.
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Пріоритетними сферами інвестування мають бути національна наука і
освіта. Бо саме вони є визначальними розвитку людини, її професійності,
інтелектуальності, а отже спроможності сприймати і розвивати нові ідеї, творчі
помисли, створювати нові продукти, оволодіти сучасними технологіями,
організовувати творчі колективи з прогресивним мисленням, спроможності
створення нових прогресивних наукових розробок, що активізуватимуть
інноваційну діяльність. 33амец і сфери, а також охорона здоров’я забезпечують
розвиток людини, сприяють активізації інноваційних процесів та формування
інноваційного типу національної економіки.
Дослідження капітальних інвестицій у національне господарство України
свідчить про динаміку їх зростання з 189,1 млрд. грн. У 2010 році до 359,2 млрд.
грн. У 2016 році, або у 1,9 разу при суттєвій зміні обсягів і структури за
джерелами і напрямами фінансування. Основним і стабільним джерелом
фінансування капітальних інвестицій є власні кошти підприємств та організацій,
обсяги яких за досліджуваний період зросли у 2,2 разу і становили у 2016 році
248,8 млрд. грн. З часткою 69,3% у їх загальній сумі, що підвищилась на 7,5 в.п.
(табл. 1).
Таблиця 1 –– Динаміка і структура капітальних інвестицій за джерелами
фінансування (у фактичних цінах)
Показники
Усього інвестицій
у т.ч. за рахунок
коштів державного
бюджету
коштів місцевих
бюджетів
власних коштів
підприємств та
організацій
кредитів банків та інших
позик
коштів іноземних
інвесторів
коштів населення на
будівництво житла
інших джерел
фінансування
Джерело: [11, с. 359]

2016р у %
2010р
2016р
до 2010р
сума, млн. структура, сума, млн. структура, %
грн.
%
грн.
189061
100,0
359216
100,0
190,0

10952

5,8

9264

2,6

84,6

6368

3,4

26817

7,5

421,1

114964

60,8

248769

69,3

216,4

23336

12,3

27106

7,5

116,1

4068

2,1

9831

2,7

241,7

20930

11,1

29933

8,3

143,7

8543

4,5

7496

2,1

87,7

Важливим джерелом за обсягами фінансування капітальних інвестицій і за
їх часткою займають кошти населення, що спрямовуються на будівництво житла,
проте їх зростання становить лише 43,7%. Найвищі темпи зростання
фінансування капітальних інвестицій мають місцеві бюджети, кошти яких
зросли у 4,1 разу і становили у 2016 році 26,8 млрд. грн., з часткою у загальній
сумі – 7,5%, що підвищилась на 4,5 в.п.
Певне місце серед джерел фінансування капітальних інвестицій мають
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кредити банків та інші позики з тенденцією до незначного збільшення їх суми –
на 16,1%, але із зниженням їх частки в загальних обсягах на 4,8 в.п. Знизились
обсяги з державного бюджету фінансування капітальних інвестицій –
зменшилось з 10,9 млрд. грн. до 9,3 млрд. грн. і з найнижчою їх часткою (2,6%),
до того ж проявляється тенденція до зниження частки порівняно з 2010 роком.
Кошти іноземних інвесторів як джерело фінансування капітальних
інвестицій мають тенденцію до нарощування обсягів (у 2,4 разу) та з деяким
підвищенням їх частки – на 0,6 в.п.
Отже, розгалужена система джерел фінансування капітальних інвестицій
свідчить про надійність лише одного їх джерела – власних коштів підприємств і
організацій, та потребу змінити стриману політику держави щодо фінансування
капітальних інвестицій у національне господарство на більш стимулюючу,
мотиваційну.
Дослідження капітальних інвестицій відносно їх частки у сумі ВДВ за
роками та галузями національного господарства свідчить, що при збільшенні
загальної суми ВДВ у 2015р порівняно з 2010р. в 1,7 разу, інвестиції зросли в 1,4
разу, а їх частка у ВДВ знизилась з 19,1% до 16,2%, або на 2,9 в.п. (табл. 2).
Тенденції зміни обсягів валової доданої вартості та капітальних інвестицій за
галузями економіки були неоднаковими, як і сама їх частка у ВДВ, що суттєво
відрізняється та свідчить про різне бачення підприємницьких і державних
владних структур до розвитку окремих галузей національного господарства. Так,
за період 2010-2015рр активно збільшувались капітальні інвестиції у сферу
будівництва, обсяги яких перевищували суму отримуваної ними валової доданої
вартості на 11,6%, у 2010 році було по іншому: їх частка становила у ВДВ 89,5%.
Суттєво зросли інвестиції як за обсягами так і за часткою в інформацію і
телекомунікації відповідно у 2,7 разу та на 5,2 в.п., а також у діяльність сфери
адміністративного та допоміжного обслуговування відповідно у 2,1 разу і на 4,3
в.п.
Таблиця 2 – Динаміка валової доданої вартості капітальних інвестицій
та їх частка у ВДВ за галузями економіки України
Показники

Усього
Сільське, лісове та рибне
господарство
Промисловість

2010р
2015р х)
ВДВ, Капітальні частка
ВДВ, Капітальні частка
млн.грн. інвестиції, інвестицій млн.грн. інвестиції, інвестицій
млн. грн. у ВДВ, %
млн. грн. у ВДВ, %
992175
189061
19,1
1689387 273116
16,2
82948
11568
13,9
239806
30155
12,6
250774

56725

22,6

393142

87656

22,3

Будівництво
36648
Оптова та роздрібна торгівля, 162171
ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів
Транспорт, складське
87269
господарство, поштова та
кур’єрська діяльність
Інформація та телекомунікації 33648
Фінансова та страхова
62609

32790
18868

89,5
11,6

38928
273989

43464
20663

111,6
7,5

19592

22,5

134978

18704

13,8

8654
5883

25,7
9,4

72596
67512

22975
6448

31,6
9,6
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діяльність
Операції з нерухомим майном 60020
10264
17,0
123021
11899
Професійна, наукова та
27753
5648
20,3
55789
4065
технічна діяльність
у тому числі:
наукові дослідження та
н.д.
578
н.д.
518
розробки
Діяльність у сфері
12236
3171
25,9
21624
6535
адміністративного та
допоміжного обслуговування
Державне управління й
53454
8324
15,6
95085
13942
оборона, обов’язкове соціальне
страхування
Освіта
55726
1935
3,5
82778
1540
Охорона здоров’я та надання
41457
2295
5,5
51480
2367
соціальної допомоги
Мистецтво, спорт розваги та
6391
1004
15,7
12357
1044
відпочинок
Інші послуги
19172
2340
12,2
56281
1659
Х)
Інформація щодо ВДВ у 2016р. поки-що відсутня у статистичному збірнику
Джерело: [11, с. 204-207, с. 34]

9,0
7,3

30,2

14,7

1,9
4,6
8,4
2,9

Суттєві обсяги капітальних інвестицій спрямовується у промисловість, що
зросли за досліджуваний період в 1,5 разу, проте їх частка у ВДВ змінилась
незначно: знизилась на 0,3 в.п. і становила у 2015р 22,3%. При зростанні ВДВ в
аграрному секторі економіки (сільське, лісове та рибне господарство) з 82,9
млрд. грн. до 239,1 млрд. грн. або у 2,9 разу, збільшенні обсягів капітальних
інвестицій з 11,6 млрд. грн. до 30,1 млрд. грн. або у 2,6 разу їх частка у ВДВ
знизилась з 13,9% до 12,6%, або на 1,2 в.п.
Знизилась частка капітальних інвестицій у ВДВ в оптову і роздрібну торгівлю,
транспорт і складське господарство, операції з нерухомим майном відповідно: на
4,1 в.п., 9,5 в.п., 8 в.п. Викликає здивування, чому зменшені інвестиції у
професійну, наукову та технічну діяльність: в абсолютному значенні – на 1,6
млрд. грн., в освіту відповідно на – 395 млн. грн. і 1,6 в.п.; в охорону здоров’я
обсяги інвестицій збільшено на 72 млн. грн., але частка їх у ВДВ знизилась з 5,5%
до 4,6%. Близька ситуація з інвестиціями у розвиток мистецтва, спорту,
відпочинку: обсяги надто замалі – в межах 1 млрд. грн. зі зниженням їх частки у
ВДВ галузі з 15,7% до 8,4% або на 7,3 в.п. Залишковий принцип фінансування
інвестицій у сфери, що є визначальними для розвитку людини, суспільства є
абсолютно недопустимими, тим більше при створенні інноваційної моделі
національної економіки.
Дослідження структури капітальних інвестицій за галузями економіки і
роками свідчить, що їх сума спрямовується у галузі промисловості, обсяги яких
зросли на 61,3% і становлять 117,8 млрд. грн. з часткою 32,8%, що підвищилась
на 28 в.п. (табл. 3). Сільське, лісове та рибне господарство у 2016 році займає
друге місце за обсягами капітальних інвестицій 50,5 млрд. грн. часткою – 14% з
найвищими темпами їх зростання (в 4,4 рази) та підвищенням їх частки на 7,9
в.п. Третє місце за обсягами капітальних інвестицій займає будівництво, що
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зросли на 35,5% і становлять 44,4 млрд. грн., проте їх частка в загальних обсягах
знизилась на 4,9 в.п.
Найвищими темпами зростали інвестиції у сферу адміністративного й
допоміжного обслуговування та державне управління й оборону, обов’язкове
соціальне страхування, обсяги яких підвищились відповідно у 3,2 і 2,7 разу. При
цьому їх частка в загальній сумі зросла відповідно на 1,1 в.п. і 1,8 в.п., і становила
відповідно 2,8 і 6,2%.
Таблиця 3 – Динаміка і структура капітальних інвестицій за галузями
економіки (у фактичних цінах)
Показники
Усього інвестицій
Сільське, лісове та рибне
господарство
Промисловість

2016р у %
2010р
2016р
до 2010р
сума, структура, сума, структура,
млн.грн.
%
млн.грн.
%
189061
100,0
359216
100,0
190,0
11568

6,1

50484

14,0

436,4

56725

30,0

117754

32,8

161,3

Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля, ремонт
автотранспортних засобів і
мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність
Інформація та телекомунікації

32790

17,3

44444

12,4

135,5

18868

10,0

29957

8,3

158,8

19592

10,4

25107

7,0

128,2

8654

4,6

15651

4,3

180,9

Фінансова та страхова діяльність

5883

3,1

6779

2,1

130,5

Операції з нерухомим майном

10264

5,4

19665

5,5

191,6

Професійна, наукова та технічна
діяльність, у т.ч.
наукові дослідження та розробки

5648

3,0

6579

1,8

116,5

578

0,3

758

0,2

131,1

3171

1,7

10009

2,8

315,6

8324

4,4

22381

6,2

268,8

1935

1,0

2257

0,6

116,6

2295

1,2

4479

1,2

195,2

1004

0,5

970

0,27

96,6

2340

1,2

2700

0,75

115,4

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона,
обов’язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги
Мистецтво, спорт розваги та
відпочинок
Інші послуги
Джерело: [11, с. 204-207]

В структурі капітальних інвестицій за галузями економіки найменші обсяги
і найнижча їх частка у професійну, наукову та технічну діяльності – 1,8%, освіту
– 0,6%, охорону здоров’я – 1,2% та мистецтво і спорт – 0,27%. Тобто це ті галузі,
що безпосередньо визначають рівень розвитку людини та науково-технічного
прогресу, сприяють активізації формування і реалізації людського капіталу, а
точніше є визначальними розвитку національної економіки.
36

Названі галузі (наука, освіта, мистецтво, охорона здоров’я) і їх розвиток
визначають також якість і рівень відповідальності персоналу адміністративного
й допоміжного обслуговування та державного управління, рівень освіченості,
інтелектуальності і духовності державних управлінців та службовців і не тільки.
Інвестування названих галузей за залишковим принципом призвело до «занепаду
національної інноваційної системи, втрати країною важливих наукових шкіл,
деградації матеріально-технічної бази наукових установ, міграції наукових
кадрів» [2, с. 12]. Незадовільне фінансування наукової діяльності відмічають
також експерти при порівнянні країнами ЄС. «Фінансування наукової діяльності
відносно ВВП у період до 2014 року відставало від середнього рівня в країнах
ЄС майже втричі, а в 2016-2017 рр. вже в чотири рази. Так, у 2016-2017 рр.
витрати всіх секторів на виконання наукових досліджень і розробок становили
0,5% ВВП, тоді як відповідний середній рівень по країнах ЄС – 2% (Стратегія
«Європа–2020» Європейської комісії поставила завдання довести обсяги
фінансування цієї сфери у 2020р до 3% ВВП)» [2, с. 12].
Глобалізаційні зміни світової економіки, трансформація і відкритість
національного господарства, кардинальні зміни виробничої структури аграрного
сектору України зумовлюють необхідність переосмислення критерію
ефективності, причинно-наслідкових зв’язків людини з природою і навколишнім
середовищем, та потребують нових достовірних знань щодо впливу цих процесів
на розвиток національної економіки та життєдіяльність нації. Отже потребують
відповідного
збільшення
фінансування
наукових
досліджень
як
фундаментального так і прикладного характеру. При цьому закономірно
дотримуватись положень закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність, а саме: ст. 48, відповідно до якої «держава забезпечує бюджетне
фінансування наукової і науково-технічної діяльності у розмірі 1,7 відсотка
валового внутрішнього продукту України» [8].
Розвиток як економічна категорія, що відображає закономірний процес
позитивних змін у свідомості людини та активізацію науково-технічного
прогресу, має забезпечити якісно високий рівень продуктивних сил і виробничих
відносин. Відповідно необхідні дослідження, що становлять основу
функціонування національної економіки, а саме: характер і структура базових
продуктивних сил, головною в структурі яких є людина, і виробничих відносин
у суспільстві, відносин людини з природою.
Технологічна революція, інформаційна епоха, формування «суспільства
знань» змінює не тільки структуру, а й характер функціонування продуктивних
сил та місце, значення і задачі людини [6], а, отже, потребує активного
формування людського капіталу з його структурними складовими: фізичним,
інтелектуальним і духовним розвитком [4]. Його ефективне використання
активізуватиме розвиток науки як фундаментальної так і прикладної, що
становить основу прискорення розвитку науково-технічного прогресу.
Формування капіталу людини, особистості, що сумарно становить
людський капітал, є найбільш структурованим за напрямами і джерелами
фінансування інвестицій, що включають інвестиції в освіту, охорону здоров’я й
надання соціальної допомоги; наукову та технічну діяльність, у тому числі в
наукові дослідження і розробки; у розвиток мистецтва, спорту, культури.
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Розвиток особистості, самореалізація її здібностей потребує створення умов
на всіх етапах фізичного зростання і розвитку людини, її виховання, навчання,
працевлаштування, повноцінної життєдіяльності. «Розум, інтелект узагалі
формуються тільки в процесі індивідуального засвоєння, культури мислення,
створеної працею всіх попередніх поколінь» [3]. Потрібна праця багатьох
фахівців протягом перших 20-ти років, які забезпечують розвиток людини,
нагромадження фізичних сил, здобуття освіти, набуття професії, підвищення
кваліфікації тих працівників, які своєю працею формують вартість людського
капіталу, рівень розвитку людини, її розум.
Рівень розвитку людини, її фізичний стан, освіченість професійність,
духовність визначають її спроможність не тільки продуктивно господарювати, а
й забезпечувати самовідтворення і самореалізацію всіх структурних складових
свого потенціалу. Вчені стверджують і не безпідставно, що головним
пріоритетом розвитку у новому столітті буде Людина, як гармонічна складова
розвитку природи, Всесвіту. Лише в суспільстві, орієнтація якого буде
спрямована на інвестування людини, її фізичного, інтелектуального і духовного
розвитку можливий інноваційний тип виробництва, де будуть використанні нові
знання, розробка і впровадження новітніх технологій, передача з покоління в
покоління знань, вміння, навичок, забезпечення конкурентоспроможності
національного господарства.
Особливої уваги потребує інвестування галузей аграрно-промислового
виробництва, що забезпечують потреби суспільства в аграрно-продовольчій
продукції за науково-обґрунтованими нормами споживання. До того ж
необхідно при цьому формувати резервні (страхові) фонди як умову
забезпечення продовольчої безпеки країни.
Продукція аграрно-промислового виробництва є важливішою ланкою в
системі зовнішньоторговельних зв’язків, займаючи до 80% обороту в товарній
структурі зовнішньої торгівлі. До того ж є можливості, а отже і необхідність,
нарощувати свій виробничий потенціал, особливо розширюючи сферу
виробництва готових до споживання аграрно-продовольчих продуктів. Тому
першочергово інвестиції мають бути спрямовані в аграрно-промисловий сектор
як базовий не тільки продовольчої безпеки країни, а й національної безпеки,
країни в цілому.
Треба також зважати на те, що за рядом продуктів аграрно-промислового
виробництва (зокрема м’яса і м’ясопродуктів, молока і молокопродуктів,
плодово-ягідної продукції та ін.) не забезпечується ємність внутрішнього ринку,
що робить його вразливим з точки зору цінової ситуації, це по-перше; по-друге,
населення недоспоживає протягом тривалого періоду необхідні продукти
життєдіяльності відповідно до раціональних норм споживання [9], що негативно
відбивається на здоров’ї нації. Отже, є потреба в інвестуванні м’ясомолокопродуктового під комплексу, як одного з пріоритетних в системі АПК.
Є нагальна потреба фінансування капітальних інвестицій у відродження
льонопродуктового підкомплексу, його галузі – льонарства, насінництва льону
та підприємства з промислової переробки льонопродукції – насіння та
льоносоломки.
Насіння льону – унікальний продукт для отримання харчової та технічної
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олії з особливими біологічними та функціональними властивостями, високим
вмістом біологічно активних речовин, макро-, мікроелементів, можуть
використовуватись також у фармакології.
Галузь льонарства традиційно була однією з ефективних у господарствах
зони Полісся нині незрозуміло чому занедбана.
Льон-довгунець у 1970 році займав 238 тис. га посівів з часткою в структурі
технічних культур – 6,0%, у 1990 – відповідно 172 тис. га і 4,6%, то у 2017 році
лише 2 тис. га або 0,02% [10]. Якщо посіви стратегічно важливої енергетичної і
технічної культури – цукрових буряків практично приведені у відповідність до
потреб лише внутрішнього ринку у цукрі, то льон-довгунець взагалі виведений з
полів України. Замість того Україна за валюту по імпорту закупила у 2017 році
текстильні матеріали та текстильні вироби на суму 1,7 млрд. дол. США. В числі
цих матеріалів бавовна, синтетичні або штучні нитки, синтетичні волокна. Тобто
з внутрішнього національного ринку виведено натуральні екологічні продукти
льоновиробництва (одяг, білизна, тканини, нитки та ін.), що традиційно
споживались населенням України та оберігали здоров’я нації, забезпечували
населення робочими місцями, а державний бюджет надходженнями. Разом з тим
ринок заповнився синтетичними продуктами, шкідливими для здоров’я людини.
Тому проблема фінансування капітальних інвестицій у відродження
льонопродуктового (теж – коноплепродуктового) підкомплексу уже сьогодні має
бути однією з пріоритетних для забезпечення здорової життєдіяльності
населення країни.
Отже, інвестиції мають спрямовуватись на відновлення й інноваційний
розвиток виробничих потужностей з доробки, промислового зберігання і
глибокої переробки сільськогосподарської продукції та супутньої продукції
промислових підприємств з врахуванням резервних потужностей з метою
виробництва продовольчих товарів з більшою доданою вартістю, товарів
повсякденного вжитку, виготовлених з сільськогосподарської сировини, отже,
екологічних, та біоенергетичних продуктів. Це розширить сферу прикладання
праці, змінить сировинний характер аграрного виробництва на продуктовий,
посилить розвиток інтеграційних процесів – органічної взаємодії між галузями
сільського господарства і промисловості – важливішого мотиватора
раціонального використання сільськогосподарської продукції й підвищення
ефективності її виробництва, забезпечить збільшення робочих місць і зупинить
міграцію найбільш продуктивної частини населення, знизить енергетичну
залежність країни від зовнішнього постачальника [4, 7].
Формування інноваційної моделі національного аграрно-продуктового
виробництва, в основі якої знання та новітні технології, зумовлює на
макроекономічному рівні зміну структури і характеру продуктивних сил, що
мають спрямовуватися перш за все у формування людського капіталу та
створення надійного блоку зі зберігання та глибокої переробки продукції
аграрного сектору. Це потребує першочергово інвестицій та розбудову
відповідних підприємств і спеціальних служб та організації стимулюючих
виробничих відносин, як мотиваційного чинника активізації інвестиційних
процесів. При цьому необхідна зміна критерію ефективності, в основі якого має
бути не тільки прибуток, основними джерелами якого є «фінансові спекуляції»
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та необмежене зростання цін на продукти природних монополій, що
сконцентровані у кількох фінансово-промислових групах (ФПГ). В результаті
сфери, від яких залежить розвиток суспільства і національної економіки
обмежені в ресурсах, а саме: наука, освіта, охорона здоров’я, аграрний сектор.
Соціально-економічна значимість інвестицій у функціонування кожного
продуктового підкомплексу конкретної галузі аграрної сфери зачіпає інтереси
всього населення країни як споживачів не тільки аграрно-продовольчої
продукції, а й товарів промислового походження, вироблених із
сільськогосподарської сировини (текстиль, одяг, взуття, фармакологічні
препарати, парфуми та ін.) та з супутніх продуктів промислової переробки, а
також енергетичних ресурсів. Це з одного боку, з іншого, інвестиції у розвиток
галузей аграрно-промислового виробництва сприяють створенню нових робочих
місць не тільки у сільській місцевості, та позитивному вирішенню багатьох
соціально-економічних проблем.
Основним засобом та інструментом управління інвестиціями в аграрнопромислову сферу є науково-обґрунтовані інвестиційні програми розвитку
кожного зокрема аграрно-продуктового під комплексу, як структурна складова
Державної програми соціально-економічного розвитку галузі. Вони мають
розроблятись на тривалий період – 5,10, 20 або й на триваліший період.
Має бути розроблена науково-обґрунтована інвестиційна програма
розвитку кожного продуктового підкомплексу з метою активізації інвестиційної
діяльності, визначення джерел, форм, суб’єктів і напрямів залучення інвестицій.
Концентрація зусиль має спрямовуватись на забезпечення вирішення
важливіших проблем розвитку, зміцнення виробничого потенціалу,
удосконалення його структурних складових, перехід на інноваційні технології,
формування й використання високопрофесійного й інтелектуального людського
капіталу та соціально-економічний розвиток села з урахуванням особливостей
регіональних природно-кліматичних умов господарювання та соціальноекономічних потреб суспільства.
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ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ЯК НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
В статті розглядається структура капіталу неприбуткової організації –
кредитної спілки. Досліджуються джерела формування різних складових
капіталу кредитної спілки , а також можливі форми та види реорганізації
капіталу в умовах не стабільних економічних процесів.
Ключові слова: Кредитна спілка, капітал кредитнної спіки, реорганізація,
додатковий внесок, члени кредитної спілки.
Неприбуткові організації створюються за ініціативи уряду, місцевої влади,
суб′єктів господарської діяльності та громадян для вирішення соціальних,
політичних, релігійних, культурних або професійних потреб. Основним
джерелом доходу є членські внески, гранти, благодійні внески, а також допомога
від державної та міської влади. Отримані доходи та прибутки неприбуткової
організації направляються виключно на досягнення мети діяльності та не можуть
розподілятися між засновниками та членами неприбуткової організації.
За даними Держстатистики в Україні налічується біля 20% неприбуткових
організацій з числа юридичних осіб [1].
Постановка проблеми. Кредитна спілка - це неприбуткова організація,
заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на
кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному
кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових
внесків членів кредитної спілки.
Проблеми функціонування кредитних спілок вивчали такі вітчизняні
науковці, як О. Г. Волкова, В. В. Гончаренко, О. М. Іваницька, Б. М.
Комарницький, В. Л. Пластун, Г. М. Терещенко, В. П. Унинець-Ходаківська, В.
П. Хомутенко, Ю. Ю. Чабан та ін. Водночас питання недосконалої законодавчої
бази залишається актуальним, проблеми виживання та збереження капіталу
актуальними,а отже, необхідне подальше дослідження та вдосконалення чинних
нормативних документів та затвердження їх на державному рівні.
Метою статті є дослідження організаційно-економічних проблем
формування капіталу і функціонування кредитних спілок в Україні та їх
реорганізація, як засіб вирішення проблем виживання неприбуткової організації
в нестабільних економічних відносинах. Відповідно до Закону України «Про
кредитні спілки» капітал кредитної спілки складається з пайового, резервного та
додаткового капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу спілки [2].
Виклад основного матеріалу. Пайовий капітал кредитної спілки є
власністю кредитної спілки та формується за рахунок обов’язкових та
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додаткових членських внесків кредитної спілки. Обов'язковий пайовий внесок обов'язковий зворотний внесок, що вноситься особою при її вступі до кредитної
спілки. Розмір обов’язкового пайового внеску є однаковим для всіх членів спілки
та встановлюється у порядку, визначеному загальними зборами кредитної
спілки, як фіксована сума. Додатковий пайовий внесок - необов'язковий або
обов'язковий зворотний внесок члена кредитної спілки, що вноситься з метою
збільшення пайового капіталу та забезпечення фінансової стабільності кредитної
спілки.
Резервний капітал кредитної спілки формується за рахунок вступних
внесків членів кредитної спілки та частини доходів кредитної спілки до моменту
досягнення ним не менше як 15 відсотків від суми активів, зважених на ризик
кредитної спілки.
Вступний внесок - обов'язковий незворотний внесок, що вноситься
особою одноразово при її вступі до кредитної спілки. Розмір вступного внеску є
однаковим для всіх членів кредитної спілки та встановлюється у порядку,
визначеному загальними зборами кредитної спілки, як фіксована сума. Вступний
внесок повністю спрямовується на формування резервного капіталу та є
власністю кредитної спілки. Нарахування плати (процентів) та розподіл доходу
на ці внески не здійснюються.
Членський внесок до резервного капіталу - необов'язковий або
обов'язковий незворотній внесок цільового призначення члена кредитної спілки,
який формує резервний капітал кредитної спілки, та можливість унесення якого
до резервного капіталу передбачається статутом кредитної спілки.
Необов'язковий членський внесок до резервного капіталу вноситься членом
кредитної спілки на добровільній основі.
Додатковий капітал кредитної спілки формується за рахунок цільових
внесків членів кредитної спілки, благодійних внесків фізичних та юридичних
осіб, безоплатно отриманого майна та необоротних активів. Цільовий внесок в
додатковий капітал не є платним, тобто розподіл доходу на ці внески не
здійснюється.
Цільовий внесок члена кредитної спілки в додатковий капітал
– необов’язковий зворотній добровільний внесок члена кредитної спілки
цільового призначення, який формує додатковий капітал кредитної спілки .
Добровільний цільовий внесок члена кредитної спілки в додатковий
капітал вноситься членом виключно за його бажанням без жодних обмежень
щодо розміру чи періодичності внесення.
Благодійний внесок у додатковий капітал - необов'язкові незворотні
внески фізичних та юридичних осіб, які спрямовуються на формування
додаткового капіталу кредитної спілки
Крім власних коштів спілка ще має залучені та запозичені
ресурси. Залучені та запозичені ресурси – це кошти, мобілізовані кредитною
спілкою на умовах платності і терміновості.
Залучені кошти – це зобов’язання кредитної спілки перед членами спілки,
котрі вклали свої грошові кошти для зберігання в кредитну спілку на певних
умовах. Залучені кошти називають депозитною базою.
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Якщо власних та залучених коштів не вистачає для надання кредитів
членам спілки, то можна звернутися до позики грошових ресурсів на ринку.
Ініціатором проведення таких операцій є сама кредитна спілка, у результаті чого
формуються запозичені ресурси.
Запозичені ресурси – це не депозитні зобов’язання кредитної спілки, а
зобов’язання перед кредиторами – юридичними особами.
Кредитна спілка припиняє діяльність шляхом її реорганізації
(злиття, приєднання, поділу) або ліквідації.
Реорганізація кредитної спілки провадиться за рішенням її вищого органу
управління.
При реорганізації кредитної спілки після закінчення строку для
пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог
комісія складає передавальний акт (злиття, приєднання) або розподільчий
баланс (поділ), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх
зобов'язань кредитної спілки, що припиняє діяльність, стосовно всіх її
кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.
Реорганізація кредитних спілок шляхом приєднання
Реорганізація кредитних спілок шляхом приєднання здійснюється згідно з
Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків цінних
паперів», «Про кредитні спілки», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців», «Про захист економічної конкуренції», іншими
нормативно-правовими актами України.
У разі, якщо цивільні відносини в частині реорганізації кредитних спілок
шляхом приєднання не врегульовані актами цивільного законодавства або
Договором про умови приєднання, вони регулюються тими правовими нормами
Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, що
регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).
Реорганізація кредитних спілок шляхом приєднання проводиться за такими
принципами:
1) пріоритетність інтересів вкладників і кредиторів, системи кредитних
спілок в цілому над інтересами окремої кредитної спілки;
2) забезпечення безперервної роботи кредитної спілки - правонаступника
під час реорганізації;
3) збереження комерційної таємниці та інших режимів для інформації з
обмеженим доступом.
4) збереження належного фінансового стану та рівня управління
фінансовими ризиками кредитною спілкою - правонаступником за результатами
реорганізації.
Кредитна спілка - правонаступник зобов'язана виконувати вимоги
Держфінпослуг відносно критеріїв та нормативів щодо капіталу,
платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій, прибутковості та
ліквідності кредитних спілок, як на момент реорганізації, так і після її
завершення [2].

44

Реорганізація шляхом приєднання не повинна призводити до перешкод
щодо забезпечення права членів кредитних спілок - учасників приєднання вільно
вибирати кредитну спілку.
Кредитна спілка, що приєднується, припиняє свою діяльність як юридична
особа, втрачає ліцензії на право провадження відповідних видів діяльності та
виключається з Реєстру фінансових установ.
При реорганізації кредитних спілок шляхом приєднання вносяться
відповідні зміни до статуту кредитної спілки-правонаступника про те, що вона є
правонаступником кредитної спілки, що приєднується.
Під час приєднання кредитні спілки - учасники приєднання мають
гарантувати збереження таємниці щодо рахунків членів кредитної спілки,
внесків та інших фінансових операцій, здійснених членами кредитної спілки.
Реорганізація шляхом приєднання однієї кредитної спілки до іншої
кредитної спілки здійснюється за погодженням з Антимонопольним комітетом
України, при наявності випадків, в яких необхідне отримання дозволу на
концентрацію суб'єктів господарювання. У випадках необхідності отримання
згоди на приєднання кредитними спілками - учасниками приєднання подається
спільна заява до органів Антимонопольного комітету України. Кредитні спілки учасники приєднання можуть визначити особу, яка представляє їх інтереси та
подає заяву [1,3].
Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія
Антимонопольного комітету України розглядають заяву про надання дозволу на
приєднання протягом тридцяти днів з дня прийняття її до розгляду відповідним
органом Антимонопольного комітету України.
За подання заяв про надання дозволу на приєднання справляється плата у
розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
З дня ліквідації кредитної спілки, що приєднується, припиняється її
членство в асоціації кредитних спілок (в тому числі асоціації, яка має статус
саморегулівної організації) з виплатою всіх майнових внесків, які підлягають
виплаті згідно із законодавством України та/або внутрішніх актів асоціації
кредитних спілок, кредитній спілці - правонаступнику.
До дня ліквідації кредитної спілки, що приєднується, така спілка має право
оформити вихід з членів асоціації кредитних спілок в загальному порядку з
виплатою всіх майнових внесків, які підлягають поверненню згідно
законодавства України та/або внутрішніх актів асоціації кредитних спілок,
кредитній спілці – правонаступнику [4].
Реорганізація кредитних спілок шляхом приєднання здійснюється в кілька
етапів:
1) підготовча робота по приєднанню однієї кредитної спілки до іншої
кредитної спілки (з моменту прийняття рішення першою з кредитних спілок учасників приєднання до початку проведення загальних зборів першої з
кредитних спілок - учасників приєднання);
2) прийняття рішень по приєднанню однієї кредитної спілки до іншої
кредитної спілки (з моменту початку розгляду питання про приєднання першою
з кредитних спілок - учасниць приєднання до завершення загальних зборів
другою кредитною спілкою - учасницею приєднання);
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3) здійснення заходів до передачі майна, прав та обов'язків кредитної
спілки, що приєднується, до кредитної спілки - правонаступника, а також
погашення зобов'язань перед членами кредитної спілки, кредиторами, державою,
Пенсійним фондом України та Фондами соціального страхування;
4) завершення ліквідації кредитної спілки, що приєднується (виконання
завершальних дій по реєстрації припинення кредитної спілки, що приєднується,
як юридичної особи) [5].
Реорганізація кредитних спілок шляхом злиття
Злиттям кредитних спілок визнається виникнення нової кредитної спілки –
правонаступника з передачею їй згідно з передавальними актами всього майна,
всіх прав та обов’язків двох або більше кредитних спілок одночасно з їх
припиненням.
Кредитна спілка може брати участь у злитті лише з іншою кредитною
спілкою (кредитними спілками).
Загальні збори членів кожної кредитної спілки, що бере участь у злитті,
ухвалюють рішення про припинення кредитної спілки шляхом злиття,
затвердження договору про злиття, затвердження передавального акта.
Рішення загальних зборів членів кожної з кредитних спілок, що беруть
участь у злитті, про припинення кредитної спілки шляхом злиття набирає
чинності за умови прийняття відповідного рішення всіма кредитними спілками,
що беруть участь у такому злитті.
Затвердження статуту кредитної спілки, створюваної в результаті злиття,
утворення органів кредитної спілки – правонаступника проводиться на спільних
загальних зборах членів кредитних спілок, що беруть участь у злитті.
Реорганізації кредитної спілки шляхом поділу
Поділом кредитної спілки визнається припинення кредитної спілки з
передачею всього її майна, прав та обов’язків двом чи більше новоствореним
кредитним спілкам – правонаступникам згідно з розподільчим балансом.
Загальні збори членів кредитної спілки, що припиняється шляхом поділу,
ухвалюють рішення про припинення кредитної спілки шляхом поділу, порядок і
умови поділу, створення кредитних спілок – правонаступників, затвердження
розподільчого балансу.
Загальні збори членів кожної створюваної кредитної спілки ухвалюють
рішення про затвердження статуту і утворення органів кредитної спілки.
Висновок. Як висновок, ми бачимо, що кредитні спілки сформували свій
специфічний механізм акумулювання фінансових ресурсів та механізм
діяльності, який, з одного боку, має сприяти здійсненню самими членами
кредитних спілок ефективного контролю дії органів управління, забезпечити
реалізацію рівних можливостей для всіх членів, а з другого – забезпечити
фінансову стабільність спілок. Реорганізацію необхідно розглядати як засіб
збереження та захист фінансових інтересів членів кредитної спілки та як
можливість,
чи то варіант диверсифікації фінансового портфелю для
забезпеченні капіталізації фінансових ресурсів.
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здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОШТОРИСНЕ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У
СИСТЕМІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТУ
У зв’язку з поширеним плюралізмом наукових поглядів метою статті є аналіз
кошторисного фінансування бюджетних установ, що передбачає уточнення
сутності бюджетного фінансування; з’ясування дефініції категорії
«кошторисне фінансування» як форми бюджетного фінансування; а також
виявлення особливостей здійснення кошторисного фінансування бюджетних
установ на сучасному етапі.
Ключові слова: бюджет; бюджетні установи; бюджетне фінансування;
Державна казначейська служба України; кошторис; розпорядник бюджетних
коштів; фінансова автономія.
Реалії казначейського обслуговування бюджетів України вказують на
надмірну залежність бюджетних установ від стану фінансування. Донедавна
кошти спеціального фонду бюджетної установи не підлягали контролю зі
сторони Державної казначейської служби України, оскільки не були законодавчо
віднесені до складу фінансових ресурсів бюджету держави. До бюджетної
реформи такі установи мали часткову фінансову автономію у питаннях
розподілу та перерозподілу власних надходжень. Особливістю кошторисного
фінансування вітчизняних бюджетних установ у системі казначейського
обслуговування бюджету вважають безмежний доступ Державної казначейської
служби України до фінансових ресурсів бюджетних установ, що негативно
впливає на конкурентоспроможність останніх як учасників господарських
відносин.
Аналітичний огляд публікацій, які стосуються кошторисного
фінансування, вказує на неоднозначну інтерпретацію його сутності через розгляд
науковцями бюджетного фінансування у широкому (Опарін В. М. та Родіонова
В. М.) та вузькому (Атамас П. Й., Василик О. Д., Загородній А. Г., Карлін М. І.,
Матвєєва В., Мочерний С. В., Романенко О. Р., Ткачук Н. М.) контекстах.
Особливості діяльності бюджетних установ у системі казначейського
обслуговування бюджету визначають доцільність продовження розвитку теорії
та практики ведення бухгалтерського обліку у бюджетній сфері на основі
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врахування облікових та контрольних вимог до процесу кошторисного
фінансування бюджетних установ.
Мета та завдання. У зв’язку з плюралізмом наукових поглядів варто
звернути увагу на особливості кошторисного фінансування бюджетних установ.
Для досягнення поставленої мети доцільно: – уточнити сутність бюджетного
фінансування; – з’ясувати дефініцію категорії «кошторисне фінансування» як
форми бюджетного фінансування; – виявити особливості здійснення
кошторисного фінансування бюджетних установ
Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи теоретичні
аспекти кошторисного фінансування бюджетних установ у системі
казначейського обслуговування бюджету за допомогою діалектичного методу, а
також методів порівняння, узагальнення, систематизації та синтезу, насамперед
виокремимо два підходи до інтерпретації сутності бюджетного фінансування.
Широке трактування цього поняття зустрічаємо в Опаріна В. М. та Родіонової В.
М., що дає змогу визначити його місце та роль у регулюванні
соціальноекономічних процесів держави [1, с. 122].
Бюджетне фінансування у вузькому розумінні розглядається: – з боку
держави (Атамас П. Й., Василик О. Д., Загородній А. Г., Мочерний С. В., Ткачук
Н. М.) як форма бюджетного механізму [3, с. 50]; – з боку учасників
господарських відносин (Карлін М. І., Матвєєва В., Романенко О. Р.) як форма
фінансового забезпечення [9, с. 55].
Спроби синтезу обидвох підходів до визначення поняття «бюджетне
фінансування» спостерігаються у працях Дем’янишина В. та Матросової В. М.,
які рекомендують враховувати особливості бюджетного фінансування: – з боку
держави – формою бюджетного механізму; – з боку суб’єктів господарювання –
однією з форм фінансового забезпечення; – його зміст втілюється у
безповоротному наданні бюджетних коштів юридичним і фізичним особам; –
надання цих коштів здійснюється на проведення заходів, передбачених
бюджетом; – перелік цих заходів відповідає функціям держави [12, с. 36].
Перелічені особливості бюджетного фінансування дозволяють розглядати
його як об’єктивну економічну категорію та вартісну її інтерпретацію водночас.
Таким чином, бюджетне фінансування, на нашу думку, доцільно розуміти як
процес виділення через мережу органів Державної казначейської служби
України грошових коштів на видатки діяльності бюджетних установ для
досягнення суспільнокорисних цілей. Зауважимо, що бюджетне фінансування
здійснюється у кількох формах. Так Карлін М. І. пропагує бюджетне
фінансування за системою «нетто-бюджет» і «брутто-бюджет», під якими
відповідно розуміє надання бюджетних ресурсів на доволі обмежений перелік
витрат, затверджених у бюджеті, та фінансування, що застосовується для
підприємств і установ, які повністю фінансуються з бюджету [9, с. 55].
Три форми бюджетного фінансування (кошторисне фінансування,
бюджетне інвестування, державні трансферти) виділяють Дем’янишин В. та
Матросова В. О. [13, с. 93-94]. Якщо Василик О. Д. виділяє такі форми
бюджетного фінансування, як кошторисне фінансування, державне
фінансування інвестицій, надання дотацій, надання субвенцій і субсидій [4, с.
139], то Загорський В. розуміє під ними інші за змістом (проектне фінансування,
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бюджетні кредити, кошторисне фінансування, бюджетні трансферти) [11, с. 112].
Також по чотири форми бюджетного фінансування визначають Опарін В. М. та
Федосов В. (бюджетні інвестиції; бюджетні кредити; кошторисне фінансування;
державні трансферти) [1, с. 122].
Цікавий підхід до обґрунтування форм бюджетного фінансування
зустрічається у дослідженнях Романенко О. Р., де можливо здійснити вибір між
вісьмома формами фінансування бюджетних установ, у т. ч. кошторисного
фінансування (кошторисне фінансування бюджетних програм – закладів,
установ і організацій бюджетної сфери; трансферти населенню; бюджетні
кредити юридичним особам (у т. ч. податкові кредити на сплату податків);
субвенції і субсидії фізичним і юридичним особам; бюджетні інвестиції у
статутні капітали наявних або новостворюваних юридичних осіб; бюджетні
позики державним позабюджетним фондам; міжбюджетні трансферти (дотації
вирівнювання, субвенції, інші дотації); кредити іноземним державам) [11, с. 172].
Майже за всіма підходами згадується кошторисне фінансування, яке
безпосередньо стосується процесу фінансування бюджетних установ (табл. 1).
Інтерпретуючи сутність кошторисного фінансування бюджетних установ,
спостерігаємо відсутність єдності поглядів у визначенні цього поняття. Загалом
виділяються два підходи до тлумачення кошторисного фінансування. Зокрема
Булгакова С. О., Юрій С. І., Єпіфанов А. О. трактують цю форму бюджетного
фінансування як виділення бюджетних коштів та їхнього надання установам і
організаціям, які провадять суспільно-корисну діяльність та перебувають на
бюджетному фінансуванні.
Слушною є думка Макух Т. О., згідно з якою кошторисне фінансування –
це «… спрямування грошових коштів, акумульованих із різних джерел
фінансування, на покриття потреб бюджетних установ та виконання основних
функціональних завдань» [10, с. 3]. Процес кошторисного фінансування
бюджетних установ у системі казначейського обслуговування Зведеного
бюджету України тісно переплетений із самим бюджетним процесом.
Фінансування бюджетних установ здійснюється лише на підставі
затвердженого в установленому бюджетним законодавством порядку
кошторису. Кошторис доходів і видатків – це основний документ, відповідно до
якого визначається загальний обсяг, цільове надходження, використання коштів
бюджетних установ, а також визначаються обсяг та напрямки використання
бюджетних коштів для виконання функцій та досягнення суспільно-корисних
цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень [13, с. 37].
Водночас кошторисне фінансування як метод фінансового забезпечення
бюджетних установ із дотриманням принципів бюджетного фінансування має як
переваги, так і недоліки [8, с. 6]. Серед переваг кошторисного фінансування
бюджетних установ зазначимо забезпечення відповідності доходної та
видаткової частини кошторису бюджетних установ, тобто фінансування
планових витрат бюджетної установи відбувається в повному обсязі. Окрім того,
кошторисне фінансування бюджетних установ передбачає жорсткий та
постійний контроль за використанням фінансових ресурсів бюджетних установ.
Проте воно не позбавлене недоліків, пов’язаних з відсутністю достатніх стимулів
для раціонального і ефективного функціонування та взаємозв’язку між рівнем
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кошторисного фінансування бюджетної установи та результатами її діяльності.
Тобто де-факто здійснюється фінансове забезпечення лише мережі бюджетних
установ, а не наданих ними послуг для задоволення суспільних потреб.
Окрім того, Бюджетним кодексом України закріплено зв'язок джерел
надходження коштів спеціального фонду з напрямками їх використання, тому
бюджетна установа не може на власний розсуд розпоряджатися коштами від
надання платних (договірних) послуг, тобто деюре регламентовано обмежену
фінансову автономію бюджетних установ.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином,
ефективність використання фінансових ресурсів бюджетних установ можлива
лише за умови налагодження фінансового механізму системи казначейського
обслуговування бюджету. Результати проведеного дослідження свідчать про
відображення фінансовим механізмом бюджетних установ залежності
організації використання фінансових ресурсів останніх від специфіки
кошторисного фінансування, затвердженого порядку та принципів фінансування
бюджетних установ, а також обсягів повноважень розпорядників бюджетних
коштів. Оскільки використання фінансових ресурсів бюджетних установ чітко
регламентоване бюджетним законодавством на всіх етапах бюджетного процесу,
то перспективи подальших досліджень полягають у розробленні обґрунтованих
підходів щодо сприяння розширенню фінансової автономії бюджетних установ
у майбутньому.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЇХ ОЦІНКА ТА
ВИЗНАННЯ
В статті досліджено економічну сутність грошових коштів та узагальнено їх
класифікація, що дало змогу охарактеризувати покажчики руху грошових
коштів відповідно до рівня об’єкту дослідження. Розроблено схему
взаємозв’язку спрямування грошових коштів відповідно до видів діяльності
підприємств, яка наочно демонструє рух коштів підприємства.
Ключові слова: грошові кошти, облік, рух грошових коштів, дебітори
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Відносячись до високоліквідних активів за своєю
сутністю, грошові кошти являються найважливішим елементом всієї ринкової
економіки, та за своїм призначенням зумовлюють безперервну активізацію
суб’єктів господарювання у процесі самофінансування. Будучи наявними на всіх
етапах процесу придбання товарів, здійснення виробництва продукції,
проведення виконання робіт, представлення послуг, їх продажу з подальшим
отриманням виручки, грошові кошти є своєрідним джерелом, на якому
базуються дані процеси діяльності підприємств.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженню питань обліку грошових коштів
присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема М.Т.
Білухи, І.О. Бланка, Ф.Ф. Бутинця, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, Є.В. Мниха,
Л.В. Нападовської, Ю.І. Осадчого, П.Г. Пономаренка, Г.В. Ситника, В.В. Сопко
ін.
Напрацювання цих науковців охоплюють широкий діапазон питань,
пов’язаних з теорією, методикою, організацією обліку, контролю і аналізу
грошових коштів за дотичними темами (аналіз грошових коштів, облік та
контроль фінансування діяльності, управління грошовими потоками тощо), що,
водночас потребує поглиблення і поєднання даних направлень та подальшого
розвитку цих досліджень.
Формулювання цілей статті. Метою роботи виступило дослідження
економічної сутності грошових засобів підприємства.
Виклад основного матеріалу. Здійснюючи використання в проведенні
процесу управління господарюючими суб’єктами абсолютно достовірної та
найбільш повної інформації стосовно руху грошових коштів та підвищуючи
якість прийнятих управлінських рішень, що у свою чергу позитивно впливає на
поточний фінансовий стан підприємств з подальшим прогнозуванням.
Першими дослідженнями сутності грошей займалися ще з античних часів,
згідно яких у наукових працях гроші виступають елементом обміну та
накопичення багатства. Надалі, прихильники меркантилізму дотримувалися
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товарної сутності грошей через природні властивості дорогоцінних металів,
визнаючи за головну функцію засобів обігу, а не накопичення.
Всі грошові активи практично завжди обліковувались у складі об’єктів
бухгалтерського обліку. Але, в економічній літературі ще з радянських часів
об’єктом обліку були відображені не окремо взяті грошові активи, а певні
розрахунки та розрахунки в цілому [1].
Задля ефективного та цілеспрямованого управління грошовими коштами
перш за все необхідно чітко уявляти їх класифікацію. На сьогоднішній день
серед більшості науковців немає єдиного визначеного підходу до поділу
грошових коштів за класифікаційними ознаками.
Науковці наводять таку класифікацію:
1) За кругообігом:
- початкові грошові кошти;
- прирощені грошові кошти.
2) За характером використання:
- готівкові грошові кошти;
- безготівкові грошові кошти;
- грошові кошти, які перебувають в обігу.
3) За правом власності:
- власні кошти підприємницької структури;
- надані кошти;
- позичені грошові кошти.
4) За видатками або напрямами використання у складі фінансових ресурсів
відносять:
- кошти спрямовані на витрати задля розвитку економіки підприємства;
- кошти спрямовані на витрати зі соціально-культурних заходів;
- кошти спрямовані на надання благодійної допомоги;
- витрати на обслуговування залучених фінансових ресурсів;
- інші витрати підприємства.
5) Наприкінці, напрями використання грошових коштів можна поділити на
три групи:
- поповнення фонду відшкодування;
- формування фонду споживання;
- формування фонду нагромадження.
6) За джерелами залучення:
- позикові ресурси, що залучають із зовнішніх джерел;
- позикові ресурси, що залучають з внутрішніх джерел (внутрішня
кредиторська заборгованість).
7) За періодом залучення:
- позикові ресурси, що залучають на довгостроковий період (більше 1 року);
- позикові ресурси, що залучають на короткостроковий період (до 1 року).
8) За формою забезпечення:
- фінансові ресурси незабезпечені;
- фінансові ресурси гарантовані;
- фінансові ресурси забезпечені заставою [3].
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В процесі розбудови раціональних методик обліку грошових коштів, перш
за все належить чітко визначитись із економічною сутністю грошових коштів
та грошових потоків.
На практиці облік грошових коштів та їх еквівалентів є достатньо
регламентованим законодавчими та підзаконними нормативноправовими
актами України. Але розширення форм і видів здійснення розрахунків,
властивостей та функцій грошових коштів викликали необхідність детального
дослідження високоліквідних активів з метою коректного формування
інформаційної бази, основою якої є бухгалтерський облік та економічний
аналіз. Грошові кошти, які отримує підприємство у результаті своєї діяльності,
називаються грошовим потоком.
Грошові надходження повинні мати постійний, динамічний характер. Це
означає, що грошовий потік повинен бути безперервним. Поняття «грошовий
потік» (Cash flow) включено у фінансову діяльність вітчизняних підприємців з
іноземних джерел. Зокрема, міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7
(JAS 7) «Звіт про рух грошових коштів» визначає потоки грошових коштів як
надходження і виплати грошових коштів і еквівалентів грошових коштів.
В процесі оцінки діючого поточного чи очікуваного майбутнього
фінансового стану господарюючого суб’єкта, також актуально врахувати
концепцію неперервності руху грошових коштів, яка першоджерельно
пов’язана із процесом функціонуванням підприємства як постійного
динамічного процесу, який за своєю сутністю має циклічний характер (рис. 1)
[1].
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Рисунок 1 - Рух грошових коштів підприємства
Різновидність фінансово-господарської діяльності підприємств є
визначальною ознакою грошових коштів, встановленою у відповідністю як до
міжнародних, так і до національних стандартів бухгалтерського обліку. Вид
діяльності дозволяє охарактеризувати покажчики руху грошових коштів
відповідно до рівня об’єкту дослідження:
1. Грошовий потік за результатом операційної діяльності відзначається
грошовими виплатами на отримання торговельних товарів, необхідних
матеріалів, отримання палива, здійснення оплати праці, проведення необхідних
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відрахувань до позабюджетних фондів та здійснення інших витрат операційного
характеру.
2. Грошовий потік, який функціонує в результаті здійснення інвестиційної
діяльності та безпосередньо пов’язаний із проведенням процесу реального
фінансового інвестування, яке у свою чергу направлене на забезпечення процесу
продажу товарів, їх придбання, а також задля придбання, будівництва і
оновлення необоротних активів.
3. Грошовий потік в результаті фінансової діяльності це:
- надходження і виплати, пов’язані із залученням додаткового акціонерного
і пайового капіталу;
- отриманням довгострокових і короткострокових кредитів;
- сплатою процентів, дивідендів, кооперативних виплат;
- деякими іншими потоками, пов’язаними з процесами фінансування
господарської діяльності (рис. 1.4) [2];
4. Загальний сукупний грошовий потік є всією сумою наведених нами
потоків притаманний усім видами господарської діяльності, та характеризується
усяким рухом грошових коштів, що утворюються на рівні дослідження
підприємств.
В процесі здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
кожного підприємства існує певний тісний взаємозв’язок, який, на нашу думку,
можна відобразити наступною схемою (рис. 2).
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-

-
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боргу та дивідендів

+

+
+

Інвестиційна діяльність

Фінансова діяльність
-

Грошові кошти, які використовуються для придбання
довгострокових активів

Рисунок 2 - Схема взаємозв’язку спрямування грошових коштів
відповідно до видів діяльності підприємств
Висновки. Отже, існуюча на сьогодні недостатня розробленість проблем з
обліку грошових коштів у вітчизняних умовах і, як внаслідок, ігнорування
об’єктивних закономірностей та галузевих особливостей їх взаємозв’язку, що
продукує необхідність визначити потребу у наступному:
- широкому залучені в практику показників грошових потоків, як вимірників
фінансової стійкості, платіжної стабільності та нормальної платоспроможності;
55

- узагальненні об’єктивних та вивченні галузевих закономірностей
грошових потоків та врахування їх в практиці обліку підприємства;
- визначенні потоків облікової, в тому числі оперативної облікової
інформації для формування своєчасного та повного інформаційного
забезпечення аналізу руху грошових коштів підприємств.
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здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НОВІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
З прийняттям низки нових законів у сфері заробітної плати постало чимало
проблем пов’язаних з обліком операцій з заробітної плати. Визначено нові
основні соціальні показники, на основі яких розраховуються розміри соціальних
гарантій – мінімальний розмір оплати праці, прожитковий мінімум та багато
інших. Тому проблематика заробітної плати в Україні як в теоретичному, так і
практичному аспектах є надзвичайно актуальною.
Проблему заробітної плати в Україні досліджували та продовжують
досліджувати багато науковців, а саме В. С. Василенко, О. С. Ветлужська, А. О.
Гордеюк, Ю. М. Іванечко, П. М. Матюшко, А. І. Радчук, Т. В. Сизикова, С. В.
Цимбалюк та ін. У своїх працях вони змістовно розглядають найважливіші
проблеми оплати праці в умовах економіки, що склалися на сьогодні. Найбільша
увага в їхніх дослідженнях приділяється вивченню основних чинників, що
впливають на величину заробітної плати, та пошуку оптимального рівня
заробітної плати.
При нарахуванні заробітної плати в Україні керуються Законом «Про оплату
праці» від 24 березня 1995р. № 108/95-ВР, Постановою КМУ від 8 лютого 1995
р. № 100 та окремими статтями Кодексу законів про працю. Підставою для
нарахування заробітної плати є табель обліку робочого часу.
З 1 січня 2017 року в Україні змінилося значення самого терміну
«мінімальна заробітна плата» – це розмір заробітної плати працівника за
повністю виконану місячну (годинну) норму праці і не може бути нижче за
розмір встановлений в Законі України «Про державний бюджет України» [1]. Ця
56

державна гарантія для працівників тепер стосується не тільки розміру окладу, а
й заробітної плати працівника за місяць в цілому.
У випадку, якщо нарахована заробітна плата працівника нижче за
встановлений законом розмір мінімальної заробітної плати, при умові, що
працівник виконав місячну норму праці, роботодавець зобов`язаний зробити
доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно
одночасно з виплатою заробітної плати. Таким чином, згідно з ст. 7 Закону «Про
Державний бюджет України на 2019 рік», роботодавець зобов’язаний щомісяця
виплачувати працівнику заробітну плату у мінімальному розмірі 4173 грн. у
розрахунку за місяць, або 25,13 грн. у розрахунку за годину, що на 12% більше
показника минулого року [2]. Прожитковий мінімум для працездатних осіб
становить: з 1 січня 2019 року – 1921 гривня, з 1 липня - 2007 гривень, з 1 грудня
– 2102 гривні.
Правило нарахування заробітної плати не нижче мінімальної не працює,
коли згідно трудового договору робота проводиться на умовах неповного
робочого часу, а також при невиконанні працівником в повному обсязі місячної
норми праці. У цих випадках заробітна плата виплачуватиметься пропорційно
виконаній нормі праці. Тобто, коли працівники, яким встановлені годинні
тарифні ставки, виконали місячну норму праці і розмір нарахованої зарплата
нижчий місячної мінімальної зарплати, то доплата до розміру мінімальної
місячної заробітної плати їм не провадиться, адже гарантією в оплаті праці для
цих працівників є мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі. За
порушення в сфері дотримання мінімальних державних гарантій може бути
застосовано штраф у 10 мінімальних заробітних плат, встановлених законом на
момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно
правопорушення.
З встановленням такого рівня мінімальної заробітної плати досягається
соціальна несправедливість. Адже, посадові оклади потрібно визначати на рівні
не нижче за прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1
січня календарного року. Прожитковий мінімум – це вартісна величина
достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини,
збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального
набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для
задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості [2]. В такому
випадку якщо, наприклад, нарахована заробітна плата працівника, який виконав
місячну норму праці, складається лише з такого окладу, розмір якого є нижчим
за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець
проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати. Тобто,
некваліфікованим працівникам проводяться більші доплати до розміру
мінімальної зарплати, а кваліфікованим працівникам доплати менші, але
заробітну плату і ті й інші отримають однакову.
З 1 січня 2019 року набрали чинності норми Закону «Про державну службу»
щодо впорядкування структури оплати праці державних службовців. Перше, що
слід зазначити обмеження розміру премії становить 30%, що дасть змогу
посилити роль посадового окладу як основної складової частини заробітної
плати, а фонд преміювання становить 20% загального фонду посадових окладів
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за рік, що також зменшує ризики суб’єктивізму. Також зазначено, що
мінімальний розмір посадового окладу спеціаліста районного рівня не може бути
менше двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (не менше 3524 грн)
[6]. Крім того передбачено встановлення керівниками додаткових стимулюючих
надбавок працівникам до кінця поточного року як більш стабільних виплат у
порівнянні з щомісячними преміями.
Nfrj; 14 березня 2019 року у Верховній Раді зареєстровано проект Закону
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей
оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції». Документ
спрямований на підвищення рівня конкурентоспроможності та привабливості
для іноземних замовників галузі індустрії програмної продукції України шляхом
встановлення особливостей оподаткування доходів працівників-програмістів ІТкомпаній та приведення рівня їх податкового навантаження до рівня країнлідерів експорту ІТ-послуг. Тимчасово, до 1 січня 2025 року, пропонується
встановити ставку оподаткування ПДФО 9%, але розмір ПДФО при цьому не
може бути меншим за розмір податку, обрахованого за ставкою 18% з
двократного розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1
січня звітного податкового року (у 2019 році – 4173 грн * 2 * 18% = 1502 грн).
Ставку ЄСВ за найманих працівників - програмістів планують встановити у
розмірі 5% від заробітної плати таких працівників. При цьому ЄСВ для таких
працівників не може бути меншим за ЄСВ за ставкою 22% з двох мінімальних
заробітних плат (у 2019 році це 1837 грн) та не більшим за ЄСВ, що
розраховується за ставкою 22% від максимальної бази нарахування ЄСВ - 15
мінімальних заробітних плат (у 2019 р. -13770 грн).
Після нарахування заробітної плати та забезпечення її мінімального розміру
необхідно здійснити утримання та нарахування податків. На суму нарахованої
заробітної плати здійснюється нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ).
Розмір ЄСВ у 2019 році складає 22%. Мінімальний страховий внесок у
загальному випадку становить: 4173 * 22% = 918 грн. І навіть якщо працівнику
на протязі місяця була нарахована заробітна плата менше мінімальної,
роботодавцю все одно доведеться заплатити ЄСВ не менше ніж 918 грн на
місяць.
Однак, це правило не розповсюджується на такі категорії працівників:
- зовнішні сумісники;
- працівники-інваліди;
- у разі нарахування заробітної плати в місяць приймання, або звільнення
з роботи;
- у разі перебування працівника у відпустці без збереження заробітної
плати;
- у разі відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку з АТО.
З кожної індивідуальної заробітної плати здійснюються утримання:
• Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;
• Військовий збір – 1,5%;
• Утримання за згодою працівника або судовим рішенням.
Соціально незахищене населення має право на застосування податкової
соціальної пільги. Гранична сума для застосування ПСП: прожитковий мінімум
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для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4
та округлений до найближчих 10 гривень [3]. Крім того, з 1 грудня 2019 року
прожитковий мінімум зросте до 2027 гривень.
На основі значень прожиткового мінімуму та відповідно до норм
Податкового кодексу України податкова соціальна пільга в період з січня по 31
грудня 2019 року буде мати такі показники:
 Гранична сума доходу для застосування ПСП – 2690 грн.;
 Звичайна СП (50%) – 960,50 грн.;
 Підвищена СП (100%) – 1440,75 грн.;
 Підвищена СП (150%) – 1921 грн.
У разі настання страхового випадку працівнику застрахованій особі
надається допомога по тимчасовій непрацездатності y формі матеріального
забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати.
Основним підтверджуючим документом для нарахування лікарняних є
правильно оформлений листок непрацездатності. Перші 5 днів тимчасової
непрацездатності оплачуються за рахунок коштів підприємства, інші дні – за
рахунок фонду соціального страхування.
З 04.07.15 процент оплати всіх днів тимчасової непрацездатності однаковий
і становить [4]:
- 50% – до 3-ох років страхового стажу;
- 60% – від 3-ох до 5-ти років страхового стажу;
- 70% – від 5-ти до 8-ми років страхового стажу;
- 100% – від 8-ми років страхового стажу.
З появою оновленого Порядку № 1266 відбулися революційні зміни в
механізмі обчислення середньої зарплати для виплат по соціальному
страхуванню та оплаті перших п’яти днів хвороби. Розраховувати лікарняні та
декретні стало простіше.
Однією з державних соціальних гарантій також є індексація доходів
населення, що визначено статтею 18 Закону України «Про державні соціальні
стандарти та державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 року № 2017-III.
Таким чином, заробітна плата підлягає обов'язковій індексації у зв'язку зі
зростанням споживчих цін (інфляцією). При цьому індексація обов'язкова як для
бюджетних установ, так і для інших роботодавців, оскільки є однією з основних
державних гарантій щодо оплати праці працівників [5].
Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів
усіх рівнів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального
страхування на відповідний рік. Право на проведення індексації заробітної плати
настає, коли індекс споживчих цін перевищить поріг індексації, встановлений з
січня 2016 р. у розмірі 103%. Індексації підлягає заробітна плата працівників у
межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина
заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці
підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться. Сума
індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту індексу середніх цін, ділено на 100.
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В 2019 році Верховна Рада Україна зареєструвала низку законопроектів
якими пропонується внести чимало змін до Кодексу Законів про працю:
- визначити джерела коштів на оплату праці для усіх юридичних осіб, які
використовують найману працю;
- встановити граничний рівень оплати праці керівників підприємств,
заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних
підприємств (максимальний розмір оплати таких керівників не може
перевищувати 30 прожиткових мінімумів, встановленого законом для
працездатних осіб, з урахуванням надбавок, доплат, премій, винагород та
інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат);
Заробітна плата є найбільш дієвим інструментом активізації людського
чинника та використання трудового потенціалу. Тому в майбутньому Україні
варто визначитися з її оптимальним розміром, прийняти доцільні законопроекти,
що виведуть Україну на новий конкурентоспроможний рівень та забезпечать
населенню гідний розмір заробітної плати зі збереженням принципу
справедливості. А наразі потрібно пильно стежити за змінами в законодавстві
для правильного нарахування заробітної плати та утримань і відрахувань з неї.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ТА ПРИЙОМІВ АНАЛІЗУ
РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
У статті розкрито економічну сутність розрахунків з працівниками по оплаті
праці, їх види та особливості. Розглянуто документальне забезпечення з обліку
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оплати праці. Розкрито основні методи та прийоми аналізу для розрахунку
заробітної плати та усіх платежів, які необхідно здійснити.
Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, утримання із заробітної плати,
методи аналізу, метод фінансових коефіцієнтів.
Необхідністю дослідження питання оплати праці є постійно актуальним, з
огляду на те, яке наше законодавство є нестабільним, в питаннях нормативної та
документальної бази. Спостерігається значна диференціація заробітної плати
між окремими соціальними групами. І так, на сьогоднішній день заробітна плата
перестала бути стимулюючим фактором, що і ускладнює мотивацію робітників
до високопродуктивної праці.
Метою даної роботи є дослідження оплати праці як основного важеля
продуктивності підприємств, а також визначити основні методи та прийоми
аналізу розрахунків з оплати праці.
Питання оплати праці в Україні висвітлювали О. Дороніна, А. Калина, А. Колот,
К. Крищенко, Н. Лукьянченко, С. Соломонов, Л. Синяєва, Н. Ткаченко та інші.
Незважаючи на значну кількість публікацій та широке коло розглянутих питань,
відсутні дослідження, присвячені методикам аналізу розрахунків по оплаті праці
з персоналом в умовах зміни господарських умов і
законодавства.
Процес нарахування та виплати працівникові заробітної плати є
трудомістким та потребує особливої уваги та професіоналізм бухгалтера. Згідно
з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
від 16.07.99 р. № 966 - XIV, для забезпечення ведення бухгалтерського обліку
підприємство самостійно обирає форми його
організації, розробляє структуру, призначає відповідальних за ведення
бухгалтерського обліку, затверджує форми первинних документів, графік
документообігу тощо [1].
Згідно зі ст. 2 Закону «Про оплату праці» визначена структура заробітної
плати: основна заробітна плата; додаткова заробітна плата; інші заохочувальні й
компенсаційні виплати [2].
Щоб дослідити стан розрахунків підприємства з персоналом, а саме виявити
резерви збільшення обсягу виробництва та підвищення рентабельності варто
проаналізувати показники, які пов’язані з рухом робочої сили, її якістю та
продуктивністю.
Використання живої праці є основним важелем результату господарської
діяльності, найбільш активного і, власне, вирішального фактора виробництва.
Забезпеченість підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх
раціональне використання, високий рівень продуктивності праці сприяють
збільшенню обсягів виробництва продукції, ефективному використанню
обладнання, машин, механізмів, зниженню собівартості та зростанню прибутку.
Одним з найважливіших завдань економічного аналізу є контроль за правильним
та ефективним використанням трудових ресурсів.
Найвідповідальнішим етапом аналізу розрахунків з персоналом по оплаті
праці є аналіз забезпеченості підприємства робочою силою та вивчення її руху.
Завданнями аналізу розрахунків з персоналом по оплаті праці є визначення
правильності витрачання коштів на оплату праці, виявлення впливу факторів,
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встановлення правильності співвідношення темпів зростання продуктивності
праці й середньої заробітної плати.
При аналізі розрахунків з персоналом по оплаті праці необхідно дослідити
зміну показника в динаміці та рівень виконання плану, визначити фактори, що
спричинили його зміну.
При вивченні структури розрахунків з персоналом по оплаті праці слід
приділити увагу питомій вазі окремих елементів у загальній сумі та дослідити
їхню зміну в динаміці й оцінити виконання завдання. При визначенні
рейтингової оцінки підприємства важливо дослідити співвідношення трудових
показників і середньої заробітної плати по підприємству з відповідними
показниками підприємств галузі, а середню заробітну плату по підприємству
порівняти також з прожитковим мінімумом, мінімальною заробітною платою та
іншими показниками, що діють на момент дослідження.
Для аналізу розрахунків з персоналом з оплати праці необхідно передусім
проаналізувати рух робочої сили. Для вивчення руху робочої сили на
підприємстві розрахуємо коефіцієнти обороту з приймання та звільнення, а
також коефіцієнти плинності, стабільності, загального обороту (табл. 1).
Таблиця 1 – Показники,
підприємства робочою силою

що

характеризують

забезпеченість

Показник
Коефіцієнт обороту
прийому
Коефіцієнт обороту по
вибуттю
Коефіцієнт плинності
кадрів

Формула розрахунку
Коефіцієнт обороту прийому = к-сть прийнятих на
роботу/середньоспискова чисельність
Коефіцієнт обороту по вибуттю = к-сть звільнених за рік /
середньоспискова чисельність
Коефіцієнт плинності кадрів = к-сть звільнених за власним
бажанням та за порушенням трудового договору /
середньоспискова чисельність
Коефіцієнт постійності Коефіцієнт постійності кадрів = к-сть працівників що
кадрів
пропрацювали весь рік

Склад працівників постійно змінюється у зв’язку зі скороченням штатів,
звільненням з власного бажання, виходом працівників на пенсію, пересуванням
їх на посадах у межах структурних підрозділів та приймання нових робітників
замість вибулих або у зв’язку із розширенням виробництва. Надто велика
плинність робочої сили спричиняє додаткові витрати на підготовку та
перепідготовку нових робітників, знижує на певний час продуктивність праці не
тільки нових робітників, які освоюють нові умови праці, а й тих, що звільняються
і потребують певного часу для пошуку нової роботи.
Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня
продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв’язку із оплатою праці.
Із ростом продуктивності праці створюються реальні можливості для
підвищення рівня його оплати. При цьому кошти на оплату праці потрібно
використовувати таким чином, щоб темпи росту продуктивності праці
випереджали темпи росту його оплати. Тільки при таких умовах створюються
можливості для підвищення темпів розширеного відтворення. У зв’язку з цим
аналіз використання засобів на оплату праці на кожному підприємстві має велике
значення. В процесі його потрібно здійснювати систематичний контроль за
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використанням фонду заробітної плати (оплати праці), виявляти можливості
економії коштів за рахунок росту продуктивності праці та зниження
трудомісткості продукції [3, с. 61].
Основними завданнями аналізу розрахунків з персоналом з оплати праці на
підприємствах є:
- визначення суми абсолютної і відносної перевитрати (економії) фонду
заробітної плати та виявлення причин, що її зумовили;
- вивчення структури фонду заробітної плати (оплати праці), застосування
матеріальних стимулів за високі результати праці;
- визначення резервів, які має підприємство для зменшення витрат на оплату
праці і відповідно для підвищення рентабельності його роботи.
Інформаційне забезпечення аналізу розрахунків з персоналом з оплати
праці зображено на рис.1.
Інформаційна база для аналізу розрахунків з оплати праці
• Форма № 1-ПВ «Звіт з праці»;
• Форма № 3-ПВ «Звіт про використання
робочого часу»;
• Форма № 6-ПВ «Звіт про кількість
працівників, їхній якісний склад і
професійне навчання»;
• Форма № 3-ПН «Звіт про наявність
вільних робочих місць (вакантних
посад)»;
• Форма № 1-ПВ (умови праці) «Звіт про
стан умов праці, пільги й компенсації за
роботу зі шкідливими умовами праці»;
• Форма № 1-ПВ (заборгованість) «Звіт
про стан заборгованості по виплаті
заробітної плати».

штатний розпис підприємства;
•
інформація
про
фактичну
укомплектованість кадрів;
• колективний договір підприємства;
• Положення про оплату праці та
преміювання;
• інші внутрішні нормативні документи з
питань організації та оплати праці, типові
форми договорів підряду та контракту;
• матеріали обліку використання праці та
нарахування заробітної плати;
• рішення про додаткове стимулювання,
його форми та розміри.


Рисунок 1 – Інформаційна база для аналізу розрахунків з оплати праці
У процесі аналізу необхідно встановити відповідність між темпами росту
середньої заробітної плати та продуктивністю праці. Як вже відмічалось, для
розширеного відтворення, отримання необхідного прибутку та рентабельності,
необхідно, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту
його оплати. Якщо цей принцип не дотримується, то відбуваються
перевитрачання фонду заробітної плати, підвищення собівартості продукції та,
відповідно, зменшення суми прибутку. В умовах інфляції під час аналізу індексу
росту середньої заробітної плати необхідно враховувати індекс росту цін на
споживчі товари та послуги.
Для оцінки співвідношення розраховують коефіцієнт випередження темпів
зростання продуктивності праці над темпами зростання середньої заробітної
плати, приріст середньої заробітної плати на 1% приросту продуктивності праці
чи приріст продуктивності праці на 1% приросту середньої заробітної плати.
Коефіцієнт випередження є співвідношенням індексів продуктивності праці та
середньої заробітної плати:
63

Квип.= Приріст ЗПсер./ ПрирістПП
де, Приріст ЗПсер. – темп зростання середньої заробітної плати
ПрирістПП – темп зростання продуктивності праці.
Для оцінки ефективності використання засобів на оплату праці необхідно
визначити такі показники як: об'єм товарної продукції в діючих цінах, сума
прибутку на 1грн. заробітної плати та ін. В процесі аналізу також треба
враховувати динаміку цих показників.
Для оцінки ефективності стимулювання персоналу прийнято визначати та
порівнювати в динаміці значення таких аналітичних показників як:
- коефіцієнт співвідношення між темпами зростання продуктивності праці
та рівнем середньої заробітної плати або коефіцієнт співвідношення між темпом
зростання фонду оплати праці та товарооборотом.
- коефіцієнт співвідношення між темпом зростання фонду оплати праці та
доходами підприємства.
- коефіцієнт співвідношення між темпом зростання фонду оплати праці та
прибутком підприємства.
- коефіцієнт співвідношення між темпом зростання фонду оплати праці та
ринковою вартістю підприємства (його акцій) [4, с. 38].
Аналіз розрахунків з персоналом з оплати праці здійснюють з
використанням таких методів:
- горизонтальний аналіз – використовуються показники фінансової
звітності за кілька періодів та розраховується їх динаміка;
- вертикальний аналіз – досліджують структуру фонду оплати праці;
- порівняння – це основний метод, який використовується при аналізі, за
допомогою нього порівнюють показники у різні періоди часу, на різних
підприємствах та інше;
- метод ланцюгових підстановок – це метод факторного аналізу, за
допомогою нього досліджують зміну результативних показників та визначають
вплив факторів, які спричиняють його зміни;
- коефіцієнтний метод – за допомогою даного методу досліджують основні
показники, які свідчать про рух робочої сили, плинність кадрів, стан розрахунків
з оплати праці, досліджують джерела за допомогою яких здійснюють
розрахунки з оплати праці та інше.
Отже, дослідивши достатньо актуальну тему було визначено, що на
показник оплати праці впливає велика кількість факторів, які варто враховувати
при дослідженні. Плинність кадрів в установах відіграє важливу роль при
розрахунку фонду оплати праці, на що необхідно звертати особливу увагу. Також
для аналізу використання трудових ресурсів, їх оптимальність та ефективність,
варто розраховувати такі показники як: чисельність персоналу підприємства з
точки зору динаміки, категорійної структури, професійної підготовленості,
плинності працівників; використання робітниками і службовцями робочого часу,
стан трудової дисципліни; динаміка середньої заробітної плати працівників і
трудомісткості продукції.
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ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ
СОБІВАРТОСТІ
В статті досліджено методику обліку витрат виробництва та формування
собівартості виготовленої продукції відповідно чинних стандартів
бухгалтерського обліку. економічну сутність зобов’язань господарюючого
суб’єкта.
Ключові слова; прямі витрати, загальновиробничі витрати, облік,
собівартість
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Чітка побудова бухгалтерського обліку собівартості
продукції відповідно до змін, що відбуваються в його організації й техніці
ведення, підвищує роль обліку як основного засобу одержання достовірної
інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень і попереджень
ризику у виробничо-господарській діяльності підприємств, у системі
оподаткування, у складанні балансу, звіту про фінансові результати,
різноманітної фінансової звітності тощо. Управління витратами доцільно у всіх
сферах діяльності підприємства й має велике значення та цінність для всіх місць
виникнення і центрів витрат.
Аналіз останніх досліджень. У свій час проблеми обліку витрат та
формування собівартості продукції (робіт, послуг) досліджувались багатьма
вітчизняними економістами. Значну увагу їм приділили у своїх працях
А Маргуліс, В. Івашкевич, С. Сатубалдін, М. Пушкар, М. Чумаченко,
С. Шкарабан, С. Голов, З. Гуцайлюк, М .Кужельний, В. Лінник, В. Сопко,
В. Ткач та ряд інших авторів.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження методики
формування собівартості продукції на виробничому підприємстві.
Виклад основного матеріалу. Ефективна та раціональна організація
бухгалтерського обліку виробництва на підприємстві починається з розробки
його облікової політики, яка передбачає вибір комплексу методичних прийомів,
способів та процедур організації і ведення бухгалтерського обліку
підприємством з числа загальноприйнятих в державі.
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Облікова політика – одне з важливих питань організації бухгалтерського
обліку, правильне оформлення якого сприяє достовірному визначенню
фінансового результату і вимагає правильного оформлення, повного розкриття у
фінансовій звітності. Розробляючи методи і принципи облікової політики,
підприємства повинні враховувати її вплив на суми визнаних витрат або доходів,
фінансові результати [1]. Як правило, облікова політика, сформована
підприємством, уточнює моменти визнання витрат та сприяє поданням
достовірної фінансової інформації (рис. 1).
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
Організація праці
облікового
персоналу

Організація ведення
обліку та
складання
звітності

Облікова політика
підприємства

Рисунок 1- Співвідношення організації обліку та облікової політики
підприємства
Таким чином, облікова політика підприємства регламентує методику
ведення бухгалтерського обліку, а організація обліку передбачає організацію
облікового процесу та праці облікового апарату.
Відповідно до особливостей вітчизняних підприємств, які виробляють
продукцію, рекомендується впровадження системи обліку за місцями
виникнення витрат і центрами відповідальності, яка в рамках окремих
структурних одиниць та відповідальних осіб забезпечує відображення,
накопичення, оперативний контроль та надання інформації про витрати і
результати діяльності, а також дозволяє оцінювати роботу менеджерів і трудових
колективів.
Можна виділяти місця витрат за адміністративною, технологічною та
умовною ознаками. Для підприємств характерний закритий характер
виробництва, що унеможливлює відображення в обліку всіх негативних
відхилень у процесі витрачання ресурсів, тому рекомендується порядок
розподілення витрат за обліковими і технологічними (розрахунковоаналітичними) показниками; необхідно застосовувати методику їх обліку і
регулювання в мережі АРМ підприємства [2].
З метою делегування повноважень та відповідальності за витрати і
результати діяльності на підприємствах галузі доцільно створення центрів
відповідальності за визначеними критеріями [3]:
 чітке територіальне чи функціональне виділення центру;
 гнучкість управління; можливість точного планування та обліку витрат
і результатів;
 закріплення персональної відповідальності за кожним керівником
підрозділу;
 правильний вибір контролюючих параметрів.
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Для управління підприємством в умовах ринку необхідна комплексна
інформація, що отримана шляхом інтеграції всіх видів господарського обліку в
єдиній інформаційній системі на основі застосування новітніх комп'ютерних
технологій.
Обліковий процес є невід’ємною складовою кожного підприємства. Тому,
найбільш раціональний спосіб вирішення проблем із ефективністю
інформаційного середовищ є розширення його функцій та поступове
впровадження управлінського обліку. Такий шлях має переваги перед
створенням нових служб (планово-економічного, фінансово-економічного
відділів тощо), бо не потребує додаткових витрат на створення, організацію та
утримання персоналу. Це ж доводить і практика. Якщо не в усіх суб’єктів
виділений підрозділ управлінського обліку, то у переважної більшості його
функції виконують ті ж бухгалтери. Тому, регламентація та вибір методів оцінки
об’єктів управлінського обліку обов’язково знаходить своє відображення в
обліковій політиці обов’язкового фінансового обліку. Хоча, вона повинна
затверджуватися окремим положенням, наказом або іншим розпорядчим
документом задля збереження комерційної таємниці [3].
Використовуючи системний підхід до класифікації факторів впливу на
процес формування облікової політики, доцільно виділити дві групи факторів –
динамічні та статичні. До динамічних факторів слід відносити ті, які
підприємство може врахувати та використати або нівелювати їх вплив шляхом
прийняття ефективних управлінських рішень. До статичних – віднесемо
фактори, що виникають або є наслідком соціально-економічного розвитку
суспільства. В процесі дослідження нами виділено основні альтернативні
варіанти обліку процесу виробництва під час формування Наказу про облікову
політику (табл. 1)
Таблиця 1 - Альтернативні варіанти побудови наказу про облікову політику
стосовно процесу виробництва
Елементи облікової політики
Методи калькулювання виробничої
собівартості продукції, робіт, послуг
Перелік і склад статей калькулювання
виробничої собівартості продукції (робіт,
послуг)
Перелік і склад змінних та постійних
загальновиробничих витрат
База розподілу загальновиробничих
змінних та розподілених постійних
загальновиробничих витрат
Перелік об’єктів обліку витрат, об’єктів
калькулювання та калькуляційних
одиниць
Метод обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг)
Система обліку витрат

Альтернативні варіанти обліку
Самостійно обираються підприємством
Самостійно визначаються підприємством
Самостійно встановлюються підприємством
Самостійно обираються підприємством: години
роботи; заробітна плата; обсяг діяльності; прямі
витрати тощо
Встановлюється підприємством самостійно,
виходячи із галузевих особливостей та потреб
управління
– попроцесний;
– позамовний;
– попередільний;
– нормативний
– повних витрат;
– неповних витрат («директ-костинг»)
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Варіант зведеного обліку витрат
виробництва
Критерії розмежування та методика
накопичення постійних та змінних
загальновиробничих витрат

– напівфабрикатний;
– безнапівфабрикатний
Самостійно визначаються підприємством

Крім того, доцільно, щоб на підприємстві був не тільки документ, що
визначає облікову політику, але й документ, який визначає осіб, відповідальних
за розробку положень облікової політики. Особливо це стосується
агропромислових підприємств, які часто є багатогалузевими, що передбачає різні
організаційні та методичні підходи до обліку. Тому керівник підприємства, чи
інша особа (орган) уповноважені власником нести відповідальність за
організацію бухгалтерського обліку має видати розпорядження (наказ) про
створення комісії з розробки (перегляду) облікової політики. Таку комісію
доцільно створювати у кінці звітного року для формування чи перегляду
облікової політики на наступний звітний рік. При такій організації
документального оформлення облікової політики однозначно видно, хто
відповідає за розробку облікової політики підприємства на відповідний рік [4].
Враховуючи, що облікова політика підприємства – це насамперед політика
конкретного власника, будь-яке обмеження власників у виборі суб’єктів, які
будуть формувати облікову політику, неприпустиме. Саме власники вирішують,
які з перелічених вище суб’єктів будуть формувати облікову політику. На
підприємствах колективної форми власності рішення про вибір суб’єкта
формування облікової політики повинно прийматися колегіальним органом, який
складається з власників або їх представників (рішення зборів засновників, ради
директорів).
Якщо робота з формування облікової політики здійснюються аудиторською
фірмою (а також у будь-якому випадку, коли цього вимагають власники),
результати вибору елементів облікової політики повинні бути презентовані
власникам, з поясненням їх дії та ефекту для підприємства. Після чого власники
колегіально або уповноважені ними особи приймають рішення про затвердження
вибраного варіанту облікової політики [2].
Для створення організаційного забезпечення внутрішнього контролю за
процесами виробництва та реалізації на підприємстві пропонуємо
використовувати Наказ про облікову політику. Для цього передбачити створення
системи внутрішнього контролю, визначити порядок її функціонування,
взаємозв’язки з іншими підрозділами, що дозволить скоротити обсяги
внутрішніх організаційно-розпорядчих документів. Регламентація в обліковій
політиці таких питань як форма ведення бухгалтерського обліку, документообіг,
організація аналітичної та інвентаризаційної роботи на підприємстві дозволить
підвищити ефективність внутрішнього контролю.
Отримання доходів від реалізації готової продукції в умовах конкуренції є
центральною проблемою функціонування підприємства. Ринкові відносини
вимагають швидкої окупності витрат та оперативного реагування на зміни
споживчого попиту. В реальних умовах змінна структура споживчого попиту за
номенклатурою виробів та обсягом реалізації не завжди збігається зі структурою
виробничих потужностей і ресурсів. У зв'язку з цим виникає потреба формування
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підприємствами оптимальної виробничої програми, яка би найповніше
задовольняла попит і забезпечувала максимальний прибуток за рахунок
встановлення оптимальних цін та обсягу випуску продукції [2].
Готова продукція оприбутковується на склад із виробничих підрозділів на
основі первинних документів – накладних, актів, відомостей випуску продукції
та документів, що засвідчують якість (свідоцтво про якість, сертифікат
відповідності державній системі сертифікації). Якщо облік готової продукції
ведеться не за фактичними, а за договірними або оптовими цінами, то необхідно
вести відокремлений облік відхилень фактичної виробничої собівартості від їх
вартості в договірних чи оптових цінах підприємства. Облік готової продукції у
вартісному вираженні ведуть за місцем їх зберігання із зазначенням матеріально
відповідальних осіб [1].
У зв’язку з вищезазначеним визначення елементів облікової політики щодо
доходів від реалізації готової продукції є запорукою своєчасного та правильного
визначення фінансового результату. Дохід є збільшенням економічних вигід у
вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, що приводить до
зростання власного капіталу.
Собівартість є частиною ціни товару, причому вона відбиває велику
частину вартості продукції і залежить від зміни умов виробництва і реалізації
продукції. Собівартість входить до числа особливо значимих показників
ефективності господарської діяльності. Вона являє собою витрати підприємства
на виробництво й обіг, служить основою порівняння витрат і доходів, тобто
самоокупності. Собівартість показує, у що обходиться підприємству продукція,
скільки можна заробити на продажу продукції, тобто вона є основою
ціноутворення [4].
Якщо вартість реалізованої продукції більше собівартості, то має місце,
розширене виробництво. Якщо в процесі реалізації продукція менше
собівартості, то на підприємстві не забезпечується навіть просте відтворення
виробництва. Без перебільшення цей показник найбільш чуйно реагує на
ситуацію, яка складається на підприємствах у виробництві окремих видів
виробів і в цілих галузях.
Висновки. Таким чином в результаті проведеного дослідження доведено
необхідність у сучасних умовах господарювання формування облікової політики
підприємства взагалі та щодо процесів виробництва та реалізації зокрема. Якщо
приділити належну увагу складанню облікової політики це дозволить швидко та
правильно визначати фінансові результати діяльності підприємства.
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ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ: ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ВІДМІННОСТІ
ВІДПОВІДНО ДО ПСБО 26 ТА МСБО 19
У статті розглянуто сутність та соціально-економічне значення виплат
працівникам, а також узагальнено відмінності їх структури та обліку
відповідно до міжнародних та національних стандартів обліку та звітності.
Ключові слова: виплати працівникам, заробітна плата, стандарти
бухгалтерського обліку, соціальний захист, міжнародна практика.
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку економічних зв’язків
України з країнами Європи вимагає вдосконалення існуючого організаційноекономічного механізму регулювання трудових відносин та подолання
недоліків, що пов’язані з розрахунками із працівниками. Виплати персоналу
мають вагоме не лише економічне, а й соціальне значення особливо в умовах
кризових явищ, оскільки прямо пов’язані із забезпеченням добробуту
суспільства.
В цілому в міграційному процесі щорічно беруть участь приблизно від 7 до
9 млн українців. Згідно статистичних даних у 2018 році 17,8% працездатного
населення України (3,2 млн громадян) працювало за кордоном. Одною з причин
масової еміграції українців є відсутність соціальної захищеності, головною
складовою якої є система виплат працівникам. Саме тому вагомим постає
питання щодо її вдосконалення в податково-контрольному та обліковому
аспектах, враховуючи практику європейських «країн-сусідів».
Мета дослідження. Метою написання даної статті є висвітлення сутності та
економічно-соціального значення виплат працівникам, а також вивчення
аспектів їх обліку, порівнюючи його особливості відповідно до П(С)БО та
М(С)БО.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань, що пов’язані
із обліком розрахунків за виплатами працівникам, приділяло увагу багато як і
вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Зокрема облікові аспекти розрахунків із
працівниками розглядалися в працях Н. В. Оляднічук [7], Ю. О. Михайленко [5],
Ю. Ю. Миронової [4]. О. О. Григоревська [2] досліджувала шляхи удосконалення
організації обліку заробітної плати на підприємстві, а Л. Гілберт та Д. МакГрегор розглядали виплати працівникам, як один із засобів мотивації праці
персоналу. Проте в умовах стрімкого розвитку соціально-економічних відносин
70

виникають нові питання щодо вдосконалення системи та обліку виплат
працівникам що зумовлює детальне вивчення та актуальність даної теми.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне тлумачення поняття
«виплати працівникам» у результаті розвитку соціально-економічних відносин
та зростання конкуренції на ринку праці зазнає змін. На сьогоднішній день воно
означає, що, окрім заробітної плати, до місячного доходу найманого працівника
включаються й додаткові виплати, які мають соціальний та мотиваційний
характер.
Варто зазначити, що заробітна плата – це винагорода або заробіток,
обчислений, як правило, в грошовому виражені, який за трудовим договором
власник або уповноважений орган виплачує працівникові за виконану роботу.
Заробітній платі відводиться більша частина доходу, що отримується
працівником за реалізацію своїх умінь та здібностей. Вона є не тільки джерелом,
за рахунок якого забезпечується добробут працівників. Її зростання впливає на
підвищення продуктивності праці та прибутків підприємства, а також допомагає
здійснювати державі соціальну та регулюючу функції.
Для підприємства виплата зарплати – це понесення витрат, що забезпечують
матеріальний інтерес персоналу до високопродуктивної праці. Для оцінки
розміру виплат у вітчизняний бухгалтерській практиці, застосовується показник
фонду оплати праці, структуру якого зображено на рис. 1.
Фонд оплати праці
Основна заробітна плата
(винагорода за виконану
роботу, що
встановлюється у
вигляді тарифних ставок

Додаткова заробітна плата
(винагорода за роботу
понад встановлені норми,
за трудові успіхи та
винахідливість, а також за
особливі умови праці)

Інші заохочувальні та
компенсаційні виплати
(винагороди за
результатами роботи за весь
рік, премії за спеціальними
системами і положеннями,
компенсації)

Рисунок 1 - Структура фонду оплати праці

Останнім часом увага більшості підприємств, що зацікавлені в підвищенні
продуктивності праці свого персоналу та зростання економічних показників,
привернута саме до інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Вони
являють собою частину витрат, джерелом яких є виручка підприємства та які
направлені на забезпечення соціального захисту працівників, складові якого
зображені на рис.2.
Одним із них є соціальний пакет, що являє собою засіб мотивації, у вигляді
винагороди, яку надає роботодавець своїм працівникам відповідно до
законодавчих норм, а також з метою стимулювання трудової активності
персоналу на більш ефективну роботу. Соціальний пакет має мати таку
структуру, яка відповідала б стратегії підприємства, стану та загальним
тенденціям ринку праці, законодавству, системі оподаткування, потребам
працівників. До його складу, окрім надання житла, харчування, охорони здоров’я
та відпочинку, входить надання можливості оволодіння новими знаннями і
підвищення
кваліфікації,
організація
корпоративних
свят,
оплата
корпоративного одягу тощо.
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соціальне
страхування
життя та
здоров’я
працівника

накопичувальна
недержавна
пенсійна
програма

санаторно-курортне
лікування
оздоровлення дітей
працівників
допомога непрацюючим
пенсіонерам

соціальне
страхування
робочого
місця

Соціальний пакет

оплата освіти

додаткове
соціальне
страхування
життя і здоров’я
працівника

Недержавне пенсійне забезпечення
з довгостроковим страхуванням
життя

забезпечення житлом

Корпоративне
соціальне
страхування

Рисунок 2 - Способи забезпечення підприємствами соціального захисту
працівників
Слід зауважити, що обсяг забезпечення працівників на підприємстві
соціальними гарантіями прямо залежить від правильності нарахування і
здійснення усіх виплат. Важливу роль у цьому процесі відіграє належна
організація їх обліку та аналізу. Регулювання розрахунків за виплатами
працівникам у бухгалтерському обліку спирається на низку законодавчих актів:
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [9],
Податковий кодекс України, ПСБО 16 «Витрати». Окрім цього, питання
відображення в обліку та звітності виплат працівникам регулюються П(С)БО 26
[8] та МСБО 19 [6] . В Україні на практиці частіше за все дотримуються вимог
саме П(С)БО 26, але з розвитком економічних відносин та в результаті процесу
інтеграції на сьогоднішній день підприємства частіше, ніж у попередні роки,
намагаються застосовувати у своїй діяльності норми МСБО 19. Оскільки
ключовим поняттям у вищезгаданих нормативно-правових актах є «виплати
працівникам», розглянемо за допомогою рис. 3, які складові воно в себе включає.
Дані рис. 3 свідчать про те, що усі виплати працівникам за МСБО 19
поділяються на 4 групи, в той час, як ПСБО 26 – на 5. Проте МСБО 19 містить
більш деталізований перелік виплат працівникам, що ї відрізняє його від
вітчизняного положення (стандарту), а також ширше розглядає аспекти обліку
розрахунків за виплатами персоналу, враховуючи, крім заробітної плати та
премій, виплати, пов’язані з участю працівників у прибутку підприємства та
негрошові пільги у формі надання житла, автомобілів, безплатних субсидованих
товарів, медичного обслуговування.
Також варто зазначити, що за міжнародною практикою заробітна плата
обліковується за методом «нетто». Це означає, що утримання нараховуються не
за дебетом заробітної плати, а за дебетом витратного рахунку «Витрати на
соціальне страхування за рахунок працівників», що спеціально призначений для
цієї мети і кредитом рахунка зобов’язань зі страхування працівників. Для
відповідних утримань із боку власника підприємства окремо відводиться
рахунок «Витрати на соціальне страхування за рахунок працедавця»,
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аналогічний принцип відрахувань здійснюється за кожним видом страхування
(соціального, пенсійного, медичного, безробіття) [3] .
Виплати працівникам
За МСБО 19

За ПСБО 26

Короткострокові виплати працівникам
Заробітна плата
Внески на соціальне забезпечення
Надання безкоштовних чи субсидованих
товарів або послуг
Надання автомобілів;
Надання житла
Негрошові пільги теперішнім працівникам
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виплати
працівникам
Заробітна плата за окладами і
тарифами
Інші нарахування з оплати
праці
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Інші виплати: страхування життя
після
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закінчення трудової діяльності

Інші
виплати
працівникам
Інші довгострокові виплати
працівникам

Інші довгострокові виплати
працівникам
Додаткові оплачувані періоди
відсутності на роботі
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відпустки
за
вислугу років;оплачувані академічні відпусткиВиплати з нагоди ювілеїв чи інші
виплати за вислугу років
Виплати
за
тривалою
непрацездатністю

Виплати
звільнення

у

разі

Виплати інструментами
власного
капіталу
підприємства

Виплати у разі звільнення

Рисунок 3 - Структура виплат працівникам за МСБО 19 та П(С)БО 26
Відповідно до вітчизняного законодавства утримання із заробітної плати
не застосовуються. Працедавець за рахунок власних витрат має здійснювати
нарахування страхових внесків на заробітну плату працівників. У цьому полягає
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одна із відмінностей в обліку заробітної плати вітчизняної та міжнародної
практик. Зазначений чинник є одним із тих, які призводять до тінізації ринку
праці та, як наслідок, зменшення обсягу соціальних гарантій персоналу і
добробуту суспільства.
Висновки. Питання, що пов’язані з виплатами працівникам, особливо в
частині заробітної плати, завжди були і є цікавими для науковців. Найбільш
актуальними вони стають в період глобалізації та посилення конкуренції на
ринку праці. Сьогодні важливо надати суспільству відчуття соціальної
захищеності, що є привабливим чинником за кордоном та реалізується в першу
чергу через розрахунки за виплатами працівникам.
У результаті порівняння ПСБО 26 і МСБО 19 можна сказати, що в першому
наведено класифікацію виплат працівникам на категорії, але недостатньо
прописано порядок визнання, оцінка та відображення в їх в обліковій системі
підприємства. В МСБО 19 наведено більш детально перелік виплат працівникам,
що супроводжується складнішим обліком та розкриттям у фінансовій звітності.
Тому його використання не є таким поширеним у вітчизняній практиці.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
У статті обґрунтовано сутність матеріальних витрат підприємства як
об’єкта бухгалтерського обліку, наведено класифікацію матеріальних витрат
підприємств та визначено їх місце в структурі собівартості продукції.
Ключові слова: витрати виробництва, прямі витрати, накладні витрати,
матеріальні витрати, собівартість продукції.
Діяльність підприємства завжди пов’язана з витратами матеріальних,
трудових та фінансових ресурсів, які виникають на усіх стадіях виробничого
процесу. Тому дослідження витрат як об’єкта бухгалтерського обліку, вивчення
їх сутності та пошук шляхів мінімізації є надзвичайно важливим завданням,
вирішення якого здатне багаторазово підвищити прибутковість підприємства,
забезпечити його стабільність в ринковому середовищі, розширити можливості
виробничої реструктуризації в контексті зміни кон’юнктури ринку.
Проблеми бухгалтерського обліку матеріальних витрат в частині
організації та методики стали об’єктами досліджень багатьох вченихекономістів,
зокрема:
Ф.Ф. Бутинця,
Л.В. Гуцаленко,
В.А. Дерія,
Л.В. Нападовської, М.Ф. Огійчука, В.П. Савчука та ін. [1-5]. Вченими
досліджено організаційно-методичні положення відображення інформації про
матеріальні витрати в системі бухгалтерських рахунків і фінансовій звітності
підприємства.
Дослідження економічної сутності витрат має вагоме значення для
побудови ефективного управління ними, яке, в свою чергу, неможливе без
науково обґрунтованої організації системи облікового відображення інформації
про ресурси, що споживаються в процесі виробництва продукції.
В економічній літературі існують різні підходи до розуміння змісту
поняття «витрати», які доцільно розділити на дві групи  трактування витрат із
точки зору економічної теорії (управлінський підхід) та з погляду
бухгалтерського обліку (бухгалтерський підхід). Тобто витрати на виробництво
продукції виступають одночасно можуть бути об’єктами управління та
бухгалтерського обліку.
На основі опрацювання літературних джерел проведемо систематизацію
існуючих підходів до розуміння сутності витрат та їх віднесення до одного із
зазначених вище підходів (табл. 1).
Згідно з бухгалтерським підходом до складу витрат відноситься фактично
сплачена певна сума коштів, яка була витрачена для залучення економічних
ресурсів на здійснення виробничо-господарської діяльності. Якщо ж виходити з
управлінського підходу, то окрім явних витрат, що знаходять відображення в
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системі облікових рахунків та бухгалтерській звітності, потрібно враховувати ще
і неявні (альтернативні) витрати, інформація щодо яких дає змогу керівництву
підприємства приймати ефективні управлінські рішення.
Таблиця 1 - Методичні підходи до трактування поняття «витрати»
№
з/п

Автор(и)

Визначення

Управлінський підхід
Обсяг використаних ресурсів у грошовому вимірюванні для
М.Г. Грещак,
1
досягнення певних цілей
О.С. Коцюба
Виражені в грошовій формі поточні витрати трудових,
матеріальних, фінансових та інших видів ресурсів на виробництво
2 І.О. Бланк
продукції
О.В.Крушельницька Загальноекономічна категорія, яка характеризує використання
3
різних речовин та сил природи в процесі господарювання
Бухгалтерський підхід
Зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводять до
зменшення власного капіталу підприємства (за винятком
П(С)БО 16
4
зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або
«Витрати»
розподілу власниками) за умови, що ці витрати можуть бути
достовірно оцінені
Зменшення активів або збільшення зобов’язань (пасивів), або
поєднання того чи іншого у зв’язку з виробництвом і постачанням
5 В.П. Савчук
товарів у рамках діяльності підприємства
Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного
6 Є.В. Мних
капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його
вилучення або розподілу власниками)

Таким чином, за бухгалтерським підходом витрати  це фактичні видатки
чинників виробництва на виготовлення певної кількості продукції за цінами їх
споживання. Витрати підприємства у бухгалтерській та статистичній звітності
виступають у вигляді собівартості продукції.
Забезпечення раціональної організації обліку витрат підприємств потребує
виваженого підходу до групування витрат. Науково обґрунтована класифікація
витрат дає змогу формувати достовірне інформаційне забезпечення для
прийняття управлінських рішень щодо оптимізації структури виробничих витрат
та зниження рівня собівартості продукції. В загальному сенсі під класифікацією
витрат розуміють їх поділ на економічно однорідні групи з метою наступного
планування, обліку, аналізу, контролю та прийняття управлінських рішень.
Класифікація витрат передбачає групування витрат у відповідні групи, які
складаються з однорідних за своїм змістом або близьких між собою витрат. Тому
в економічній літературі і на практиці класифікують витрати за різними
ознаками. Л.В. Нападовська зазначає, що ознак класифікації має бути рівно
стільки, щоб можна було з їх допомогою отримати найбільш повну інформацію
з метою задоволення потреб різних груп споживачів [3].
Критичний огляд економічної літератури з досліджуваної тематики дає
підстави стверджувати, що проблемі класифікації витрат протягом останніх
років приділялася значна увага з боку науковців, однак розробити
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Для оцінки запасів та
визначення фінансових
результатів
рішень

Для складання фінансової звітності
та обчислення
собівартості
Для прийняття
управлінських

Витрати підприємства

загальноприйнятну методику їх структуризації, яка б задовольняла інформаційні
запити усіх користувачів облікових даних, досі не вдалося.
Для побудови раціональної системи управлінського обліку витрат на
підприємствах необхідно застосовувати таку класифікацію витрат, яка б
повністю відповідала його потребам та забезпечувала керівників повною і
необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень як поточних, так
і на перспективу. Враховуючи вищезазначене, доцільно виділяти три цільових
запити (направлення) обліку витрат виробництва: для оцінки запасів та
визначення фінансових результатів; для складання фінансової звітності та
обчислення собівартості; для прийняття управлінських рішень (рис. 1).
1. За способом віднесення на
об’єкти обліку
2. В залежності від ролі у
господарських процесах та
операціях
3. За відношенням до
собівартості продукції

Прямі витрати
Непрямі витрати
Основні витрати
Накладні витрати
Витрати на продукцію
Витрати періоду
Витрати звичайної діяльності

4. За видами діяльності

Витрати надзвичайної діяльності
Витрати за статтями калькуляції

5. За видами витрат
6. В залежності від зміни
обсягу діяльності

Витрати за економічними елементами
Змінні витрати
Постійні витрати
Релевантні витрати

7. За релевантністю

Нерелевантні витрати

Рисунок 1 - Класифікація витрат підприємства
Таке групування витрат дає змогу підходити до трактування витрат з різних
точок зору, що дозволяє більш гнучко оперувати складовими собівартості
продукції та вдало використовувати облікову інформацію для потреб
управління.
Найбільш поширеним в обліковій практиці є класифікація витрат за
економічними елементами та за статтями калькуляції. Під економічними
елементами витрат розуміють сукупність економічно однорідних витрат у
грошовому вираженні за їх видами. У свою чергу, статті калькуляції показують,
як формуються ці витрати для визначення собівартості продукції ‒ одні витрати
показують за їх видами, інші  за комплексними статтями.
За видами діяльності витрати підприємства поділяють на витрати
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Витрати, пов’язані зі
здійсненням операційної діяльності, включають: витрати на виробництво
77

продукції, адміністративні та витрати на збут, інші операційні витрати. До
витрат інвестиційної діяльності належать витрати, які виникають в процесі
списання необоротних матеріальних і нематеріальних активів, їх уцінка у сумі,
що не перевищує результат попередньої до оцінки, собівартість реалізованих
фінансових інвестицій тощо. До витрат фінансової діяльності належать
фінансові витрати та втрати від часті в капіталі .
На основі опрацювання навчально-наукової літератури, а також
нормативно-правових актів, які регламентують питання обліку витрат,
проведено структуризацію витрат підприємства за ознакою віднесення до їх
складу виробничої собівартості продукції (рис. 2).
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Рисунок 2 - Структура витрат підприємства
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Собівартість виготовленої продукції формується із прямих матеріальних
витрат, прямих витрат на оплату раці, інших прямих витрат, змінних та
постійних розподілених загальновиробничих витрат. За економічними
елементами витрати поділяються на матеріальні витрати, витрати на оплату
праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію та інші оперативні
витрати.
Під матеріальними витратами слід розуміти сукупність різних речових
елементів, що надходять у формі товару та використовуються в процесі
господарської діяльності як предмети праці, споживаються в кожному
виробничому циклі та повністю переносять свою вартість на вартість створеної
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продукції. Тобто можна стверджувати, що матеріальні витрати  це матеріальні
ресурси (предмети праці), використані в процесі виробництва, які переносять
свою вартість на вартість виготовленого продукту.
Таким чином, дослідження матеріальних витрат як об’єкта бухгалтерського
обліку має вагоме значення для побудови ефективної системи управління ними,
є науково обґрунтованою передумовою раціональної організації обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції. Крім того, матеріальні витрати мають
перебувати під особливим контролем з боку керівництва господарюючого
суб’єкта, оскільки у них криються резерви зниження собівартості продукції,
підвищення ефективності роботи підприємства, посилення його позицій у
конкурентній боротьбі.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Дана стаття присвячена питанню сучасної потреби удосконалення обліку та
контролю оборотних активів підприємств в цілях подальшого управління ними.
Узагальнено основні підходи до підвищення ефективного використання
оборотних активів, досліджено дієві рівні внутрішнього контролю за
витрачанням оборотних коштів.
Ключові слова: оборотні активи, запаси, оборотні кошти, дебітора,
матеріальні ресурси, бухгалтерський облік, контроль.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Облікова система – це основоположна складова у
загальному процесі управління підприємством, однак її ефективність неможлива
без налагодженої системи контролю.
Контроль є невід’ємною складовою та умовою ефективного здійснення
будь-якої діяльності, одержання інформації про процеси, які відбуваються на
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підприємстві, прийняття найбільш раціональних та оперативних рішень щодо
загальних і специфічних питань розвитку підприємства [1].
Безперервність процесу функціонування господарюючого суб’єкта
досягається виключно при умові наявних оборотних активів. В залежності від
рівня їх ефективного використання залежать безперебійність виробництва
підприємства та його фінансовий.
Основним завданням обліку та контролю оборотних активів є надання
повної, правдивої та неупередженої інформації щодо них у фінансовій звітності
[1]. Але бухгалтерська інформація часто не відповідає вищезгаданим умовах в
силу певних законодавчих протиріч, неточностей та постійних нормативних
змін. Дана проблема накладає свій відпечаток на усі облікові об’єкти, а зокрема,
і на оборотні активи.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.
Дані питання досліджувалися такими вітчизняними науковцями як: М.Д. Білик,
Н.О. Бондаренко, А.Г. Загородній, В.П. Пантелєєв, В.Я. Пшенична, В.В. Сопко,
Б.Ф. Усач та ін. Однак, існуючі прогалини в системі обліку і контролю
оборотних активів визначають актуальність піднятих проблем і тому потребують
грунтовних досліджень для ефективного іх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих
наукових результатів. Оборотні активи за своєю суттю відіграють вагому роль
на підприємсиві, а тому їх облікове відображення, схоронність та ефективне
використання під час виробництва стають визначальним фактором на шляху до
ефективного господарювання в цілому. Облікове відображення саме цих активів
є об’єктом пильноі уваги всіх управлінських служб і це є зрозумілим, адже
зумовлено намаганням пришвидшити оборотність капіталу, що був вкладений в
поточні активи. Нераціональний підхід до організації обліку таких активів веде,
як правило, до необґрунтованих витрат.
Обсяг і структура оборотних активів в значній мірі залежать від обсягу
витрат на виробництво та швидкості руху матеріальних цінностей [1].
Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» оборотні активи — гроші та
їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені
для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом
дванадцяти місяців з дати балансу [2].
Одним із головних протиріч в бухгалтерському обліку активів є їх
класифікація на оборотні та необоротні. Виходячи із системного вивчення
інформації, існує чітка потреба поділу ресурсної бази на окремі категорії, що
дозволяє забезпечити належне сприйняття інформації різними користувачами.
Науковий підхід до чіткої класифікації активів та єдиної чітко зрозумілої
методики віднесення відповідних об’єктів до відповідних груп напряму впливає
на якість облікової інформації про ці об’єкти і формує дійсну, аналітичну та
своєчасну базу для потреб управління. При цьому варто розуміти, що надто
широка деталізація може обтяжувати інформаційний масив надлишковими
даними, які відволікатимуть від важливих речей і призведуть до втрати
важливого часу для потреб прийняття оперативних рішень.
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Тому варто виділити основні класифікаційні ознаки, які вважаються
достатніми для дієвої облікової системи, зокрема це поділ активів: за
економічним походженням; за джерелом походження; за принципами
організації; за видами, що передбачені у відповідності до Плану рахунків
Вагомою здається пропозиція Чухно І.С., який пропонує класифікувати
оборотні активи за часом перебування в кругообігу й виділяти початкові,
функціональні та накопичені оборотні активи [5].
Доцільність такого поділу пояснюється тим, що таким чином сформована
інформація охопить усі виробничі етапи і надасть можливість контролю за ними.
Керівництво підприємства матиме змогу відслідкувати початкову кількість
активів, яка їх кількість була використана в операційному циклі і що отримано
в результаті завершення циклу.
Ефективне використання оборотних активів напряму залежить від
системного забезпечення заходів, які заключаються в оптимальному підході до
використання ресурсів та прискоренню їх обертання.
Якщо говорити про ефективність використання оборотних коштів, то це
одне із найважливіших завдань підприємства і воно має бути забезпечене
шляхом прискорення їх обертання на усіх стадіях кругообігу.
З огляду на стадію створення виробничих запасів, то тут важливим є
дотримання раціонального використання ресурсів, їх нормування, налагодження
безперебійної роботи транспорту, оптимальний підхід до
вибору
постачальників.
Стосовно стадії незавершеного виробництва – варто забезпечити
зменшення тривалості виробничого циклу, використання прогресивної техніки
і технологічних новинок, розробку системи мотиваціі та економічного
стимулювання тощо.
На стадії обігу – варто запровадити раціональний підхід до організації
збуту готової продукції\товарів, якісного та оперативного документообороту,
задовільної договірної та платіжної дисципліни, та ін.
На рис. 1 узагальнено існуючі шляхи підвищення ефективного
використання оборотних активів
Прискорення оборотності оборотних активів
Підвищення рентабельності оборотних активів
Н
Оптимізація запасів ресурсів і незавершеного виробництва
А
П
Мінімізація витрат оборотних активів у процесі їх
Р
використання
Я
Скорочення тривалості виробничого циклу
М
Поліпшення організації матеріально-технічного
И
забезпечення
Прискорення реалізації товарної продукції
Рисунок 1 – Існуючі шляхи підвищення ефективного використання
оборотних активів
В умовах власного конкретного виробничого та збутового процесу кожне
підприємство на власний розсуд обирає прийнятні для нього шляхи прискорення
оборотності оборотних активів, а це дає можливість економії значних сум,
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збільшення об’ємів виробництва та реалізації без залучення додаткових
фінансових ресурсів.
Стосовно методики оцінювання оборотних активів, що надійшли на
підприємство, то така оцінка проводиться на основі історичної собівартості,
тобто являє собою підрахунок усіх понесених витрат (виробничих та на
придбання).
При вибутті запасів з підприємства П(с)БО 9 «Запаси» передбачає 5
методів оцінки, кожен з яких характеризується певними позитивними та
негативними характеристиками, що призводить до виваженого їх використання
господарюючими суб’єктами і виключно з огляду на поставлену мети. Зокрема,
це наступні методи:
-ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
-середньозваженої собівартості;
-собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
-нормативних затрат;
-ціни продажу [3].
Серед усіх методів найбільш доцільним і прийнятим можна виділити метод
середньозваженої собівартості, так як він передбачає рівномірне включення
використаних запасів до собівартостіабо фінансового результату, що найбільш
реально відображає прибуток.
Поряд із зазначеним варто відмітити, що без налагодженої системи
контролю неможливо практично забезпечити удосконалений підхід щодо
ефективного використання ресурсів. Облікова система може бути якісно
побудована лише за умови чітко налагодженого механізму внутрішнього
контролю.
Контрольний процес за витрачанням оборотних активів раціонально
забезпечити на усіх рівнях управління, у результаті чого він матиме певну
ієрархічну побудову (табл.1)
Таблиця 1 –
оборотних активів
Щаблі

Щаблі контрольного процесу стосовновитрачання

Напрями контролю
безпосередньо контроль за виробничими запасами,
Нижній щабель
незавершеним виробництвом, готовою продукцією, який
на великих підприємствах здійснюється бригадами,
дільницями, групами
Середній щабель
до об’єктів контролю належать грошові кошти,
розрахунки з дебіторами та ін. (цехи, служби, відділи)
Вищий щабель
здійснюється контроль за всіма видами оборотних активів
(керівники та заступники керівників)
Узагальнено на основі [4]

Бухгалтерський контроль – це вагома ланка внутрішньогосподарського
контролю, яка забезпечує надійність облікових даних, реалізацію перевірки
доцільності та достовірності операцій до факту їх проведення або перед їх
завершенням на підставі облікових документів, а також перевірка правильності
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ведення обліку та вивчення результатів господарської діяльності
господарюючого суб’єкта.
Організаційне забезпечення контролю полягає в упорядкуванні
взаємовідносин між працівниками та функціональними органами такого
контролю, тобто забезпечується розподіл контрольних функцій.
При здійсненні бухгалтерського контролю окремих складових оборотних
активів на підприємствах слід розробляти спеціальну програму перевірки із
зазначенням повного переліку контролюючих робіт, завдань, а також
відповідальних за їх виконання виконавців. При складанні програми
бухгалтерського контролю слід враховувати, що вона повинна бути
обґрунтованою та гнучкою, тобто враховувати умови роботи об’єкта, що
контролюється, тенденції його розвитку, цілі контролю та витрати часу на його
проведення [1].
При визначенні планових витрат часу на проведення контролю необхідно
враховувати такі фактори, як обсяг документообороту, ступінь автоматизації
обробки облікової інформації; спосіб перевірки об’єкта (суцільний чи
вибірковий); період, що підлягатиме перевірці.
При плануванні бухгалтерського контролю слід дотримуватися принципу
гнучкості, оскільки за наявності ймовірнісних подій програма може уточнюватися
або доповнюватися, виходячи із конкретних обставин [5].
Метою бухгалтерського контролю операцій з оборотними активами є
перевірка достовірності, доцільності, законності здійснення операцій, які
пов’язані із формуванням, рухом, використанням активів підприємства.
Основні завдання контролю операцій з оборотними активами ми
узагальнили рисунком 2 [2]

Завдання
контролю
операцій з
оборотними
активами

вивчення законності і доцільності проведення операцій з оборотними
активами, своєчасності і повноти оприбуткування та витрачання;
визначення правильності ведення синтетичного та аналітичного обліку
оборотних активів;
оцінка, повноти та правильності відображення господарських операцій з
оборотними активами;
перевірка організації обліку придбання, виробництва, 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.
перевірка фактичної наявності оборотних активів;

Рисунок 2 – Основні завдання контролю операцій з оборотними активами
Сафонов Т.І. [4], вважає, що безпосередньо внутрішній контроль – це
безперебійний управлінський процес, який охоплює собою усі операції кожної
структурної одиниці господарюючого суб’єкта, забезпечуючи цим визначення і
глибокий аналіз ризиків діяльності в цілях їх упередження чи не допуску або
мінімізації впливу.
Для отримання повної і достовірної інформації про операції з оборотними
активами потребує розробки методика їх внутрішнього контролю, яка
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передбачає визначення методів контролю або їх сукупності, що будуть
використані в процесі контролю оборотних активів [1].
З метою забезпечення достовірності проведення операцій з оборотними
активами рекомендується використовувати прийоми документального та
фактичного контролю.
Під час документального контролю оборотних активів використовуються
наступні прийоми: нормативно-правова та формальна перевірка, арифметична та
економічна перевірка, зустрічна перевірка та взаємний контроль.
Під час проведення фактичного контролю оборотних активів звертаються
до наступних прийомів: обстеження та огляд, контрольне придбання та
контрольний запуск сировини, матеріалів з виробнитва, контрольне приймання
продукції за якістю і кількістю, дослідження операцій на місці.
Важливим етапом під час проведення внутрішнього контролю за
використанням власних оборотних активів є постійне порівняння фактичної
наявності активів із встановленою потребою (нормативом), так як їх надлишок,
або ж нестача є негативним фактором для діяльності господарюючого суб’єкта.
Висновки. З огляду на проведене дослідження, можемо стверджувати, що
удосконалений підхід до обліку та контролю оборотних активів набуває
важливого значення в умовах збереженняі раціонального використання їху
виробництва. Відсутність управління такими активами призведе до
розбалансованості в діяльності підприємства та спровокує додаткові ризики та
непередбачувані обставини. Господарюючим суб’єктам варто оперативно
реагувати на власні спонтанні проблеми господарського характеру, вчасно
вирішувати їх, що безумовно сприятиме якісної інформаційної системи про
оборотні активи для потреб управління.
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В статті досліджено економічну сутність зобов’язань господарюючого
суб’єкта. Визначено, що управління поточними зобов’язаннями розпочинається
з факту їх визнання, оцінки та фіксування в системі рахунків з подальшим
розкриттям у фінансовій звітності, яка має містити всю інформацію про
господарські операції, пов’язана з виникненням та погашенням зобов’язань, яка
може впливати на рішення, що приймаються на її основі. Це забезпечується
завдяки дії принципу повного висвітлення.
Ключові слова; зобов’язання, класифікація, сутність, оцінка
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Процес господарської діяльності обумовлює
перманентний характер формування зобов’язань, що є джерелом формування та
фінансування активів. Під час здійснення господарських операцій облікова
інформація, для управління зобов’язаннями, має бути оперативною, всі зміни в
динаміці зобов’язань мають фіксуватись максимально швидко та забезпечувати
об’єктивність оцінки фінансового стану та платоспроможності підприємства.
Порушення умов погашення зобов’язань знижує платоспроможність
суб’єктів господарювання, негативно впливає на ритмічність їх функціонування,
позначається на фінансових результатах, призводить до зниження
рентабельності діяльності. Класифікація зобов’язань підприємства на окремі
види необхідна для забезпечення обліковою інформацією, яка повинна
надаватися користувачам фінансової звітності для прийняття рішень та
формування стратегії розвитку підприємства в майбутньому. За оцінками
сучасних науковців спостерігається недостатність теоретичної розробки питань
визнання поточних зобов'язань, розбіжності щодо їхнього визначення у
правовому та обліковому полі, недосконалість методики відображення
заборгованості у регістрах бухгалтерського обліку і фінансовій звітності
характеризують цей вид пасивів як одну з найбільш складних ділянок облікового
процесу, що визначає доцільність дослідження даної проблематики.
Аналіз останніх досліджень. Питання щодо порядку відображення в обліку
інформації про зобов’язання промислових підприємств розглянули у своїх
працях науковці-економісти: О.О. Волинець, В.О. Гуліна, М.О. Козлова, Н.
Коломієць, Д.Г. Лаптєва, Р. Майданик, Л. Ніколенко, Л.Н. Нікуліна, І.Я.
Омецінська, О.М. Петрук, М.Л. Пятова, І.Л. Рильник, Я.В. Соколова, О.А.
Солдаткіна та ін. Але проблема обліку поточних зобов'язань потребує
подальшого дослідження з огляду на потреби облікової практики.
Формулювання цілей статті. Метою статті виступило дослідження
економічної сутності поточних зобов’язань в процесі управління
розрахунковими операціями господарюючого суб’єкта.
Виклад
основного
матеріалу.
Дефіцит
грошових
коштів,
неплатоспроможність великої кількості підприємств в Україні зумовлюють
необхідність здійснення контролю за станом і рухом зобов’язань. Для цього
потрібні детальні облікові дані за кожним їхнім видом у розрізі сум, термінів
погашення тощо. Тому правильна організація та побудова обліку зобов’язань
суттєво впливають на ефективність діяльності підприємств.
Єдиного підходу щодо визначення поняття «поточні зобов’язання» немає,
вчені застосовують різні категорії, поняття та терміни за темою дослідження. В
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частині поточних зобов’язань це такі групи понять: зобов’язання, заборгованість,
розрахунки; короткострокові та поточні зобов’язання тощо [1]. Зазвичай це різні
значення одного і того ж слова, що наводяться в тлумачних, економічних
словниках та наукових працях, але і в них є відмінності, що зазвичай не
фіксуються.
За результатами критичного аналізу і порівняння думок різних вчених в
галузях бухгалтерського обліку, економіки та права щодо трактування категорій
«зобов’язання», «заборгованість», «розрахунки» пропонуємо виокремити та
розглянути їх з трьох точок зору (табл. 1).
Згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання» передбачено такі види зобов’язань:
довготермінові, поточні, забезпечення, непередбачені зобов’язання, доходи
майбутніх періодів [2].
Таблиця 1 - Розмежування категорій «зобов’язання», «заборгованість»,
«розрахунки»
Ознака
Юридична
сутність

Економічна
сутність

Бухгалтерська
сутність

Зобов’язання
Цивільні
правовідносини, в силу
яких одна сторона
(боржник) зобов’язана
здійснити на користь
іншої сторони
(кредитора) певну дію
або утриматися від цієї
дії, а кредитор має
право вимагати від
боржника виконання
його зобов’язань
Зобов’язання
організації перед
контрагентами повинні
розглядатися як статті
його доходів, а
зобов’язання
контрагентів перед
організацією - як статті
його витрат
Заборгованість
підприємства, що
виникла в наслідок
минулих подій і
погашення якої в
майбутньому, як
очікується, призведе до
зменшення ресурсів
підприємства, що
втілюють в собі
економічні вигоди

Заборгованість
Боргові
зобов’язання

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

Грошові суми, які
підлягають сплаті,
але не сплачені

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

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

Розрахунки за товарними
операціями – безготівкові
розрахунки за товарноматеріальні цінності,
виконані роботи та надані
послуг чеками,
акредитивами чи іншими
розрахунковими
документами; та
розрахунки за нетоварні
операції – безготівкові
розрахунки, пов’язані з
бюджетом і органами
соціального, державного
страхування та ін.
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Практична дійсність свідчить, що зобов’язання можуть виникнути: у
результаті укладених договорів (договірні зобов’язання) або відповідно до
нормативних документів.
Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України, під зобов’язанням
розуміють правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана
вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно,
виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від
певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку
[3].
Що ж до договірної сторони зобов’язань, то ст. 626 ЦК України
регламентує цей аспект через призму поняття договору як домовленості двох або
більше сторін, спрямованих на встановлення, зміну або припинення цивільних
прав та обов’язків. Відповідно до визначення, договірні зобов’язання можуть
бути односторонніми (одна сторона бере на себе обов’язок перед другою
стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється
лише правом вимоги без виникнення зустрічного обов’язку щодо першої
сторони) або двосторонніми (правами та обов’язками наділені обидві сторони
договору).
У бухгалтерському обліку підприємства зобов'язання виникають не в
момент укладення договору, а після здійснення однією із сторін передбачених у
договорі дій (або бездіяльності), внаслідок яких виникає заборгованість однієї
сторони перед іншою. Це пов'язано з тим, що одночасне виконання обома
сторонами договору неможливе: спочатку свої зобов'язання виконує одна зі
сторін, внаслідок чого у неї ви! никає право вимагати компенсації за
заборгованістю, а у іншої сторони — обов'язок оплатити цю заборгованість.
Тобто у бухгалтерському обліку підприємства, у першої сторони в складі
господарських засобів виникає актив у вигляді дебіторської заборгованості, а у
іншої сторони — зобов'язання погасити цю заборгованість, яка називається
кредиторською [1].
Таким чином, зобов’язання виникають через існуючі (завдяки минулим
операціям чи подіям) борги підприємства чи щодо передачі певних активів чи
надання послуг іншому підприємству в майбутньому. Поточні зобов’язання
характеризуються:
– конкретними економічними ресурсами (поверненню підлягають ресурси
або їх грошовий еквівалент – залежно від умов договору);
– адресністю (ресурси повертаються позикодавцю або іншій третій особі
за дорученням позикодавця);
– строком погашення заборгованості;
– винагородою за користування ресурсами;
– санкціями та порушеннями договірних зобов’язань за термінами і сумами
погашення заборгованості [4].
Основним нормативним документом, який регламентує порядок обліку та
класифікації зобов’язань в Україні є П(С)БО 11 «Зобов’язання» [2]. У
відповідності до вимог даного стандарту, всі зобов’язання розподіляються за
такими ознаками: довгострокові зобов’язання, довгострокові кредити банків,
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інші довгострокові фінансові зобов’язання, відстрочені податкові зобов’язання,
поточні зобов’язання, короткострокові кредити банків, поточна заборгованість
за довгостроковими зобов’язаннями. видані короткострокові векселі,
кредиторська заборгованість за товари, послуги, роботи, поточна заборгованість
за розрахунками, за одержаними авансами, за бюджетними і позабюджетними
платежами, за оплатою праці. з учасниками, внутрішніми розрахунками, інші
поточні зобов’язання,
забезпечення, додаткове пенсійне забезпечення,
виконання гарантійних зобов’язань, реструктуризація, виконання зобов’язань
щодо обтяжливих контрактів, непередбачені зобов’язання, доходи майбутніх
періодів.
Правильний підбір класифікаційних ознак забезпечує повне висвітлення
інформації про заборгованість для цілей управління та аналізу. Втім
однозначність у критеріях поділу зобов’язань відсутня, оскільки на більшості
підприємств їх класифікують тільки з метою відображення у звітності, а відтак
залишається не врахованою специфіка заборгованості.
Найважливішим критерієм поділу зобов’язань є термін погашення,
оскільки він є основою відображення зобов’язань у балансі та базою для
дослідження. Статті пасиву балансу розміщені в порядку зростання термінів їх
погашення. Групування зобов’язань за строком їх погашення, при формуванні
структури пасиву балансу, неможливо уникнути. Дана класифікація має
визначальне значення при оцінці платоспроможності підприємства за даними
його фінансової звітності [1]. Адже, якщо при аналізі звітності господарюючого
суб'єкта виходимо з припущення безперервності його діяльності, то, оцінюючи
платоспроможність підприємства, зіставляємо найбільш ліквідні активи з
короткостроковими боргами.
Зобов’язання виникають через існуючі (завдяки минулим операціям чи
подіям) борги підприємства щодо передачі певних, активів чи надання послуг
іншому підприємству в майбутньому.
Оцінка як складова методу бухгалтерського обліку має такі функції:
- вимірювання вартості об’єктів бухгалтерського обліку;
- визначення критеріїв визнання активів, капіталу, зобов'язань, доходів і
витрат; - створення якісних характеристик облікової інформації;
- інформаційне забезпечення оцінки менеджменту, фінансового стану та
фінансового результату діяльності суб’єктів господарювання [4].
Поняття «оцінка» в Законі України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» використовується у тлумаченнях принципу
бухгалтерського обліку, сутності активів, зобов'язань, доходів і витрат, змісту
облікової політики, а також фігурує у формулюванні принципів бухгалтерського
обліку. Оцінка зобов’язань необхідна в процесі господарювання при
надходженні та вибутті активів, а також при виникненні прав. Правила оцінки
зобов’язань визначаються головним чином ПСБО 11 та за окремими видами
зобов’язань:
- П(С)БО 14 «Оренда» – у зв’язку з орендою;
- П(С)БО 17 «Податок на прибуток» – відстрочені у зв’язку з податком на
прибуток;
88

- П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», П(С)БО 20 «Консолідована
фінансова звітність», П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»
– за операціями з пов’язаними сторонами;
- П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» – за операціями в іноземній
валюті.
Наявність зобов’язань вважається нормальним станом будь-якого діючого
підприємства, оскільки вони є основою взаємозв’язків між суб’єктами
господарювання. Раціональна організація обліку зобов’язань сприяє зміцненню
договірної і розрахункової дисципліни, прискоренню оборотності обігових
коштів, а отже, поліпшенню фінансового стану підприємства, а правильно
розроблена стратегія управління зобов’язаннями сприяє формуванню надійної і
відповідальної репутації підприємства.
При відображенні поточних зобов’язань в системі бухгалтерського обліку
та під час здійснення їх аналізу, повинен враховуватися вплив їх трансформації
на реалізацію принципів обліку, які реалізуються на відповідних етапах
життєвого циклу зобов’язань в процесі їх визнання, оцінки, зміни та припинення.
Оцінка зобов’язань відіграє значну роль при формуванні облікової політики
підприємства. Застосування принципу обачності, що передбачає використання в
бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню сум
визнаних зобов’язань, є важливим при оцінці зобов’язань. Згідно концептуальної
основи складання та подання фінансових звітів окремі зобов’язання можуть
значною мірою вимірюватися тільки із застосуванням попередніх оцінок [4].
Висновки. Таким чином, детальна класифікація зобов'язань дає можливість
глибше зрозуміти їхню сутність, а також допомагає внутрішнім та зовнішнім
користувачам отримувати різнобічну інформацію про зобов’язання з метою їх
оптимізації. Одночасно слід розширювати критерії класифікації поточних
зобов‘язань, що дозволить краще визначити та дослідити самі поняття. Детальна
оцінка зобов’язань дасть можливість знизити негативний вплив різноманітних
факторів, створити основу якісної обліково-аналітичної інформації для
ефективного управління підприємством та поліпшити майбутній фінансовий
стан підприємства.
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ОБЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Чинна система обліку медикаментів, недостатньо адаптована до дієвого,
адекватного та об’єктивного відображення усіх операцій і процесів, які мають
місце в нових умовах сучасного функціонування галузі охорони здоров’я. В
статті розглянуто основні джерела фінансування лікарських засобів, облікове
відображення лікарських засобів та особливості ведення обліку лікарських
засобів комунальними неприбутковими закладами охорони здоров’я.
Ключові слова: облік лікарських засобів, наркотичні речовини, заклади охорони
здоров’я, складський облік лікарських засобів, облік медикаментів в відділеннях.
Постановка проблеми. Сьогодні в Україні набрали силу негативні тенденції
в розвитку економічних процесів, які направленні на послаблення соціальнополітичних процесів, що в значній мірі відображаються на соціальному та
фізичному здоров’ї громадян. Як результат, спостерігається погіршення стану
здоров’я, що набуває досить загрозливих тенденцій.
Актуальність проблеми обліку лікарських засобів обумовлена, насамперед,
тим, що у сучасних економічних умовах медичні комунальні заклади не в
повному обсязі отримують асигнування з державного бюджету для виконання
своєї безпосередньої функції, а саме надання безоплатної медичної допомоги
громадянам, і оскільки ресурси державного бюджету завжди обмежені, то
виникає необхідність більш чіткого обліку медичних лікарських засобів та
посилення контролю за їх витрачанням.
Тому, питання організації обліку медикаментів і лікарських засобів в
закладах охорони здоров’я в умовах сьогодення набувають особливої
актуальності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Над питаннями організації обліку
медикаментів та лікарських засобів в комунальних неприбуткових закладівах
працювала низка відомих вчених, таких як П.Й. Атамас,Ф.Ф. Бутинець, Р.Т.
Джога, Т.В. Канєва, Г.Г. Кірейцев, В.І. Лемішовський, В. В. Сопко, Н.М.
Ткаченко та інші. Проте, не зважаючи на широке висвітлення у науковій
літературі проблем, пов’язаних з організацією бухгалтерського обліку
лікарських засобів, до тепер не всі аспекти цієї складної та багатогранної
проблеми належно обґрунтовано. Тож, питання правильності організації обліку
лікарських препаратів вимагають на подальше вивчення.
Постановка завдання полягає в удосконаленні порядку облікового
відображення руху лікарських засобів, які надходять до закладів охорони
здоров’я в умовах сьогодення.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах надзвичайної ситуації,
що склалась на Сході, існує нагальна потреба розгляду облікового відображення
руху в закладах охорони здоров’я лікарських засобів.
Сучасне функціонування закладів охорони здоров’я характеризується
такою вкрай негативною рисою як нестача фінансування з усіма наслідками, які
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з цього випливають: дефіцитом медикаментів, недостало високою якістю
діагностики та лікування захворювань тощо.
Однією з недосконалостей, притаманною галузі охорони здоров’я є
відсутність статистичних показників щодо рівня забезпеченості медикаментами
суб’єктів галузі для належного надання ними медичних послуг населенню.
Попри те що система бухгалтерського обліку має у своєму арсеналі можливості
формування таких показників і інструменти їх зведення за галуззю, статистика
така не ведеться. Це негативно позначається на рівні інформованості про потребу
в медикаментах закладами охорони здоров’я.
Загалом, основними впливовими чинниками, які позначаються на
організації обліку в галузі охорони здоров’я в цілому, та лікарських засобів
зокрема, є: зміна джерел і підходів до фінансового забезпечення діяльності;
розвиток платних медичних послуг; міжнародна інтеграція галузі; розширення
видів та обсягів медичних послуг.
Основні джерела фінансування придбання комунальними неприбутковими
закладами лікарських засобів зображені на рисунку 1.
Фінансування придбання лікарських засобів
Коштами загального фонду

Кошти
державного
бюджету
(субвенція)

Кошти
місцевого
бюджету

Гуманітарна допомога
Міжнародних
медичних організацій

Коштами спеціального фонду

Гуманітарна
допомога

Благодійні
внески

Добровільна
компенсація
хворих

Кошти волонтерських
організацій

Благодійні внески
юридичних осіб

Благодійні внески
Міжнародних
благодійних фондів

Благодійні внески
фізичних осіб

Інші
надходження

Кошти фондів
соціального страхування
Кошти добровільного
медичного страхування
Кошти лікарських кас

Рисунок 1 – Джерела фінансування придбання комунальними
неприбутковими закладами лікарських засобів
Враховуючи вище зазначене та всю складність фінансування придбання та
руху лікарських засобів, специфіку діяльності комунальних неприбуткових
закладів, особливо актуально постає питання веденню обліку лікарських засобів.
Методика ведення обліку лікарських засобів у закладах охорони здоров’я
(далі — Методика) визначає порядок формування в обліку інформації про
лікарські засоби та медичні вироби у матеріальній і грошовій формі як запасів та
поширюється на бюджетні заклади - комунальні не прибуткові організації,
установи, організації та підприємства незалежно від форм власності (далі —
заклади охорони здоров’я).
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Лікарські засоби — будь-які речовини або комбінації речовин (одного або
декількох активних фармацевтичних інгредієнтів (далі — АФІ) та допоміжних
речовин), що мають властивості та призначені для лікування або профілактики
захворювань у людей, чи будь-які речовини або комбінації речовин (одного або
декількох АФІ та допоміжних речовин), які можуть бути призначені для
запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у
людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії
або для встановлення медичного діагнозу.
До лікарських засобів належать: АФІ, продукція «in bulk» (будь-який
лікарський засіб, призначений для виробництва готового лікарського засобу,
який пройшов усі стадії технологічного процесу, крім стадії фасування та /або
кінцевого пакування і маркування); готові лікарські засоби (лікарські препарати,
ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для
виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або
паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових
продуктів.
Облік більшості лікарських засобів відповідає обліку інших видів запасів.
Як і інші види запасів, лікарські засоби у закладах охорони здоров’я
обліковуються бухгалтерською службою та за місцем їх зберігання
(знаходження) матеріально відповідальними особами.
Але, є й такі, які підлягають особливому предметно-кількісному обліку. Так,
предметно-кількісному обліку підлягають лікарські засоби згідно з Переліком
лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку у закладах
охорони здоров’я, визначеним у додатку 3 до Правил виписування рецептів та
вимог-замовлень
на лікарські
засоби
і вироби
медичного
призначення, затверджених наказом № 360. До такого належить:
 облік отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів, що
містять підконтрольні речовини.
 облік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів ведеться
у журналах, форми яких затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 21 січня 2010 року № 11 «Про затвердження Порядку обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони
здоров’я України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 травня
2010 року за № 347/17642,
 облік крові, її компонентів, препаратів і кровозамінників при їх заготівлі та
переробці на станціях і у відділеннях переливання крові ведеться за формами,
визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я.
Відповідно до Методичних рекомендацій №635, рух лікарських засобів
можна відобразити за наступною схемою (рис.2)
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Складський облік

Облік на постах

Облік у відділеннях закладу

Рисунок – 2 Схема облікового відображення лікарських засобів в
закладах охорони здоров’я
Першою складовою облікового відображення руху лікарських засобів
комунальними неприбутковими організаціями, є складський облік. Майже всі
заклади охорони здоров’я, як правило, мають склад лікарських засобів.
З метою організації складського (внутрішнього) та бухгалтерського обліку
керівник закладу охорони здоров’я розпорядчим документом визначає Порядок
приймання, зберігання, відпуску (переміщення), списання використаних
лікарських засобів з урахуванням особливостей господарської діяльності закладу
охорони здоров’я.
Завідує таким складом матеріально відповідальна особа - провізор або
головна медична сестра закладу, які призначаються наказом керівника закладу
охорони здоров’я. З посадовими особами, які відповідають за збереження цих
запасів, укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну
відповідальність. Зазначені особи здійснюють прийняття медикаментів та
подальшу їх видачу у відділення.
Складський облік має забезпечувати своєчасне та достовірне відображення
операцій з надходження, переміщення та вибуття медикаментів.
Облік
здійснюється
за найменуваннями
за кожним
лікарським
засобом окремо, з зазначенням його назви, дозування, форми випуску (таблетки,
ампули тощо), інформації про упаковку (коробки, флакони, туби тощо), назви
виробника лікарського засобу, кількості, ціни та суми.
Для аналітичного обліку медикаментів матеріально відповідальними
особами складу ведеться Книга складського обліку лікарських засобів та
медичних виробів, форма якої наведена у додатку 1 до Методичних
рекомендацій.
При прийманні лікарських засобів на склад матеріально відповідальна особа
обов’язково розписується на кожному з трьох примірників прибуткової
накладної про їх отримання. При цьому, перший примірник прибуткової
накладної передається до бухгалтерської служби, другий — залишається у
матеріально відповідальної особи, третій примірник повертається
постачальнику.
В свою чергу, видача лікарських засобів зі складу у відділення здійснюється
згідно з Накладною (вимогою), яка виписується у двох примірниках старшою
медичною сестрою кожного відділення.
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Відповідно до зазначеної потреби у накладних (вимогах) матеріально
відповідальними особами складу здійснюється відпуск з проставлянням
фактично відпущеної кількості за кожним найменуванням, ціни та суми, а також
загальний підсумок за цим обліковим документом у гривнях з копійками.
Матеріально відповідальною особою складу на підставі прибуткових
накладних та видаткових накладних (вимогах) проводяться записи до
документів:
 Реєстр отриманих прибуткових накладних;
 Реєстр виданих накладних (вимог).
Ці реєстри складають у двох примірниках та подаються до бухгалтерської
служби у зазначені в Порядку терміни, але не пізніше 01 числа місяця,
наступного за звітним.
Один примірник реєстру з підшитими до нього накладними після перевірки
правильності оформлення первинних документів залишається в бухгалтерській
службі, другий — з відміткою бухгалтера про приймання повертається
матеріально відповідальній особі складу.
У терміни, визначені Порядком, але не пізніше другого числа місяця,
наступного за звітним, матеріально відповідальні особи складу складають та
подають до бухгалтерської служби закладу охорони здоров’я Звіт про
надходження і відпуск (використання) лікарських засобів та медичних виробів.
Другою складовою облікового відображення руху лікарських засобів
комунальними неприбутковими організаціями, є облік лікарських засобів у
відділеннях закладу охорони здоров’я, який ведеться матеріально
відповідальними особами відділень за найменуваннями за кожним лікарським
засобом у кількісному вимірі.
Матеріально відповідальні особами відділень повинні дотримуватися вимог
щодо:
 умов зберігання лікарських засобів;
 своєчасного оприбуткування отриманих зі складу та видачі на пости
(маніпуляційні кімнати) лікарських засобів;
 дотримання термінів щодо складання звітності за отриманими від складу,
виданими на пости (маніпуляційні кімнати) та використаними лікарських
засобів, а також своєчасного подання відділеннями звітів до
бухгалтерської служби закладу охорони здоров’я.
У кожному відділенні отримані зі складу запаси відображаються
надходженням у Журналі обліку отриманих і використаних лікарських засобів
та медичних виробів.
Порядок заповнення окремих граф Журналу на рис. 3:
залишок
на початок місяця
(графа 3)

фактично
використано
(графа 9)

надійшло
(графа 6)

становить залишок
на кінець місяця
(графа 10)

Рисунок 3 - Порядок заповнення окремих граф Журналу обліку
отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів.
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У Журналі обліку отриманих і використаних лікарських засобів та медичних
виробів залишок на кінець місяця визначається наступним чином:
У терміни, визначені Порядком, але не пізніше другого числа місяця,
наступного за звітним, матеріально відповідальні особи відділень складають та
подають до бухгалтерської служби закладу охорони здоров’я Звіт про
надходження і використання лікарських засобів та медичних виробів.
Третьою складовою облікового відображення руху лікарських засобів
комунальними неприбутковими організаціями, є облік лікарських засобів та
медичних виробів на постах (у маніпуляційних кімнатах).
На пости (у маніпуляційні кімнати) видача лікарських засобів здійснюється
головними (старшими) медичними сестрами відділень відповідно до листківпризначень хворим.
Медичними сестрами постів (маніпуляційних кімнат) ведеться Журнал
обліку фактично отриманих і використаних лікарських засобів та медичних
виробів постами (маніпуляційними кімнатами). У терміни, визначені Порядком,
але не пізніше 01 числа місяця, наступного за звітним, на підставі даних,
зазначених у Журналі, медичні сестри постів (маніпуляційних кімнат) складають
Звіт про надходження і використання лікарських засобів та медичних виробів
постами (маніпуляційними кімнатами) та подають головній (старшій) медичній
сестрі відділення.
Бухгалтерський облік лікарських засобів у закладах охорони здоров’я
здійснюється з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з
урахуванням особливостей діяльності закладу охорони здоров’я та комп’ютерної
технології оброблення облікових даних.
Бухгалтерською службою ведеться облік лікарських засобів в кількісному
та вартісному вимірі у гривнях з копійками за найменуваннями та в розрізі
матеріально відповідальних осіб, з неухильним дотриманням порядку
оформлення та подання первинних документів. При необхідності, вносяться
пропозиції щодо застосування додаткової системи рахунків і регістрів
аналітичного обліку.
Заклади охорони здоров’я мають право самостійно обирати метод списання,
однак для одного і того ж виду лікарських засобів, що мають однакове
призначення та однакові умови використання, не можуть застосовуватися різні
методи списання.
Списані лікарські засоби та медичні вироби з терміном придатності, що
минув, підлягають вилученню з обігу відповідно до Порядку встановлення
заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів
на території України.
Суми нестач понад норми природних втрат, а також втрати від псування,
крадіжок, знищення, за якими встановлено винні особи, списуються з балансу з
віднесенням крадіжок на рахунок винних осіб з метою відшкодування збитків.
З періодичністю, визначеною законодавством, закладами охорони здоров’я
проводиться інвентаризація лікарських засобів.
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Суми податку на додану вартість, які сплачуються при отриманні (купівлі)
лікарських засобів, не зараховуються до їх вартості і відносяться на фактичні
видатки закладу за кодом економічної класифікації видатків (КЕКВ), що
призначений для придбання цих запасів, або відносяться до податкового кредиту
(якщо це передбачено чинним законодавством України).
Списання використаних лікарських засобів здійснюється бухгалтерською
службою у комунальних закладах за балансовою вартістю чи середньозваженою
собівартістю згідно із звітами про фактичне використання, які складаються
матеріально відповідальними особами. На кінець місяця за кожним
найменуванням виводяться залишки цих запасів за кількістю та сумою.
При застосуванні методу списання за балансовою вартістю лікарські засоби
списуються за вартістю, відображеною у бухгалтерському обліку.
При застосуванні методу списання за середньозваженою собівартістю
списання здійснюється за розрахунком, що визначається за кожним видом
подібних запасів шляхом ділення сумарної вартості залишку на початок звітного
періоду та вартості одержаних у звітному місяці лікарських засобів на сумарну
кількість цих запасів на початок звітного періоду та одержаних у звітному
періоді запасів. Метод середньозваженої собівартості застосовується у разі
наявності значної кількості однотипних запасів, придбаних за різними цінами, та
обчислюється на періодичній основі або при отриманні кожної партії запасів.
На підставі звітів матеріально відповідальних осіб складу та відділень про
надходження і використання лікарських засобів бухгалтерською службою
комунального закладу за відповідними бухгалтерськими рахунками ведеться
накопичувальна відомість, форма якої затверджена в установленому
законодавством порядку.
Виявлені при інвентаризації лишки лікарських засобів підлягають
оприбуткуванню та зарахуванню закладом на збільшення доходів за спеціальним
фондом з подальшим встановленням причин виникнення лишків.
За
результатами
інвентаризації
допускається
регулювання
інвентаризаційних різниць. Взаємний залік лишків і нестач внаслідок
пересортування може бути допущено тільки щодо матеріальних цінностей
однакового найменування і в тотожній кількості за умови, що лишки і нестачі
утворилися за один і той же період, що перевіряється, та в однієї і тієї ж
матеріально відповідальної особи, яка перевіряється.
Лишки та нестачі запасів, виявлених під час інвентаризації проводяться
бухгалтерськими службами комунальних неприбуткових закладів відповідними
проведеннями згідно з Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського
обліку.
Нестачі лікарських засобів в межах норм природних втрат, виявлені
в результаті інвентаризації, підлягають списанню за розпорядженням керівника
у такому порядку: придбані поточного року — на фактичні видатки, а придбані
минулого року — на фінансові результати.
Аналітичний облік лікарських засобів, придбаних за рахунок коштів
спеціального фонду або отриманих шляхом централізованого постачання
на виконання державних цільових програм та заходів програмного характеру,
в комунальних неприбуткових закладах ведеться за тими самими обліковими
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регістрами, але окремо від операцій за рахунок коштів загального фонду.
Придбані головним розпорядником коштів державного (місцевого) бюджету за
рахунок видатків на централізовані заходи відповідно до програмних документів
економічного та соціального розвитку, державних цільових програм лікарських
засоби можуть бути передані комунальним неприбутковим закладам, які
утримуються з інших місцевих бюджетів з віднесенням отриманих запасів до
другої підгрупи другої групи власних надходжень.
У разі отримання лікарських засобів у межах головного розпорядника
бюджетних коштів, у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності такі
операції відображаються як розрахунки з внутрішньовідомчої передачі майна.
Облік лікарських засобів, отриманих комунальними неприбутковими
закладами як гуманітарна чи благодійна допомога, гранди, дарунки, пожертви
ведеться у загальному порядку, але окремо від запасів, придбаних за рахунок
коштів загального або спеціального фондів кошторису доходів та видатків,
відповідно до Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та
контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих
послуг або виконання робіт.
Висновки. Медикаменти є одними з головних запасів в закладах охорони
здоров’я, так як без них вони не зможу виконувати свою основну функцію –
надання лікувальних послуг громадянам. Надходження лікувальних засобів у
установи охорони здоров’я супроводжується прийомом їх в аптеку чи склад
установи, в спеціально обладнаному приміщенні. Звідти вони можуть
відпускатися до відділень лікарні через матеріально відповідальних осіб
відділень (маніпуляційних кабінетів) за накладними (вимогами), що мають бути
затверджені з боку керівника медичної установи. У зв’язку з цим, гостро постає
необхідність удосконалення нормативно-правової бази, яка регламентує облік
лікарських засобів в закладах охорони здоров’я, а також розширення списку
лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку, який посилить
контроль за їх використанням та збереженням у лікувальних установах.
Реалізація викладених вище пропозицій сприятиме покращенню
бухгалтерського обліку медичних препаратів та буде сприяти раціональному
використанню їх у закладах охорони здоров’я.
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ОБЛІК І ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті визначений рівень ефективності господарської діяльності будь-якого
підприємства який характеризує фінансові результати, отримані внаслідок цієї
діяльності. Це можуть бути як прибуток, так і збитки. Обсяг прибутку
підприємство одержує від основної діяльності, фінансових операцій, іншої
звичайної діяльності та надзвичайних подій.
Ключові слова: господарська діяльність, фінансові результати, прибуток,
збиток, основна діяльність, фінансові операції.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними.
Фінансовий результат діяльності підприємства характеризується показником
прибутку або збитку. Отримання прибутку є основною метою будь-якої
підприємницької діяльності. Від розміру отриманого прибутку залежать
формування власного капіталу, виконання зобов'язань перед бюджетом,
фінансування інвестицій, а також платоспроможність підприємства. Прибуток як
головний показник ефективності діяльності підприємства виступає і як критерій
визначення рівня виплат дивідендів, як визначальний фактор при встановленні
рівня заробітної плати і винагороди адміністрації.
Формування цілей статті. Основними цілями статті є:
- удосконалення організації та розробка методології визначення
результатів діяльності структурних підрозділів та підприємства в цілому,
основою якого повинен стати принцип “затрати-результат”;
- створення адекватних моделей формування необхідної інформації для
прийняття управлінських рішень з метою одержання максимального прибутку та
забезпечення ефективного управління;
- удосконалення інформаційного забезпечення бюджетів та практичного
здійснення бюджетування для гірничорудних підприємств на основі координації
планів та нормативів;
- створення моделей аналізу та контролю затрат і доходів в умовах
ринкових відносин.
Виклад основного матеріалу. Фінансовим результатом господарської
діяльності підприємства є прибуток або збиток. Прибуток в основному
утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг,
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товарів). Крім того, підприємство може продавати (реалізовувати) інші
матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств, а також
мати доходи і збитки, що збільшують або зменшують розмір прибутку від
інвестиційної та фінансової діяльності.
В ринкових умовах господарювання кожне підприємство незалежно від
форми власності прагне одержати максимальний прибуток від своєї діяльності.
Прибуток є важливішим узагальнюючим показником, що характеризує
кінцевий результат діяльності підприємства. Від розміру прибутку, отриманого
підприємством, залежать формування оборотних коштів, виконання зобов’язань
перед бюджетом, платоспроможність підприємства, доходи акціонерів тощо.
Тому цей показник займає особливе місце серед показників виробничої
діяльності. Він є однією з основних категорій товарного виробництва. Водночас
прибуток є однією з важливих форм розподілу національного доходу. Відтак
прибуток характеризує відносини, які складаються в процесі первинного
розподілу національного доходу, цього перерозподілу і кінцевого використання
[8, с.590].
Прибуток-це та частина вартості продукту, що реалізується
підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва.
Уособлення частини вартості продукції у вигляді витрат вказується у грошовому
еквіваленті як собівартість продукції.
Прибуток є об’єктивною економічною категорією. Тому на його
формування впливають об’єктивні процеси, що відбуваються у суспільстві, у
сфері виробництва й розподілу суспільного продукту, національного доходу.
Водночас прибуток-підсумковий показник, результат фінансовогосподарської діяльності підприємств, як суб’єктів господарювання. Тому
прибуток відбиває її результати і зазначає впливу багатьох чинників.
Є особливості у формуванні прибутку підприємств залежно від сфери
їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових
відносин. На формування прибутку, як фінансового показника роботи
підприємства, що відбивається в бухгалтерському обліку, в офіційній звітності
суб’єктів господарювання, впливає встановлений державою порядок
формування витрат на виробництво продукції; обчислення й калькулювання
собівартості продукції; визначення позареалізаційних прибутків і витрат,
визначення балансового прибутку підприємства впливають результати, тобто
ефективність його фінансово-господарської діяльності; галузь господарства;
установлені законодавством умови обліку фінансових результатів.
Перехід до ринкової економіки, виникнення та функціонування різних
форм власності закономірно спричиняють суттєві зміни в бухгалтерському
обліку, в його побудові й веденні. Водночас, становлення ринкових відносин
супроводжується підвищенням ролі прибутку, як матеріальної основи руху
економічних інтересів підприємства і держави. Тому, реформування
бухгалтерського обліку, орієнтоване на ринкові перетворення, обумовлює
потребу перегляду методології формування фінансових результатів
господарюючих суб’єктів [7, с.206].
Питання бухгалтерського обліку фінансових результатів регулюється
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»,
99

Положеннями
(стандартами)
бухгалтерського
обліку,
методичними
рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у
сільському господарстві, іншими законодавчими та нормативними актами.
Фінансовий результат - це приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу
підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за
звітний період.
Наукової проблеми з визначенням фінансових результатів на перший
погляд не існує. Але у економічній теорії, в законодавчих і нормативних
документах (зокрема стандартах бухгалтерського обліку), навчальній та
науковій літературі дається різне.
У статті 18 Закону України «Про підприємства в Україні» йдеться саме
про прибуток (дохід) підприємства: «…основним узагальнюючим показником
фінансових результатів господарської діяльності є прибуток (дохід)»[3, с.60].
У підручнику з бухгалтерського обліку в сільському господарстві за
редакцією Ю.Я.Литвина вказується: «Прибуток на підприємствах визначають як
різницю між виручкою за реалізовану продукцію, ці послуги, одержані доходи
від позареалізаційної діяльності і повною собівартістю реалізованої продукції,
наданих послуг, різних витрат і втрат від позареалізаційної діяльності» . Далі
зазначається: «Прибуток є частиною додаткового продукту, вираженого в
грошовій формі, який повністю або частково надходить у розпорядження
підприємства після реалізації продукції. Основні складові частини формування
фінансових результатів сільськогосподарських підприємств-валова продукція,
валовий і чистий доход (прибуток). Ці показники мають вартісний вираз і
знаходять
своє
відображення
у
звітах
сільськогосподарських
підприємств»[4, с.78].
Але ж дохід і прибуток, навіть за останнім визначенням різні речі й
співвідносяться як загальне і часткове. Дохід-це постачання на підприємство
(виручки, дивідендів, штрафів і та.ін.), яке порівнюється з витратами і в складі
цього доходу може бути частиною прибутку (а якщо витрати перевищують
доходи то збитком). Навіть якщо розглядати про чистий дохід, то він не дорівнює
прибутку, оскільки є розрахунковою величиною і включає внутрішнє
споживання (в основі лежать різні методики визначення).
Згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств»,
прибутком вважається сума валових доходів, тобто по суті доходів від усіх видів
діяльності, скорегована певним чином для цілей оподаткування, зменшена на
суму валових витрат підприємства і на вартість зносу (амортизації) основних
засобів і нематеріальних активів. Аналіз складу валових доходів і валових витрат
показує про те, що прибуток як об’єкт оподаткування показує собою досить
певну величину, яка відображає співвідношення між доходами й витратами
підприємства за деякий, законодавчо встановлений період оподаткування.
Головна його особливість полягає в тому, що він безпосередньо не залежить від
собівартості продукції, від різниці між виручкою після реалізації і витратами на
виробництво цієї продукції. Прибуток як об’єкт оподаткування визначається за
даними спеціального податкового обліку, який не збігається з бухгалтерським
обліком прибутку [5, с.148].
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Прибуток у класичному розумінні уособлює собою різницю між ціною
товару і затратами на виробництво товару-його собівартістю.
У положенні (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» записано: «Прибуток-сума, на яку доходи перевищують
пов’язані з ними витрати». Фінансові результати визнаються в обліку після
завершення операцій, що спричинили ці результати [6, с.231].
У бухгалтерському обліку чистий прибуток (збиток) формується поступово
протягом фінансово-господарського року від усіх видів діяльності. Він включає:
- результат основної діяльності, що визначається як різниця між доходами
від реалізації, іншими операційними доходами та витратами виробництва
(собівартістю продукції) і витратами на збут;
- результат фінансових операцій, що визначається як різниця між доходами
від фінансових операцій та фінансових витрат;
- результат іншої звичайної діяльності, що визначається як різниця між
доходами від інвестиційної, іншої звичайної діяльності та витратами,
пов’язаними з отриманням таких доходів;
- результат надзвичайних подій, що визначається як різниця між доходами від надзвичайної діяльності та витратами і втратами від надзвичайних подій.
Отже, кожен вид прибутку (збитку) від певного виду діяльності
визначається як різниця між доходами, отриманими за цим видом діяльності, та
витратами, понесеними у зв’язку з її веденням. Тому класифікація витрат,
доходів і результатів ідентична.
В умовах ринкової економіки України прибуток розглядають не тільки
як результативний і оціночний показник діяльності підприємств. Він став метою
діяльності підприємства, основною умовою його ділової активності та
подальшого розвитку, ефективного здійснення своїх функцій на споживчому
ринку відповідно до попиту на продукцію (роботи, послуги), які виготовляє
(виконує, надає) підприємство. Потреба в якісній економічній інформації, що
правдиво характеризує фінансові результати, стала невідкладною.
Отже, основними частинами в процесі визначення фінансових результатів
діяльності підприємства є доходи і витрати, було встановлено існування різних
теорії, які відображали місце та роль доходів, витрат і результатів діяльності в
системі бухгалтерського обліку. Досліджено передумови виникнення доходів,
витрат і результатів діяльності в історичному аспекті з урахуванням їх ролі для
управління діяльністю підприємства.
Можна остаточно стверджувати, що система обліку фінансових
результатів, формування та розподілу прибутку є незамінною та важливою
частиною функціонування сьогоднішніх підприємств.
Як нами було з’ясовано раніше, фінансовий результат показується шляхом
порівняння доходів та витрат. Крім того, якщо усунути слово «фінансовий», то
результат-це остаточний наслідок послідовності дій. Результат є етапом
діяльності, коли встановлено наявність переходу якості в кількість і кількості в
якість [2,с.58].
Отже, назва субрахунків рахунку 79 «Фінансові результати» передбачає
визначення кінцевого результату дій певного виду діяльності: операційної,
фінансової, іншої звичайної та надзвичайних подій. Тобто, після списання на
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відповідні субрахунки рахунку 79 «Фінансові результати» доходів і витрат
певного виду діяльності необхідно вказати між ними різницю і закрити на інший
рахунок, а саме на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».
Тому вважаємо за доцільне запровадити до рахунку 44 «Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)» субрахунки з обліку прибутку чи збитку за певним видом
діяльності, а саме: 441 «Прибуток (збиток) від операційної діяльності» 442
«Прибуток (збиток) від фінансових операцій» 443 «Прибуток (збиток) від іншої
звичайної діяльності» 444 «Прибуток (збиток) від надзвичайних подій» 445
«Прибуток використаний у звітному періоді» 446 «Нерозподілений прибуток».
Така класифікація фінансових результатів за видами діяльності на рахунку 44
«Нерозподілений прибуток (непокриті збитки») дозволить контролювати вплив
результатів окремого виду діяльності на цілісний результат діяльності
підприємства. Це надасть інформацію внутрішнім користувачам для прийняття
управлінських рішень щодо удосконалення результатів в певному напрямку
господарської діяльності [1, с.94].
Висновки. Отже, розглянувши облік і економічний аналіз фінансових
результатів діяльності підприємства можна стверджувати, що обліком
фінансових результатів та їх розподілом і списанням завершується
бухгалтерський облік господарських процесів. Прибуток є головним фінансовим
показником господарської діяльності підприємства, його ефективності,
прибутковості й платоспроможності. Обсяг та структуру прибутку, його
формування та використання можна охарактеризувати завдяки методам
бухгалтерського обліку. Показник прибутку є об'єктом всебічного економічного
аналізу, зокрема факторного, для чого використовують різні економікостатистичні методи та економіко-математичне моделювання. Ефективність
діяльності підприємства виражається у фінансових результатах діяльності
господарюючих суб’єктів. Економічний підсумок господарської діяльності
підприємства, виражений у вартісній (грошовій) формі, являє собою фінансові
результати. З метою визначення фінансового результату в системі
бухгалтерського обліку відбувається послідовне зіставлення доходів і витрат,
якіnкласифікуються за видами діяльності. Відповідно й фінансові результати
також класифікуються за видами діяльності. Якість прийняття управлінських
рішень щодо фінансових результатів залежить від інформації, що формується в
системі бухгалтерського обліку. Недостатнім є лише списання на відповідні
субрахунки з обліку фінансових результатів доходів та витрат певного напрямку
діяльності. Потрібно визначення результату (прибутку чи збитку) за кожним
видом діяльності, що в кінцевому підсумку формує єдиний якісний результат
діяльності підприємства. Це, у свою чергу, потребує вдосконалення нормативної
бази, а саме – Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, власного капіталу,
зобов’язань і господарських операцій та Інструкції до нього.
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СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
В статті розглянуто підходи науковців щодо класифікації господарських
процесів на підприємстві та їх трактування. Здійснено аналіз традиційного та
логістичного підходів до організації процесу надходження запасів.
Ключові слова: виробництво, господарські процеси, закупівля, логістика,
постачання, реалізація.
Актуальність теми. Зародження ринкових відносин в Україні вимагає
принципово нових підходів до управління товарними запасами, що зумовлює
необхідність удосконалення методики та організації фінансового обліку,
контролю та аналізу. Товари для підприємств торгівлі є складовою частиною
оборотних активів, реалізація яких формує основну частину операційного
доходу господарюючого суб’єкту. Раціонально організований облік та контроль
надходження товарів сприяє створенню інформаційної бази для прийняття
управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі теоретичні, методичні та
практичні проблеми обліку та контролю господарських процесів на підприємстві
досліджували українські вчені О. Ф. Вербило, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов,
З.В. Гуцайлюк, В.П. Завгородній, М.В. Кужельний, О.А. Лаговська, Н.В. Ларіна,
В.Г. Лінник, М.М. Мартиненко А.С. Наринский, В.В. Сопко. Н.В. Хоменко.
Метою статті є дослідження теоретичних положень і практичних аспектів
організації надходження товарів у системі управління підприємства
Виклад основного матеріалу. У науковій та навчальній літературі, по суті,
усе зводиться, в основному, до виділення основних трьох господарських
процесів – постачання, виробництва, реалізації. Ці процеси Лаговська О. А.
називає циклами постачання, підтримки виробництва, фізичного розподілу [4].
Спільною думкою усіх вчених є те, що діяльність підприємства породжує
закономірну і послідовну зміну таких процесів:
постачання – забезпечення діяльності факторами виробництва;
103

виробництво – трансформація факторів виробництва у готову
продукцію (роботи чи послуги);
реалізація – продаж готової продукції (робіт, послуг) кінцевим
споживачам.
Наринський А. С. вважає, що постачання включає закупівлю і організацію
зовнішніх постачань матеріалів, виробничих компонентів і готових продуктів від
постачальника на виробничі підприємства, склади або в роздрібні магазини.
Залежно від ситуації придбання ресурсів цей же процес позначають різними
назвами. У виробничій діяльності такий процес придбання зазвичай називають
«закупівлями». У державному секторі традиційно застосовується термін
«постачання». У роздрібній торгівлі і складському господарстві найширше
використовується термін «покупки». Часто цей же процес визначають як
логістика «на вході», або «внутрішня логістика» [7].
Так, постачання – це діяльність, пов’язана з придбанням продукції у
зовнішніх постачальників. Тоді як матеріально-технічне забезпечення
виробництва – це діяльність, пов’язана з плануванням і підтримкою виробничої
діяльності [7].
Поняття «поставка» використовують Мартиненко М. М., Г.Л. Вознюк,
Мочерний С. В., під яким розуміють особливий вид купівлі-продажу,
оплачувану передачу товарів (матеріалів) продавцем (постачальником)
покупцеві (замовнику) [6].
У торгівельній діяльності Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н.В. Сабліна під
системою постачання розуміють сукупність різних замовників та складів, між
якими в ході постачання здійснюється перевезення товарних запасів [2].
Інші науковці зазначають, що переміщення матеріалів на підприємствах
супроводжується такими видами діяльності: постачання (закупівля);
транспортування; приймання; складування; контроль; комплектація замовлень;
вантажопереробка матеріалів; зовнішні перевезення тощо. При цьому, під
постачанням (закупівлею) вони розуміють матеріальний потік, що проходить
через підприємство, зазвичай починається з того, що відділ постачання
відправляє постачальникові замовлення на закупівлю. Це означає, що відділ
постачання підшуковує відповідних постачальників, обговорює з ними умови
виконання замовлення, організовує доставку, займається страхуванням і
платежами, а також виконує все необхідне, щоб матеріали своєчасно надійшли
на підприємство [1]. Хоча не варто ототожнювати поняття надходження та
закупівля, оскільки перше, на нашу думку, – значно ширше і включає в себе
друге поряд з іншими операціями.
Слід зазначити, що процес постачання чи надходження варто розглядати у
широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні він включає загальне
управління постачальницькою діяльністю, яку здійснює спеціалізований відділ –
зазвичай відділ постачання (маркетингу тощо). До функцій цього відділу
відноситься прогнозування ресурсного забезпечення відповідно до виробничої
програми, здійснення конкретної політики щодо постачальників, укладання
договорів, визначення рівня витрат на організацію постачання і т. д. При цьому
варто наголосити, що персонал відділу надходження повинен мати відповідну
кваліфікацію, знати властивості використовуваних матеріалів та їх технічні
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характеристики, способи доставки, ціноутворення, склад транспортнозаготівельних витрат, складське господарство, формування собівартості
матеріалів власного виробництва та інші питання.
У більш вужчому значенні під процесом надходження розуміють процес
планування і управління забезпеченням поставок необхідних матеріальних
цінностей для виробничих і невиробничих потреб. Налагоджена система
надходження, зберігання та відпуску матеріальних цінностей, правильне та
своєчасне відображення їх руху в обліку має першочергове значення для
організації забезпечення підприємства необхідними ресурсами [3].
До організації процесу надходження можливе застосування традиційного
та логістичного підходів. При традиційному підході до організації процесу
надходження на підприємстві основна увага акцентується безпосередньо на
зберіганні чи виробництві, а не на розподілі і доставці виготовленої продукції,
товарів покупцеві. Цільову функцію на підприємстві орієнтовано на мінімум
витрат у кожній із ланок комплексу «постачання – зберігання – збут».
При логістичному підході до організації процесу постачання інструментарій
роботи із товарними запасами може залишитися колишнім, але повинен
принципово змінитися погляд на сам запас. Запас як форма існування
матеріального потоку не може розглядатися ізольовано в рамках окремої ланки
(підрозділу). Необхідна ув’язка всіх ланок ланцюга товарного потоку,
пов’язаного, крім того, з відповідним інформаційним і фінансовим потоками.
Підвищенню зацікавленості до логістичного підходу в управлінні
процесом надходження сприяє об’єднання логістичних операцій та функцій за
допомогою інформаційних систем. Тобто логістичний підхід орієнтує на відмову
від ізольованого розгляду витрат на забезпечення процесу постачання і
використовує критерій мінімуму сум усіх поточних витрат, яка базується на
оптимальному значенні кожної складової. Даний критерій використовують, коли
оптимізація одних показників доцільна при умові, що інші показники при цьому
можуть погіршитися. Оптимум за Паретто – це рішення, прийняття якого не
призводить до покращення якого-небудь одного критерію, якщо тільки при
цьому не погіршиться якийсь інший. При інших рівних умовах використання
логістичного підходу дозволить забезпечити економію витрат у порівнянні із
застосуванням традиційного підходу до організації процесу постачання.
Отже використання у сучасних умовах економічного розвитку
взаємозв’язків між підприємствами логістичного підходу в процесі
надходження, на нашу думку, є актуальним, оскільки логістичний підхід мітить
ряд перспектив для торговельних підприємств.
Використання логістичного підходу є беззаперечно виправданим для
торговельної галузі, особливо для великих міжнародних компаній.
На сучасному етапі розвитку економічних взаємозв’язків між
підприємствами слід звертати увагу на процес надходження і з точки зору
логістики.
Для дослідження, формування системи управління у практичній діяльності
найбільш підходить визначення логістики, наведене О. Ф. Вербило: «логістика –
теорія і практична діяльність з планування, організації, функціонального
управління та контролю процесів руху сукупності матеріальних, фінансових,
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трудових, правових та інформаційних потоків в системі ринкової економіки» [3].
З наведеного визначення випливає, що операції, які раніше були складовими
різних сфер організаційної діяльності, тепер відповідно до сучасної концепції
логістики об’єднуються в самостійну сферу практичної діяльності – логістичну.
Складовим елементом загальної логістики є логістика надходження –
діяльність щодо управління і фізичного забезпечення необхідними ТМЦ
включно до першого робочого місця відповідно до прийнятої логістичної
концепції та цілей логістики.
Н. В. Хоменко, О. В. Карпенко, Ю. А. Верига. вводять поняття заготівельна
логістика – це управління матеріальними потоками у процесі забезпечення
підприємства матеріальними ресурсами; при цьому її метою є адекватне і повне
задоволення потреб виробництва в матеріалах із максимально можливою
економічною ефективністю [8].
Н.В. Ларіна закупівельну логістику визначає не лише як управління
матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства матеріальними
ресурсами, а й як підсистему закупівель, що організовує вхід матеріального
потоку в логістичну систему (хоча мета закупівельної логістики така ж) [5].
Проте при використанні концепції логістики у процесі надходження
необхідно змінювати саму філософію організації зберігання товарів, яка
відповідатиме всім умовам попиту. За умови функціонування логістичної
системи на підприємстві необхідно враховувати те, що розрахунки показників
господарської діяльності потрібно вести ніби в протилежному напрямку.
Як уже згадувалось, на вході підприємства як системи подаються товарноматеріальні цінності, які протягом процесу зберігаються та на завершальному
етапі господарських процесів стають товаром для реалізації, то потік інформації
про потреби виступає протипотоком щодо існуючих товарних потоків: від
реалізації товарів до забезпечення ТМЦ. Однак суть інформаційного
протипотоку зовсім не означає, що процеси збуту і зберігання пасивно
диктуватимуть свої умови надходженню. Процес надходження суттєво впливає
на кінцеву конкурентноздатність товару підприємства не лише шляхом
скорочення витрат обігу, а й на якість та асортимент товарів, оскільки є основним
джерелом інформації про ринок необхідних ТМЦ і можливості постачальників.
Знання й аналіз ринку постачальників допомагають логістичному
персоналу фірми визначити кількість можливих постачальників, позицію на
ринку, професіоналізм та інші фактори, що дозволяють правильно організувати
закупівлі.
Ідентифікація всіх можливих постачальників включає визначення всіх
можливих постачальників певного виду (номенклатури) матеріальних ресурсів,
які можуть задовольнити вимоги внутрішньофірмових користувачів. Важливим
моментом є включення у цей список тих фірм-постачальників, послугами яких
товаровиробник раніше не користувався.
Висновок. Підсумовуючи сказане, варто зазначити, що основними
критеріями у розробці логістичного підходу до здійснення процесу надходження
та формування загальної його системи є: періодичність (час) постачань;
обґрунтована структура матеріальних потоків; мінімізація сукупних
постачальницьких витрат. Оцінюючи зазначені процеси з точки зору логістики,
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можна стверджувати те, що постачання, зберігання і збут, об’єднані у логістичну
систему, становлять основну складову сукупного економічного процесу
підприємства як складнішої економічної системи.
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АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено необхідність здійснення розрахунків, їх різновид та
особливості. Проаналізовано види розрахунків, які використовуються на
досліджуваному підприємстві, їх динаміка та необхідність. Висвітлено ключові
проблеми які виникають при здійсненні розрахунків.
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Дослідження розрахунків підприємства
є необхідною умовою для
визначення його стійкості у ринковому середовищі. Підприємство у процесі
своєї діяльності взаємодіє з іншими підприємствами для доставки сировини,
використовує залучені кошти банківських установ, утримує грошові кошти на
рахунках у банках, виплачує заробітну плату, інвестує, сплачує податки тощо.
Тому дана тематика не втрачає свою актуальність з у часі.
Метою даної роботи є визначення основних видів розрахунків, які
підприємство використовує, а також дослідити чи такі розрахунки є
необхідними.
Дослідженням видів розрахунків на підприємствах займали достатня
кількість теоретиків та практиків, зокрема Ф.Ф. Бутинець, А.С. Барановська, Г.В.
Власюк, В.В. Жуковська, А. Козоріз, О. С. Кравченко, О.М. Шапошнікова тощо.
В теперішньому середовищі суб’єкти господарювання здійснюючи свою
діяльність
обов’язково
користуються
певними
розрахунками,
які
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взаємопов’язують підприємство з окремими об’єктами. Таких об’єктів можна
розлити за зовнішні та внутрішні. Зовнішніми виступають держава, я яку ми
здійснюємо розрахунки за податками та платежами; банківські установи, за
допомогою яких ми здійснюємо платежі, утримуємо кошти на рахунках,
отримуємо кредити; дебітори та інші підприємства, з якими ми укладаємо
договори про поставку сировини, чи продаж товару. До внутрішніх об’єктів
можна віднести розрахунок з оплати праці працівників, які безпосередньо її
отримують; розрахунок собівартості випущеної продукції, шляхом підрахунку
понесених витрат тощо. З огляду на це підприємства щодня здійснюють
розрахунки, які неможливо уникнути.
Розрахунки - одне з найбільш масових явищ в господарському житті будьякого підприємства. Здійснюючи безперебійний процес виробництва, кожне
підприємство, з одного боку, безперервно завозить сировину, матеріали, паливо,
тару, товари, а з іншого - безперервно реалізує готові вироби, що
виготовляються, або закуплені товари [1]. Розрахунки здійснюються у вигляді
кругообігу предметів та засобів виробництва, що і являє собою необхідність
продукції споживачам. У більшості випадків розрахунки підприємств
здійснюються у грошовій формі. Грошові кошти - це готівка, кошти на рахунках
у банках та депозити до запитання [2].
Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Розглянемо основні види
грошових розрахунків, які підприємство здійснює у процесі своєї діяльності
(рис. 1).
Грошові розрахунки

Розрахунки, пов’язані
з реалізацією
продукції

Розрахунки, пов’язані
зі сплатою та
отриманням кредитів

Розрахунки,
пов’язані зі
сплатою податків
Розрахунки,
пов’язані зі
здійсненням витрат
на виробництво

Розрахунки, пов’язані
зі фінансуванням та
інвестуванням
Розрахунки,
пов’язані зі
здійсненням
спільної діяльності.

Рисунок 1 – Види грошових розрахунків
Вони присутні за початковому етапі облікового циклу, який включає
придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а
також їх продаж і отримання виручки. У загальній грошовій масі розрізняють
активні кошти, що в кожний момент беруть участь в обороті, і пасивні (кошти на
рахунках суб'єктів господарювання, громадських організацій, кошти населення,
інші фонди накопичення і зберігання), що є лише потенційним платіжним
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засобом. Отже, маса грошей, яка перебуває в обороті, завжди буде меншою за
загальну кількість грошей на суму грошових фондів накопичення і зберігання.
Останні постійно залучаються в активний грошовий оборот [1].
Грошовими розрахунками називають сукупність усіх платежів, які здійснює
суб’єкт господарювання за результати реалізації продукції, виконання робіт та
надання послуг.
Основним способом здійснення розрахунків між будь-якими контрагентами
є переказ грошей [1].
Переказом грошей є процес руху конкретної грошової суми, що має на меті
зарахування на рахунок отримувача, або видачі готівки. Способами переказу
грошей є: попередня оплата, авансовий платіж, післяплата. Основною
відмінністю між цими способами є термін, у якому ці кошти надійшли до
отримувача. У випадку попередньої оплати, ми покупці спочатку віддаємо
кошти, а потім отримуємо товар. Післяплата характеризується отриманням
товару до моменту здійснення розрахунку. Авансовий платіж здійснюється
шляхом розділення потрібної суми на окремі частини, перша з якої виплачується
перед здійсненням операції, а решта після отримання товару.
Розрахунки між підприємствами і організаціями здійснюються як правило
без участі готівки, шляхом перерахування коштів з рахунку в банку свого
підприємства на відповідні рахунки інших підприємств. Це виключає
використання в розрахунках готівки і пов'язаних з ними витрат на охорону,
транспортування, але не виключає самої готівки з розрахункових операцій [1].
Безпосередня організація розрахунків великою мірою залежить від
дотримання певних принципів (рис. 2).
На основі використаної інформації, здійснимо дослідження руху грошових
коштів на ТОВ «Демидівський граніт». Подібну інформацію можна знайти у
фінансовій звітності форми №3 «Звіт про рух грошових коштів» де
відображаються усі надходження з різних джерел, та видатки від операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності.
Принципи організації
грошових розрахунків
обов’язкове зберігання
коштів на рахунках у
банку

здійснення платежів у
межах наявних на рахунку
коштів
вільний вибір способів
розрахунків і платежів

вільний вибір установи
банку для відкриття
поточних рахунків

списання коштів за
дорученням власника
рахунку

Рисунок 2 – Принципи організації грошових розрахунків підприємства
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Подібну аналітику здійснимо за три періоди, щоб одночасно переглянути
динаміку змін показників (таблиця 1).
Таблиця 1 – Аналіз руху грошових коштів ТОВ «Демидівський граніт»
за 2016-2018 рр.
Стаття
Надходження від: реалізації
продукції
(товарів,
робіт,
послуг)
Повернення податків і зборів
Цільове фінансування
Надходження
авансів
від
покупців і замовників
Надходження від повернення
авансів
Інші надходження
Витрачання на оплату товарів
Праці
Вирахування
на
соціальні
заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання
на
оплату
зобов’язань з податку на
прибуток
Витрачання
на
оплату
зобов’язань з податку на додану
вартість
Витрачання
на
оплату
зобов’язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання
на
оплату
повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від
операційної діяльності

Відхилення 2018 року
від
2016 р.
2017 р.

2016 рік

2017 рік

2018 рік

110 256

157 628

258 900

148 644

101 272

346
14

-

-

-346
-14

-

16

7 482

3 891

3 875

-3 591

-

19 209

257

257

-18 952

76 764
2 638

72
122 305
8 717

536
171 505
17 023

536
94 741
14 385

464
49 200
8 306

712

2 352

4 590

3 878

2 238

7 090

13 537

31 521

24 431

17 984

240

801

5 490

5 250

4 689

3 382

8 032

15 379

11 997

7 347

3 468

4 704

10 651

7 183

5 947

6 901

386

1 840

-5 061

1 454

-

215

1 275

1 275

1 060

9 419

212

1 733

-7 686

1 521

7 108

36 667

34 858

27 750

-1 809

Провівши аналіз руху грошових коштів на ТОВ «Демидівський граніт» за
2016-2018 рр. можна прослідкувати позитивну тенденцію надходження
грошових коштів від реалізації продукції, що позитивним значенням. Важливою
статтею витрачання коштів, є оплата товарів. Протягом трьох періодів вони
зростають. Відхилення 2018 року від попереднього становить 49 200 грн.
Зростання надходжень від реалізації продукції спричинює і зростання платежів
до бюджету. Так, витрати по податках і платежах є також один із видів
розрахунків, які регулюються на законодавчому рівні, тобто у разі здійснення
помилки у розрахунках, або несвоєчасність сплати, підприємство може отримати
штрафні санкції. Окрім цього чистий рух коштів від операційної діяльності в
порівнянні 2016 рік з 2017 роком помітно зріс, а у 2018 році скоротився на 1 809
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грн. це свідчить про те, що підприємство функціонує в нормальному режимі, а
також поступово збільшує свої обороти.
Розглядаючи статті надходжень та витрат досліджуваного підприємства
можна сказати, що воно здійснює достатню кількість розрахунків, а саме:
- розрахунки, пов’язані з реалізацією продукції;
- розрахунки, пов’язані зі сплатою податків;
- Розрахунки, пов’язані зі здійсненням витрат на виробництво.
В основному такі розрахунки здійснюються у безготівковій формі,
використовуючи різні види платіжних документів. За економічним змістом
організація безготівкових розрахунків виходить за межу суто технічних
операцій, пов’язаних зі списанням і зарахуванням коштів на рахунки клієнтів у
банківській установі. Безготівкові розрахунки здійснюються в різних формах
(рис. 3) [1].
Форми безготівкових
розрахунків

Платіжне
доручення

Покритий

Акредитив

Платіжна
вимогадоручення

Вексель

Непокритий
Розрахунковий

Відзивний

Чек

Інкасове
дорученнярозпорядження

Грошовий

Безвідзивний

Рисунок 3 – Форми безготівкових розрахунків
Між суб'єктами народногосподарської діяльності найпоширенішими є
розрахунки платіжними дорученнями, що використовуються в розрахунках за
платежами товарного і нетоварного характеру. Кожна з форм безготівкових
розрахунків має свої переваги і недоліки. Так, за даними НБУ, найбільшу питому
вагу від загальної суми початкових платежів у платіжній системі України має
платіжне доручення.
Розрахунки платіжними дорученнями завжди прості, зручні і забезпечують
швидке здійснення платежу, але вони мають і недолік – не гарантують платіж
постачальнику.
Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями дозволяють закріпити
договірну дисципліну та визволити установи банків, обслуговуючих
постачальника та покупця, від формального контролю за правильністю
оформлення документів і документообігу. Але вони потребують вдосконалення
в напрямі збільшення відповідальності платника, прискорення документообігу,
використання фінансових санкцій [4].
Безготівкові форми розрахунків мають ряд значних проблем, які
потребують вирішення. Це, насамперед, недосконала нормативно-правова база,
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недостатній рівень розвитку інфраструктури, висока собівартість операцій тощо.
Так як безготівковий обіг досить вигідно застосовувати в державних цілях, то
такі його недоліки необхідно усунути якнайшвидше. Адже саме використання
готівки у багатьох галузях економіки є сприяючим фактором подальшого
поширення тінізації економіки, що є негативним проявом взагалі. Крім того,
НБУ має подбати про те, щоб використання безготівкових форм розрахунків
було фінансово вигідним для населення та установ, які займаються продажем
товарів та наданням послуг.
Таким чином, функціонування економіки важко уявити без системи
розрахунків між суб’єктами господарської діяльності, забезпечення надійності
та своєчасності платежів, першочергове місце в яких займають безготівкові
розрахунки. Розробка правильної і найбільш раціональної розрахункової
політики повинна проводитись на кожному підприємстві. Це є один з етапів
шляху на покращення їх фінансування. Успішне завершення практично кожної
операції залежить від правильності вибору способу платежів, форми розрахунків
та ін. Проблеми обліку грошових коштів є досить важливим питання, тому що
від достовірності та оперативності обліку залежить вся фінансова діяльність та
звітність підприємства.
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УДК 657 (045)
Єфременюк О. С.
здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА
ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
У сучасних умовах господарювання одним із найважливіших показників, що
характеризує ефективність фінансової діяльності підприємства, є чистий
фінансовий результат. Основною метою діяльності підприємства в умовах
глобальних економічних перетворень є одержання максимального прибутку за
мінімальних витрат. Діяльність, яку здійснюють підприємства, незалежно від
їх форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності закінчується
певним фінансовим результатом. Останній може представляти прибуток,
збиток або нульову суму. Фінансові результати за позитивного їх значення є
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джерелом платежів до бюджету, а також розширеного відтворення
виробництва.
Ключові слова: фінансові результати підприємства, прибуток, збиток,
витрати, витрати від операційної діяльності, чистий фінансовий результат.
Функціонування будь-якого підприємства в умовах ринку визначається
його здатністю створювати необхідну і достатню величину доходу або прибутку.
Тому аналіз чистого прибутку займає провідне місце в системі комплексного
економічного аналізу, оскільки за ним оцінюється ступінь досягнення кінцевої
мети діяльності підприємства. Тоді як нормативними актами України отримання
прибутку визначено головною метою діяльності господарюючих суб'єктів.
Різні напрями основної діяльності підприємства, що пов’язані з
виробництвом та реалізацією продукції – товарів, робіт, послуг, а також
фінансової та інвестиційної діяльності дістають остаточну грошову оцінку в
сукупності показників фінансових результатів. Ці показники подаються у Звіті
про фінансовий результат.
Згідно з НП(С)БО 1, фінансовим результатом можна вважати прибуток:
прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати та збиток
– перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були
здійснені ці витрати (табл.1).
Таблиця 1 - Підходи до трактування економічного змісту фінансових
результатів економічними школами [3].
№
п/п
1
2
3

4

5

6
7

Економічна
школа

Сутність фінансових результатів

Фінансові результати – це прибуток, що формується в сфері
обігу та торгівлі, які є джерелом багатства.
Прибуток – це основна форма фінансових результатів, що
Фізіократична
виникає за рахунок природної родючості землі.
Розглядали прибуток, як особливу категорію фінансових
результатів. Формування фінансових результатів відбувається в
Класична
сфері виробництва, а прибуток, як заробітна плата і рента, є
частиною вартості, що створюється працею.
Фінансові результати формуються за рахунок капіталу та є ціною
Неокласична
даного виробничого фактору; крім того, вони формуються за
рахунок комплексу всіх задіяних виробничих факторів.
Фінансові результати формуються під впливом різних
Інституціоналістична
суспільних не економічних інститутів: держава, соціальні групи,
профспілки тощо.
Теорія трудового Фінансовий результат трактується як прибуток, що є результатом
договору
діяльності і винагородою підприємства.
Основним джерелом формування фінансових результатів є
Марксистська
додаткова вартість, створена працею найманих працівників в
процесі виробництва, що реалізується через сферу обігу
Меркантилістична

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку
(збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку
передбачається послідовне зіставлення доходів та витрат [1]. Розмір та характер
прибутків і збитків за кожний період діяльності підприємства є найважливішими
підсумковими показниками їх роботи.
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Витрати, у свою чергу, це вартість ресурсів, використовуваних надалі для
одержання прибутку чи досягнення інших цілей організації. До витрат
відносяться вартість матеріальних і трудових ресурсів, необхідних для
виробництва тієї чи іншої продукції чи послуг. Згідно з НП(С)БО 1, витратами
визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить
до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу
внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати
можуть бути достовірно оцінені [1].
Дослідження економічних результатів підприємства є важливим елементом
аналізу ефективності його роботи, тому, як вважають Турило А.М. та Зінченко
О.А., під час економічного оцінювання діяльності підприємства результатами є
такі величини: прибуток, приріст власного капіталу та ринкової вартості
підприємства (табл. 2).
Таблиця 2 - Економічні результати підприємства під час оцінювання
його діяльності [4].
№
п/п
1

2

Результат
Приріст власного
капіталу
Приріст ринкової
вартості підприємства

3
Прибуток

Сутність результату
Поточний накопичувальний результат, тому що позитивний
його приріст додається до базового значення власного
капіталу
Підсумковий накопичувальний результат, оскільки його
приріст додається до ринкової вартості підприємства
Поточний відтворювальний результат, оскільки в кожному
наступному періоді він по-новому формується і
використовується. Показник становить економічну
ефективність підприємства

Сучасний перелік класифікацій фінансових результатів включає десять
класифікаційних ознак, проте з точки зору управління процесом формування
фінансових результатів, існуючі класифікаційні ознаки повністю не можуть
задовольнити інформаційні потреби менеджерів при формуванні стратегії
розвитку підприємства. У зв’язку з цим, для розширення застосування
аналітичних можливостей управлінського обліку та розширення можливостей
моніторингу фінансових результатів, пропонують застосування, ще однієї
додаткової класифікаційної ознаки за горизонтальний та вертикальний.
Важливе місце серед процедури визначення фінансових результатів
діяльності підприємства посідає порядок їх визначення, а зокрема структура
доходів і витрат суб’єкта господарювання. Тому важливо чітко розмежувати
доходи і витрати підприємства, які будуть мати прямий вплив на розмір
фінансового результату діяльності, а зокрема на розмір податку, який необхідно
буде сплатити підприємству та чистого прибутку в його розпорядженні.
Чистий фінансовий результат - чистий прибуток (збиток) визначається як
різниця між різними видами доходів та витрат підприємства за звітний період
(табл. 1). Значення чистого фінансового результату звітного періоду бере участь
у формуванні показника балансу «Нерозподілений прибуток (збиток)».
Чистий фінансовий результат (збиток) формується поступово протягом
фінансово-господарського року від усіх видів звичайної включає:
- чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг);
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- валовий прибуток (збиток);
- фінансові результати від операційної діяльності;
- фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування;
- фінансові результати від звичайної діяльності;
- чистий прибуток (збиток).
Фінансові результати

За періодом
формування

За відповідністю

В залежності від
змісту

За групами
доходів

минулий

плановий

економічний

цільові

звітний

недотриманий

бухгалтерський

нейтральні

майбутній

надлишковий

податковий

додаткові

За джерелами
формування
від реалізації
від володіння
активами
від зміни цін

За способом
використання

За характером
використання

позитивний

економічний

негативний

бухгалтерський

нульовий
Відповідно до видів
діяльності
від операційної
діяльності
від інвестиційної
діяльності
від фінансової
діяльності
від надзвичайної
діяльності

За рівнем
формуванням
За центрами
відповідальнос
ті
За методикою
розрахунку
прибутку
валовий
чистий
маржинальний
загальний
сукупний

Рисунок 1 - «Класифікація фінансових результатів підприємства» [5].
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) податку на додану вартість, акцизного збору, інших
зборів, знижок тощо. Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг) визначає валовий прибуток (збиток).
Що стосується фінансового результату від операційної діяльності, то він
визначаються як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого
операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших
операційних витрат.

115

Таблиця 3 - Порядок визначення чистого фінансового результату у Звіті
про фінансові результати [6]
Стаття
Витрати (дохід) з
податку на прибуток
Прибуток (збиток) від
припиненої діяльності
після оподаткування
прибуток
збиток

Характеристика статей Звіту про фінансові результати
Відображається сума витрат (доходу) з податку на
прибуток, визначена у відповідності до вимог П(С)БО 17
«Податок на прибуток»
Відображаються відповідно прибуток (збиток) від
припиненої діяльності після оподаткування; прибуток
(збиток) від переоцінки необоротних активів та груп
вибуття, що утворюють припинену діяльність і
оцінюються за чистою вартістю реалізації
Чистий фінансовий результат:
Позитивне значення алгебраїчної суми рядків
Негативне значення алгебраїчної суми рядків

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності,
фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат. Фінансовий результат
від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної
діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку. Окремо від
фінансових результатів від звичайної діяльності відображаються невідшкодовані
збитки та прибутки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожежі,
техногенних аварій тощо) [2].
Для обліку фінансових результатів використовують рахунки 79 «Фінансові
результати» та 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Якщо рахунок
79 «Фінансові результати» є номінальним і на кінець звітного періоду
закривається (сальдо немає), то рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)» є пасивним і його сальдо відображається в балансі. На рахунку 79
«Фінансові результати» обліковуються на окремих субрахунках результати
основної діяльності, фінансових операцій, іншої звичайної діяльності.
По кредиту рахунка 79 «Фінансові результати» та його субрахунків
відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, а по дебету суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума
нарахованого податку на прибуток.
Таблиця 4 - Характеристика субрахунків рахунку 79 «Фінансові
результати»
№
субку

791

Назва суб-ку

Характеристика

«Результат
основної
діяльності»

Призначений для визначення розміру прибутку (збитку) від
основної діяльності підприємства. По кредиту субрахунку
відображається в порядку закриття рахунків сума доходів під
реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої
операційної діяльності (рахунки 70 «Доходи від реалізації», 71
«Інший операційний дохід»), а по дебету субрахунку
відображається сума в порядку закриття рахунків обліку
собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг,
адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних
116

792

793

витрат (90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні
витрати», 93 «Витрати на збут», 94 "Інші витрати операційної
діяльності"). Шляхом порівняння на субрахунку 791 "Результат
основної діяльності" кредитового обороту (загальна сума
одержаних доходів від реалізації та інших операційний доход) з
дебетовим оборотом (загальна сума операційних витрат з
урахуванням суми податку на прибуток від звичайної діяльності)
визначають фінансовий результат (прибуток, збиток) від основної
діяльності підприємства. Визначену суму фінансового результату
від основної діяльності списують на фінансово-результатний
активно-пасивний рахунок 44 «Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)»
Призначений для визначення розміру прибутку (збитку) від
фінансових операцій підприємства По кредиту субрахунку
«Результат
відображається списання суми в порядку закриття рахунків інших
фінансових
фінансових доходів, а по дебету - списання фінансових витрат з
операцій»
рахунків 95 «Фінансові витрати». Сальдо субрахунку наприкінці
звітного періоду списують відповідними записами на рахунок 44
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»
Призначений для визначення розміру прибутку (збитку) від іншої
звичайної діяльності підприємства. По кредиту субрахунку
відображається списання суми в порядку закриття рахунків
«Результат
обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності
іншої звичайної
підприємства, а по дебету - списання витрат з рахунка 97 «Інші
діяльності»
витрати». Сальдо субрахунку наприкінці звітного періоду
списують відповідним записами на рахунок 44 «Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)»

Розглянемо на прикладі бухгалтерські записи: відображення фінансових
результатів від операційної діяльності у табл. 4.
Отже, оскільки метою діяльності кожного господарюючого суб’єкта є
одержання та максимізація прибутку, то необхідно більш ретельно та
кваліфіковано підходити до формування його складників – доходів та витрат,
детально вивчаючи та аналізуючи фактори, під впливом яких формується
фінансовий результат, досліджувати динаміку, тенденції, резерви, що впливають
на ефективність діяльності підприємства.
Таблиця 5 - Бухгалтерські записи: відображення фінансових результатів
від операційної діяльності
№ операції
1
2
3

4

Зміст операції
Реалізовано продукцію
Відображено податкове
зобов’язання з ПДВ
Списано собівартість готової
продукції
Списано на фінансовий
результат::
-собівартість
-прибуток
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Кореспонденція рахунків
Дт
Кт
361
701
701

641

902

26

79
701

902
791

Кінцеві результати діяльності підприємства мають вплив не лише на його
економічне становище, а й на рівень суспільного виробництва та споживання
взагалі. Одним із важливіших об’єктів бухгалтерського спостереження, які
складають виробничо-господарську і фінансову діяльність, є фінансовий
результат, який виражається прибутком чи збитком.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОЦІНКА СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ
ТРАНСПОРТУ
У статті досліджено важливість побудови системи бухгалтерського обліку
підприємства транспорту як достовірного джерела, що є виключно
інформативним та таким, за допомогою якого, шляхом проведення аудиту,
учасникам, акціонерам, контролюючим органам та іншим зацікавленим особам
може бути зібрано, узагальнено, оброблено та доведено неупереджену та
вичерпну інформацію щодо його фінансово-господарської діяльності та її
результатів.
Ключові слова: аудит, бухгалтерський облік, інформаційна система,
транспорт.
Система бухгалтерского обліку — це специфічний механізм збору,
підготовки та відображення інформації про майновий і фінансовий стан та
результати діяльності суб'єкта господарювання. Наявність таких даних дозволяє
учасникам, акціонерам, контролюючим органам та іншим зацікавленим особам
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отримати повну та достовірну інформацію про істинний стан справ на
підприємстві.
Загальновідомо, що методичне підгунтя ведення бухгалтерського обліку
змістовно формується за допомогою первинних облікових документів,
матеріалів інвентаризацій, калькулювання, організації обліку (управлінського,
бухгалтерського та податкового), виконання розрахунків та проводок, контролю,
підготовки звітності про діяльність підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано оцінку
системи бухгалтерського обліку як інформаційного забезпечення аудиту
підприємств транспорту займалися такі вчені, як: М. М. Бенько, С.А. Гаркуша,
Н.В. Голячук, С.О. Левицька, І.С. Несходовський, С.М. Петренко,
Л.О. Ходаківська та інші. Своїми дослідженнями вони зробили значний внесок в
розвиток інформаційних систем бухгалтерського обліку. Проте, ряд проблем
щодо їх реального впровадження з метою створення інформаційної системи
підприємства з можливістю проведення на її основі аудиту або внутрішнього
контролю за діяльністю підприємства є неповністю дослідженими. Облік на
підприємствах транспортної галузі є мало висвітленим та має вузьку
направленість. Що потребує подальшого дослідження.
Метою дослідження є конкретизація основ і методичних аспектів
впровадження інформаційних технологій бухгалтерського обліку, що
допоможуть у здійсненні інформаційного забезпечення аудиту та внутрішнього
контролю підприємств транспорту.
Основними законодавчими актами, що регулюють діяльність підприємств
транспортної галузі, є Цивільний кодекс України в поточній редакції від
31.03.2019 р. №435-IV, Господарський кодекс України в поточній редакції від
07.02.2019 р. №436-IV, Податковий кодекс України в поточній редакції від
01.03.2019 р. №2755-VI, Митний кодекс України в поточній редакції від
25.11.2018 р №2612-VIII, Закон України «Про автомобільний транспорт» в
поточній редакції від 04.11.2018 р. №2344-III [4-8].
В той же час, створення цілісної системи обліку у діяльності любого
підприємства передбачає активне застосування специфічного елемента
регулювання бухгалтерського обліку та звітності — облікової політики
підприємства.
«Облікова політика — сукупність принципів, методів і процедур, що
використовуються підприємством для складання та подання фінансової
звітності» — таке визначення облікової політики наведене в статті 1
«Визначення термінів» Закону України від 16.07.99 р. №996-ХІУ «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [9]. Правильно
сформульована облікова політика підприємства створює таку систему
бухгалтерського обліку, яка благотворно впливає на виконання аудиторської
роботи.
Говорячи, про завдання бухгалтерського обліку на автотранспортному
підприємстві (АТП), можна їх конкретизувати в такому ключі з урахуванням
особливостей цієї галузі (табл. 1).
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Таблиця 1 - Завдання бухгалтерського обліку на автотранспортному
підприємстві
№ Завдання бухгалтерського
Завдання бухгалтерського обліку на АТП
з/п
обліку в цілому
1
Збереження
майна Підвищення економічної ефективності використання
власника
матеріально-технічної бази АТП, а також поліпшення
структури АТП.
2
Визначення
Забезпечення формування собівартості автотранспортних
(кваліфікація)
послуг та її врахування при визначенні (кваліфікації)
фінансового результату
фінансового результату.
3
Передача інформації про Формування інформаційної бази управління АТП як
фінансовий
стан
та суб’єктом господарювання сфери послуг та автомобільним
результативність
транспортом, як галуззю народного господарства.
діяльності підприємства

Виконання бухгалтерським обліком на автотранспортному підприємстві
вказаних вище завдань дозволить забезпечити якісне і повне задоволення всього
народного господарства та населення як споживачів автотранспортних послуг.
Це, в свою чергу, вимагає удосконалення системи управління діяльністю
автотранспортних підприємств (зокрема, через реалізацію функцій планування,
організації, мотивації та контролю) та удосконалення організації і методики
бухгалтерського обліку, в тому числі в частині витрат автотранспортних
підприємств.
У бухгалтерському обліку на підприємствах транспорту відображається
виробничо-фінансова діяльність, наявність і рух засобів джерел їх утворення,
поточні операції з транспортування вантажів, перевезення пасажирів.
Бухгалтерський облік у транспортних підприємствах має ряд особливостей.
Особливістю обліку в транспортних підприємствах є наявність великої
питомої ваги в основних засобах рухомого складу — транспорту,
навантажувально-розвантажувальних машин, а також необхідність постійного
обліку їх технічного стану, необхідності заміни окремих вузлів, деталей, їх
ремонту.
Обліковують специфічні запаси: паливно-мастильні матеріали (ПММ),
шини, запасні частини й агрегати та витрати, пов'язані з їх зберіганням. У
завдання обліку входить ретельне ведення не тільки синтетичного, а й
аналітичного обліку по кожному виду товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ).
Наприклад: рахунок 20 «Виробничі запаси» має субрахунок (рахунок 2-го
порядку) 207 «Запасні частини», до якого доцільно відкрити субрахунки 3-го
рівня:
 2071 — «запасні частини, придатні до експлуатації» — до даного
субрахунка відкрити такі субрахунки: 20711 «Запасні частини, придатні до
експлуатації — нові», 20712 «Запасні частини, придатні до експлуатації, що були
в експлуатації»;
 2072 — «запасні частини, що потребують ремонту»;
 20731 — «агрегати на складі»;
 20732 — «агрегати в експлуатації».
Наприклад: субрахунок 203 «Паливо», до якого доцільно відкрити
субрахунки 3-го рівня:
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2031 — «дизельне пальне» (за сортами);
2032 — «бензин» (за марками);
2033 — «мастильні матеріали» (за видами);
2034 — «рідини».
Для обліку витрат за господарськими операціями транспортних підприємств
призначено рахунок 23 «Виробництво». На АТП до цього субрахунка доцільно
відкривати такі субрахунки:
 транспортування вантажів;
 перевезення пасажирів;
 транспортно-експедиційні витрати;
 інші види діяльності.
Особливістю обліку є відсутність незавершеного виробництва, всі витрати
відносять на собівартість реалізованих послуг.
У процесі діяльності обліковують особливі господарські операції:
 експлуатаційні (перевезення пасажирів, вантажів);
 гаражне, ангарне обслуговування;
 витрати, пов'язані з обслуговуванням та зберіганням рухомого складу;
 технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, причепів,
агрегатів;
 транспортно-експедиційні витрати;
 транспортно-експлуатаційне обслуговування підприємств і населення;
 попутне завантаження транспорту;
 перегін нового рухомого складу;
 утримання та експлуатація транспортних агентств, станцій технічного
обслуговування (СТО), автовокзалів, депо.
Особливістю обліку на АТП є наявність субрахунків до рахунка 63, що
відкриваються у трьох розрізах:
 розрахунки з постачальниками за акцептованими та іншими
розрахунковими документами, строк оплати яких не наступив;
 розрахунки з постачальниками за неоплаченими в термін розрахунковими
документами;
 розрахунки з постачальниками за невідвантаженими поставками.
Порядок обліку та документування перевезень автомобільним транспортом
проводиться за Інструкцією про порядок виготовлення, зберігання,
використання єдиної первинної транспортної документації для перевезень
вантажів автомобільним транспортом і обліку транспортної роботи,
затвердженою наказом Міністерства статистики України і Міністерства
транспорту України від 07.08.96 № 228/253 (із змінами і доповненнями).
Виконання Інструкції є обов'язковим для всіх юридичних і фізичних осіб
незалежно від форми власності і відомчого підпорядкування: які здійснюють
перевезення вантажів автомобільним транспортом на комерційній основі або для
власних потреб; для яких виконується перевезення вантажів на комерційній
основі.
Автомобільні перевезення для потреб ведення бухгалтерського обліку
класифікуються: у межах міста; приміські; міжміські; міжнародні.
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Для ведення бухгалтерського обліку слід розрізняти такі поняття:
Перевізник — юридична або фізична особа, яка виконує перевезення
вантажів автомобільним транспортом на комерційній основі (тобто за плату), і
цей вид діяльності для неї не може бути єдиним, або одним із інших, або для
власних потреб.
Замовник автотранспорту — юридична або фізична особа, для якої на її
замовлення виконуються транспорті послуги.
Вантажовідправник — юридична або фізична особа, яка надає перевізнику
вантаж для перевезення автомобільним транспортом.
Вантажоодержувач — юридична або фізична особа, яка здійснює
приймання вантажу, доставленого автомобільним транспортом.
Для первинного обліку перевезених вантажів і транспортної роботи
автомобільного транспорту підставою для списання ТМЦ у відправника вантажу
і оприбуткування їх у одержувача, а також для виконання розрахунків між
перевізником і замовником автомобільного транспорту використовуються такі
документи:
 подорожній лист вантажного автомобіля в міжнародному сполученні —
типова форма № 1 (міжнародна);
 подорожній лист вантажного автомобіля — типова форма № 2;
 подорожній лист службового легкового автомобіля — типова форма № 3;
 товарно-транспортна накладна — типова форма № 1-ТН;
 талон замовника — типова форма № 1-ТЗ (використовується під час
роботи автомобіля при погодинній формі оплати послуг).
Оскільки приведений перелік типових форм є бланками суворої звітності,
необхідно їх виготовляти з нумерацією, забезпечити облік їх отримання і
зберігання та використання як бланків суворої звітності, вести журнал реєстрації
виданих бланків.
Перевізники, які експлуатують автомобілі, зобов'язані при випуску
автомобіля на лінію видавати водієві оформлений подорожній лист відповідної
типової форми під розписку.
Типова форма № 1 (міжнародна) видається і діє на строк відрядження
автомобіля та водія для виконання перевезення вантажу в міжнародному
сполученні.
Типові форми № 2, № 3 видаються тільки на один робочий день (зміну) за
умови здачі водієм подорожнього листа за попередній робочий день. На більший
строк подорожній лист видається у випадках, коли водій виконує перевезення
вантажу у міжміському сполученні понад одну добу згідно з наказом
перевізника. Експлуатацію автомобіля без подорожнього листа заборонено.
Товарно-транспортна накладна типової форми № 1-ТН — це єдиний
первинний документ, який є підставою для списання ТМЦ у вантажовідправника
і оприбуткування їх у вантажоодержувача при перевезенні вантажів у межах
України, а також для їх складського, оперативного і бухгалтерського обліку.
Вона відправляється вантажовідправником на кожне перевезення автомобілем і
для кожного вантажоодержувача окремо. Накладна виписується в 4-х
примірниках. Перший примірник залишається у вантажовідправника і є
підставою для списання ТМЦ. Другий примірник водій здає вантажоодержувачу
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— він є підставою для оприбуткування ТМЦ. Третій і четвертий примірники,
завірені підписом і печатками вантажоодержувача, водій передає замовнику
автотранспорту для оплати за виконане перевезення. Четвертий додається до
подорожнього листа і є підставою для обліку транспортної роботи та
нарахування заробітної плати водієві.
Інформаційне забезпечення аудиту підприємств транспорту певним чином
залежить від комп’ютеризації облікових та аналітичних систем підприємства
транспорту, автоматизованого видавання необхідних документів та їх фіксації у
програмному забезпеченні. Впровадження новітніх інформаційних технологій в
облік та управління підвищує оперативність підготовки фінансової даних
зацікавленим особам як для якісного управління фінансово-господарською
діяльністю підприємства транспорту, так і для проведення його аудиту.
Інформаційна система бухгалтерського обліку підприємства транспорту
традиційно включає наступні комплекси задач: облік наявності та руху основних
засобів (автотранспортних засобів), облік паливно-мастильних матеріалів,
запасних частин та автомобільних шин, облік витрат і калькулювання
собівартості автотранспортних послуг, облік витрат на експлуатацію, ремонт і
технічне обслуговування автомобілів, облік витрат за економічними елементами
(в т.ч. облік праці та заробітної плати), облік виробничих витрат за статтями
калькуляції, зведений облік витрат і калькулювання собівартості
автотранспортних послуг, облік обсягу автотранспортних послуг і виконаних
робіт та їх реалізації (облік витрат на виробництво), складання звітності, тощо.
За ступенем зосередження технологічного процесу функціонування
інформаційної системи бухгалтерського обліку підприємства транспорту
технології бухгалтерського обліку та видачі даних для проведення аудиту
поділяються на:
1. централізовані – обробка облікової інформації відбувається на єдиному
сервері;
2. децентралізовані – обробка облікової інформації відбувається на робочих
станціях посадових осіб (користувачів);
3. комбіновані – обробка облікової інформації для виконання завдань
управління підприємством транспорту та виконання завдань внутрішнього
та/або зовнішнього контролю базується на використанні спільних баз даних.
Зараз на місцевому ринку фінансово-економічного програмного
забезпечення є наявною для придбання та використання ціла низка розробок
відповідного спрямування. При здійсненні автоматизації бухгалтерського
обліку, підприємство транспорту стикається з цілою низкою проблем,
пов’язаних з обранням програмного забезпечення, в зв’язку з доступністю на
ринку істотної кількості програмних продуктів, призначених для підприємств
транспорту різних за масштабом, за специфікою (напрямами) діяльності, а також
на комп’ютеризацію лише окремих складових діяльності такого
господарюючого суб’єкта або ж комп’ютеризацію усього підприємства.
Проблема вибору надзвичайно гостро постає перед власником або
уповноваженим ним органом як новоствореного підприємства, так і вже діючого.
Можливе розширення діяльності підприємства транспорту або його вихід на
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зовнішні ринки викликає необхідність модернізації або повної заміни вже
існуючого програмного забезпечення.
Система бухгалтерського обліку є частиною інформаційної системи
підприємства транспорту. Вона дозволяє сформувати достовірні дані про
майновий, фінансовий стан, про порушення, допущені в ході діяльності,
результати роботи (прибутки, доходи чи збитки), а також про процеси їх
формування як на власному підприємстві, так і в партнерів на підставі
попередніх даних. Ці дані необхідні для ефективного функціонування будь-якого
господарюючого суб'єкта. Правильно побудована система бухгалтерського
обліку надає їх через свої функції [10].
Висновки. Удосконалення інформаційних технологій та їх розвиток
позитивно впливають на розвиток методів та технік бухгалтерського обліку як
засобу інформаційного забезпечення організації і проведення зовнішнього та/або
внутрішнього аудиту підприємства транспорту. Застосування інформаційних
технологій при створення системи бухгалтерського обліку сприяє більш
швидкому та продуктивному використанню даних бухгалтерського обліку в
оцінці (аудиті) фінансово-господарської діяльності підприємств.
Більш того, впровадження інформаційних технологій підсилює функцію
контролю правильності, законності, а іноді й економічної доцільності
бухгалтерських операцій.
Сучасний розвиток ІТ, що застосовуються в системі бухгалтерського обліку,
сприяє ув’язуванню видів обліку і контролю в єдиний інформаційному просторі
з метою повного, своєчасного, достовірного відображення процесу та
результатів фінансово-господарської діяльності та інформаційного забезпечення
аудиту підприємств транспорту.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
У статті досліджено сутність понять «витрати» та «витрати ресторанних
господарств» у економічній літературі і нормативних актах, висвітлено
питання організації обліку витрат.
Ключові слова: витрати, витрати ресторанного господарства, облік витрат,
витрати виробництва, собівартість.
Одним з ключoвиx завдань для керівників підприємств ресторанного
господарства є ефективне управління їх дiяльністю для забезпечення прибутку.
Формування прибутку залежить від оптимального співвідношення рівня доходів
та витрат. Суб’єкти господарювання мають за цiль зменшити витрати при цьому
зберігаючи якість виготовлених страв та належну якiсть нaдaниx послуг.
Тому метою цього дослідження буде розгляд сутності поняття «витрати» в
умовах дiяльнoстi підприємств ресторанного бізнесу. Основними завданнями
будуть: 1) ознайомлення з поняттям «витрати» в економічній літературі та
нормативних aктах; 2) дослідження поняття «витрати» в обліку ресторанного
господарства; 3) дослідження організації обліку витрат підприємств
ресторанного бізнесу.
Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
поняття «витрати» трактується як 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 розподілення власниками) [1]. Звiдси робимо висновки, що формула
«витрат» залежить вiд двох категорій: активів та зобов’язань.
П(С)БО 16 «Витрати» безпосередньо розкриває сутність витрат, згідно з
ним «витрати – це або змeншення активів, або збільшення зобов’язань, що
призводить до змeншення власного капіталу підприємства (за винятком
зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за
умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені» [2].
«Витрати – змeншення економічних вигід протягом облікового періоду у
вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань,
результатом чого є змeншення власного капіталу, за винятком зменшення,
пов’язаного з виплатами учасникам» – надає визначення Концептуальна основа
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фінансової звітності [3]. Дане визначення містить у собі пoняття «амортизація»,
що конкретизує економічний зміст витрат.
В економічній літературі категорія «витрати» трактується з двох точок зору:
бухгалтерського обліку та економічної теорії. Згідно економічного бачення
витрати характеризуються використанням ресурсів під час ведення
гoспoдарськoї діяльності, супроводжується вибуттям коштів не залежно вiд дати
виникнення зoбoв’язань. У своїх працях науковці Н. П. Шморгун Т. М. Сльозко,
Ю. В. Сіра акцентують увагу на вiдображенні витрат «у виготовлюваній
підприємством суспільно-корисної продукції, якої вимагає ринок. Тобто,
споживаючи ресурси – матеріальні, трудові, енергетичні тощо, підприємство має
змогу отримувати економічний ефект у вигляді прибутку» [4, с. 100]. Тoбто вoни
розглядaють витрати в тiсномy зв’язкy з прибуткoм.
Окремі вченi-економiсти дотримуються матерiальної концепцiї у
визначеннi витpат. Вони вбачають в них ««…вартiсне вираження абсолютної
величини застосовано-спoживаних ресурсів, необхiдних для здiйснення
виробничo-господарськoї діяльності підприємства і дoсягнення ним поставленої
мeти; це пoняття, яке харaктерне для діяльності будь-якoго підприємства чи
організації, юридичної чи фізичної особи» [5, с. 44]. Під витратами І. О. Бланк
має на увазi споживання трyдових, матеріальних та фінансових ресурсів, тoбто
вoни розглядaють витрачання щe й фiнaнсoвих ресурсiв [6, с. 20]. Поняття витрат
гoсподарської діяльностi за Ю. С. Цал-Цалко обґрунтовуються сукупнiстю
витрат живoї та уречевленої праці на виробництво продукції [7, с. 5].
Усвідомлення економічної сутності витрат відіграє великe значeння для
упрaвлiння ними. Тому вважаю дуже доцільною наукову думку В.В. Прохорової,
Н. В. Сабліної, Ю. М. Великого, які для управлiння витратами, пропонують
виoкремити пoняття «видaтки», «витрaти», «зaтрати» й «собiвартiсть». Що
стосується витрат вони вважають: «витрати відносяться до операційної
діяльності підприємства, до його грошових потоків, оскільки виникають у
процесі його поточної операційної діяльності й вимагають для своєї оплати
коштів» [8, с. 18].
Інтерпритація витрат з погляду бухгалтерського обліку також широко
висвітлена українськими науковцями. До прикладу Ф.Ф. Бутинець видiляє двa
підхoди до визначeння сутностi витрат. Згідно першого пiдходу він визнaчає
«витрати – це затрати живої та уречевленої праці на виробництво продукції. За
другим підходом мiсце та роль витpат розглядається і розкривається y
прикладному аспекті як складовий елемент ціни, що фoрмується в ринковiй
систeмі на основi зміни попитy та пропозиції» [9, с. 13]. За дослідженнями С. Ф.
Голова поняття витрати поділяється на дві категорії «вичерпані (спожиті)
витрати - збільшення зобов’язань або зменшення активів у процесі поточної
діяльності для отримання доходу звітного періоду» і «невичерпані (неспожиті)
витрати - збільшення або зменшення активів у процесі поточної господарської
діяльності для отримання доходу в майбутньому» [10, с. 20].
З наведених вище трактувань робимо висновок, що погляди науковців
поділились на дві катергорії: класично-облікове бачення терміну витpати – це
збiльшення зобов’язань або змeншення активів в процесі діяльності та наyкове,
під яким розуміємо, що витрати yособлюють використані матерiaльні ресурси,
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що відображаються у грошовій формі. Даний розподіл поглядів показує
наявність двох стaлих течiй розуміння прирoди витpат (рис. 1).

Продажи

58%

42%

витрати -це збільшення зобов’язань або зменшення
активів в процесі діяльності
витрати -це грошове вираження використаних ресурсів
Рисунок 1 – Дві течії розуміння природи витрат.
Дослідимо організацію і методику обліку витрат ресторанних господарств.
Л. С. Малецькою та Н. Г. Міценко розподіляють витpати ресторанного
господарства на три категорії: 1) витрати виробництва, 2)витрати вiд реалізації
(обігу), 3) витpати з oрганiзaції спoживання. До першої категорії (це близько 50
– 55 % загальних витрат) належaть витрати на заробiтну плату працівникам
кухні, амортизацію основних засобів, задіяних у виробництві,
оренду
виробничих приміщень й їх утримання, на комунальні послуги (газ та
електроенергію), необхідні для вирoбничих пoтрeб а також інші виробничі
витрати. На думку цих авторів, в ресторанному господарстві, на відміну від
інших галузей економіки, до витрат виробництва не входить вартість сировини
та матеріалів. Звідси робимо висновок що витрати виробництва є лише
затратами, пов'язаними із технологією виготовлення готової продукції та не є
повною її собiвартiстю. До другої категорії належать витрати від обігу
(становлять 10-15 % із загальної суми) – це витрати, що виражені грошовою
формою та пов’язані із реалізацією товарів й доведенням їх до кінцевого
споживача: зокремa на заробiтну плату касирaм та офiцiантам, витрати на
рекламу, а також на утримання торгoвельного обладнання і амоpтизацію та інші.
Витрати з організації споживання є третьою категорією. До них належать
витрати на заробітну плату працівників зі сфери організації споживання, витрати
на амортизацію, утримання і оренду приміщень та обладнання залів для
споживачів тощо [11, с. 243].
Я не погоджуюсь із думкою цих авторів, тому що притримуюсь позиції,
висвітленої у нормативно-правових актах. Вона полягає у тому, що витрати на
сировину і матеріали становлять вагому частку витрат у виробництві
підприємств ресторанного бізнесу. Саме витрати на сировину є основою для
виробництва страв, бо без них господарство не буде мати кiнцевого гoтoвогo
пpодyктy, що у свою чергу приведе до невиконання одного з головних завдань
діяльності такого господарства – забезпечення нaсeлeння продукцією Bлaснoгo
виробництва, призначеною для споживання на місці. Є ряд вчених, що
пропонують включати до витрат виробництва виключнo витрати на сировину й
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матеріали. А решту витрат: амортизацію, витрати на заробітну плату та інші
віднести до загальновиробничих витрат. Проте ця думка є не зовсім правильною,
тому що собівартість кожної страви є не повною і собівартість не відображає
увесь ряд затрачених ресурсів підприємства на виготовлення страви. Тим самим
ускладнюється прогнозування кількісних показників затрачених ресурсів і
пошук шляхів скорочення витрат та оптимізація обліку.
Аналізуючи вищеперераховане можна прийти до висновку, що поняттю
«витрати ресторанного господарства» приділялася не достатня увага. На
підтвердження цьому, нeвизначенiсть у нормативних документах, що
стосуються oрганiзацiї обліку і контролю ресторанного бізнесу. Не чітке
тлумачення поняття призводить до пoмилкoвoгo його тpaктyвaння, яке у свою
чергу призвeдe до не правильного визначення складу вирoбничих витрат та їх
класифікацiї, чим ускладнить облік.
Облік витрат ресторанного бізнесу. Згідно Iнструкції №291 рахунок 23
«Виробництво» призначeнo для узагальнення iнформації пpo витpати на
виробництво продукції (рoбіт, пoслyг). За дебетом рахунка 23 вiдображаютьcя
прямі мaтeріальні, трудові й інші прямі витрати, a також рoзпoдiлeні
зaгaльнoвиробничi витрати ресторанів [12].
Витрати на придбання продукції - це сума що сплачується постачальникам
(за мінусом непрямих податків) і трaнспoртнo-заготiвельні витрати є
собiвартiстю запасів. В обліку витрати на придбaння відображaютьcя
проведeнням Д-т 281 К-т 631 (за мінусом ПДВ) за coбівартіcтю придбання.
Виробничі витрaти (передача запасів із складу на куxню ресторану)
облiковуються проведенням Д-т 23 К-т 281. Вже пригoтовлені на кухні страви
облiковують за виробничoю собiвартістю, що визнaчається згiдно П(C)БО 16
«Витрати». До вирoбничoї собiвартості продукції, згіднo з П(С)БО
16, включaються: прямі витpати на оплату пpаці, прямі матерiальні витрати, інші
прямi витрати, змiнні та постійні розподілені зaгальнoвиробничi витрати [2, п. ].
Під прямими витpатами мається на yвазі витрати, що мoжyть бути віднесені
бeзпосерeдньо до конкретного об'єктa витрат економічно дoцільним шляхoм [2,
п. 4]. Проте підприємство самостійно встановлює пeрeлік і склад статей
калькулювання вирoбничої собівартості продукції. Найчастіше калькулювання
сoбiвартoсті готової продукції включає тiльки собiвартість використанoї
сировини, закладеної на одну страву, згідно технoлoгічних нормам, потім
додається потрiбний рeсторaну відсоток тoргoвельної націнки.
Собівартість реалізованої
ресторанним
господарством
продукції
відображається за дебетом субрахунку 902. Такі витрати, що пов'язані з
пpигoтуванням стpaв (амортизація кухонного обладнання, зарплата кухарів
тощо) не вписуються у нормативнe визначення «загaльновиробничi витрати» і
тому не можемо їх обліковувати на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати».
Цей рахунок викopистовується у галyзях із cкладнішoю стрyктyрoю витрат
(будівництво, промисловість тощо), нiж ресторанний бізнес. Так як
калькулювання собівартості готової продукції у ресторані дуже спрощене, то
решту операційних витрат підприємства слід розподлити, виходити з наступного
правила. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до
собівартості реалізованої продукції, поділяються на адміністративні витрати,
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витрати на збут та інші операційні витрати [2, п.17]. Усі інші опeрaцiйні витрати
в ресторанному господарстві розпoділяються в загальному для усіх пiдприємcтв
пoрядку. Витрати обігу (витрати, що пов'язaні з реaлізацією продукції,
наприклад, витрати на oплатy праці робітників, що займаються реалізацією,
витрати на пeрeдпродажну підготовку продукції та інші витрати пов’язaні із
реaлілізацією) відносяться дo витрат на збyт. Для обліку витрат, пов'язаних з
реалізацією (продажем) продукції і товарів, передбачено рахунок 93 «Витрати на
збут» [12]. Aдміністративні витрати ресторанного господарсва обліковуються на
рахунку 92 «Aдміністративні витрати». Вони включaють зaгальногосподарські
витрати, пoв'язані з yправлінням та обслyговyванням ресторану, що є
юpидичнoю осoбою. В господарській діяльность ресторанів має місце псування
продукції об’єктивних причин. Такі витрати обліковуються на субрахунок 947
«Недостачі та втрати від псування цінностей». Їх фактичне списання
відображається такими проведеннями:
1) у випадку зіпсованої сировини: Д-т 947 К-т 281;
2) для зіпсованих страв: Д-т 947 К-т 23;
3) при псуванні закуповуваних товарів: Д-т 947 К-т 281, 282.
Щоб побачити як обліковуються витрати на придбання сировини, виробничі
витрати, адміністративні витрати, витрати на збут, собівартість виготовлених
страв розглянемо таблицю 1.
Таблиця1 – Облік на підприємстві ресторанного бізнесу.
Зміст господарських операцій

Проведення
Дт

Кт

Комора/склад
1. Відображенo закупівлю сировини
281
631
2. Відображенo податковий кредит з ПДВ
641/ПДВ
631
3. Перерахованo оплатy постачальникy
631
311
Виробництво
5. Переданo сировинy у виробництвo
23
281
6. Нарахованo торговельнy націнкy пiд час передачі сировини у
23
285
виробництвo
7. Відображенo адміністративні витрати
92
66, 65, 63,
13
8. Відображенo у складі витрат витрати на збyт:
• зарплатy робітників кухні та офіціантів
93
661
• нарахованo ЄСВ
93
651
• орендy виробничогo yстаткування
93
631
Реалізація
9. Відображенo дохід від реалізації виготовленої продукції за готівку
301
702
10. Нарахованo податкові зобов’язання з ПДВ
702
641/ПДВ
11. Списанo собівартість реалізованої продукцiї
902
23
12. Списанo торговельнy націнкy реалізованої продукції
285
23
13. Відображенo фінансовий результат
791
902, 92,93
702
129

791

Рахунки обліку собівартості, витрат на збут та адміністративних витрат
закриваюся на рахунок 791 «Результат операційної діяльності», цим самим
напряму впливаючи на кінцевий результат діяльності – прибуток.
Висновки. Тема витрат дуже актуальна в сучасних умовах української
економіки, де кількість ресторанних господарств зростає щорічно.
Управлінський апарат будь-якого ресторанного бізнесу завжди дбатиме про
оптимальний рівень витрат, тому що від цього напряму залежить прибуток
підприємства.
Думки вчених розділились щодо визначення поняття «витрати». Одна
категорія вважає витpати збiльшенням зобов’язань або змeншенням активів в
процесі діяльності, а інша розуміє витрати як використані матерiaльні ресурси.
Я вважаю що витрати з’являються з моменту виникнення зобов’язань.
Якщо говорити про поняття «витрати ресторанного господарства», то це
питання не повноцінно досліджене українськими вченими-економістами. Серед
них існує думка, що до витрат виробництва не входить вартість сировини та
матеріалів. На противагу я, як працівник ресторанного бізнесу, можу робити
висновок, що доцільно витрати розподілити на витрати на виробництво
(включають лише собівартість готової продукції) та витрати обігу (решта витрат,
які пов’язані із діяльністю), які варто врахувати при визначенні розміру торгової
націнки.
Згідно досліджень, здійснених у статті, бачимо що витрати ресторанних
господарств обліковуються на таких рахунках: 902 «Собівартість реалізованої
продукції», 93 «Витрати на збут», 92 «Aдміністративні витрати» та 23
«Виробництво». Рахунки витрат закриваються на рахунок 791 «Результат
операційної діяльності», тобто прямопропорційно впливають на прибуток.
Список використаної літератури:
1. Наказ Укаїни П. «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний
ресурс]
Про затвердження Національного положення (стандарту)
бухгалтерського
обліку
1
Наказ
Укаїни
73.
702.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
2. ПсБО 16 «Витрати» [Електронний ресурс]
627. – 2706 URL:
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standartbuhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021482.html.
3. Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний ресурс] URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009.
4. Сльозко Т. М. Сіра Ю. В., Шморгун Н. П. Місце обліку у системі
управління витратами/ Вісник Хмельницького національного університету. 2012.
№2. С. 100–103.
5. Турило А. М., Кравчук Ю. Б., Турило А.А. Управління витратами
підприємства : навч. Посібник. 2006. 120 с.
6. Бланк И. А. Словарь-справочник финансового менеджера. 1998. – 408 с.
7. Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства : навч. посібн. Житомир : ЖІТІ,
2002. 656 с.
8. Великий Ю. М., Прохорова В.В., Н.В. Сабліна.Управління витратами
підприємства: монографія. Харківський національний економічний ун-т. Х. :
ІНЖЕК, 2009. 192 с.
130

9. Бухгалтерський облік у споживчій кооперації: навч. посібник для студ.
спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закладів / В. О. Озеран [та ін.] ; ред. В. О. Озеран
[та ін.] ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. Л. : Видавництво
Львівської комерційної академії, 2008. – 660 с.
10. Голов С. Ф. Управлінський облік: підруч. 2-ге вид. К.:лібра, 2004. 704с.
11. Міценко Н. Г., Малецька Л. С. Витрати ресторанного господарства,
основні шляхи їх оптимізації та резерви економії. URL: Режим доступу до
ресурсу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/16_2/242_Micenko_16_2.pdf.
12. Iнструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій,
затверджена
наказом
Мінфіну
України
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
13. Єфімова О. П. Єфімова. Н. А. Аналіз витрат виробництва і обігу
ресторанного господарства URL: http://kniga.scienceontheweb.net/analiz-izderjekproizvodstva-obrascheniya-25284.html.
УДК 657.42
Замрій А. О.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
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ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ І ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
В статті розглянуті особливості класифікації основних засобів у
бухгалтерському і податковому обліку. Також проаналізовані особливості
віднесення об’єкту обліку до складу основних засобів у міжнародній практиці.
Ключові слова: основні засоби, класифікація основних засобів, податковий облік,
бухгалтерський облік, вартісний критерій.
Постановка проблеми. Основні засоби є одним з основних елементів
необоротних активів підприємства. Вони забезпечують матеріально-технічну
базу та умови виробничо-господарської діяльності організації. Їх стан та
ефективне використання прямо впливає на кінцеві результати фінансовогосподарської діяльності підприємства, тобто раціональне та ефективне
використання основних засобів дозволяє підвищувати обсяги виробництва без
додаткових капітальних вкладень або при мінімальній їх величині, забезпечуючи
тим самим прибутковість (рентабельність) діяльності підприємства в цілому.
Окремі питання теорії, методології та організації обліку основних засобів
розглянуто у працях М.Т. Білухи, Т.А. Бутинець, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, Н.Г.
Виговської, С.Ф. Голова, С.М. Євтушенка, М.Д. Корінько, Я.Д. Крупки, М.В.
Кужельного, М.С. Пушкаря, Л.В. Чижевської та інших. Проведені науковцями
дослідження направлені на вирішення проблем теоретичного і практичного
характеру в частині розкриття сутності та класифікації основних засобів,
порядку документування, оцінки та відображення операцій з необоротними
активами у звітності підприємства.
Метою статті є дослідження особливостей класифікації основних засобів у
бухгалтерському і податковому обліку.
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Виклад основного матеріалу. Методологічну основу формування інформації
про основні засоби в бухгалтерському обліку підприємства становить П(С)БО 7
«Основні засоби», згідно якого, основні засоби — це матеріальні активи, які
підприємство
утримує
з
метою
використання
їх
у
процесі
виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в
оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціальнокультурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації)
яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). [4].
В доповнення до цього п. 6 П(С)БО 7 визначає: об’єкт основних засобів
визнається
активом,
якщо
існує
ймовірність
того,
що
підприємство/установа отримає в майбутньому економічні вигоди від його
використання та його вартість може бути достовірно визначена [4].
Окрім того, тут варто згадати ще одну умову для визнання в обліку основних
засобів, а саме – підконтрольність. Адже згідно з п. 3 НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності», активи – це ресурси, контрольовані
підприємством у результаті минулих подій, використання котрих, як очікується,
призведе до отримання економічних вигід у майбутньому [2].
Так, підприємство може контролювати актив лише в разі володіння правами
на отримання майбутніх економічних вигід від його використання та здатності
обмежувати доступ інших суб’єктів господарювання до таких економічних благ.
Як правило, контроль супроводжується наявністю права власності.
Отже, із зазначених норм можна виділити такі критерії для визнання
основних засобів:
1) контрольованість;
2) матеріальність;
3) строк корисного використання (експлуатації) понад 1 рік або
операційний цикл, якщо він довший за рік;
4) отримання в майбутньому економічних вигід від використання такого
активу;
5) можливість достовірної оцінки;
6) призначення — використання в процесі виробництва чи постачання
товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій.
Додатково слід виділити й критерій малоцінності. Так, у п. 5.2 П(С)БО
7 зазначено: підприємства можуть самостійно встановлювати вартісні ознаки
предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів
(МНМА) [4].
Таким чином, підприємства самостійно установлюють критерій
малоцінності. І всі активи, вартість яких нижче цього критерію та які
використовуються довше одного року, в обліку потрапляють до категорії
малоцінні необоротні матеріальні активи. В свою чергу, ті активи, які
використовуються більш ніж 1 рік і вартість яких вище критерію малоцінності, в
обліку визнаються основними засобами.
Таку вартісну планку для цілей обліку підприємство встановлює зазвичай у
наказі про облікову політику. У листі Мінфіну України від 21.12.2005 р. № 3134000-10-5/27793 зазначено, що повноваження власника підприємства
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встановлювати облікову політику реалізується через визначення в розпорядчому
документі переліку методів оцінки, обліку та процедур, щодо яких нормативнометодична база передбачає більш ніж один їх варіант [5].
Важливе значення для бухгалтерського обліку основних засобів має їх
оцінка. Адже від того, наскільки правильно й достовірно здійснена оцінка, в
багатьох випадках залежить точність показників про стан та руху, а також
правдивість якісної характеристики.
Згідно з п. 7 П(С)БО 7, придбані або створені основні засоби зараховуються
на баланс підприємства за первісною вартістю.
Згідно п.8 П(С)БО 7, первісна вартість об’єкта основних засобів складається
з таких витрат:
– придбаних та створених - є вартість їх придбання з урахуванням
додаткових витрат, передбачених;
– безоплатно отриманих основних засобів — справедлива вартість на дату
отримання з урахуванням додаткових витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7;
– основних засобів , унесених до статутного капіталу, — погоджена
засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням
додаткових витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7;
– об’єктів, переведених до основних засобів із оборотних активів
(запасів), — їх собівартість, визначена згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО
16 «Витрати»;
– основного засобу, отриманого в обмін на подібний об’єкт, — залишкова
вартість переданого об’єкта основних засобів . Якщо залишкова вартість
переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю
об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є справедлива
вартість переданого об’єкта із включенням різниці до витрат звітного періоду;
– основного засобу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на
неподібний актив, — справедлива вартість переданого немонетарного активу,
збільшена (зменшена) на суму грошових коштів або їх еквівалентів, що була
передана (отримана) під час обміну.
Згідно Податкового кодексу України основні засоби це — матеріальні
активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок
надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних
доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних
активів, вартість яких не перевищує 6000 грн, невиробничих основних засобів і
нематеріальних активів), що призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких
перевищує 6000 грн і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або
моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації)
яких із дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний
цикл, якщо він довший за рік) [3Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Виділимо головні характеристики податкового визначення основних
засобів та порівняємо їх із обліковими характеристиками основних засобів
(табл.1).
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Таблиця 1 – Порівняльна характеристика основних засобів у
податковому та бухгалтерському обліку
Характеристики
основних засобів
Матеріальність
Очікуваний
строк
корисного
використання
(експлуатації)
Госпдіяльна
спрямованість активів

Вартість об’єкта

Податкове визначення

Облікове визначення

Тільки матеріальні активи
Тільки матеріальні активи
Перевищує
1
рік
(або Перевищує
1
рік
(або
операційний цикл, якщо він операційний цикл, якщо він
триваліший за рік)
триваліший за рік)
Основні засоби, які
Використання в госпдіяльності
підприємство планує
не є визначальним фактором
використовувати у
бухгалтерської
класифікації
власній господарській
необоротного
матеріального
діяльності:
активу як основний засіб.
- виробничого призначення
Незалежно від того, де задіяно
- невиробничого призначення необоротний
матеріальний
- не вважають основними
актив, у системі П(С)БО його за
засобами, не амортизують
визначенням
вважають
основним
засобом
й
амортизують.
Первісна вартість 6000 грн.
Визначається
наказом
про
облікову політику

Оскільки все більше суб’єктів господарювання бажає перейти на
міжнародні стандарти ведення обліку варто також проаналізувати сутність
основних засобів і за міжнародним законодавством. Підходи до трактування
сутності основних засобів в українському законодавстві та за МСБО 16 «Основні
засоби» представлені в табл. 2.
Таблиця 2 - Сутність поняття «основні засоби» згідно нормативноправових актів
Нормативний
Визначення основних засобів
документ
П(С)БО 7 «Основні матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою
засоби»
використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання
товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій,
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких
більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за
рік)
Положення
з матеріальні активи, які утримуються установою для використання їх
бухгалтерського
у виробництві/ діяльності або при постачанні товарів, виконанні
обліку необоротних робіт і наданні послуг, для досягнення поставленої мети, та/або
активів бюджетних задоволення потреб установи, або здавання в оренду іншим особам і
установ
використовуються, за очікуванням, більше одного року
МСБО 16 «Основні матеріальні об’єкти, які утримують для використання у виробництві
засоби
або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду
іншим або для адміністративних цілей та використовуватимуть, за
очікуванням, протягом більше одного звітного періоду.
Податковий кодекс матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих
України
у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених
капітальних
інвестицій,
автомобільних
доріг
загального
користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів,
вартість яких не перевищує 6000 грн, невиробничих основних
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засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником
податку для використання у господарській діяльності платника
податку, вартість яких перевищує 6000 грн і поступово зменшується
у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких із дати введення в
експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо
він довший за рік)

Дещо інакший підхід до цього питання демонструє міжнародна практика.
Так, за визначенням із п. 6 МСБО 16 «Основні засоби» до основних засобів
потрапляють лише необоротні матеріальні активи, які «утримують для
використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для
надання в оренду або для адміністративних цілей» [1]. Як бачимо, у ньому не
знайшлося місця для соціально-культурної функції. Тому якщо матеріальний
об’єкт придбано саме для цього, його, по суті, не можна відобразити в звітності,
що складена за міжнародними стандартами в складі основних засобів. У разі,
якщо підприємство може продемонструвати ймовірність надходження
майбутніх економічних вигід від такого об’єкта, його доведеться визнати в
складі необоротних активів.
У разі якщо матеріальний актив відповідає всім переліченим вище
критеріям, окрім вартісного (його первісна вартість не перевищує 6000 грн),
підприємство має справу не з податковим об’єктом основних засобів, а з
малоцінним необоротним матеріальним активом. З точки зору класифікації
необоротних активів, наведеної в ПКУ, це інший необоротний матеріальний
актив.
Висновок. Проблеми обліку необоротних активів підприємства в умовах
реформування економіки набувають особливої актуальності з огляду на потребу
в отриманні інвесторами та іншими зацікавленими користувачами точної й
достовірної інформації про стан і ефективність використання необоротних
активів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СТУНІСЬ ВИТРАТ НА ЗБУТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Розкрито економічну сутність витрат на збут підприємства. Проаналізовано
погляди науковців щодо визначення поняття «витрати на збут». Запропоновано
класифікацію витрат на збут, що відповідає переліку витрат відповідно до
П(С)БО 16 "Витрати" та означає, що класифікація витрат не порушує
нормативні вимоги.
Ключові слова: сутність, визначення, управління, збут, витрати на збут,
класифікація.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Сучасні умови зростання взаємовідносин між
країнами та загострення глобальної конкуренції вимагають від аграрних
підприємств підвищувати конкурентоспроможність продукції. Оптимізація
збутової діяльності є важливим резервом посилення позицій виробника на
продовольчому ринку, необхідною умовою збільшення обсягів реалізації та
підвищення ефективності збуту. З метою удосконалення процесу реалізації на
підприємстві важливе значення має визначення економічної сутності, контроль
за складом витрат на збут та пошук ефективних важелів покращання процесу
управління цими витратами. Для досягнення зниження рівня витрат на збут
необхідно організувати постійне управління ними, тому що вони є одним з
найважливіших чинників для підвищення ефективності господарської діяльності
підприємств, забезпечення їх фінансової стабільності та сталого економічного
розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання економічної сутності
витрат на збут, їх склад висвітлюють такі відомі вчені: Ф.Ф. Бутинець,
В.А. Дерій, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, А.П. Макаренко, А.В. Шиманська,
І.В. Мельничук, О.В. Пальчук, Н.М. Нечай, А.О. Шиманська та інші. У наукових
працях розглядаються питання класифікації витрат на збут, пропонуються різні
підходи до визначення класифікаційних ознак, груп, підходів, але слід
зауважити, що єдиної думки з цього питання на сьогодні не існує. З аналізу
проведених досліджень зрозуміло, що серед проблем, які потребують
удосконалення обліку витрат на збут є питання групування витрат на збут та
організації їх обліку.
Виклад основного матеріалу. Збут продукції є заключним етапом
господарської діяльності підприємства-виробника, у ринкових умовах необхідно
вивчати кон’юнктуру ринку й можливостей підприємства виробляти продукцію,
яка буде користуватись попитом, а також складати плани постачання та
виробництва.
Для ефективного управління збутовою діяльністю на підприємству слід
виконувати наступні завдання:
 розкрити загальну модель формування збутової політики та встановити
доцільність її документально відображення;
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 визначати пріоритети, на які слід орієнтувати збутову політику;
 окреслити основні завдання відділу збуту та начальника цього відділу;
 визначити напрями оптимізації планування продажів тощо.
На думку В.А. Дерія, збут продукції необхідно розглядати як процес який
динамічно рухається на певному ринку, який демонструє ефективність
підприємницької діяльності та конкурентоспроможність або ж навпаки. Тому
витрати на збут повинні розглядатись як нормативні та понаднормативні
продуктивні витрати, які пов’язані з кінцевим етапом життєвого циклу продукції
[4].
За В.В. Сопко витрати на збут - це процес, який дозволяє спочатку
формувати певні елементи затрат, згодом проводити їх списування на фінансові
результати у внутрішньогосподарському обліку, де й можна визначити їх пряме
або непряме відношення на певний вид продукції [8].
О.А. Шевчук під витратами на збут розуміє усі види витрат, які здійснює
підприємство під час просування товару на ринку та його реалізації споживачам
[10].
На нашу думку, витрати на збут слід розглядати як сукупність усіх витрат
підприємства, які виникають під час процесу реалізації продукції. Такі витрати
потребують розуміння їх економічної сутності, правильного розподілу, їх
вчасного, повного та об’єктивного відображення в обліку.
Структура витрат на збут відображена в П(С)БО 16 «Витрати» та в
Методичних рекомендаціях з формування собівартості продукції (робіт, послуг).
Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» до витрат на збут відносять витрати що
пов’язані з реалізацією продукції (робіт, послуг, товарів), а саме:
 витрати на дослідження ринку (маркетинг) та рекламу;
 витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних активів, що пов’язані зі збутом продукції, робіт, послуг, серед яких:
страхування, амортизація, операційна оренда, ремонт, охорона, опалення,
освітлення;
 витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на
складах готової продукції;
 витрати, понесені на ремонт тари;
 оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та
працівникам підрозділів, які забезпечують збут продукції, робіт, послуг;
 витрати на передпродажну підготовку товарів, продукції, робіт, послуг;
 витрати на відрядження працівників, які займаються збутом;
 витрати на транспортування і страхування готової продукції (товарів),
транспортно-експедиційні й інші послуги, які пов’язані з транспортуванням
продукції (товарів) згідно з умовами договору поставки;
 витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами
підрозділів (представництв, філій) підприємства;
 витрати на страхування готової продукції (товарів), призначеної для
подальшої реалізації, що зберігається на складі;
 витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
137

 інші витрати, що пов’язані зі збутом продукції, робіт, послуг,
товарів [1].
Витрати на збут продукції належать до витрат періоду, які не
відображаються у складі виробничої собівартості конкретного виду продукції,
робіти чи послуги, а загальною сумою в кінці звітного періоду відносяться на
фінансові результати і покриваються валовим прибутком. Дана обставина
змушує вести управління збутовими витратами в цілому по підприємству.
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням
активів або збільшенням зобов'язань.
Господарські процеси неможливі без належного обліку витрат на збут,
оскільки облікова інформація є визначальною для обґрунтування управлінських
рішень та моніторингу їх виконання. Однак підприємства не завжди приділяють
належну увагу цій ділянці обліку, що позначається на якості облікової
інформації. Оцінка облікових даних у сфері збуту продукції здійснюється
шляхом розрахунку сум покриття, тобто оцінюється вплив інфраструктури
ринку на збут підприємства. В сучасних умовах розвитку ринкової економіки
бухгалтерський облік повинен виконувати наступні завдання у сфері збуту
продукції: вибір об’єкта обліку та визначення відповідних витрат пов’язаних з
ним; оцінка розміру та ефективності витрат; вчасне відображення процесів
виробництва з ціллю управління збутовою діяльністю підприємства; здійснення
групування витрат на збут відповідно до вимог управління на підприємстві тощо.
А. Шиманська пропонує класифікацію витрат на збут, поділяючи витрати
на збут на: 1) основні витрати на збут (витрати на управління збутом); 2)
додаткові витрати на збут (витрати на складування продукції, витрати на тару та
упаковку продукції, витрати на транспортування); 3) витрати на маркетинг
(витрати на організацію та проведення маркетингових досліджень, витрати на
розроблення та впровадження нового модифікованого продукту, витрати на
формування попиту та стимулювання збуту, інші витрати на маркетинг) [11, с.
27].
Гавришко Н.В. вважає, що витрати на збут за економічним змістом можна
поділити на: додаткові витрати, які пов’язані з продовженням процесу
виробництва продукції у сфері збуту, це витрати на транспортування, зберігання
продукції, сортування, комплектація, упаковка; чисті витрати – які виникають
під час реалізації продукції і підтверджуються актами купівлі-продажу, витрати
на укладання договорів, обслуговування та управління збутовою діяльністю [3].
Орієнтуючись на вище наведені пропозиції щодо класифікації витрат на
збут, необхідністю оптимізації їх розміру та керуючись нормативно-правовим
регулюванням обліку витрат на збут, пропонуємо наступний їх поділ на групи,
що рекомендовано передбачити в Положенні про облікову політику
підприємства:
I група: витрати від здійснення основної збутової діяльності (витрати на
оплату праці персоналу, що забезпечують збут товарів (продукції); відрахування
на соціальні заходи; витрати на оренду необоротних активів, що забезпечують
збут товарів (продукції); амортизація необоротних активів, що забезпечують
збут товарів (продукції); витрати на утримання основних засобів, інших
необоротних матеріальних активів, малоцінних швидкозношуваних предметів,
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що забезпечують збут товарів (продукції); витрати на тару; витрати на
транспортування; витрати на страхування; витрати на гарантійний ремонт і
гарантійне обслуговування;
ІІ група: допоміжні витрати, пов’язані з уточненням маркетингової товарної
та цінової політики щодо наявного асортименту – витрати на маркетингові
дослідження та рекламу; витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
ІІІ група: витрати на розвиток маркетингової товарної та цінової політики
щодо оновлення асортименту – витрати на маркетингові дослідження та
рекламу; витрати на відрядження працівників, зайнятих
Висновки. На основі вивчення підходів вітчизняних вчених до трактування
сутності і місця витрат на збут в системі витрат підприємства, можна
констатувати, що збутові витрати належать до витрат періоду, вони не
включаються до складу виробничої собівартості конкретних видів продукції,
робіт чи послуг, а загальною сумою в кінці звітного періоду відносяться на
фінансові результати. На основі існуючих підходів до класифікації та
нормативно-правового регулювання обліку витрат на збут запропоновано
класифікацію витрат на збут, що відповідає переліку витрат відповідно до
П(С)БО 16 «Витрати» та означає, що класифікація витрат не порушує нормативні
вимоги.
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В статті проаналізовано новації податкового законодавства в частині
адміністрування та сплати податку на додану вартість у 2019 році,
розглянута система електронного адміністрування,що була створена й
запрацювала у 2015 році.
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Актуальність теми. Податок на додану вартість є одним з найвагоміших
податків, які формують бюджет держави. Прийнятий Податковий кодекс
України вніс окремі нововведення в порядок нарахування та сплати ПДВ, які
покликані забезпечити своєчасні надходження до бюджету платежів. Податок на
додану вартість на сьогодні має найбільш виражену фіскальну функцію, що
підкреслює залежність ефективності податкової політики країни від
ефективності управління ПДВ на макрорівні. Необхідну інформацію для
нарахування і сплати ПДВ надає контроль і аналіз показників Податкової
декларації з ПДВ, а також визначення методичних підходів до складання цієї
декларації, що і підтверджує актуальність проведеного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Податок на додану вартість
останнім часом привертає до себе значну увагу, тому що він став предметом
широких дискусій щодо доцільності його застосування та наслідків справляння
для економічного розвитку і бюджету країни. Вагомий внесок у розвиток
організації та методики бухгалтерського обліку розрахунків за ПДВ здійснили
вітчизняні вчені й науковці такі як, А.М. Герасимович, П.О. Куцик,
І.Ю. Кравченко, Т.В. Мединська, Т.Ф. Плахтій, П.Я. Хомин, О.М. Чабанюк та ін.
Метою статті є проаналізувати зміни та нововведення у 2019 році з питань
адміністрування та сплати податку на додану вартість.
Виклад основного матеріалу. Податок на додану вартість - це непрямий
податок, який входить в ціну товару, послуги та сплачується покупцем, але до
бюджету його перераховує продавець[2]. ПДВ складається в двох частин:
податковий кредит та податкове зобов’язання. Податковий кредит – це сума на
яку платник податку має право зменшити податкове зобов’язання за звітний
період. Податкове зобов’язання – загальна сума податку, отримана або
нарахована платником у звітному періоді. Це сума податку, яку суб’єкт ведення
господарської діяльності нараховує на вартість, що додається до товару або
послуги. До бюджету платник перераховує суму ПДВ, яка є різницею між
податковим зобов’язанням та податковим кредитом [1]. Податок на додану
вартість регламентується в розділі 5 «Податок на додану вартість» Податкового
кодексу України від 02.12. 2010р. № 2755-VI зі змінами станом на 01.01.2019 року.
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Податок на додану вартість завжди був найбільш важким в адмініструванні
як для платників податку, так і для самих податківців. Саме по ньому вперше
була створена й запрацювала система електронного адміністрування.
З 01.01.2015 року запроваджено систему електронного адміністрування з
ПДВ, яка передбачає обов’язкову реєстрацію всіх податкових накладних
/розрахунків коригувань виключно в електронній формі та електронний
документообіг з використанням електронного цифрового підпису. Для
впровадження в практику цих вимог перед підприємствами постало питання в
придбанні спеціального програмного забезпечення: модулів електронних
документообігів, які забезпечують реєстрацію податкових накладних
/розрахунків коригувань в Єдиному реєстрі податкових накладних та відправку
контрагенту [4].
Згідно статті 2001.1. ПКУ система електронного адміністрування податку на
додану вартість забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку: суми податку, що містяться у виданих та отриманих податкових накладних
/розрахунків коригувань, зареєстрованих в ЄРПН; - суми податку, сплачені
платниками при ввезенні товару на митну територію України; - суми поповнення
та залишку коштів на рахунках в системі електронного адміністрування податку
на додану вартість; - суми податку, на яку платники мають право зареєструвати
податкові накладні /розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних [5].
В табл. 1 наведена основна інформація щодо правил обліку ПДВ в Україні
на 2019 рік.
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та в»
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та
перегляду ставок окремих податків і зборів»від 23.11.2018 р. № 2628-VIII було
внесено зміни до ПКУ, зокрема в частині адміністрування та сплати
ПДВ [3].Незначні зміни відбулись в наступних сферах нарахування та
адміністрування ПДВ:
1)
Відправлення з-за кордону. З 2019 року змінюються правила
визначення бази оподаткування ПДВ за міжнародними поштовими посилками,
експрес-відправленнями та несупроводжуючому багажі. У 2018 база
визначається за фактурною вартістю товарів з урахуванням мита та акцизного
податку, то з 2019 фактурна вартість товару буде застосовуватися лише за
міжнародними посилками для фізичних осіб. Якщо ж міжнародна посилка буде
призначена для юридичної особи або фізичної особи - підприємця, то базою
оподаткування ПДВ буде митна вартість товарів, які ввозитимуться таким чином
на територію України. Окрім того, міжнародні посилки на одну фізичну особу не
оподатковуватимуться ПДВ, якщо їхня сумарна вартість становитиме 150 євро,
а з 1 липня 2019 року – 100 євро. Що ж до фізичних осіб - підприємців та
юридичних осіб, то для них з 2019 року в цьому плані нічого не зміниться і з
вартості посилки, яка не перевищуватиме 150 євро, ПДВ не сплачуватиметься.
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Таблиця 1 – Правила обліку ПДВ у 2019 році
Критерій

Значення

Платники податку

Основні (можуть бути юридичні особи, ФОП загальної системи та
єдиного податку 3 групи 3%): суб’єкти господарювання, що
зобов’язані зареєструватися через обсяги поставок, що перевищують
порогове значення; добровільні платники податку; особи, що ввозять
товари через митний кордон; особа, яка веде облік спільної діяльності
без створення юридичної особи; інші платники, визначені ст. 180.1
ПКУ

Порогова сума щодо
обов’язкової
реєстрації платником
ПДВ

1 млн грн – сума оподатковуваних постачань товарів (послуг) протягом
останніх 12 кал. місяців сукупно (не року, а саме 12 підряд
календарних місяців) (п. 181.1 ПКУ). Операції з імпорту та ті, які
звільнені від ПДВ, в даний обсяг не входять

Порогова сума, коли
не сплачується ПДВ
при імпорті товарів

Митна вартість імпортованих товарів не перевищує 150 євро. Суми
такого імпорту не зазначаються і в Податковій декларації з ПДВ. При
перевищенні сплачується «імпортний» ПДВ (усіма, навіть фізичними
особами, що не є платниками податку).

База оподаткування

Договірна вартість товарів (послуг), що постачаються, але не нижче
звичайної ціни, ціни придбання та залишкової вартості (щодо основних
засобів). Крім постачання товарів звичайного існують ще операції, які
прирівняні до нього (умовне постачання), наприклад, переведення
основних засобів до складу невиробничих, ліквідація основних засобів
за самостійним бажанням, використання іншого майна не за
господарським призначенням тощо.

Ставки ПДВ

20% – основна ставка щодо більшості операцій постачання та для
визначення «імпортного» ПДВ; 7% – використовується щодо
лікарських засобів та медобладнання, медичних виробів; 0% – ставка
ПДВ щодо експорту; «без ПДВ» – існують операції звільнені від
оподаткування взагалі (перелік таких товарів зокрема в ст. 196 ПКУ,
куди зокрема відноситься книжна продукція).

Звітний період

Місячний – для всіх; квартальний – можливий для платників єдиного
податку

2)
Електромобілі. Законом № 2628 продовжено до 31 грудня 2022 року
строк застосування податкової пільги за операціями з ввезення та постачання на
території України електромобілів.
3)
Закупівля лікарських засобів. До 2021 року продовжено
застосування податкової пільги, передбаченої пунктом 38 підрозділу 2 розділу
ХХПК України, яким звільняються від ПДВ операції з ввезення та постачання
лікарських засобів і медичних виробів, якщо закупівля здійснюється
міжнародними спеціалізованими організаціями.
4)
Постачання вугілля. До 2022 року продовжено податкову пільгу,
передбачену пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХПК України, стосовно
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звільнення від оподаткування операцій з постачання вугілля та продуктів його
збагачення.
5)
Металобрухт. Продовжено до 2022 року пільгу у вигляді звільнення
від оподаткування ПДВ операцій з постачання та імпорту відходів та брухту
чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації,
передбаченої пунктом 23 підрозділу 2 розділу ХХПК України.
6)
Оборона. З 1 січня 2019 року надається податкова пільга у вигляді
звільнення від оподаткування ПДВ для операцій з ввезення на митну територію
України та постачання товарів за такими кодами УКТ ЗЕД як 8525 60 00 00, 8529
90 20 00 (тільки для апаратури для передачі та приймання голосу, зображень та
іншої інформації, апаратури прослуховування направленої дії, радіостанцій
ультракороткохвильового і короткохвильового діапазону військового
призначення, розвідувально-сигнальної апаратури, їх частин і приладдя, у разі
якщо постачання (закупівля) таких товарів здійснюється для державних
замовників з оборонного замовлення).
7)
Користування радіочастотним ресурсом. З 1 січня 2019 року не
вважатимуться об’єктом оподаткування ПДВ операції з конверсії
радіочастотним ресурсом. Нагадуємо, що під такими операціями за Законом
України «Про радіочастотний ресурс України» слід розуміти виконання
комплексу заходів, яким передбачена зміна радіослужб та/або радіотехнологій
чи категорії користувачів радіочастотного ресурсу України для використання
надалі певної смуги або смуг радіочастот.
8)
Касовий метод обліку. До 2022 року продовжено застосування
положення пункту 44 підрозділу 2 розділу ХХПК України, відповідно до якого
постачальники електричної та/або теплової енергії, вугілля та/або продуктів його
збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення застосовують касовий
метод обліку. Водночас з 01.01.2019 припиняється можливість для використання
касового методу обліку за пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХПК України
постачальниками торфу.
9)
Коригування ПДВ за операціями з постачання електроенергії.
Підрозділ 2 розділу ХХПК України доповнюється новим пунктом 69, відповідно
до якого до 1 квітня 2019 року податкові зобов’язання з ПДВ, які виникли у
постачальника електроенергії на дату отримання передоплати, підлягатимуть
коригуванню, якщо фактичне постачання електроенергії здійснюватиметься
новим постачальником. Таке коригування здійснюватиметься на підставі
зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування, що складається на дату
перерахування постачальником електроенергії коштів, отриманих від покупців
як передоплата, новому постачальнику.
10)
Нові обов’язкові реквізити податкових накладних. З 2019 року
індивідуальний податковий номер (ІПН) буде обов’язковим для податкових
накладних та розрахунків коригування згідно з пунктом 201.1 статті 201 ПК
України. Нагадуємо, що до 2019 року такий реквізит вказувався платниками
згідно з підзаконними нормативно-правовими актами, але вимога щодо його
обов’язковості була відсутня у ПК України.
143

Висновки. Для успішної реалізації облікового процесу з податку на додану
вартість необхідно враховувати складність його адміністрування та швидкі зміни
в законодавстві. Тільки при нормативно-правовій стабільності можлива
практична адаптація вимог законодавчих актів до реалій бухгалтерського обліку.
Заплановані зміни 01.01.2019 р. додатково створюють безліч проблем, які
додадуться до існуючих складнощів. Новації в законотворчому процесі в Україні
сьогодні дуже швидко впроваджуються. Але намагання гармонізувати
податковий та бухгалтерський облік повинно мати на меті спрощення облікових
процедур для прозорості бухгалтерського обліку, як інформативного підґрунтя
для ведення податкового обліку, а не навпаки.
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У статті розглянуто економічний і правовий підходи до визначення сутності
зобов’язань бюджетних установ. Проаналізовано різноманітні класифікаційні
ознаки для їх групування. Наведено відмінність зобов’язань бюджетних установ
від зобов’язань реального сектору економіки.
Ключові слова: зобов'язання, бюджетні зобов'язання, фінансові зобов'язання,
юридичні зобов'язання, поточні зобов'язання, довгострокові зобов'язання
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Економічна та правова сфера діяльності бюджетних
установ тісно переплетена, тому виникає гостра потреба у дослідженні
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понятійного апарату. Динамічні зміни у суспільному житті впливають на
погляди науковців у сфері окремих явищ, тим самим вимальовуючи проблеми як
економічного розуміння, так і їх правового регулювання. Здебільшого це
стосується понятійного апарату, через який питання та явища не можуть бути
однаково трактовані в різних сферах економіки. Не є винятком і трактування
поняття «зобов’язання». А особливого уточнення потребує поняття
«зобов’язання бюджетної установи».
Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у дослідженні сутності
зобов’язань бюджетних установ як економічної категорії в системі обліку та
контролю, а також їх нормативне регулювання.
Посилання на сучасні дослідження та публікація. Значний внесок у
дослідженні економічної сутності зобов’язань в системі обліку та контролю
здійснено такими науковцями, як Ф. Ф. Бутинець, С.Й. Вільнянський, С. Ф.
Голов, І. В. Орлов, Н. П. Михайлишин, В. Ф. Палій, К. П. Сінянський та ін.
Не применшуючи вагомий вклад зазначених науковців у розвиток
української економічної науки, означена проблема вимагає подальшого
вивчення з урахуванням впливу юридичної природи зобов’язання на його
економічне розуміння. Без врахування юридичної сторони зобов’язання не
можна дати однозначного трактування даного терміна в системі обліку та
контролю.
Виклад основного матеріалу дослідження. Внаслідок взаємозв’язків між
суб’єктами господарювання виникають зобов’язання, і бюджетні установи не є
виключенням. Як об’єкт обліку, зобов’язання – один з основних чинників, що
впливає на ліквідність, кредитоспроможність і стійкість підприємства.
Раціональна організація обліку зобов’язань сприяє зміцненню договірної і
розрахункової дисципліни, прискоренню оборотності оборотних коштів а, отже,
поліпшенню фінансового стану підприємства, а правильно розроблена стратегія
управління зобов’язаннями сприяє формуванню репутації надійної і
відповідальної фірми [1].
В умовах сьогодення економічна література не має одностайності у
визначення поняття «зобов’язання». Дану категорію розглядають як борг,
заборгованість, залучений капітал, суму витрат.
Варто зауважити, що в бюджетних установах зобов’язання не визнаються
без юридичного підгрунтя. Основними нормативними документами, якими
регулюються зобов’язання бюджетних установ, є Господарський кодекс України
[2] та Цивільний кодекс України [3]. Методологічні засади формування в обліку
інформації про зобов’язання та їх розкриття у фінансовій звітності визначені у
НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» [4], НП(С)БОДС 128
«Зобов’язання» [5]. Реєстрація зобовязань бюджетних установ в органах
Державної казначейської служби здійснюється відповідно до умов Порядку
реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та
одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби
України [6].
У табл. 1 розглянуто трактування зобов’язань у нормативних документах.
У українській практиці переважає трактування поняття «зобов’язання» з
юридичної точки зору. Як юридична категорія зобов'язання – це господарські
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відносини, що регулюються правом. В силу існування цих відносин одна сторона
уповноважена вимагати від іншої здійснення господарських операцій: передачі
майна, виконання робіт, надання послуг, а інша сторона зобов’язана виконувати
вимоги щодо предмету зобов’язання і має при цьому право вимагати відповідну
винагороду – сплату коштів, зустрічні послуги [7]. Звідси випливає, що права та
обов’язки сторін формують сутність зобов’язання. Для прикладу, у договорі на
постачання підручників покупець має право вимагати від продавця передати
йому товарні запаси, а саме підручники згідно специфікації. Цьому праву
покупця відповідає обов’язок продавця передати покупцеві проданий йому
товар.
З економічної точки зору зобов’язання розглядається як кредиторська
заборгованість, що значно звужує це поняття.
У цивільному та господарському праві зобов’язання виникає з договору,
незалежно від того, чи відбулися вже певні дії щодо його виконання. В обліку в
момент підписання договору зобов’язання не відображається. Тобто, в обліку
відображаються тільки ті зобов’язання, які виникають з виконання договорів, але
зовсім не з самих договорів. Наприклад, фірма уклала договір на постачання
товарів. У бухгалтерському обліку вимога на ці товари і зобов’язання сплатити
їх не отримує жодного відображення. Бухгалтер може і не здогадуватися про
існування таких зобов’язань. І лише після початку виконання договору: після
першої поставки або платежу (передоплати) бухгалтер починає відображати
факти господарського життя [1].
Отже, не всі зобов’язання, які виникають у цивільному та господарському
праві відображаються в обліку. Виділення із усього комплексу зобов’язань
підприємства їх обмеженої частини, яка відображається у бухгалтерській
звітності, передбачає кваліфікацію ряду зобов’язань суб’єктів господарювання
для цілей бухгалтерського обліку як умовних [1].
Таблиця 1 – Трактування категорії «зобов’язання» у нормативноправових актах
Нормативноправовий акт

Господарський
кодекс України
(стаття 173)

Цивільний кодекс
України (стаття 509)

Визначення
Господарським визнається зобов’язання, що виникає між суб’єктом
господарювання та іншим учасником відносин у сфері
господарювання з підстав, передбачених кодексом, в силу якого
один суб’єкт (зобов’язана сторона, у тому числі боржник)
зобов’язаний вчинити певну дію господарського чи управлінськогосподарського характеру на користь іншого суб’єкта (виконати
роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо)
або утриматися від певних дій, а інший суб’єкт (управнена сторона,
у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов’язаної сторони
виконання її обов’язку [2].
Зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник)
зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну
дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити
гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право
вимагати від боржника виконання його обов’язку. Зобов’язання має
ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та
справедливості [3].
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Зобов'язання - заборгованість суб'єкта державного сектору, яка
виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому,
як очікується, призведе до зменшення ресурсів суб'єкта державного
сектору, що втілюють у собі економічні вигоди або потенціал
корисності [4].
Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно
визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід або
НП(С)БОДС 128
потенціалу корисності у майбутньому внаслідок його погашення.
«Зобов’язання»
Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає
погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного
періоду [5].
Зобов'язання - будь-яке розміщення замовлення, укладення
договору чи виконання інших аналогічних операцій, здійснене
Порядок реєстрації та
розпорядником або одержувачем бюджетних коштів без
обліку бюджетних
відповідних бюджетних асигнувань або з порушенням норм,
зобов’язань
установлених Бюджетним кодексом України, законом України про
Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет [6].
НП(С)БОДС 101
«Подання фінансової
звітності»

Організація та ведення обліку і контролю зобов’язань бюджетних установ і
правильне відображення їх у фінансовій звітності залежить від того, наскільки
правильно здійснено класифікацію зобов’язань та вибрано класифікаційні
ознаки.
Бюджетний кодекс України дає наступне визначення: «бюджетне
зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування
розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи
здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з
якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у
майбутньому» [8]. Аналогічне визначення наведено і у Порядку 309:
«зобов'язання - будь-яке розміщення замовлення, укладення договору чи
виконання інших аналогічних операцій, здійснене розпорядником або
одержувачем бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з
порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законом
України про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет» [6].
На рис. 1 наведено вимоги щодо визнання зобов'язань бюджетними
установами.
З метою бухгалтерського обліку у НП(С)БОДС 128 зобов'язання
поділяються на:
- довгострокові;
- поточні;
- непередбачені зобов'язання;
- доходи майбутніх періодів.
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Облік зобов’язань

Порядок №309 [6]

Порядок №372 [9]

НП(С)БОДС 128 «Зобов’язання»

Визначає основні вимоги
щодо здійснення контролю
органами
Держказначейства при
взятті бюджетних
зобов’язань
розпорядниками і
одержувачами коштів
державного та місцевих
бюджетів, які перебувають
на казначейському
обслуговуванні,
спрямованих на
удосконалення механізмів
використання бюджетних
коштів та управління
бюджетними коштами

Визначає
методологічні засади
формування у
бухгалтерському
обліку інформації
про операції з:
- грошовими
коштами;
- розрахунками в
національній валюті
із дебіторами та
кредиторами
бюджетних установ

Визначає методологічні засади
формування у бухгалтерському
обліку інформації про
зобов’язання та її розкриття у
фінансовій звітності
Цей стандарт не поширюється
на:
- визнання і оцінку зобов’язань,
непередбачуваних зобов’язань
та непередбачуваних активів,
які визначаються в інших
національних положеннях
(стандартах) бухгалтерського
обліку в державному секторі;
- зобов’язання бюджетів усіх
рівнів із соціальних виплат і
відшкодування пільг

Рисунок 1 – Умови визнання зобов’язань бюджетними установами
У табл. 2 наочно відображено, на яких рахунках бухгалтерського обліку
бюджетні установи ведуть облік зобов'язань.
На субрахунку 6911 «Доходи майбутніх періодів» обліковуються доходи,
отримані у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх
звітних періодах.
Законодавцем передбачено ряд вимог до визнання зобов'язань бюджетних
установ.
Таблиця 2 – Облікове відображення зобов'язань бюджетних установ
Види зобов'язань

Рахунок бухгалтерського обліку

Довгострокові
зобов'язання

Рахунок 601 «Довгострокові зобов’язання розпорядників бюджетних
коштів»
Рахунок 602 «Довгострокові зобов’язання державних цільових
фондів»
Рахунок 603 «Довгострокові зобов’язання державного бюджету»
Рахунок 604 «Довгострокові зобов’язання місцевих бюджетів»

Поточні
зобов'язання

Рахунок 611 «Поточна заборгованість розпорядників бюджетних
коштів за кредитами та позиками»
Рахунок 612 «Поточна заборгованість державних цільових фондів за
кредитами та позиками»
Рахунок 613 «Поточна заборгованість державного бюджету за
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Непередбачені
зобов'язання
Доходи майбутніх
періодів

довгостроковими зобов’язаннями за кредитами та позиками»
Рахунок 614 «Поточна заборгованість місцевих бюджетів за
довгостроковими зобов’язаннями за кредитами та позиками»
Рахунок 621 «Розрахунки за товари, роботи, послуги розпорядників
бюджетних коштів»
Рахунок 622 «Розрахунки за товари, роботи, послуги державних
цільових фондів»
Рахунок 631 «Розрахунки за податками і зборами розпорядників
бюджетних коштів»
Рахунок 632 «Розрахунки за податками і зборами державних
цільових фондів»
Рахунок 641 «Інші поточні зобов’язання розпорядників бюджетних
коштів»
Рахунок 642 «Інші поточні зобов’язання державних цільових
фондів»
Рахунок 643 «Інші поточні зобов’язання державного бюджету»
Рахунок 644 «Інші поточні зобов’язання місцевих бюджетів»
Рахунок 651 «Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних
коштів»
Рахунок 652 «Розрахунки з оплати праці державних цільових
фондів»
Рахунок 661 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками
розпорядників бюджетних коштів»
Рахунок 662 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками державних
цільових фондів»
Рахунок 663 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками
державного бюджету»
Рахунок 664 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками місцевих
бюджетів»
Рахунок 665 «Інші зобов’язання за внутрішніми розрахунками»
Рахунок 671 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів
розпорядників бюджетних коштів»
Рахунок 672 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів державних
цільових фондів»
Рахунок 681 «Зобов’язання за надходженнями до бюджету органів,
що контролюють їх справляння»
Клас 0. Позабалансові рахунки. Позабалансовий рахунок 04
«Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані»
Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів»

За НП(С)БОДС 128 «Зобов'язання» визнається за умови, якщо:
- умова зобов’язання може бути достовірно визначена;
- існує ймовірність зменшення економічних вигод або потенціалу
корисності у майбутньому внаслідок погашення зобов’язання [4].
Зобов’язання відображаються у балансі за сумою погашення з урахуванням
особливостей, визначених бюджетним законодавством.
Порядок 309 зауважує, що розпорядники бюджетних коштів беруть
бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі виключно в межах бюджетних
асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання
бюджетних зобов’язань минулих років. Розпорядники бюджетних коштів беруть
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бюджетні зобов’язання за спеціальном фондом бюджетом виключно у межах
фактичних надходжень спеціального фонду бюджету [6].
Зобов'язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних
бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених
Бюджетним кодексом України та Законом України «Про державний бюджет
України» (рішенням про місцевий бюджет), не вважаються бюджетними
зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття
таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням. Витрати бюджету на
покриття таких зобов'язань не здійснюються.
Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено різні
класифікаційні ознаки зобов'язань бюджетних установ. Розглянуто сутність
зобов'язань з точки зору економічної науки та права.
Остаточно не досліджена та потребує подальшого вивчення оцінка
зобов'язань та її відображення в бюджетному бухгалтерському обліку.
Вирішення зазаначених проблем дозволить створити основу якісної обліковоаналітичної інформації для ефективного управління бюджетною установою та
запобігти виникненню порушень у сфері бюджетного законодавства.
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Кульшенко Ю.М.
здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ ЗА
ДЕРЖАВНІ КОШТИ
В статті розглянуті проблеми ефективного використання держаних коштів.
Висвітлено процес закупівель товарів, робіт та послуг через електронні
системи. Оцінено ефективність функціонування системи закупівель.
Ключові слова: державні закупівлі, система державних закупівель «ProZorro»,
процедура закупівлі, економія,бюджетні кошти.
Постановка проблеми. Публічні закупівлі є одним з пріоритетних напрямів
реформування економіки в Україні. Для удосконалення роботи інституту
державних закупівель, його спрощення і прозорості, необхідно використання
сучасних технологій. Саме тому було впроваджено проведення державних
закупівель за допомогою електронних торговельних майданчиків. Це дозволило
витрачати бюджетні кошти прозоро та ще й економити за рахунок збільшення
кількості постачальників та їх конкуренції. Система публічних закупівель надає
пільги національним виробникам, підтримує основні промислові підприємства,
дотримується національних стандартів якості. Економічна ефективність від
використання публічних закупівель виявляється в масштабах економії коштів від
зниження цін на об’єкти постачання, a також у заощадженні на витратах під час
використання придбаних благ, вищої якості об’єктів постачання за незмінної
цінової угоди, а також наявності додаткових вигод. Проте, існують недоліки
організаційно-правового забезпечення державних закупівель, які створюють
передумови виникнення ряду негативних явищ і призводять до зниження
ефективністі та економності такого методу витрачання бюджетних коштів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню організації процедур
закупівель в наукових працях досліджували такі вітчизняні вчені:Л.В. Катроша,
Н.І. Чухрай, Р.Р. Ларіна, В.В. Смиричинський,В.В, Морозова, Н.Б. Ткаченко,
В.Т. Александрова, П.Т. Германчук, А.Г.Кальченко, Є.В. Крикавський.
Специфіку відображення в бухгалтерському обліку публічних закупівель та
контроль за їх здійсненням в бюджетних установах розглянуто в працях
вітчизняних науковців, а саме: В.І. Голікова, І.А. Зіміна, Т.В. Канаєва, Ю.Д.
Маляревського, О.І. Сіденя, Л.М. Сімченко, В.В. Ольховської, Н.М. Хорунжак,
та інших.
Метою статті є розгляд системи закупівельֹ товарів, робіт та послуг за
рахунок державних коштів, аналіз основних етапів процесу державних
закупівель та пошук шляхів удосконалення процесу закупівель.
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Виклад основного матеріалу долсідження. Базуючись на ключових
характеристиках державних закупівель і враховуючи існуючі визначення даного
формулювання, можна тлумачити сутність державних закупівель як систему
замовлення державними органами товарів (послуг або виконання робіт),
необхідних для реалізації програм соціального розвитку та економічного
зростання держави, за завчасно оголошеними умовами конкурсу, які
передбачають дотримання принципів добросовісної конкуренції учасників
закупівель з метою забезпечення ефективності та максимальної економії
грошових коштів. Здійснення закупівель товарів, робіт та послуг веде до
виникнення зобов’язань та необхідності здійснення розрахунків за цими
зобов’язаннями. Розрахунки бюджетної установи – списання коштів з
реєстраційних та інших рахунків, відкритих в органах Державної казначейської
служби, за наявності зареєстрованого зобов’язання, видатки на яке здійснюються
на цілі та в межах затверджених кошторисів за загальним і спеціальним фондом
[1].
До документів, які здійснюють регулювання розрахунків в бюджетній
установі можна віднести НП(С)БОДС 128 «Зобов’язання», Порядок реєстрації та
обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів
бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України,
Господарський Кодекс України, Цивільний Кодекс України, ЗУ «Про банки і
банківську діяльність», ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»,
Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, ЗУ «Про
публічні закупівлі». Доцільно детальніше розглянути процес закупівель товарів,
робіт та послуг через електронну систему із застосуванням нового Закону
України «Про публічні закупівлі».
ЗУ «Про публічні закупівлі» це результат економічних і політичних змін
в країні. Зміни у сфері державних закупівель спричинені необхідністю боротьби
з нецільовим витрачанням бюджетних коштів, зниження наслідків кризових
явищ, забезпечення конкуренції на ринку публічних закупівель та залучення
інвестицій. Відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб'єктам
господарювання», публічні закупівлі входять до системи інструментів державної
підтримки національній економіці [4, с 72]. До політичних причин у зміні
законодавства в сфері публічних закупівель можна віднести підписання Угоди
про асоціацію з ЄС, відповідно до якої Україна повинна привести систему
публічних закупівель до правил, норм та принципів ЄС.
Так 1 серпня 2016 року вступив в дію Закон України «Про публічні
закупівлі». Планувалось, що цей закон виступить ефективним важелем
регулювання в сфері державних закупівель, а саме сприятиме:
1) забезпеченню прозорого та ефективного здійснення закупівель;
2) створенню конкурентного середовища у сфері публічних закупівель;
3) запобіганню проявам корупції у цій сфері;
4) розвитку добросовісної конкуренції.
Для досягнення поставлених цілей в сфері державних закупівель, було
розроблено електронний майданчик «ProZorro». Розглянемо основні етапи
процесу держаних закупівель більш детально.(рис 1)
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Етап 1. Подання на електронний майданчик в Інтернеті оголошення про
те, щозамовник хоче закупити або які послуги потрібно отримати

Етап 2. Проведення електронних аукціонів

Етап 3. Визначається переможець торгів

Етап 4. Укладання договору з переможцем, поставкa товарів,
виконанняробіт і послуг та оплата

Рисунок 1 – Порядок проведення закупівель у системі «ProZorro»
Розміщення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на вебпорталі Уповноваженого органу – це перший етап, з якого розпочинається
процедура відкритих торгів, причому оголошення має бути оприлюднене не
пізніш як за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій, якщо вартість
закупівлі не перевищує 200 тис. грн. для товарів і послуг та 1,5 млн. грн для робіт,
та не пізніше 30 днів у разі перевищення таких меж [2]. Одночасно має бути
оприлюднена і тендерна документація.
Тендерна документація повинна включати:
 інструкцію з підготовки тендерних пропозицій;
 кваліфікаційні критерії до учасників, інформацію та вимоги, які
підтверджують відповідність учасників торгів критеріям та вимогам
відповідно із законодавством;
 кількісну, якісну та технічну інформацію про предмет закупівлі, технічну
специфікацію;
 місце поставки та кількість товару;
 місце, де мають бути надані послуги чи виконанні роботи та їх обсяги;
 строки, у які мають бути виконанні роботи, надані послуги та строки
поставки товарів;
 проект договору про закупівлю;
 критерії та методика оцінки пропозицій.
 строки, протягом яких тендерні пропозиції будуть вважатися дійсними;
 валюту, у якій буде розраховано ціну тендерної пропозиції;
 зазначення кінцевого строку подання тендерної пропозиції;
 інформацію про розмір, строки та умови надання, неповернення та
повернення забезпечення виконання договору про закупівлю;
 ПІБ, посаду та адресу уповноваженої особи здійснювати зв’язок із
учасниками тендерної закупівлі.
Після того як оголошення про торги та тендерна документація
оприлюдненні всі бажаючі мають право прийняти участь у тендерних торгах та
подати тендерні пропозиції через електронну систему закупівель. Особа, яка
бажає прийняти участь у торгах повинна заповнити електоронну форму із
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позначенням інформації про відповідність до кваліфікаційних вимог згідно
Закону «Про публічні закупівлі» та надати документи, що були зазначені
замовником у тендерній документації.
Інформація про ціни, які учасники торгів зазначили в тендерних
пропозиціях автоматично розкривається в електроній системі після закінчення
строку подання пропозицій.
Визначення найбільш економічно вигідної ціни проводиться у три етапи.
Ціни, які учасники вказали в тендерних пропозиціях розміщуються у порядку від
найбільшої до найменшої, причому найбільша ціна вважається стартовою ціною.
Перед початком кожного нового етапу визначається нова стартова ціна. Якщо
виявиться, що учасники тендерних торгів вказали однакову ціну в тендерних
пропозиціях, то право понизити ціну першим має той учасник, який подав
тендерну пропозицію останнім. Причому учасник електронних закупівель на
кожному етапі електронного аукціону може знижувати ціну не більше одного
разу та не менше ніж на один крок від своєї попередньої пропозиції. Після того
як електронна система провела оцінку цінових пропозицій від учасників
електронних торгів, оцінку цих пропозицій може здійснити замовник – він
починає розгляд тендерних пропозицій на відповідність тендерним вимогам того
учасника, цінова пропозиція якого є найнижчою відповідно до оцінки. Строк,
протягом якого замовник може розглядати таку пропозицію не може
перевищувати 5 робочих днів.
У разі, якщо найбільш економічно вигідна цінова пропозиція учасника
була відхилена, тоді замовник переходить до розгляду з переліку учасників за
результатами оцінки, проведеної електронною системою наступної цінової
пропозиції.
Замовник у строк до 20 робочих днів розглядає відповідність тендерних
пропозицій технічним вимогам, визначеним у тендерній документації та
відповідність учасників кваліфікаційним критеріям.
Результати замовник відображає у протоколі розгляду тендерної
документації та оприлюднює такий протокол на веб-порталі Міністерства
економічного розвитку протягом одного календарного дня з дня його
затвердження. Лише після цього, електронна система повідомить про
проведення аукціону всіх учасників відкритих торгів, але не раніше ніж через
п’ять календарних днів після оприлюднення протоколу.
За результатами тендерних пропозицій визначається переможець торгів,
який укладає договір про закупівлю із замовником. Строк, у який замовник має
укласти договір із учасником- переможцем торгів не повинен перевищувати 20
днів з дня оголошення переможця відкритих торгів. Але при цьому договір про
закупівлю між замовником і переможцем торгів не може бути укладений
протягом 10 днів з моменту оприлюднення повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю, адже закон надає право всім учасникам торгів на
оскарження рішення замовника.
Згідно даних Міністерства економічного розвитку та торгівлі за період
функціонування системи «ProZorro» в 2017 році було здійснено і успішно
завершено закупівель на загальну суму більше 500 млрд грн, в т.ч «надпороги»
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- на суму 380,8 млрд, грн і «допороги» на суму 119,5 млрд [3]. Порівняння
завершених процедур закупівлі у 2016 і 2017 році наведено в таблицях 1 і 2.
Таблиця 1-Завершенні закупівлі у 2016-2017 р.р «Надпороги»
Завершені закупівлі у 2016 р
Кількість
договорів

Сума (грн)

Завершені закупівлі у 2017 р
Кількість
договорів

Сума (грн)

Конкурентні
63 270
157240258772,46
84898
290379457277
процедури
Неконкурентні
38 275
74866414715,57
51035
90402035714
процедури
Процедури, що
101 545
232106673488,03
135933
380781492991
підпадають під дію
Закону
Примітка. таблиця розроблена на основі даних Міністерства економічного розвитку
та торгівлі

Таблиця 2-Завершенні закупівлі у 2016-2017 р.р «Допороги»
Завершені закупівлі у 2016 р
Кількість
договорів

Сума (грн)

Завершені закупівлі у 2017 р
Кількість
договорів

Сума (грн)

Звіти про укладені
128643
25819457148
576083
78837385578
договори
Допорогова
136185
15136643814
190989
40693138122
закупівля
Допороги
264828
40956100962
767072
119530523700
Примітка. таблиця розроблена на основі даних Міністерства економічного розвитку
та торгівлі

Насамперед з'ясуємо значення вартісних меж або «порогів». Так,
законодавством встановлено абз. 2 та 3 ч. 1 ст. 2 Закону № 922 вартісні межі
(пороги) в частині проведення процедур закупівель для замовниківбюджетників, а саме якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги
(послуг) дорівнює або перевищує 200 тис. грн., а робіт — 1,5 млн грн [2]. Тобто
усі закупівлі, вартість яких вище встановлених меж,
можна назвати
«надпорогові» та «допорогові» — коли очікувана вартість предмета закупівлі
менше таких порогів. Зауважу, що сам Закон № 922 не містить таких термінів як
«допорогова закупівля», «надпорогова закупівля», хоча замовники повсякчас
користуються саме ними.
Аналізуючи таблиці 1 і 2, можна побачити збільшення кількості успішно
завершених процедур закупівлі порівняно з 2016 роком. Можливим поясненням
цього є збільшенням фінансування на потреби замовника.
Також, за результатами проведених закупівель можна визначити
ефективність витрачених коштів. Результати наведемо в таблиці 3.
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Таблиця 3 – Економія за результатами проведених
процедур проведених у 2017 році
Кількість
лотів
75173
7638

Очікувана вартість

Економія (грн)

конкурентних
% економії

Відкриті торги
97986864377,77
7880011959,49
8,04%
Відкриті торги з
179340823134,94
12373483673,04
6,90%
англійською
публікацією
Переговорна
2087
13051769764,35
498929432,74
3,82%
процедура ( для
потреб оборони)
Примітка. таблиця розроблена на основі даних Міністерства економічного розвитку
та торгівлі

Номінальна економія — це простий і зрозумілий показник, який
автоматично розраховує система. Тому він фігурує у усіх звітах ProZorro.
Водночас, оскільки покупці схильні завищувати очікувану вартість, показник
номінальної економії, який розраховується як співвідношення очікуваної
вартості та вартості за результатом аукціону, може бути некоректним. Проте
можна стверджувати, що оновлені тендерні процедури в новій системі —
електронний аукціон — дозволяють отримати більш вигідну пропозицію і тим
самим заощадити державні кошти.
На нашу думку, головним недоліком системи електронних закупівель, є те,
що система не працює на «допорогові» закупівлі, що створює відомі корупційні
ризики. Ще одним недоліком є можливість відсіву учасників у процесі
аукціонної кваліфікації, у т.ч. із злочинною метою [5]. Цінові маніпуляціїї і
низький рівень виявлення підставних фірм, моніторинг якості товарів все ще
мають місце в системі електронних публічних закупівель, а отже питання
прозорого витрачання бюджетних коштів залишається актуальним.
Висновки. Система «ProZorro» це інструмент для економії державних
коштів. Потенційно хороший. За рахунок збільшення конкуренції, зменшується
ціна закупівель, що безперечно вигідно. Однак, головна проблема «ProZorro»
полягає в тому, що існують випадки, коли замовник і виконавець намагаються
оминути законність та послідовність процедур закупівлі. Можливим вирішенням
цієї проблеми може бути зміна до Закону України «Про публічні закупівлі», що
передбачає: зниження вартості допорогових закупівель, підвищення
відповідальності для учасників, що планують брати участь у тендері, але не
планують постачати товар, а також для замовників, які застосували переговорну
процедуру закупівлі, порушивши вимоги законодавства або визначили
переможцем торгів учасника, тендерна пропозиція якого не відповідає вимогам
тендерної документації
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Ліпешко Д.В.
здобувач вищого освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті розглянуто основні завдання обліку готової продукції, виокремлено її
класифікаційні ознаки та методи оцінки. Досліджено засади формування обліку
готової продукції на суб’єктах господарювання й запропоновано вирішення
проблемних аспектів обліку готової продукції та її реалізації.
Ключові слова: готова продукція, запаси, витрати, собівартість реалізованої
продукції, виробнича собівартість продукції, фактична та умовна вартістю
продукції.
Постановка проблеми. Економічні трансформації, які відбуваються в
Україні, тісно поєднані з пошуком новітніх поглядів на управління
підприємницькою діяльністю, здійсненням виробничих процесів, виготовленням
кінцевої продукції, яка є однією з провідних компонентів процесу виробництва
будь-якого підприємства. Реалізація готової продукції є кінцевою ціллю
функціонування суб’єктів господарської діяльності, яка дає можливість точно
встановити результати господарювання, передбачити обсяги продукції на
майбутній період, підвищити ефективність виробничих процесів. Оскільки
продуктивне застосування готової продукції на підприємстві є основою
ефективної господарської діяльності підприємства та отримання максимально
високих прибутків, дослідження є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну та інформаційну
основу роботи становлять праці вітчизняних і зарубіжних вчених щодо проблем
фінансового обліку, а також законодавчі та нормативні акти з бухгалтерського
обліку, офіційна бухгалтерська й статистична інформація. Аспекти обліку
готової продукції досліджували провідні українські та закордонні вченіекономісти, а саме: Єфименко В.І., Білуха Т.М., Завгородній В.Л., Безруких П.С.,
Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М., Соколова Я.В., Виговська Н.Г. та інші.
Метою дослідження є теоретичні засади формування обліку готової
продукції на підприємствах, особливості її виробництва та реалізації.
Виклад основного матеріалу. Відомо, що готова продукція – це виріб,
напівфабрикат, послуга, робота, які пройшли всі цикли технологічної переробки
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на підприємстві, відповідають установленим стандартам або положенням угоди,
прийняті технічним контролем підприємства і здані на склад або покупцю згідно
з діючим порядком прийняття продукції [2]. Отже всі елементи процесу
виробництва – сировина, матеріали, які знаходяться на різних стадіях
технологічного процесу, - формують незавершене виробництво та створюють
вид виробничого запасу.
Оскільки готова продукція відноситься до активів підприємства, іншими
словами - ресурсів, які виготовлені в минулому і в майбутньому очікується
одержати від їх реалізації та збуту економічну вигоду, то в фінансовому обліку
практичне використання методів її оцінки повинно з одного боку не знижувати
витрати на виробництво продукції, з іншої - не завищувати її оцінку. У разі, якщо
вона не може принести суб’єкту підприємництва економічну вигоду від її
реалізації чи обміну кінцева продукція не буде визнаватися активом і повинна
бути списана з балансу
Практична дійсність свідчить, що продукцію можна віднести до готової,
якщо:
 процес виробництва, відповідно до технологічних умов, є завершеним;
 оприбуткування продукції на складські приміщення здійснюється
відповідно до технічних параметрів та інших нормативів і стандартів, що діють
на суб’єкті господарювання;
 обприскування, реалізація та збут продукції обов’язково супроводжується
відповідними первинними документами.
Для побудови обліку продукції основним є визначення її характеру. За
цією ознакою продукцію групують за формою, ступенем готовності,
технологічною складністю (рис. 1.1).

Класифікація готової продукції



уречевлена
результати
виконаних робіт
результати
наданих послуг



За ступенем готовності





За формою



проста
складна (основна,
побічна, супутня)

готова
напівфабрикати
неготова

За технологічною
складність

Рисунок 1 - Класифікація готової продукції для цілей обліку
Отже, за формою продукцію розподіляють на таку, яка має речову форму
(виріб), і таку, яка має форму результату роботи (ремонт) або форму послуги.
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За ступенем готовності продукцію слід поділяти на готову, напівфабрикати
(напівпродукти) та неготову. Готовою визначають завершену в обробці
продукцію, призначену для реалізації. Вона відповідає стандартам, а у разі їх
відсутності – технічним, договірним або іншим умовам. Напівфабрикатами
вважають незавершену в обробці продукцію, яка готова для реалізації .
За технологічною і конструктивною складністю готову продукцію
розподіляють на просту і складну. Складна продукція може бути основною,
побічною або супутньою. За своїми технічними та іншими характеристиками
побічна та супутня продукція майже не відрізняється від основної, тому їх
кількісні і якісні параметри визначають аналогічно основній продукції.
Супутньою. називають продукцію, виготовлену в одному технологічному циклі
(процесі) одночасно з основною. За якістю вона відповідає стандартам та
використовується для подальшої обробки або відпуску споживачам. Супутня
продукція як вихідний елемент процесу виробництва має якісні і кількісні
параметри. Побічна продукція створюється в виробничому процесі паралельно з
основною і не потребує додаткових витрат.
Методологічні підходи формування в фінансовому обліку інформації про
готову продукцію розкриті в П(С)БО 9 «Запаси» [2] та 16 «Витрати» [3].
Підприємства (підприємці) здійснюють виробництво продукції згідно із
підписаними угодами, положеннями з кількості, якості виробів, які зазначаються
в плані. Директор підприємства зобов’язаний приділяти увагу проблемам
збільшення обсягу кінцевої продукції, розширення асортименту, покращенням
його якості, проаналізувавши потреби ринку.
Проведене дослідження дозволило виокремити основні завдання обліку
готової продукції на підприємствах:

послідовний контроль за процесами виробництва продукції, її
обсягом та якістю;

своєчасне документальне оформлення відвантаженої продукції
(робіт, послуг);

постійна перевірка здійснення плану договорів за обсягом та
асортиментом реалізованої продукції;

достовірне визначення результатів від реалізації продукції (робіт,
послуг) та їх облік.
Здійснення зазначених завдань залежить від ритмічності роботи
підприємства, правильної організації збуту та складського господарства,
вчасного документального оформлення господарських операцій.
Оцінка готової продукції є одним з найважливіших методів бухгалтерського
обліку. Помилка при оцінці продукції може мати негативний вплив на розмір
чистого прибутку як в поточному періоді, так і в подальшому. Законом України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [4] визначено, що
пріоритетною вважається оцінка активів господарства, виходячи з затрат на їх
придбання та виробництво.
В процесі господарської діяльності готова продукція проходить цикли:
передача кінцевої продукції на складські приміщення з виробництва; зберігання
продукції на складі підприємства; випуск продукції на місці і відправка
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іногороднім покупцям; відпуск продукції для забезпечення внутрішніх потреб
цехів; її реалізація.
Для систематизації інформації про наявність та рух виготовленої продукції
Інструкцією 291 про застосування Плану рахунків передбачено активний
рахунок 26 «Готова продукція». Надходження продукції власного виготовлення
на склад за фактичною виробничою собівартістю відображають за дебетом,
відпуск готової продукції за фактичною виробничою собівартістю – за кредитом.
Залишок рахунку 26 «Готова продукція» може бути лише дебетовий, він показує
фактичну виробничу собівартість готової продукції на кінець звітного періоду.
Водночас при списанні готової продукції на склад з виробництва
використовують активний рахунок 23 «Виробництво», за кредитом якого
відображають вартість виготовленої продукції. Згідно з П(С)БО 16 «Витрати»
виділяють такі поняття собівартості кінцевої продукції [3]:
1) собівартість реалізованої продукції;
2) виробнича собівартість продукції.
До собівартості реалізованої продукції включається виробнича собівартість
продукції, яка була реалізована за звітний період, нерозподілені постійні
загальновиробничі витрати, понаднормативні витрати.
До виробничої собівартості продукції включають прямі матеріальні
витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, змінні та постійні
розподілені загальновиробничі витрати.
Згідно П(С)БО 9 «Запаси» при випуску продукції у процес виробництва та
реалізації продукції покупцям та іншому їх вибутті, на підприємстві можна
обрати такі методи оцінки: метод ідентифікованої собівартості; метод
середньозваженої собівартості; метод ФІФО; метод нормативних витрат; метод
ціни продажу.
Метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці продукції
застосовується при списанні готової продукції, яка не підлягає заміні іншою
готовою продукцією, що є на підприємстві, або продукцією, яка відпускаються
для виконання спеціальних замовлень і проектів. Цей метод є ефективним при
використанні комп’ютерних технологій обліку запасів, пристроїв зчитування
штрихових кодів, коли кожна одиниця має специфічні характеристики. Проте,
можливість застосування такого методу на практиці обмежена причинами
різноманітності номенклатури та великої кількості однакової готової продукції.
У результаті використання цього методу однакові запаси обліковуються за
різною вартістю, що не завжди зручно.
Метод середньозваженої собівартості є одним з найпоширенішим, і його
сенс полягає у тому, що при різноманітній ціні на продукцію визначається їх
середня ціна, за якою потім списується собівартість. Одночасно з цим,
визначають суму кількості одиниць запасів на початок року та їх вартість і
одиниць запасів, куплених протягом року, та їхню вартість. Потім, суму добутків
кількості запасів та вартості ділять на кількість продукції, яка в результаті дає
середньозважену собівартість одиниці продукції на кінець року.
Оцінка готової продукції за методом ФІФО базується на припущенні, що
готова продукція, яка була вироблена перша, продається також першою.
Відповідно, одиниці продукції, що залишаються на кінець звітного періоду,
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вважаються тими, що були вироблені останнім. Цей метод найчастіше
застосовується у тих випадках, коли існує імовірність швидкого псування
запасів, тобто фруктів, овочів та інших продуктів харчування, час реалізації яких
обмежений.
Метод нормативних витрат застосовують при серійному виробництві. Його
поняття полягає у тому, що запаси оцінюються за нормативною собівартістю в
балансі, що складається з суми нормативних затрат на одиницю виробу.
Спочатку ці витрати прогнозуються господарством, ретельно перевіряються та
змінюються для максимального приближення їх до фактичних. Термін перегляду
норм витрат не встановлений, так як визначається на погляд підприємства.
Розбіжність від встановлених нормативів обліковується на окремих регулюючих
рахунках.
Усі наведені методи вибуття запасів, в тому числі готової продукції, мають
свої переваги та недоліки. Кожне підприємство обирає метод списання залежно
від своїх інтересів та цілей.
Готова продукція відображається в бухгалтерському обліку і звітності за
найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.
Готова продукція відображається за чистою вартістю реалізації, якщо на
дату балансу їх ціна стала нижчою або вони зіпсовані, застаріли, або іншим
способом втратили первісно очікувану економічну вигоду.
У балансі готова продукція оцінюється за фактичною собівартістю, а в
поточному обліку протягом місяця бухгалтер оприбутковує її за умовними
цінами – плановими (із виявленням відхилення між плановою і фактичною
собівартістю після того, як буде складена калькуляція фактичної собівартості
продукції) чи продажними (з виявленням відхилення між продажною і
фактичною собівартістю продукції), оскільки собівартість готової продукції
визначається після закінчення місяця або кварталу, а на склад вона надходить
протягом поточного місяця (кварталу).
Щоб уникнути таких розбіжностей в оцінці готової продукції, слід
вирахувати відхилення між фактичною та умовною вартістю продукції після
складання калькуляцій та визначити виправні проводки (дебет рахунка 26 і
кредит рахунка 23 у випадку, якщо фактична собівартість готової продукції
перевищує умовну вартість або сторнувати такий запис, якщо фактична
собівартість буде меншою від умовної вартості).
На підприємствах кінцева продукція обліковується за місцями її зберігання
й відокремленими видами у натуральних (показники кількості, ваги, обсягу
продукції відповідно до їх фізичних особливостей), умовно-натуральних
(необхідні для одержання систематизованих показників з обліку однорідної
продукції) одиницях виміру [1, с. 140].
На складах в облікових регістрах (відомостях, оборотних відомостях,
картках або Книзі складського обліку) готова продукція обліковується у
кількісному вираженні.
Висновки. Отож, провідну роль у досягненні головної цілі діяльності
підприємства - прибутку виконує система контролю та обліку результатів
виробництва та реалізації, прийняття управлінських рішень щодо виробничої та
реалізаційної програм на різних рівнях. Сьогодні на підприємствах ретельно
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досліджують питання виготовлення, збереження, реалізації готової продукції.
Саме готова продукція та її реалізація є найважливішими економічними
показниками в діяльності підприємства. В обсяг реалізації включається
відвантажена та випущена продукція незалежно від того, зарахований платіж на
розрахунковий рахунок підприємства чи ні.
Суб’єкту господарювання доцільно відображати інформацію про зміни у
формуванні собівартості в бухгалтерському обліку з метою безпомилкового
віднесення витрат до її складу й точного контролю за процесом виробництва
продукції.
Водночас з метою підвищення ефективності виробництва підприємства
повинні, як і раніше, активно вести управлінський облік. Для цього необхідно
насамперед визначити номенклатуру витрат для планування й обліку
конкретного цеху, ділянки; розробити методику підрахунку й оцінки залишків
незавершеного виробництва, а також порядок визначення результатів
господарської діяльності.
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В статті розглянуто порядок синтетичного і аналітичного обліку процесу
реалізації
товарів
в
торговельних
підприємствах.
Запропоновано
запровадження додаткових субрахунків та аналітичних розрізів в частині
обліку реалізації товарів.
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облік, собівартість.
Актуальність теми. Товарні операції для торговельного підприємства є
основною статтею оборотних коштів, за рахунок яких у процесі торговельної
діяльності підприємство отримує прибутки, який є метою та основою
життєдіяльності будь-якого підприємства, то оперативний та достовірний облік
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їх на підприємстві є також невід’ємною частиною управління підприємством, без
якого не можливе досягнення цілей підприємства. Тому тема вдосконалення
бухгалтерського обліку в системі управління реалізацією товарів є
найактуальнішою для вирішення завдань ефективного управління торговельним
підприємством.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленням питань, пов’язаних
з обліком реалізації товарів, займалися вітчизняні та зарубіжні економісти.
Найбільшу увагу даним проблемам бухгалтерського обліку приділяли вітчизняні
вчені: Ф.Ф. Бутинць, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, В.І. Єфименко, І.В. Жиглей,
М.В. Кужельний, В.Г. Линник, В.М. Мурашко, В.М. Пархоменко, Л.К. Сук, В.Я.
Савченко, В.В. Сопко. У більшості проведених досліджень виявлено
традиційний підхід до проблем обліку реалізації товарів в системі управління
підприємством
Метою статті є вивчення порядку синтетичного і аналітичного обліку
процесу реалізації товарів в торговельних підприємствах.
Виклад основного матеріалу. Бухгалтерський облік товарів та їх реалізації є
основною ділянкою бухгалтерського обліку підприємства роздрібної торгівлі,
яка забезпечує визначення і контроль за точністю і об’єктивністю основного
показника його діяльності – обсягу роздрібного товарообігу та доходу як
джерела покриття витрат обігу та створення прибутку [3].
Діяльність підприємства вимагає розмежування облікових даних для
внутрішніх і зовнішніх користувачів та підвищення ефективності управління
продажами товарів. Цього можна досягти шляхом удосконалення системи
аналітичного обліку.
За допомогою синтетичних рахунків з’являється можливість виділити з
усього доходу підприємства дохід від реалізації товарів та у розрізі кожного
товару окремо, що дає змогу проводити поглиблений аналіз продажів,
вирішувати питання доцільності продажу того чи іншого товару [4].
В бухгалтерському обліку відображаються не всі, а тільки найбільш суттєві
сторони процесу продажу, які прийнято розглядати як окремі економічні
категорії: кількість реалізованих товарів, собівартість реалізації, сума виручки й
доходи, обігові витрати та затрати, прибуток та збиток. Решта понять та
категорій можуть бути віднесені до об’єктів обліку за умови їх потенційної
корисності для споживачів облікової інформації [1].
Для узагальнення інформації про доходи від реалізації товарів і
вирахування із цих доходів використовують рахунки класу 7 «Доходи і
результати діяльності».
Синтетичний облік доходу від реалізації товарів проводять на
відокремленому рахунку 70 «Доходи від реалізації», який призначений для
пооб’єктного обліку за окремими групами. До нього відкривають субрахунки
відповідно Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
від 18.03.2014 № 29 [2].
Наприкінці звітного періоду рахунки сьомого класу закриваються й
залишку на них немає, тому їх можна віднести до тимчасових, які виконують
допоміжні функції та починають новий звітний період з нульового сальдо.
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Протягом звітного періоду на цих рахунках накопичується інформація про
доходи й витрати, що дає змогу складати проміжну звітність.
Проведене дослідження стану обліку процесу реалізації товарів на
підприємствах дало змогу виявити проблеми, які потребують обґрунтованого
вирішення.
Так, потребує впорядкування бухгалтерський облік операцій щодо
реалізації товарів з можливістю аналітичної й синтетичної деталізації для
раціональної організації їх контролю та прийняття обґрунтованих управлінських
рішень.
Оскільки метою ведення бухгалтерського обліку операцій з продажу
товарів є надання користувачам інформації про результати діяльності
торговельного підприємства для прийняття рішень, деталізацію рахунків варто
здійснювати, максимально відображаючи інформаційну систему управління
реалізацією товарів.
Так як підприємство самостійно приймає рішення щодо ведення
аналітичного обліку та відкриття рахунків третього і нижчих порядків, ми
вважаємо, що з метою деталізації інформації, доречно ввести до рахунку 702
«Дохід від реалізації товарів» рахунки третього порядку - субрахунки й
аналітичні рахунки внутрішньогосподарського (управлінського) обліку:
7021 «Дохід від реалізації товарів»
7022 «Дохід від реалізації товарів за дисконтними картками»
7023 «Дохід від реалізації товарів зі знижками»
7024 «Дохід від реалізації товарів у період розпродажу»
7025 «Дохід від реалізації товарів за іншими заходами впливу на обсяги
продажу товарів»
За допомогою цих синтетичних рахунків з’являється можливість виділити
з усього доходу торговельного підприємства дохід від реалізації товарів за
методами активізації продажу товарів, що дозволяє проводити поглиблений
аналіз продажів, вирішувати питання доцільності застосування того чи іншого
маркетингового інструмента. Це сприятиме прийняттю ефективніших
управлінських рішень у процесі формування чистого доходу підприємства.
Рахунок 90 «Собівартість реалізації» планом рахунків призначено для
узагальнення інформації про собівартість реалізованих товарів. По дебету даного
рахунку відображається собівартість реалізованих товарів, по кредиту –
списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові
результати».
Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено «вмонтування»
рахунків внутрішньогосподарського (управлінського) обліку до системи
рахунків фінансового обліку підприємств і організацій.
Торговельна діяльність в умовах зростання конкурентної боротьби та
глобалізації потребує удосконалення методів управління доходами та
витратами.Організація аналітичного обліку дозволить, на наш погляд, отримати
більш повне розуміння щодо джерел доходів та поведінки витрат для їх
оперативного контролю і визначити на цій основі фінансовий результат від
здійснення операційної діяльності. Наведені рекомендації сприятимуть більш
повному розкриттю даних про доходи, витрати торговельних підприємств, що, в
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свою чергу, дозволить поліпшити інформаційне забезпечення процесу
управління реалізацією товарів, а отже, більш ефективну діяльність
підприємства.
Процес здійснення операцій з реалізації товарів та відображення їх в обліку
торговельного підприємства представлено на рис. 1.
Первинний облік

Рахунок – фактура, накладна,
товарно-транспортна накладна,
податкова накладна тощо

Вантажно-митна
декларація

Договір

Аналітичний облік

У розрізі
контрагентів

У розрізі валют

У розрізі
облікових партій

Синтетичний облік

Покупці

Фінансова
звітність

В залежності від
виду товарів

Рисунок 1 – Система обліку операцій з реалізації товарів
Оскільки метою ведення бухгалтерського обліку операцій з реалізації
товарів є надання користувачам інформації про результати діяльності
підприємства для прийняття рішень, деталізацію рахунків варто здійснювати,
максимально відображаючи інформаційну систему управління продажами.
Діюча методика обліку операцій реалізації товарів не передбачає
можливості цілісного відображення даного процесу, а проблема аналітичної
деталізації показників продажу залишається актуальною. Аналітичний облік
операцій з реалізації товарів у системі управління повинен забезпечувати
відображення інформації щодо отриманих доходів, понесених витрат і
фінансових результатів по кожному виду реалізованого товару. Оскільки в
нинішніх умовах підприємство самостійно визначає асортиментну,
маркетингову та цінову політику, то аналітичні рахунки необхідно відкривати
залежно від інформаційних потреб для прийняття рішень за вищезгаданими
проблемами.
Аналітичній деталізації облікової інформації щодо висвітлення
процесу реалізації потрібно приділяти більше уваги, оскільки вона є об'єктивною
передумовою для подальшого забезпечення аналізу, планування та контролю.
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Висновок. Сучасна практика ведення аналітичного обліку доходів і
фінансових результатів діяльності підприємства з реалізації товарів не
задовольняє інформаційні потреби користувачів, тому потребує вдосконалення.
Аналітичний облік повинен бути більш змістовним, достатнім і відповідати
своєму основному завданню - забезпечувати можливість оперативного аналізу
отриманих від реалізації товарів доходів і бути зручною та надійною базою для
прийняття ефективних управлінських рішень.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА
ПОДАТКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті досліджено особливості обліку розрахунків за податками з
бюджетом на підприємствах України. Висвітлено типову кореспонденцію
рахунків, яку здійснюють при обліку розрахунків з бюджетом. Наведено
аналітичні рахунки, які застосовують підприємства при обліку розрахунків з
бюджетом по податках.
Ключові слова: облік, податки, податок на додану вартість, податок на доходи
фізичних осіб, акцизний податок, податок на прибуток.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Податки – це обов’язкові платежі, які сплачують
юридичні та фізичні особи до бюджету. Оподаткування широко
використовується, як в Україні, так і за її межами. Для України податкові
надходження є вагомою складовою при наповненні дохідної частини
Державного та місцевих бюджетів. Від правильності обчислення та
відображення в обліку яких залежить надання повної та достовірної інформації
контролюючим органам, а також сплата податків до бюджету.
На сьогоднішній день у законодавстві відбуваються значні зміни, а отже це
питання є актуальним та потребує подальшого дослідження.
Цілі статті. Дослідити особливості обліку розрахунків за податками, їх
нарахування та сплата до бюджету України.
166

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вагомий внесок в
дослідження обліку розрахунків з бюджетом внесли такі вітчизняні та зарубіжні
вчені: І. В. Жураковська, О. В. Маркевич, Г. М. Тарасюк, А. М. Соколовська , Л.
М. Духновська, К. Марксом, Ф. Енгельсом, Д. Рікардо, А. Смітом, С. В
Баруліним, С. Л. Брю, К. Р. Макконелом, Дж. Кейнсом.
Виклад основного матеріалу дослідження. Податки — це обов’язкові
платежі, які встановлюються державою особливості та умови сплати яких
передбачені законодавством, сплачують податки юридичні та фізичні особи.
На думку Жана Сисмонді «Податок — ціна, що сплачується громадянином
за отримані ним насолоди від громадського порядку, справедливості правосуддя,
забезпечення свободи особи й права власності. За допомогою податків
покриваються щорічні витрати держави, і кожен платник податків бере участь у
такий спосіб у загальних витратах, чинених заради нього й заради його
співгромадян».
Облік податків, їх нарахування та сплата здійснюється відповідно до вимог,
які викладені у Податковому кодексі України. Найпоширенішими податками, які
сплачують підприємства, є податок на додану вартість (далі – ПДВ), податок на
доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), акцизний податок та податок на прибуток
підприємств (табл.1). Згідно даних табл. 1 питома вага ПДВ становить 45-51%
від усіх податкових надходжень, на другому місці акцизний податок – в
середньому 17% і третє місце розділили такі податки, як ПДФО та податок на
прибуток – 12 % і 11% відповідно.
Таблиця 1 − Динаміка податкових надходжень до Державного бюджету
України за 2016–2018 рр.*
№
з/п
1.
2.
3.

4.
6.

Показники
Збір ПДВ, млн грн
Податок на доходи
фізичних осіб, млн
грн
Акцизний податок,
млн грн
Податок на
прибуток
підприємства, млн
грн
Інше, млн грн
Всього:

235 506,0

Питома
вага, %
46,74

313 980,0

Питома
вага, %
50,06

374 509,0

Питома
вага, %
49,92

59 810,0

11,87

75 033,0

11,96

91 124,0

12,15

90 122,0

17,89

108 293,0

17,27

124 104,0

16,54

54 344,0

10,79

66 912,0

10,67

82 327,0

10,97

64 096,0
503 879,0

12,71
100

62 932,0
627 154,0

10,04
100

78 098,0
750 162,0

10,42
100

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Інформація про розрахунки підприємства за усіма видами податків,
включаючи податки, які стягуються з працівників підприємства узагальнюється
на Рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами». За кредитом Рахунка 64
відображають нараховані платежі до бюджету, за дебетом їх сплата та
відшкодування з бюджету. Рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами»
має такі субрахунки: 641 «Розрахунки за податками», 642 «Розрахунки за
обов'язковими платежами», 643 «Податкові зобов'язання», 644 «Податковий
кредит».
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Аналітичний облік розрахунків за податками підприємство веде відповідно
до Наказу про облікову політику. Зазвичай створюються рахунки третього
порядку, тобто рахунки відповідно по кожного податку який сплачує
підприємство. Для обліку податку на прибуток підприємства передбачено
субрахунок 641.1 «Розрахунки з податку на прибуток», для ПДВ – 641.2
«Розрахунки з податку на додану вартість», акцизний податок – 641.3
«Розрахунки з акцизного податку», ПДФО – 641.4 «Розрахунки з податку на
доходи фізичних осіб» [6].
Податок на додану вартість це різниця між податковим зобов’язанням перед
бюджетом та податковим кредитом відшкодування якого залишається за
державою, адже підприємство цей податок вже оплатило іншому підприємству.
Дані цих сум ми можемо подивитись на таких субрахунках, як 643 «Податкові
зобов’язання» та 644 «Податковий кредит».
Первинний облік ПДВ ведеться на основі податкової накладної, інформація
з якої заноситься до реєстру податкових накладних та Податкової декларації з
ПДВ. Ставка ПДВ 20%, 7% і 0%.
Датою виникнення податкового зобов’язання згідно п. 187.1 Податкового
Кодексу України (далі – ПКУ) вважається та дата, яка обов’язково припадає на
податковий період протягом якого, першою подією відбулась «дата зарахування
коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як
оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання
товарів/послуг за готівку − дата оприбуткування коштів у касі платника податку,
а в разі відсутності такої − дата інкасації готівки у банківській установі, що
обслуговує платника податку» (див. табл.2) або «дата відвантаження товарів, а в
разі експорту товарів − дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт
перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного
законодавства, а для послуг − дата оформлення документа, що засвідчує факт
постачання послуг платником податку» [8].
Таблиця 2 – Типова кореспонденція рахунків з продаж товару на умовах
передоплати та відображення податкового зобов’язання
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Зміст господарської операції
Отримано передоплату за товар
Збільшено податкові зобов'язання
з ПДВ
Відображено дохід при
відвантаженні товару
Відображено податкові
зобов'язання з ПДВ
Списано собівартість
реалізованого товару
Списано витрати на фінансовий
результат
Списано дохід на фінансовий
результат
Здійснено залік заборгованостей

Кореспонденція
рахунків
Дт
Кт
311
681

Сума, грн
6 000,00

Податковий
облік, грн
ВД
ВВ
5 000,00
-

643

641.2

1 000,00

-

-

361

702

6 000,00

-

-

702

643

1 000,00

-

-

902

281

3 000,00

-

-

791

902

3 000,00

-

-

702

791

5 000,00

-

-

681

361

6 000,00

-

-
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Датою віднесення сум до податкового кредиту вважається дата коли
платник податку отримав товари/послуги або коли з його банківського рахунку
списались кошти на оплату товарів/послуг ( див. табл. 3).
Таблиця 3 – Типова кореспонденція рахунків з обліку надходження
товарів (робіт, послуг) на умовах післяоплати та відображення податкового
кредиту
№
з/п
1
2
3
4
5

Зміст господарської операції
Перераховано передоплату за товар
Збільшено податковий кредит з ПДВ
Оприбутковано товар
Відображено податковий кредит з
ПДВ
Здійснено залік заборгованостей

Кореспонденція
Сума,
рахунків
грн
Дт
Кт
371
311
6 000,00
641.2
644
1 000,00
281
631
5 000,00
644

631

1 000,00

631

371

6 000,00

Податковий
облік, грн
ВД
ВВ
5 000,00
-

-

Беручи до уваги дані табл. 2 та табл. 3 робимо висновок, що у зв’язку з тим,
що для обліку ПДВ беруть до уваги «першу подію» тоді виникає чимала
кількість записів до субрахунків 643 та 644, оскільки потрібно відобразити
передоплату за товари, роботи, послуги, паралельно збільшити податковий
кредит (покупець) та податкове зобов’язання (постачальник), в кінці обов’язково
відобразити податковий кредит та податкове зобов’язання, провести залік
заборгованостей.
На мою думку більш діючим, а особливо практичним у роботі для
бухгалтера «першою подією» слід вважати безпосереднє відвантаження або
отримання товарів, робіт, послуг це значно прискорює облік ПДВ та дає змогу
уникнути використання транзитних рахунків 643 та 644 для обліку податкового
зобов’язання та податкового кредиту відповідно.
Податком на доходи фізичних осіб оподатковується дохід у вигляді
заробітної плати, дохід відмінний від заробітної плати та виплати доходу
фізичним особам [10]. Ставка ПДФО 18% і 0%. ПДФО регулює грошові кошти
населення і водночас збагачує бюджет України для виплати соціальної
допомоги, виплати заробітної плати бюджетним працівникам. На підприємстві
нарахування ПДФО відображається за кредитом субрахунку 641.4 «Розрахунки
за податками», а сплата за дебетом, на підприємстві ПДФО вираховується з
заробітної плати працівників (табл. 4).
Таблиця 4– Типова кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з
бюджетом за податком з доходів працівника підприємства
№
з/п
1.
2.
3.

Зміст господарської операції
Нараховано заробітну плату працівникам основного
виробництва
Нараховані зобов’язання підприємства (податкового
агента) перед бюджетом з податку на доходи фізичних
осіб
Перераховані податки до бюджету
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Кореспонденція
рахунків
Дт
Кт

Сума,
грн

23

661

15 000,00

661

641.4

2 700,00

641.4

311

2 700,00

При розрахунках ПДФО потрібно звернути увагу на такий маленький нюанс
як податкова соціальна пільга (далі – ПСП), яка згідно чинного законодавства
дає змогу зменшити свій дохід для зменшення суми податку, який вираховується
з нього.
Абсурдність полягає в тому, що на практиці її застосувати неможливо, адже
граничний дохід для застосування ПСП на 01.01.2019 р. – 2690,00 грн (що
складає прожитковий мінімум 1921,00 x 1,4 і округлений до найближчих 10 грн),
мінімальна заробітна плата на 01.01.2019 р. – 4173,00 грн, а згідно з
законодавством, заробітна плата працівника не може бути меншою за мінімальну
зарплату. Це унеможливлює право на застосування соціальної пільги більшості
працівників. Запис про нарахування ПДФО робиться на підставі бухгалтерських
розрахунків, а саме відомості на заробітну плату.
На мою думку потрібно переглянути розрахунок граничного доходу для
застосування ПСП, а саме за основу брати не мінімальний прожитковий мінімум,
а мінімальну заробітну плату або підвищити мінімальний прожитковий мінімум
до мінімальної зарплати. Також можна розглянути ставки ПДФО, для різних сум
доходів ввести різні ставки оподаткування, аби не залишати малозабезпечених
верств населення з «копійками».
Ще одним податком, який включають до ціни товарів є акцизний податок.
Виділяють чотири групи підакцизних товарів: спирт етиловий, тютюнові вироби,
нафтопродукти та скраплений газ, легкові автомобілі, причепи, мотоцикли.
Ставка акцизного податку не є фіксованою, для кожного виду підакцизного
товару вона різна та щороку переглядається. Головний функціонал акцизного
податку, поповнити бюджет за рахунок оподаткування товарів, які не є товарами
першої необхідності, а використовуються більш заможною частиною населення.
У 2019 році зросли специфічні ставки акцизного податку на тютюнові вироби і
будуть зростати до 2024 року на 20-25% кожного року це пов’язано з
євроінтеграцією, а саме дотриманням вимог директиви ЄС від 21.06.2011 р. №
2011/64/EU. Тож буде виникати велика ймовірність ввезення на територію
України контрабанди. З цієї причини механізм акцизного оподаткування
потребує особливої уваги .
Платник акцизного податку самостійно визначає суму, яка підлягає сплаті.
За кредитом рахунку 641.3 відображають суму непрямого податку, яка була
включена у дохід від реалізованих підакцизних товарів, а по дебету їх сплата
(табл. 5).
Таблиця 5 – Типова кореспонденція рахунків з обліку акцизного податку
№
з/п
1
2
3
4

Зміст господарської операції
Відображено реалізацію алкоголю
Відображено податкове зобов’язання за акцизом
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ
Сплачено акциз
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Кореспонденція
рахунків
Дт
Кт
301
702
702
641.3
702
641.2
641.3
311

Сума,
грн.
63000
3000
10000
3000

Акцизний податок відображається так само як і ПДВ, але за виключенням
транзитних рахунків 643 та 644, які використовуються при обліку ПДВ.
І на останок слід дослідити податок на прибуток підприємства.
Вищезгаданий податок стягується у розмірі 18 % з фінансового результату до
оподаткування. Для обліку податку на прибуток Планом рахунків передбачено
Рахунок 98 «Податок на прибуток», але перед тим як його нарахувати потрібно
вирахувати фінансовий результат до суми якого буде застосовано податок на
прибуток. Проводки з нарахування податку на прибуток зазначені у табл. 6.
Таблиця 6 – Типова кореспонденція рахунків з обліку нарахування
податку на прибуток підприємств
№
з/п
1.
2.
3.

Зміст господарської операції
Нараховано податок на прибуток
Перерахований податок на прибуток до бюджету
Списані витрати з податку на прибуток на
фінансовий результат

Кореспонденція
рахунків
Дт
Кт
981
641.1
641.1
311
791

981

Сума, грн
12 000,00
12 000,00
12 000,00

Нестабільність економіки в Україні аж ніяк не сприяє розвитку
підприємницької діяльності. Підприємства обтяжують податками, інвестицій з
боку держави – нуль, кредити надаються під 19-25% річних, що тягне за собою
великі суми переплат. В порівняні з іншими країнами світу, найменша відсоткова
ставка 2 % це у Німеччині, а найвища – 11 % у Болгарії.
Висновки. Податки справляють великий тиск на підприємства України, але
на першому місці для підприємства є правильність їх нарахування та сплата до
бюджету, оскільки існує відповідальність за несплату податків перед державою.
Самостійно підприємець не може з цим справитись, тому він наймає професійно
навчених спеціалістів, які в змозі розібратись з усіма нюансами і «підводним
камінням» податкового законодавства. Якщо зменшити податкові ставки деяких
податків, підприємство інвестує вільні кошти в свій розвиток, а чим більше
розвинуті підприємства тим більше розвинута держава. Для кожного податку
спостерігаються різні ставки, терміни нарахування та сплати, особливості
відображення в обліку. Облік розрахунків з бюджетом за податками вимагає
щоденного вдосконалення зі сторони облікового персоналу. Методів
нарахування та обліку податків є безліч, але головним є той, який зазначений у
Наказі про облікову політику підприємства, де й визначаються особливості
ведення бухгалтерського обліку з розрахунками за податками з бюджетом.
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Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИТРАТ ТА ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИНИЦТВА
Досліджено процес організації обліку витрат та виходу продукції рослиництва.
Висвітлені актуальні питання щодо оптимізації витрат продукції
рослинництва. Наведена характеристика обліку витрат виробництва продукції
рослинництва. Проаналізовано завдання аналізу витрат виробництва продукції
рослинництва.
Ключoві слoвa. витрати, виробничі поточні витрати, загальні витрати на
продукцію, собівартість, калькулювання.
Нарощування виробництва сільськогосподарської продукції для нашої
держави має стратегічне значення, адже при успішному його розвитку
створюються умови для подолання кризового стану ряду суміжних галузей.
Управління витратами на виробництво сільськогосподарської продукції на
підприємствах є важливим засобом побудови системи обліку витрат, з
урахуванням стратегічних та тактичних цілей і вимог керівництва. Це складний
процес, що передбачає не тільки зважену класифікацію, а й систематичний
моніторинг фактичних витрат та їх поведінки під впливом внутрішніх і
зовнішніх факторів, прийняття рішень щодо поліпшення структури собівартості
продукції, ціноутворення.
Тому теоретичні аспекти витрат та виходу продукції в галузі рослинництва
є досить вагомими, оскільки лише облік є єдиним джерелом інформації,
необхідної для управління та контролю за економічними показниками
виробництва продукції рослинництва.
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Дослідженню даного питання присвячені праці таких видатних вітчизняних
та зарубіжних економістів як М. Врубльовський, А. Маршал, О. Каверіна, Ф.Ф.
Бутинець, В.В. Сопко, Л.К. Сук, Атамас П.Й., Бондур Т.О., Голов С.Ф.,
Завгородний В.П., Шандова Н.В.
Метoю данoгo дoслідження є обгрунтування основних аспектів обліку і
аналізу витрат та виходу продукції рослиництва.
Виробництво продукції рослинництва є одним із основних процесів
господарської діяльності сільськогосподарського підприємства. У процесі
виробництва використовують природні ресурси, сировину, паливо, трудові
ресурси, основні засоби і одержують готову продукцію, яку потім реалізують.
Характерною особливістю цього процесу є формування витрат на виробництво
продукції рослинництва, що становлять її виробничу собівартість. До витрат
виробництва відносять витрати, обумовлені технологією виробництва,
перебувають у залежності від обсягу випущеної продукції і складають її речову
основу.
Повинна своєчасно, повно і правдиво відображатися інформація про
фактичні витрати на виробництво продукції рослинництва, яка використовується
для обчислення фактичної собівартості окремих її видів, а також для контролю
за раціональним використанням трудових, матеріальних і фінансових ресурсів
скорочення витрат і зниження собівартості продукції позитивно впливає на
кінцеві результати діяльності підприємства. Досягнення запланованої
ефективності виробництва вимагає постійного зіставлення витрат і одержаних
результатів
Собівартість продукції сільськогосподарського господарства складається з
витрат, пов'язаних з використанням у процесі виробництва землі,
сільськогосподарських машин, обладнання та інших основних фондів, трудових
і матеріальних ресурсів.
Метою обчислення собівартості продукції рослинництва є своєчасне, повне
і достовірне відображення фактичних витрат на її виробництво, а також контроль
за використанням виробничих ресурсів [5].
Витрати на виробництво продукції рослинництва неоднорідні і
розподіляються за економічним значенням і характером участі у виробничому
процесі, за якісним складом, за способом включення в собівартість. Правильний
розподіл виробничих витрат має істотне значення в плануванні та обчисленні
собівартості продукції.
Витрати на виробництво продукції рослинництва та інших виробництв у
сільському господарстві формують за об'єктами обліку, планування й
визначення собівартості продукції (калькулювання), а також за центрами
відповідальності (підрозділами підприємства тощо). За цими об'єктами витрат
відкривають рахунки аналітичного обліку сільськогосподарського виробництва.
Рослинництво має специфічні особливості, що також впливають на ведення
бухгалтерського обліку. Для нього характерний сезонний характер виробництва,
розрив між періодами виконання технологічних процесів і одержання готової
продукції. Виробничі витрати в рослинництві здійснюються протягом тривалого
часу, причому дуже нерівномірно, технологічний процес залежить від
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природних умов і практично не може бути прискорений за рахунок
інтенсифікації [2].
Важливим завданням обліку затрат на виробництво є економічно
обґрунтоване визначення величини витрат, які пов'язані з виготовленням
продукції (виконанням робіт; наданням послуг), забезпечення контролю за
використанням матеріальних трудових і фінансових ресурсів. Виходячи з
поставленого завдання затрати групують за двома ознаками: за елементами
затрат і за статтями калькуляції.
Калькуляція дозволяє розраховувати та моделювати ціни на продукцію
(товари, роботи, послуги), здійснювати управління витратами та визначити
фінансові результати та рентабельність господарської діяльності підприємства,
що досить важливим є для ефективного функціонування суб’єкта
господарювання.
Для обліку витрат і калькулювання собівартості рослинництва, яка має свої
особливості виробництва, на практиці застосовуються такі методи обліку витрат
і калькулювання собівартості продукції, як: позамовний, попередільний і
нормативний. Разом з тим, використовуються й метод фактичної собівартості,
суть якого полягає у послідовному накопиченні даних про фактичні виробничі
витрати без відображення в обліку даних про їх величину за діючими нормами
[5].
При співставленні фактичних витрат на виробництво на одиницю продукції
з стандартними (нормативними) витратами створюється система контролю.
Так, виробничі поточні витрати – це всі витрати при здійсненні
технологічного процесу виготовлення продукції (робіт, послуг) за
калькуляційний період:
ПТв = MB + ВОП + ВСЗ + А + Ін
(1)
де ПТв – поточні виробничі витрати за калькуляційний період;
MB – матеріальні витрати;
ВОП – витрати на оплату праці;
ВСЗ – витрати на соціальні заходи;
А – амортизація;
Ін – інші виробничі операційні витрати.
За місцем виникнення поточні виробничі витрати формуються за окремими
структурними підрозділами і службами:
ПТв = BOB + ДП + ВУО + ЗВ + БВ
(2)
де BOB – витрати основного виробництва за центрами витрат видами
продукції, робіт, послуг;
ДП – вартість послуг допоміжних виробництв;
ВУО – витрати на утримання та експлуатацію устаткування;
ЗВ – загальновиробничі витрати;
БВ – брак виробництва.
Загальні витрати на продукцію (роботи, послуги) підприємства, що є
об'єктами його господарської діяльності визначаються як сукупні виробничі
витрати основних, допоміжних та обслуговуючих структурних підрозділів:
ЗВ = ВВ + ВД + ВО
(3)
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де ЗВ – загальні витрати за центром витрат, що є кінцевим структурним
підрозділом по виготовленню об'єктів господарської діяльності підприємства;
ВВ – виробничі витрати, які безпосередньо формувались за центрами витрат
і відповідальності основного структурного підрозділу, що є кінцевим
структурним підрозділом по виготовленню об'єктів господарської діяльності
підприємства;
ВД – виробничі витрати, які безпосередньо формувались за центрами витрат
і відповідальності в допоміжних структурних підрозділів для основного
структурного підрозділу, що є кінцевим структурним підрозділом по
виготовленню об'єктів господарської діяльності підприємства;
ВО – виробничі витрати, які безпосередньо формувались за центрами витрат
і відповідальності в обслуговуючих структурних підрозділів для основного
структурного підрозділу, що є кінцевим структурним підрозділом по
виготовленню об'єктів господарської діяльності підприємства [4, с. 40].
Таким чином, основним завданням калькуляції є отримання інформації про
виробничу собівартість для організації і управління процесом виробництва і
контролю за рівнем витрат на всіх етапах виробничого циклу, а також за місцями
виникнення витрат. Але для раціонального і ефективного прийняття
управлінських рішень самої методики калькулювання недостатньо. Так, для
отримання більш детальної інформації для управління, витрати, пов'язані з
виробництвом продукції (робіт, послуг), групуються за статтями калькуляції,
склад яких визначають самостійно з урахуванням особливостей техніки,
технології та організації виробництва відповідної галузі і питомої ваги окремих
видів витрат у собівартості продукції тощо. Аналітичний облік у рослинництві
ведуть за об'єктами, якими є сільськогосподарські культури (групи культур),
роботи, внутрішньогосподарські підрозділи тощо. Об'єкти обліку рослинництва
визначають у кожному господарстві виходячи з конкретних умов
господарювання [1, с. 35].
Аналітичні рахунки відкривають у виробничому звіті або книзі обліку
виробництва. Витрати обліковують за місяць та наростаючим підсумком з
початку року.Прямі виробничі витрати обліковуються на рахунку 23
«Виробництво». Сальдо за рахунком 23 означає незавершене виробництво і
відображається в активі балансу. За дебетом рахунка відображаються прямі
матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також розподілені
загальновиробничі витрати і втрати від браку продукції, за кредитом - вартість
фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом готової продукції,
вартість виконаних робіт і послуг, собівартість виготовлених у допоміжних
виробництвах виробів, робіт, послуг.
До рахунку 23 «Виробництво» на сільськогосподарських підприємства
можуть відкриватись такі субрахунки:
231 «Рослинництво»;
232 «Тваринництво»;
233 «Промислове виробництво»;
234 «Допоміжні виробництва» [3].
При здійсненні витрат дебетують рахунок 231, а кредитують різні рахунки
залежно від видів витрат (матеріальні, розрахункові та інші рахунки). Готову
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продукцію оприбутковують з кредиту рахунку 231 в кореспонденції з рахунком
27 «Продукція сільськогосподарського виробництва». П(С)БО 30 «Біологічні
активи» встановлює, що продукцію рослинництва при її визнанні (при одержанні
від урожаю) оцінюють за справедливою вартістю, зменшеною на суму
передбачуваних витрат на її реалізацію.
Собівартість продукції рослинництва визначають один раз - у кінці року.
Розрахунок собівартості продукції рослинництва пропонуємо здійснювати
в такій послідовності:
а) розподіляються між окремими об’єктами обліку витрати з утримання
основних засобів;
б) визначається собівартість робіт і послуг допоміжних виробництв;
в) розподіляються загальні витрати на зрошення та осушення земель, на
вапнування та гіпсування ґрунтів, утримання полезахисних смуг;
г) списується частина витрат бджільництва на сільськогосподарські
культури, що запилюються;
д) списуються з витрат основного виробництва суми по культурах, що
загинули;
е) розподіляються загальновиробничі витрати;
ж) визначається собівартість продукції рослинництва.
Собівартість соломи, гички, стебел кукурудзи і соняшнику, капустяного
листя та іншої побічної продукції рослинництва обчислюється виходячи із
розрахунково-нормативних витрат на збирання, транспортування, пресування,
скиртування та інші роботи, пов'язані із заготівлею побічної продукції. При
калькулюванні вартість побічної продукції виключається із загальної суми
витрат. За культурами, з яких одержують один вид продукції (без побічної),
собівартість визначають діленням витрат на вирощування культури на валовий
вихід (кількість) продукції. У такому випадку об'єкт обліку витрат збігається з
об'єктом обчислення собівартості. За наявності побічної продукції її вартість
віднімається від загальної суми витрат на вирощування відповідної культури
(групи культур). Розглянемо порядок калькулювання окремих видів продукції
рослинництва.
В свою чергу, завдання аналізу витрат виробництва продукції
рослинництва представлені на рис. 1. [5].
Зниження собівартості продукції сприяє тому, що продукція стає більш
конкурентоспроможною. В умовах обмеженості ресурсів і досягнення планової
ефективності виникає потреба постійного порівняння понесених витрат і
отриманих результатів. Ця проблема посилюється під впливом інфляції, коли
дані про витрати виробництв необхідно повсякденно порівнювати з майбутніми
витратами, що значною мірою залежить від впливу зовнішнього середовища.
Останній показник залежить від багатьох чинників, на яких повинен зосередити
увагу керівник.
Таким чином, основною метою обліку витрат на виробництво продукції
рослинництва сільськогосподарського підприємства є своєчасне, повне,
вірогідне відображення фактичного розміру і складу витрат та контроль за
використанням всіх видів виробничих ресурсів, а також обсягу виробленої
продукції в натуральних та грошових вимірниках.
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Рисунок 1 – Завдання аналізу витрат виробництва продукції рослинництва
Для обліку витрат і виходу продукції основного виробництва
використовують рахунок 23 «Виробництво», субрахунок 231 «Рослинництво».
Цей рахунок балансовий, активний, операційний, калькуляційний. По дебету
облічують збирання витрат, а по кредиту вироблену продукцію. Аналітичний
облік за субрахунком 231 «Рослинництво» ведеться за видами виробництв, за
статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється. На великих
виробництвах аналітичний облік витрат можна вести за підрозділами
підприємства та центрами витрат і відповідальності.
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У даній статті обґрунтовано теоретичні положення обліку і контролю
необоротних
активів та запропоновано практичні рекомендації з
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними проблемами теоретичними
або практичними завданнями. На сучасному етапі економічного розвитку
необоротні активи, як і раніше, залишаються найголовнішим фактором. В
обліковій сфері значне місце займають необоротні матеріальні активи, операції з
якими вимагають чіткого і точного розкриття не лише у первинних документах,
бухгалтерських реєстрах, а й у фінансовій звітності. Достовірність відображення
в обліку суб’єкта господарювання операцій з необоротними матеріальними
активами підтверджується при проведенні незалежного фінансового контролю аудиторської перевірки. У рамках проведеної медичної реформи в Україні багато
закладів охорони здоров’я перетворилися із комунальних бюджетних установ у
комунальні некомерційні підприємства. Для бухгалтера новоствореного
підприємства
головний наслідок реформи полягає в такому: якщо до
перереєстрації заклади охорони здоров’я вважалися розпорядниками бюджетних
коштів, то після перереєстрації як вони цей статус втрачають. А це означає, що
бухгалтерський облік закладів охорони здоров’я повинен у корені змінитися: із
НП(С)БОДС і Плану рахунків, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.13 р. №
1203 (далі – План рахунків № 1203), потрібно буде перейти на НП(С)БО та
П(С)БО, а також на План рахунків, затверджений наказом Мінфіну від 30.11.99
р. № 291 (далі – Наказ № 291, План рахунків № 291). Це випливає зі ст. 56 БК,
ст. 1 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV, далі – Закон № 996; п. 1 Плану рахунків
№ 1203).
Посилання на сучасні дослідження та публікації. В процесі здійснення
економічних перетворень в Україні з’явились нові вимоги й проблеми щодо
організації обліку. І насамперед це пов’язано з реформуванням бухгалтерського
обліку в бюджетних установах та наближенням його до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку державного сектору. Багатоплановість проблем обліку
необоротних активів зумовила необхідність їх розгляду в працях провідних
вчених та науковців. Теоретичні питання обліку необоротних активів та
особливості його методології у бюджетній сфері досліджувалися вітчизняними
вченими: П.Й. Атамасом, Р.Т. Джогою, Т.В. Канєвою, Л.М. Кіндрацькою, С.О.
Левицькою, Л.Г. Ловінською, Т.М. Мельник, Л.В. Панкевич, С.В. Свірко, Н.І.
Сушко, І.Д. Фаріоном, І.Т. Ткаченко та зарубіжними – Г.А. Велшем, М.Р.
Метьюсом, Б. Нідлзом, Я.В. Соколовим, Е.С. Хендриксоном. Віддаючи належне
проведеним ґрунтовним науковим дослідженням вітчизняних та зарубіжних
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науковців із цієї проблематики, слід зазначити існування низки невирішених
питань та дискусійних положень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Суспільний погляд національної
економіки забезпечується бюджетними закладами шляхом виконання певних
функцій для підвищення рівня життя та добробуту населення. Управління
бюджетною сферою закладів первинного рівня охорони здоров’я потребує нової
управлінської системи. Формування достовірної облікової інформації в системі
бухгалтерського обліку та аналізу бюджетної сфери стає стратегічним завданням
її побудови.
Необоротні активи є суттєвою часткою майна у закладах охорони здоров’я,
які нажаль перебувають у незадовільному стані. А у комунальних некомерційних
підприємствах управлінські рішення щодо їх придбання, оновлення та
експлуатації переходять у спільні повноваження керівників та територіальних
громад сіл, селищ районів. Ефективність управління необоротними активами
залежить від об’єктивності висновків за результатами обліку та контролю
достовірної інформації за операціями з цими активами. Від ефективного
використання необоротних матеріальних активів в кінцевому результаті
залежать показники прибутку, рентабельності, фондовіддачі та інші якісні
показники господарської діяльності КНП.
Зміна організаційно – правової форми закладу охорони здоров’я на
підприємство, хоч і на комунальне некомерційне, передбачає зміни в його
обліковій системі. Під час ведення бухгалтерського обліку підприємства
керуються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
(далі – П(С)БО. Для обліку необоротних активів слід використовувати: П(С)БО
7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 27 «Необоротні
активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність». Важливим
моментом в обліку необоротних активів КНП є перехід з Плану рахунків №1203
на План рахунків №291, які застосовують підприємства.
Позитивною зміною обліку основних засобів та нематеріальних активів для
КНП є можливість обрати будь який із п’яти методів нарахування амортизації,
а саме: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного
зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий. Також КНП може
вибрати один із чотирьох методів нарахування амортизації інших необоротних
матеріальних активів: прямолінійний, виробничий, метод нарахування 50%
амортизаційної вартості в першому місяці використання об’єкта і решти 50% в
місяці їх вилучення з активів (списання з балансу), метод нарахування 100%
вартості в першому місяці використання.
Слід зазначити, що КНП має переглянути встановлені строки корисного
використання основних засобів з урахуванням п.п. 138.3.3 ПКУ. Для обліку
основних основних засобів план рахунків №291 передбачає рахунок 10
«Основні засоби» . Підприємства зараховують основні засоби на баланс на
підставі акта приймання – передачі (введення в експлуатацію) основних
засобів. Витрати підприємства пов’язані з доставкою, монтажем,
налагодженням та введенням в експлуатацію включають до їхньої первісної
вартості з відображенням в обліку капітальних інвестицій. На сьогодні КНП
можуть мати два джерела фінансування: кошти, отримані від НСЗУ
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(Національна служба здоров’я України) на підставі договорів, а також кошти,
які органи місцевого самоврядування можуть виділити на окремі цілі,
передбачені місцевими програмами розвитку закладів охорони здоров’я. Якщо
ж джерелом придбання є власні кошти отримані від НСЗУ, то витрати на
придбання необоротних активів слід вчасно запланувати у фінансовому плані
КНП. Перш ніж зарахувати будь – який актив підприємства, потрібно визначити
чи є він необоротним.
Податкове законодавство чітко встановило , якщо вартість об’єкта
становить більше 6000,00грн. (не включаючи ПДВ), а строк служби – більше
одного року, його слід віднести до основних засобів підприємства. Після
прийняття КНП нової методики господарювання та фінансування у
підприємства з’явилась змога оновити свою матеріально – технічну базу. Згідно
Наказу МОЗ №148 від 26.01.2018р., на одного лікаря надання первинної
медичної допомоги має бути легковий автомобіль для якісного та вчасного
обслуговування пацієнтів за місцем проживання. Відображення в обліку
придбання автомобіля наведено у табл. 1.
Також слід зазначити, що придбання необоротних активів, як і їх списання,
у КНП не впливає на розмір статутного капіталу. Розмір статутного капіталу
може бути змінено на підставі рішення засновника, коли засновник здійснює
додаткові внески в капітал або вилучення з нього. Визначаючи строк корисного
використання об’єктів основних засобів. Підприємство має керуватися п.п.
138.3.3 ПКУ, в якому зазначено мінімально допустимі строки їх корисного
використання. Для розрахунку амортизації потрібно визначити ліквідаційну
вартість, під якою розуміють суму, яку підприємство очікує отримати від
реалізації або ліквідації основних засобів після закінчення строку їх корисного
використання за вирахуванням витрат, пов’язаних із продажем або ліквідацією.
Амортизацію основних засобів відображають на субрахунку 131 «Знос
основних засобів» та нараховують її за кредитом цього субрахунку.
Втрати від зменшення корисності об’єктів основних засобів включаються
до складу витрат звітного періоду із збільшенням у балансі суми зносу основних
засобів, а щодо об’єктів основних засобів, відображених в обліку за
переоціненою вартістю, - відображаються у порядку, передбаченому абзацом
другим пункту 20 П(С) БО 7.
Сума вигід від відновлення корисності об’єкта основних засобів, визначена
відповідно до П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів», відображається
визначенням доходу з одночасним зменшенням суми зносу об’єкта основних
засобів. Вигоди від відновлення корисності об’єктів основних засобів,
відображених в обліку за переоціненою вартістю. За результатами переоцінки
комісією складається акт про зміну вартості необоротних активів, який
затверджується керівником установи. Відомості про зміни первісної вартості та
суми зносу необоротних активів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.
Фінансово-господарський контроль на державних підприємствах – одна з
гілок економічного контролю нашої держави.
Державна фіскальна служба в Україні здійснює фінансово-господарський
контроль на наступній стадії, коли вже всі господарські операції і процеси
здійснені й оформлені бухгалтерською документацією. Тепер ця служба має
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висококваліфіковані кадри ревізорів, які, як правило, проводять документальні
ревізії на підприємствах державної форми власності. Ревізори застосовують
методи фактичного і документального контролю, виявляють факти нецільового
використання коштів і зловживань у фінансово-бюджетній сфері, займаються
профілактикою та відшкодуванням завданих державі збитків.
Актуальність досліджуваної теми полягає у тому, що однією з визначальних
умов успішного функціонування КНП є наявність сучасних засобів праці та їх
раціональне використання. Тому здійснення контролю за необоротними
активами – важлива частина фінансово-господарського контролю.
Одним із основних завдань контролю операцій з необоротними активами
підприємства – є контроль за їх наявністю, правильністю їх оцінки, відповідним
використанням та збереженням, а також виявлення та попередження порушень,
пов’язаних з діями над активами.
Таблиця 1 – Відображення придбання автомобіля в обліку
Зміст операції
Отримано цільове фінансування
для придбання автомобіля
Відображено в обліку придбання
автомобіля
Перераховано кошти
постачальнику

Кореспонденція
рахунків
Дебет
Кредит

Підстава для
відображення

Сума, грн.

290 000,00

2313
1311

5411
6211

6211

2313

Отримано асигнування на
покриття проточних витрат
Віднесено витрати на першу
реєстрацію до первісної вартості
Одночасно відображено
вилучення з доходу звітного
періоду асигнувань у сумі
поточних витрат
Перераховано витрат на першу
реєстрацію
Зараховано автомобіль до складу
основних засобів
Введення в експлуатацію

2313

7011

1311

6311

Виписка за
рахунком
Акт приймання передачі
Рахунок,
платіжне
доручення
Виписка за
рахунком
рахунок

7011

5411

рахунок

10 000,00

6311

2313

300 000,00

1015

1311

5411

5111

Відображено вартість автомобіля
за операцією з внутрішнього
переміщення до підрозділу

5111

1015

Платіжне
доручення
Акт введення в
експлуатацію
Акт введення в
експлуатацію
Акт приймання передачі

290 000,00
290 000,00

10 000,00
10 000,00

300 000,00
300 000,00
300 000,00

Важливим питанням при перевірці збереження і наявності необоротних
активів є дослідження правильності оцінки необоротних активів, адже від цього
залежить правдивість визначення фінансових результатів організації і
відображення їх у звітності.
Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні в
процесі вдосконалення нормативно-правової та методологічної бази обліку
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бюджетної сфери, застосуванні методичних розробок під час проведення
контрольних заходів із фінансово-господарського аудиту та інспектування
державних коштів КНП охорони здоров’я на операції з необоротними активами.
Висновки. Отож, у даній статі здійснено теоретичне узагальнення і
запропоновано нове вирішення актуального завдання розвитку організації та
методології обліку і контролю необоротних активів бюджетних КНП охорони
здоров’я.
Без ефективної організації обліку необоротних активів не вдається
реалізувати такі важливі завдання, як зростання продуктивності праці,
ресурсозбереження, збільшення прибутків, забезпечення збереження всіх форм
власності, раціональне використання майна, що в умовах ринку має велике
значення.
На даному етапі розвитку суспільства проблеми обліку необоротних активів
набувають особливу актуальність, у зв’язку із потребою отримання точної та
правдивої інформації про стан та ефективність застосування основних засобів,
нематеріальних активів та їх інших видів.
На підприємстві для покращення обліку основных засобів, потрібно
користуватися новими методами управління та сучасними технічними засобами
побудови різноманітних інформаційних систем. Деталізоване вивчення питання
функціонування КНП та їх забезпечення необоротними активами з метою
виконання соціальних функцій є надзвичайно актуальним та важливим. Адже
відомо, що державний сектор, в якому діють КНП, на відміну від приватного, не
спрямований виключно на отримання прибутку, а повинен задовольняти
нагальні соціальні вимоги та забезпечувати суспільні блага. З огляду на це
завданням облікової інформаційної системи КНП є забезпечення повної
інформації про рух коштів та збереження державного майна. Обговорено
актуальність оновлення та придбання необоротних активів КНП, адже
пріоритетною метою держави є забезпечення належної якості життя громадян і
її важливої складової – здоров’я населення. НСЗУ – новий орган, який
керуватиме фінансовою системою медицини в Україні. У рамках реформи
системи охорони здоров’я в уряді вагому увагу приділяють просуванню в
реформуванні сільської медицини і наразі спільно з місцевою владою
вибудовують механізм взаємодії. У лікарів має бути все – від обладнання і місця
проживання до транспортного засобу», – зазначив Прем’єр-міністр В. Гройсман.
Отож, слід зазначити, що від точного та раціонального обліку необоротних
активів залежить подальший процес відтворення, оновлення, поповнення та в
кінцевому результаті – забезпеченість КНП конкурентоспроможними,
сучасними засобами праці. Розвиток даного напряму держави залежить,
насамперед, від своєчасного отримання достовірної, надійної та повної обліковоекономічної інформації. У зв’язку із цим, зростає роль і значення обліку
необоротних активів, як важливої функції управління КНП.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТАРИ ТА ТАРНИХ МАТЕРІАЛІВ:
МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
В статті досліджено систему організації обліку тари та тарних матеріалів в
системі управління сучасним підприємством. Узагальнено особливості їх обліку
у складі малоцінних та швидкозношуємих активів.
Ключові слова: тара, тарні матеріали, організація обліку, облікові регістри
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. У ринкових умовах господарювання діяльність
підприємств характеризується усе більшим ускладненням структури виробничих
ресурсів, що зумовлено розширенням масштабів діяльності, ускладненням
загальної стратегії підприємств. Основу ефективного функціонування
підприємств на ринку створює раціональне використання матеріальних ресурсів
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у тому числі й малоцінних предметів та тари. Тому важливим напрямом
підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання є
удосконалення системи управління запасами основного та допоміжного
призначення.
Аналіз останніх досліджень. Аналіз наукових і методичних праць із питань
обліку запасів свідчить про багатовекторність досліджень. Питання обліку
виробничих запасів були висвітлені в працях вітчизняних учених Ф.Ф. Бутинця,
М.В. Кужельного, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, російських та зарубіжних
фахівців В.Ф. Палія та Я.В. Соколова, Р.Ентоні, Дж.Риса, У.Хорнгрена та
Дж.Фостера.
Формулювання цілей статті. Метою роботи виступило дослідження системи
організації обліку тари та тарних матеріалів на підприємстві.
Виклад основного матеріалу. Методична база організації ведення обліку
тари складається з використання первинних облікових документів,
інвентаризації, оцінки, калькулювання, організації обліку, виконання
розрахунків та кореспонденції, контролю та підготовки фінансової звітності.
Дослідження методики формування облікової політики показало, що
обов’язковим є розкриттям в окремих розділах методичних принципів побудови
обліку, техніки його ведення та складання фінансової і статистичної звітності,
організації роботи бухгалтерської служби.
Тара – це основний елемент упаковки, який є виробом для розміщення в
ньому товару.
Отже з наведених вище визначень видно, що упаковка є більш загальним
поняттям, яке об’єднує в собі і тару. Наступне, тара – це виріб, спеціального
призначення для розміщення в ньому товару, а упаковка - це технічний засіб.
Наприклад ящик, або бутилка – це тара, а папір, або поліетиленова плівка – це
пакувальний матеріал, який після його використання для пакування товару, є
упаковкою.
Існує цілий ряд класифікацій тари [1]:
1.
За призначенням (виробнича, транспортна, споживча, спеціальна
(консервуючя).
2.
У залежності використаного матеріалу (скляна, дерев’яна, металева,
полімерна, паперова, картонна тощо.)
3.
За технологією виготовлення (видувна, літієва, пресована,
термоформована, гофрована, зварювальна полімерна тощо.)
4.
За кратністю використання:
- разова - це така тара яка споживається тільки один раз кінцевим
споживачем, та не підлягає поверненню і не приймається від покупців
(наприклад коробки для пакування цукерок, електротоварів, пластикові пляшки
від соняшникової олії тощо.) При продажу в договірну вартість товарів в разовій
тарі вже включено собівартість тари і окремо її не виділяють.
- багатооборотна – це тара, яка призначена для багатократного
використання. Іншими словами вона повинна повертатись.
У свою чергу багатооборотна тара також поділяється на:
- зворотну (тобто тара яка підлягає поверненню продавцю товару). До
зворотної тари як правило відносять тару із деревини (ящики, бочки, кадки
184

тощо), картону (ящики з гофрованого та плоско картонна та ін.), металеву та
пластмасову (бочки, фляги, ящики, бідони, корзини та інші), скляну (пляшки,
банки, бутлі, тощо) із тканини та нетканих матеріалів (мішки, пакувальні
тканини, неткані пакувальні полотна та ін.) та спеціально виготовлену для
тарування певної продукції.
- незворотну (тара яка може залишатись у покупця для подальшого
власного використання). Якщо покупець не взяв на себе зобов’язання повернути
тару, але її можна використовувати ще , така тара все одно відноситься до
багатооборотної (не зважаючи на те, що до подавця повернення можливо і не
відбудеться.)
У складі необоротних активів теж є тара. Вона обліковується за
правилами П(С)БО як і малоцінні необоротні матеріальні активи.
До Інвентарної тари відноситься багатооборотна тара тривалого
використання, яка не віддається під заставу, а постійно знаходиться на
підприємстві і використовується для зберігання товарно-матеріальних цінностей
на складах або для забезпечення технологічних процесів виробництва, для
зберігання рідких та сипучих речовин (баки, кадки, чани, невеликі цистерни і
т.п.), також для забезпечення торгівельного процесу в роздрібній торгівлі
(контейнера, візки, корзини і т.п.).
Тара й упакування товару — це промислові вироби, призначені для захисту
товарів від дії навколишнього середовища (а іноді й захисту її самої від тих чи
інших властивостей товару) і полегшення їх перевезення, зберігання та продажу.
Залежно від вибору класифікаційної ознаки тара поділяється на такі пари
категорій:
a) власна тара підприємства і тара, що підлягає поверненню
постачальникам (поворотна тара);
b) багатооборотна тара (тобто використовувана багато разів) і одноразова
тара (упакування);
c) дорога тара і малоцінна;
d) тара під товаром і порожня;
e) тара тверда (пластмасова, дерев’яна) і м’яка (картонна, паперова,
тканинна);
f) тара власного виготовлення і купована.
Усі ці ознаки можуть, так чи інакше, переплітатися в конкретному об’єкті
тари або упакування.
Матеріальні активи, які підприємство тривалий час (протягом багатьох
виробничих циклів) використовує у процесі виробництва продукції або надання
послуг, для цілей бухгалтерському обліку бухгалтерський апарат підприємства
поділяє на наступні групи:
 основні засоби, тобто об'єкти, очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких більший від одного року (або операційного циклу, якщо
він довший за рік). Їх інвентарна вартість, відповідно до Податкового кодексу
України [3], повинна бути вищою за 6000 грн.;
 малоцінні та інші необоротні матеріальні активи, термін використання яких
перевищує один рік (операційний цикл, якщо він довший за рік), а їх первісна
інвентарна вартість є меншою за 6000 грн.;
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 малоцінні та швидкозношувані предмети, які не можуть служити більше
одного року або нормального операційного циклу, якщо він перевищує цей
термін [2].
Отже, основним критерієм для зарахування окремих матеріальних активів
до складу МШП є їх нормативний тобто очікуваний термін служби. Вартісну
ознаку в такому випадку до уваги практично не беруть. Тобто балансова вартість
окремих таких тарних предметів може бути досить високою і навіть істотно
перевищувати межу вартості, визначену для основних засобів.
Нами було виявлено основні специфічні особливості сучасної методики
обліку тарних матеріалів у складі МШП, що, відповідно. повинно бути
відображено в Наказі про облікову політику (рис. 1).
Організація обліку МШП в будівельних організаціях, при їх передачі в
експлуатацію встановлена п.п. 23 ПБО 9: … «вартість малоцінних та
швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію, виключається зі
складу активів з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких
предметів за місцями експлуатації …»”.
Під час організації бухгалтерського обліку тари та тарних матеріалів у
підрозділах підприємства, необхідно передовсім забезпечити його повноту,
ідентичність облікової інформації у бухгалтерії і в матеріально відповідальних
осіб структурних підрозділів та своєчасність відображення господарських
процесів.
Особливості сучасної методики обліку
обліковують у складі оборотних активів
не нараховують знос, а списують їхню вартість повністю на витрати
діяльності у місяці, в якому такі предмети відпускають зі складів
підприємства його підрозділам для використання із передбачуваною
метою
аналітичний облік МШП, які перебувають у підрозділах підприємства,
здійснюють тільки у кількісному вираженні
вважають, що усі відпущені зі складів матеріально відповідальним
особам підрозділів підприємства МШП перебувають в експлуатації
нормативними документами з ведення бухгалтерського обліку не
визначено порядку обліку предметів низької вартості із можливим
терміном використання понад один рік, які недоцільно обліковувати у
складі необоротних активів підприємства

Рисунок 1 - Особливості методики обліку тари у складі МШП
З цією метою для аналітичного та зведеного обліку оборотних малоцінних
матеріальних активів доцільно використовувати спеціальний реєстр, який можна
назвати, наприклад, «Звіт про рух тарних матеріалів у матеріально
відповідальної особи». У формі цього документу необхідно передбачити як
загальні реквізити (назва підприємства та його ідендифікаційний номер; назва та
номер підрозділу; прізвище, ініціали та код матеріально відповідальної особи;
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місяць, за який складено звіт, тощо), так і конкретну інформацію щодо
матеріальних цінностей (назва та номенклатурний номер; залишки цінностей на
початок та кінець місяця за кількістю і їх вартістю; дані про надходження,
використання і переміщення малоцінних оборотних матеріальних активів тощо).
Звіт щомісяця повинна заповнювати у двох примірниках та підписувати
матеріально відповідальна особа. Його необхідно перевірити, підписати в інших
відповідальних посадовців (наприклад, начальника дільниці, майстра,
економіста тощо), затвердити у керівника підрозділу або підприємства чи їх
заступників і перший примірник подати до бухгалтерії. Другий примірник має
залишатися у матеріально відповідальної особи підрозділу. Перевіривши
правильність заповнення звіту, наведену інформацію використовують для
відображення в бухгалтерському обліку списання використаних у процесі
звичайної діяльності малоцінних предметів.
Облік тари ведеться не різних рахунках в залежності від напрямку
використання тари.
На рахунку 115 «Інвентарна тара» ведеться облік інвентарної тари. Тари
яка може використовуватись тривалий період та робити багато обертів. Ця тара
не віддається під заставу, а постійно знаходиться на підприємстві та
використовується для зберігання матеріальних цінностей на складах та для
забезпечення технологічних процесів виробництва (баки, кадки, чани, невеликі
цистерни), для забезпечення торгівельного процесу в роздрібній торгівлі
(контейнери, візки, корзини тощо).
За дебетом рахунку 115 відображається зарахування на баланс
підприємства інвентарної тари по її первісній вартості в кореспонденції з
рахунком 153, згрупувавшогося в результаті її придбання або самостійного
виготовлення. По кредиту – вибуття по вартості яка склалась на момент вибуття.
На рахунку 204 «Тара і тарні матеріали» ведеться облік тари і тарних
матеріалів, призначених для разового та багаторазового використання в
господарському обороті, але це стосується тільки тієї тари вартість якої не
входить в вартість готових виробів продукції. Ця тара являється окремо
ідентифікованим активом. Тара для зберігання, пакування та транспортування
продукції підприємства яка може бути придбана або виготовлена самостійно цим
підприємством обліковується також на рахунку 204. За дебетом цього рахунку
відображається надходження тари, а за кредитом – використання або вибуття.
На рахунку 284 «Тара під товарами» обліковується тара, яка надходить
разом з товарами, але вартість якої обліковується окремо від вартості товарів. За
дебетом рахунку 284 відображається надходження тари, за кредитом – вибуття
або уцінка.
Висновки. Очевидно, що охарактеризований варіант бухгалтерського
обліку тари за підрозділами їх використання є доволі простим, забезпечує
поєднання аналітичного та зведеного обліку і використання комп'ютерних
технологій.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ
КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
У статті визначені особливості організації та методики обліку та аналізу
касових операцій комерційного банку. Розглядаються проблеми організації
бухгалтерського обліку касових операцій комерційного банку в Україні,
законодавчі та нормативно-правові акти відповідно до яких проводиться
розрахунково-касове обслуговування клієнтів комерційного банку.
Ключові слова: готівка, готівковий обіг касові операції, каса, ліміт каси,
розрахунково-касове обслуговування, касові документи.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Однією з основних функцій комерційного банку є
розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Своєчасні операції по даному
виду обслуговування дають можливість забезпечити збереження грошових
коштів клієнтів. Розрахунково-касові операції займають вагоме місце в
діяльності банку та є важливими для забезпечення ефективного функціонування
економіки на макрорівні та мікрорівні. У зв’язку з тим, що на фінансовому ринку
досить швидко зростає конкуренція серед банків, то питання з приводу
здійснення даного виду операцій банку є і будуть актуальними.
Формулювання цілей статті. Ціль написання статті полягає у визначенні
особливостей організації та методики обліку та аналізу касових операцій
комерційного банку. При цьому необхідно здійснити розгляд проблем
організації бухгалтерського обліку касових операцій комерційного банку в
Україні, законодавчі та нормативно-правові акти відповідно до яких проводиться
розрахунково-касове обслуговування клієнтів комерційного банку.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Щороку все вагомішими
є внески у дослідження проблем розрахунково-касового обслуговування та його
покращення. Для того щоб банк був конкурентоспроможним у наданні саме
таких
послуг
необхідно
проводити
аналіз
розрахунково-касового
обслуговування та постійно здійснювати його покращення. Саме формулювання
основних
властивостей
організації
обліку
розрахунково-касового
обслуговування клієнтів комерційного банку і є ціллю написання статті.
Проблемам розрахунково-касового обслуговування також приділяється багато
уваги у працях С. Валдес, Ж. Ламбен, В. Заутер, Дж. Сондерс, Ж. Стуфле, Л. Д.
Батраков, Т. Г. Ковальчук, О. В. Яровенко, Л. С. Ситник, А. М. Мороз, М. П.
Березина, А. Д. Шеремет та інші. Завдяки своїм науковим працям вони зробили
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значний внесок у дослідження цих проблем та покращення розрахунковокасового обслуговування клієнтів комерційного банку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Операційна каса банку – це
приміщення банку (філії, відділення) у якому здійснюються касові операції.
Касові операції – це приймання та видача готівкових коштів банку;
здійснення обміну національної валюти на банкноти інших номіналів; якщо
банкноти не придатні до грошового обігу здійснення обміну таких
банкнот/металів; підкріплення установи банку готівкою та вивезення її
надлишків; проведення інкасації коштів прийнятих від клієнтів банку.
Кожний банк на свій розсуд встановлює порядок здійснення касового
обслуговування фізичних та юридичних осіб. За допомогою банківської системи
здійснюються грошові платежі та розрахунки суб’єктів господарювання та
населення. Банки здійснюють одну з основних функцій перетворюючи вільні
грошові ресурси на капітал. У свою чергу ці кошти дають змогу здійснювати
інвестиційні, кредитні та інші операції. Завдяки цьому можна забезпечити
економіку додатковими ресурсами.
При здійсненні касових операцій комерційний банк України повинен
дотримуватися деяких вимог. По-перше, для зберігання коштів суб’єктів
господарювання мають бути відкриті відповідні рахунки. По-друге, лише за
цільовим призначенням суб’єкти господарювання можуть витрачати кошти
шляхом переказу або зняття з рахунків, відкритих в банках. Тобто на дану суму,
яка буде витрачена або переказана необхідно надати документи які
підтверджують походження коштів. По-третє, є певний ліміт в межах якого
суб’єкти господарювання мають змогу зберігати кошти в касі.
Для документального відображення приймання готівки призначені
прибуткові касові документи, такі як: прибутковий касовий ордер, заява на
переказ готівки, рахунки на сплату.
Для документального відображення видачі готівки призначені видаткові
касові документи, такі як: видатковий касовий ордер, грошові чеки, заява на
видачу готівки. В деяких з цих документів, як правило, клієнтам необхідно
зазначити на які цілі відбувається отримання готівки (наприклад, витрати на
відрядження, отримання заробітної плати, і так далі).
Під час здійснення касових операцій має бути належним чином здійснена
організація обліку проведених операцій, а саме:
– обов'язкове приймання готівкових коштів від клієнтів;
– вчасно та в повному обсязі оприбутковувати готівку як в національній так і в
іноземній валюті, яка надходить від клієнтів для зарахування на вказані рахунки;
– здійснювати видачу клієнтам придатних грошових коштів у національній та
іноземній валюті;
– всі операції проведені в операційній касі обов’язково мають бути
документально підтвердженими;
– в бухгалтерському обліку операції відображаються того ж дня, коли вони були
здійснені;
– контроль прийнятих документів здійснюються протягом операційного часу;
– надання безпечних умов для роботи з готівкою та її зберіганням;
– проведення аналізу стану надходжень і видачі готівки в національній валюті;
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– при здійснення операції на суму, яка перевищує 50000 гривень, у тому числі в
еквіваленті, проводити ідентифікацію клієнтів.
Комерційний банк веде облік операцій з розрахунково-касового
обслуговування. Він складається з синтетичного та аналітичного обліків. У свою
чергу синтетичний облік показує сумарні показники по касових операціях у
грошовому еквіваленті. Аналітичний – деталізує дані показники. Є досить багато
операцій банку, які впливають на його конкурентоспроможність. Однією з таких
операцій є розрахунково-касове обслуговування. За допомогою нього банк має
змогу отримувати основну частку потоків загального грошового обороту. Тому
навіть найменші перебої під час здійснення розрахунково-касового
обслуговування мають негативний вплив на економіку, виробничий розвиток та
здійснення надання послуг.
Облік касових операцій має досить багато особливостей і є розгалуженим.
Банкноти та монети, дорожні чеки згідно «Плану рахунків бухгалтерського
обліку банків України» обліковуються за рахунками розділу 10 «Готівкові
кошти». Аналітичний облік по даних рахунках здійснюються в залежності від
того чи це філія комерційного банку (1001 "Банкноти та монети в касі банку") чи
територіально відокремлене безбалансове відділення (1002 "Банкноти та монети
в касі безбалансових установ банку"). Відповідно до міжнародних стандартів в
балансі комерційного банку відображається загальна сума банкнот і монет, не
беручи до уваги те, в якій валюті вони є в розпорядженні на даний час. Тому
важливо організувати систему обліку так, щоб у будь-який момент була змога
перевірити наявність готівкових коштів. В Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України (№280 від 25 грудня 2017 року)
вказане призначення кожного з даних рахунків.
Вся готівка, що надходить до операційної каси комерційного банку
повинна оприбутковуватися і зараховуватися на рахунки того ж робочого дня.
Завдяки збільшенню готівкових коштів банк збільшує свої активи та
відповідно робиться запис за дебетом рахунків, де ці кошти обліковуються.
Відповідно до цього, бухгалтерське проведення даних операцій буде
відображено так:
- за дебетом рахунки готівкових коштів (1001 «Банкноти та монети в касі банку»
чи 1002 "Банкноти та монети в касі безбалансових установ банку»);
- за кредитом різні рахунки (2902 «Кредиторська заборгованість за прийняті
платежі», 2924 "Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з
використанням платіжних карток", 2909 «Інша кредиторська заборгованість за
операціями з клієнтами банку» і так далі).
Коли проводиться прийняття готівкових коштів від фізичних чи
юридичних осіб до операційної каси банку та зараховує дану суму на поточний
рахунок виконується запис, по дебету якого вказується рахунок 1001 чи 1002, а
за кредитом – рахунок на який здійснюється поповнення, в залежності від типу
клієнта. Якщо касир здійснює прийняття коштів від юридичної чи фізичної особи
для того, щоб перерахувати кошти на рахунки інших осіб, то за дебетом буде
відображено рахунки 1001 чи 1002, а за кредитом:
- 2520 «Поточні бюджетні рахунки клієнтів, які утримуються з Державного
бюджету України»;
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- 2530 «Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до
спеціального фонду Державного бюджету України»;
- 2600 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом»;
- 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»;
- 2650 «Поточні рахунки небанківських фінансових установ»;
- 2902 «Кредиторська заборгованість за прийняті платежі».
Якщо рахунок 1001 (1002) дебетується і рахунок 2902 чи 2909
кредитується, то це означає, що відбулося прийняття готівкових коштів в
національній (іноземній) валюті від фізичної або юридичної особи, щоб
переказати кошти без відкриття рахунку.
Згідно прибуткових касових документів відображення в обліку
відбувається одразу після прийняття коштів касою банку, а от з видатковими
касовими документами навпаки, їх подають в касу для оплати лише після
відображення коштів на рахунках бухгалтерського обліку.
Касири комерційного банку зобов’язані вести щоденні записи прийнятих
та виданих грошових сум у відповідній книзі обліку.
Завдяки зменшенню готівкових коштів банк зменшує свої активи та
відповідно робиться запис за кредитом рахунків, де ці кошти обліковуються.
Відповідно до цього, бухгалтерське проведення даних операцій відображається
так:
- за дебетом різні рахунки (2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», 2924
«Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних
карток», 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»);
- за кредитом рахунки готівкових коштів (1001 чи 1002).
За допомогою використання балансових рахунків 1811 "Дебіторська
заборгованість за операціями з готівкою" та 1911 «Кредиторська заборгованість
за операціями з готівкою» здійснюється облік операцій пов’язаних з купівлею чи
продажом готівкових коштів банків та НБУ. Якщо банку необхідно здійснити
купівлю готівки він має змогу це здійснити в установах НБУ або ж в інших
банках. Якщо ж навпаки в операційній касі є надлишок готівки, то її можна
передавати в інші банки, які потребують підкріплення. Комерційний банк може
купувати або передавати готівкові кошти іншим банкам за відповідну плату.
Коли відбувається перерахунок коштів за надання готівки у бухгалтерському
обліку проводиться запис, в якому:
- за дебетом відображено рахунок 1811;
- за кредитом – 1200 «Кореспондентський рахунок».
Коли ж навпаки здійснюється отримання готівки через інкасаторів чи
підрозділ, який перевозить цінності та здійснює інкасацію коштів в операційну
касу банка, то вказується:
- дебет 1001 (1002);
- кредит 1811.
Операції, які пов’язані із здаванням готівкових коштів необхідно
відображати в бухгалтерському обліку такими проведеннями:
1) після того як здійснена видача готівки з операційної каси дебетується рахунок
1007 «Банкноти та монети в дорозі», а кредитується – 1001 (1002);
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2)після того як надійшли кошти на кореспондентський рахунок комерційного
банку дебетується 1200, а кредитується – 1911;
3) якщо одночасно зняття та надходження коштів до операційної каси, то
дебетується рахунок 1911, а кредитується – 1007.
Рахунок 6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касового
обслуговування клієнтів» використовують коли необхідно здійснити прийняття
комісії за послуги комерційного банку. Якщо касиру необхідно
отримати/передати підкріплення у вигляді грошових коштів, банківських
металів між філіями банку чи головним операційним управлінням необхідно
використовувати рахунки 3906 «Дебіторська заборгованість за операціями з
готівкою між установами банку» та 3907 «Кредиторська заборгованість за
операціями з готівкою між установами банку». Дані перевезення можуть бути
здійснені як інкасаторським апаратом НБУ, так і власними силами банку.
Висновки. Отже, однією з найважливіших складових діяльності банку є
організація обліку обслуговування розрахунково-касових операцій. Це,
по-перше, система методів та заходів, яка дає змогу забезпечити оптимальне
функціонування обліку розрахунково-касових операцій. По-друге, це також
своєчасне та ґрунтовне складання статистичних і аналітичних звітів. А також
надзвичайно важливою складовою банківської роботи є адекватність системи
бухгалтерського контролю та використання облікової інформації для
ефективного вирішення управлінських завдань.
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Смакогуз А.О.
здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОНЯТТЯ МАЙНОВОГО СТАНУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ, ТА
ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО В ОБЛІКУ
У статті визначено економічну сутність майнового стану як об’єкта
обліку. Досліджено чинники які впливають на показник майнового стану та
діяльність підприємства в цілому. Відображено типову кореспонденцію
рахунків з обліку майнового стану підприємства.
Ключові слова: майновий стан, фінансовий стан, економічна категорія,
виробничі фонди, статутний капітал.
Актуальність теми майнового стану є необхідністю для ефективного
управління діяльності підприємств в умовах сучасного стану економіки,
методичного та законодавчого забезпечення ефективного функціонування
підприємств.
Недосконалістю теоретичного, а також антикризового управління
постають питання:
1-необхідність проведення системних досліджень з формування цілісного
наукового антикризового управління фінансами підприємств;
2- удосконалення політики держави в галузі реабілітації реального сектору
економіки, що сприяє підвищенню фінансової безпеки, вітчизняних підприємств
і економіки в цілому.
Майновий стан підприємства і механізми його оцінки використання це
одна з найважливіших характеристик успішності ведення фінансовогосподарської діяльності організації. Дана сторона зазнає впливу з боку багатьох
факторів, які набувають ще більшої актуальності при аналізі майна підприємств
переробної галузі. Взявши до уваги сучасний стан промислових підприємств
України, які характеризуються проблемою високого ступеня зношеності,
моральної та фізичної застарілості основних фондів [1].
Виходячи з цього метою статті є дослідження майнового стану, як
економічна категорія та відображення його в обліку.
Вагомий внесок у дослідження проблем майнового стану підприємства, і
зокрема, у вирішення згаданих вище проблем, зробили такі вітчизняні та
зарубіжні вчені: Є. Барвінська, І. Бойчик, С. Голов, Н. Єфіменко, А. Кіт,
А. Кобиленська, О. Крайник, О. Кузвмін, О. Мельник, Л. Мельник, О. Семенів,
П. Харків. Вони досліджували проблеми оцінювання і планування економічних
показників діяльності підприємства враховуючи зарубіжну та українську
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специфіки. Дана проблематика набуває особливої значущості та потребує
проведення подальших досліджень у цьому напрямку.
Діяльність будь-якого підприємства повинна забезпечуватися засобами,
що необхідні для задоволення його потреб. Сукупність засобів підприємства
називають майном. Відповідно до Господарського Кодексу України майном
визначається сукупність речей та інших цінностей (а також нематеріальні
активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у
діяльності суб’єктів господарювання та відображаються в їх балансі [2].
Підприємства та інші суб’єкти господарювання здійснюють оперативний,
статистичний і бухгалтерський облік майна. Оперативний облік спрямований на
періодичний збір інформації, необхідної для поточної господарської діяльності.
Ці відомості використовуються для прийняття тих чи інших оперативноуправлінських рішень. Статистичний облік передбачає систематичний збір
певних натуральних чи грошових показників, які узагальнюються в обов’язковій
звітності. Бухгалтерський облік - це суцільне, безперервне, взаємопов’язане,
повне і об’єктивне відображення стану та руху всіх фінансових та матеріальних
засобів підприємства на основі первинних документів про ту чи іншу
господарську операцію.
Відповідно до ч.1 ст.145 Господарського Кодексу України майновий стан
суб’єкта господарювання визначається сукупністю належних йому майнових
прав та майнових зобов’язань, що відображається у бухгалтерському обліку його
господарської діяльності відповідно до вимог закону [2].
Підприємства ведуть бухгалтерський облік майна та наслідків своєї роботи
згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку. При проведенні
бухгалтерського обліку підприємства повинні забезпечити повноту
відображення за звітний період всіх господарських операцій. Записи в реєстрах
бухгалтерського обліку здійснюються на підставі первинних документів, що
фіксують здійснення господарських операцій.
Для правильної організації господарської діяльності підприємства
необхідно знати, які кошти воно має в розпорядженні, куди ці кошти вкладені, а
також за рахунок яких джерел вони створені та для чого призначені.
Основним об’єктом, що забезпечує господарську діяльність, є засоби
виробництва, до яких перш за все належать основні засоби. Вони
використовуються в господарській діяльності тривалий час, не змінюючи свого
зовнішнього вигляду. Зношуючись поступово, вони переносять свою вартість на
продукцію, що виготовляється, частинами протягом нормативного строку їх
служби.
До виробничих основних засобів (фондів) відносять: будівлі, споруди,
обладнання, машини,транспортні засоби та інші об’єкти, які функціонують у
сфері матеріального виробництва.
Завданням бухгалтерського обліку основних засобів є :
1) правильне документальне оформлення і своєчасне відображення в
облікових реєстрах надходження основних засобів,їх внутрішнього переміщення
та вибуття;
2) правильне обчислення і відображення в обліку суми зношення основних
засобів;
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3) точне визначення результатів у разі ліквідації основних засобів;
4) контроль за витратами на ремонт основних засобів, за їх збереженням й
ефективністю використання.
Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об’єкт, тобто закінчений
будинок (будівля), предмет або комплекс предметів з усім знаряддям та
пристроями. Інвентарні об’єкти діляться на прості(одиничні) і складні,що
складаються з декількох предметів. Ознакою відокремлення одного виду
інвентарних об’єктів від іншого служить виконання ними самостійних функцій.
Кожному інвентарному об’єкту присвоюють певний номер, який
зберігається за цим об’єктом на весь час його знаходження в експлуатації, в
запасі або консервації . Інвентарний номер прикріплюють або позначають на
предметі, який беруть на облік, і обов’язково вказують у документах,пов’язаних
із рухом основних засобів.
За натурально-речовим складом і залежно від мети використання та
виконуваних функцій основні засоби об’єднують у такі групи і підгрупи. Будівлікорпуси цехів, майстерень, заводоуправління, житлові будівлі та інші
архітектурно-будівельні об’єкти виробничого, адміністративно-господарського і
соціально-побутового призначення.
Споруди (нафтові і газові свердловини, автомобільні дороги, водоймища
та інші), які є сукупністю інженерно-будівельних об’єктів, призначених для
виконання технічних або загальних функцій процесу виробництва без зміни
процесу праці та його результатів. Інвентарним об’єктом вважається кожна
окрема споруда з усім обладнанням, що належить до неї.
Машини та обладнання: а) силові машини та обладнання (атомні реактори,
котли, парові двигуни, турбіни, силові трансформатори, двигуни внутрішнього
згорання та інші), які являють собою машини-генератори та машини-двигуни,
що виробляють електричну і теплову енергію або перетворюють її на механічну
енергію руху.
У групі «Машини та обладнання» обліковують усі автоматичні лінії,
окремі машини та їх сукупність, які є самостійним інвентарним об’єктом.
Автоматичним вважається обладнання з програмним управлінням, а також
верстати, машини і агрегати що виконують основні операції безпосередньої дії
на предмети праці без участі людини.
Транспортні
засоби
(рухомий
склад
залізничного,
водного,
автомобільного, повітряного та комунального транспорту) у сукупності являють
собою засоби пересування, призначені для переміщення людей та
транспортування вантажів і речовин різного призначення.
Інструменти (електрогрилі, вібратори, відбійні молотки та інші) - це
основні засоби, які використовують у процесі ручної праці або прикріплюють до
машини для посилення або збільшення її робочих органів.
Виробничий інвентар та знаряддя (верстати, баки, контейнери та
інвентарна тара) - це ті предмети, що використовуються для полегшення
виробних операцій під час роботи.
Іншими основними засобами є бібліотечні фонди, капітальні затрати в
орендовані основні засоби тощо [3, c.14-17].
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Бухгалтерія підприємства визначає належність основних засобів до тієї чи
іншої облікової групи за даними паспортів, інструкцій щодо експлуатації, описів
та іншої технічної документації.
У бухгалтерському обліку «Основні засоби» поділяються на власні, що
належать певному підприємству та орендовані, які перебувають у його
тимчасовому користуванні за певну плату. Вартість власних основних засобів, їх
рух, нарахування зносу відображають у балансі.
Основні засоби оцінюють за первісною, відновною (ринковою) та
залишковою вартістю.
Первісною вартістю об’єкта основних засобів вважають: 1) для будівель та
споруд у разі підрядного способу їх будівництва кошторисну вартість об’єкта. 2)
для обладнання - величина затрат на придбання, включаючи витрати на доставку,
монтаж, установку. 3) для об’єктів основних засобів, що надійшли безоплатно –
вартість, що їх передбачає, яку вказують у документах на передачу, з додаванням
у необхідних випадках затрат на установку об’єкта; 4) для основних засобів, що
вже були в експлуатації і придбані за плату, фактичні затрати – на придбання,
доставку та установку.
Сукупність показників первісної, відновної та залишкової вартості
застосовують для аналізу динаміки стану та використання основних засобів, за
результатами якого приймаються відповідні управлінські рішення.
Елементом засобів виробництва є також нематеріальні активи – об’єкти
довгострокового вкладення, які мають оцінку, але не належать до майнових
цінностей. Це право на користування землею, водою, іншими природними
ресурсами, патенти, винаходи, а також інші майнові права, у тому числі на
інтелектуальну власність. Нематеріальні активи, як і основні засоби, переносять
свою первинну вартість на витрати виробництва протягом нормативного строку
їхньої служби.
До джерел формування коштів як об’єктів забезпечення діяльності
підприємства належать: статутний капітал – сукупність вкладів засновників
(власників) у майно в грошовому виразі при утворенні підприємства для
забезпечення його діяльності, прибуток, одержаний від реалізації продукції та
від інших видів господарської діяльності підприємства з початку року до
звітного періоду.
До об’єктів, що визначають господарську діяльність підприємства,
належать:
1) запаси і витрати (сировина, матеріали, вироби комплектації, тара, паливо
та інші), які використовуються в одному акті виробництва і тому всю свою
вартість переносять відразу на собівартість продукції, що з них виробляється;
2) давальницька сировина і матеріали;
3) готова продукція (обліковується за фактичною виробничою
собівартістю);
4) грошові кошти (сума грошових коштів у касі підприємства готівкою,
коштів, які зберігаються на рахунках в установах банку, а також цінних паперів
та інших грошових коштів підприємства);
5) кошти на рахунках (дебіторська заборгованість за товари та послуги, за
видані аванси, за одержані векселі, суми за підзвітними особами та інші);
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6) суми прибутку,які належать перерахуванню в бюджет [3].
Відповідно до ч.1ст. 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
і професійну оціночну діяльність в Україні, оцінка майна, майнових прав – це
процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою
нормативно – правовими актами, зазначеними у ст.9 цього Закону, і є
результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності [3].
Окрім законів щодо регулювання відносин у сфері оцінки майна,
приймаються підзаконні акти. Найбільш вагомі: Національні стандарти 1-4,
Методика оцінки майна, Методика оцінки об’єктів інтелектуальної власності.
У свою чергу, поняття «практична діяльність з оцінки майна» ширше за
поняття «незалежна оцінка». Так практичну діяльність з оцінки майна
здійснюють усі суб’єкти оціночної діяльності, а правом на здійснення незалежної
оцінки наділені лише суб’єкти господарювання.
Майно, яке належить підприємству, дає не лише можливість здійснювати
господарську діяльність, а й збільшувати обсяги виробництва, підвищувати
якість продукції, конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринку. Від кількісного та якісного складу майна залежить
фінансовий стан підприємства, здатність до економічного зростання та стійкість
до кризових явищ. Тому будь-який власник зацікавлений у збереженні та
примноженні майна підприємства.
Активи як економічні ресурси підприємства у формі сукупних майнових
цінностей, що використовуються у господарській діяльності з метою одержання
прибутку. Все майно, яким володіє підприємство, і яке відображене в його
балансі, називається активами підприємства. Активи повинні належати
підприємству на правах власності або розпорядження [4].
Структура майна дає загальне уявлення про фінансовий стан підприємства.
Вона показує частку кожного елемента в активах та співвідношення позикових і
власних коштів підприємства в пасивах. У структурі вартості майна
відображується специфіка діяльності кожного підприємства (таблиця 1).
Таблиця 1– Відображення типової кореспонденції рахунків
Зміст господарської операції
Придбання обладнання
Витрати на доставку
Витрати на монтаж і налагодження
Витрати на навчання персоналу
Введення обладнання в експлуатацію
Розрахунки з постачальниками
Первісна вартість будинку в балансі
Списання амортизації будинку
Дооцінка будинку до справедливої вартості

Дт
152
152
152
92
10
631
10
131
10

Кт
631
631
631
631
152
311
131
10
411

Функціонування підприємств у ринковій економіці вимагає формування
дієвого механізму управління майном, що забезпечує їх безперервний розвиток,
економічне зростання та збереження фінансової незалежності. Відомо, що
найважливішим елементом економічного потенціалу підприємства виступає
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майно у різних формах їх існування. Одночасно через склад та структуру майна,
джерела їх формування розкривається їх майновий потенціал підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
У статті проаналізовано сутність та особливості застосування різних
методів обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, визначено
позитивні та негативні аспекти практичної реалізації застосування різних
методів обліку витрат та калькулювання собівартості сільськогосподарської
продукції.
Ключові слова: бухгалтерський облік, витрати виробництва, собівартість
продукції, методи обліку витрат, калькулювання собівартості продукції.
В умовах значного зростання ролі витрат на виробництво, як засобу
контролю за процесом виробництва сільськогосподарської продукції, прийоми
обліку витрат покликані оперативно та достовірно відображати собівартість
продукції. Правильне використання показника собівартості в управлінні
підприємством повністю обумовлюється обґрунтованим застосуванням методів
обліку витрат та калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції.
Питання обліку витрат і калькулювання собівартості продукції висвітлено у
працях вітчизняних вчених-економістів, зокрема: Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова,
М.В. Кужельного, Л.В. Нападовської, В.Ф. Палія, М.С. Пушкаря, В.В. Сопко та
інших вчених-економістів. Дослідження науковців спрямовуються на вибір і
розробку оптимальної методики обліку витрат та калькулювання собівартості
сільськогосподарської продукції, яка враховує специфіку діяльності підприємств
та задовольняє різнопланові інформаційні потреби у процесі прийняття
управлінських рішень.
Під методом обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості
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продукції більшість авторів розуміють сукупність прийомів документування та
відображення виробничих витрат, які забезпечують визначення фактичної
собівартості продукції, а також віднесення витрат на одиницю продукції [3, с.
20]. Я.П. Іщенко під методом обліку витрат розглядає комплекс прийомів їх
групування і відображення в розрізі об’єктів обліку з метою обґрунтованого
визначення собівартості продукції, а також забезпечення контролю за їх
формуванням і забезпечення користувачів необхідною інформацією про витрати
для управління ними [6, с. 93].
На основі опрацювання економічної літератури щодо визначення методів
обліку витрат та калькулювання собівартості продукції можна відзначити, що
вчені виділяють чотири підходи до розуміння взаємозв’язку досліджуваних
понять: 1) калькулювання обумовлює облік витрат; 2) облік витрат обумовлює
калькулювання; 3) облік та калькулювання тотожні; 4) калькулювання та облік
є незалежними процесами.
На нашу думку, під калькулюванням потрібно розглядати розрахунок
собівартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг
підприємства для цілей управління виробництвом. В свою чергу застосовані
методи обліку витрат покликані зафіксувати та представити витрати як в
найоптимальнішому розрізі з метою подальшого достовірного обчислення
показника собівартості продукції.
В калькуляційному обліку об’єкти вказують ознаку групування витрат і
одночасно характеризують метод калькулювання, який визначається прийнятим
методом обліку виробничих витрат (рис. 1).
Методи обліку витрат

Ознаки класифікації

За способом здійснення
обліку контролю витрат

За повнотою охоплення
витрат
Вхідна інформація для
обчислення собівартості
За об’єктами групування
витрат

Централізований метод
обліку

Облік за центрами
відповідальності

Система калькулювання
повних витрат

Система калькулювання
змінних витрат

Система калькулювання
фактичних витрат

Система калькулювання
нормативних витрат

Позамовне
калькулювання

Попроцесне
калькулювання

Попередільне
калькулювання

Рисунок 1 - Класифікація методів обліку витрат підприємства
Залежно від характеру виробничої діяльності облік витрат може
здійснюватися різними методами, основою застосування яких становлять дві
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системи калькулювання: позамовна та попроцесна. Попроцесний та позамовний
методи обліку витрат передбачають відображення всіх витрат, які мали місце в
процесі здійснення виробничо-господарської діяльності.
У вітчизняній теорії ідентифікація позамовного і попроцесного методів
обліку витрат здійснюється з позиції обрання «об’єкту обліку виробничих
витрат» як «первинної облікової одиниці, за якою ведеться аналітичний облік
витрат»: при позамовному методі – це види продукції (замовлення); при
попроцесному методі – це процеси.
При застосуванні попроцесного методу облік виробничих витрат (тобто
облік витрат у залишках незавершеного виробництва на початок і кінець періоду,
збільшень і зменшень витрат у незавершеному виробництві за період) ведеться
за процесами в розрізі видів продукції та статей калькуляції [5, с. 157].
В нинішніх умовах значно розширюються можливості практичного
впровадження позамовного методу обліку витрат, що є результатом орієнтації
підприємств на задоволення індивідуальних потреб клієнтів. При використанні
позамовного методу об’єктом обліку витрат є окреме виробниче замовлення. За
умови реалізації цього методу прямі витрати матеріалів та заробітної плати
відносять на конкретне замовлення на підставі первинних документів, а накладні
витрати розподіляють між замовленнями на підставі нормативних ставок
пропорційно до фактичного обсягу бази розподілу [1, с. 92-94].
Практика діяльності вітчизняних підприємств свідчить, що позамовний
метод переважно застосовується у тих сферах матеріального виробництва, де
одиниця продукції має характерні властивості та легко ідентифікується.
Враховуючи зазначене, позамовний метод обліку витрат, не набув популярності
на сільськогосподарських підприємствах, оскільки продукція, що ними
виробляється, як правило, є однорідною та не вирізняється індивідуальними,
унікальними параметрами. Крім того, основний недолік практичного
застосування позамовного методу обліку витрат пов’язаний передусім із
відсутністю поточного контролю за використанням ресурсів на виробництво
продукції, що має важливе значення в для сільськогосподарських підприємств
через властиву їм значну тривалість операційного циклу.
Значного поширення у галузі сільського господарства набув нормативний
метод обліку витрат, оскільки його використання дає змогу виявляти внутрішні
резерви зниження собівартості продукції та оперативного управління процесом
виробництва. Нормативний метод обліку витрат базується на оперативному
виявленні відхилень від затверджених норм та проведення аналізу для усунення
й запобігання причин їх виникнення. Застосування нормативного методу обліку
витрат забезпечує здійснення поточного та попереднього контролю за нормами
використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів на виробництво
сільськогосподарської продукції.
Новим етапом розвитку як управлінського обліку, так і його методології,
став метод обліку за центрами відповідальності, який вже на початку 50-х років
набув значного поширення в зарубіжних країнах. Центри відповідальності
призначені для контролю діяльності осіб, які мають право розпоряджатися
фінансовими ресурсами підприємства. У 1952 р. Дж. А. Хіггінс на основі ідей
«стандарт-кост» сформував концепцію центрів відповідальності. Це нове
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трактування обліку, спрямоване на організацію поведінки адміністраторів, його
мета - не скільки контроль, скільки допомога адміністраторам в організації
самоконтролю [7].
Вчені зазначають, що для задоволення інформаційних потреб керівництва
застосування нормативного та попередільного методів недостатньо, тому
підприємствами можуть використовуватися метод обліку витрат і
калькулювання собівартості «директ-костинг». Використання цього методу
дозволить виявляти найбільш рентабельні види продукції та приймати відповідні
рішення щодо їх виробництва. Зазначений метод передбачає визначення
неповної собівартості, тобто собівартості без непрямих витрат. «Директкостинг» є однією з основних систем управлінського обліку, яка не відноситься
до обов’язкових, але широко впроваджена на провідних капіталістичних фірмах.
Основною перевагою методу «директ-костинг» є те, що на основі інформації, яка
формується, можна приймати оперативні управлінські рішення [2].
Першою особливістю системи «директ-костинг» є розподіл виробничих
витрат на постійні та змінні. Друга особливість - інтеграція управлінського та
фінансового обліку. Система «директ-костинг» полягає в тому, що записи
виробничого (управлінського) та фінансового обліку об’єднують у загальну
систему й відображають у головній книзі. Регулярно виробничі витрати та звіт
про прибутки й збитки подають керівництву у вигляді залежності даних
«вартість – обсяг виробництва – прибуток». Третя особливість: калькуляція
собівартості продукції за системою «директ-костинг» є процесом
багатостадійного складання звіту про доходи підприємств. Ці звіти складають на
основі маржинального доходу, який застосовують для аналізу прибутковості й
прийняття управлінських рішень [4].
Крім
вищезгаданих
методів
обліку
витрат,
в
практиці
сільськогосподарських підприємств, залежно від поставлених завдань
управлінського обліку, можна використовувати і такі методи, як «таргеткостинг» – для встановлення доцільності виробництва того чи іншого виду
продукції. При цьому реалізаційна ціна може визначатися як маркетинговою
службою підприємства, так і державою; бенчмаркінг – для порівняння
показників і якісних параметрів у межах підприємств, підрозділів (ферм, бригад);
вартісний аналіз – для планування витрат та фінансово-господарської діяльності
підприємства [7].
Таким чином, при виборі методів обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції необхідно враховувати широкий спектр чинників, а саме:
галузеву специфіку підприємства, особливості технологічного процесу,
масштаби діяльності підприємства, його організаційну структуру тощо. Важливо
відзначити, що нормативно-правовими актами не регламентовано порядок
використання методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
сільськогосподарського виробництва, що значно ускладнює роботу практиківобліковців та призводить до неточності відображення інформації в обліковій
системі. Підприємство самостійно може обирати методи обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції, які відповідають специфіці його
діяльності. Однак в галузі сільського господарства цей вибір обмежений через
необхідність подання звітності до органів державної статистики про структуру
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виробничої собівартості продукції.
З метою формування інформаційного забезпечення управління витратами в
необхідному аналітичному розрізі доцільно поєднувати кілька методів обліку
витрат (директ-костинг, стандарт-костинг, таргет-костинг, нормативний метод,
позамовний метод, попроцесний метод та ін.) з їх ув’язкою з доцільними
методами калькулювання собівартості виготовленої продукції. Реалізація цього
завдання значно спрощується в умовах автоматизованої обробки облікових
даних. Використання інформаційних систем та технологій зменшує
трудомісткість облікової роботи, забезпечує оперативність отримання вихідної
облікової інформації та правильність розрахунків.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто проблеми вдосконалення обліку прибутку та його
розподілу в господарській діяльності підприємства. Досліджено поняття
«прибуток», узагальнено сучасні підходи до визначення порядку формування та
використання прибутку. Проведено аналіз напрямів розподілу чистого прибутку
підприємств. Розглянуто законодавчо-нормативну базу та літературні
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джерела бухгалтерського обліку прибутку. Наведено облік фінансових
результатів.
Ключові слова: прибуток, чистий прибуток, фінансовий результат, доходи,
витрати, бухгалтерський облік
Постановка проблеми. У працях багатьох вчених-економістів таку
фінансову категорію, як прибуток, нерозривно пов’язують з однією з форм
капіталу, доходом, рентою, показником ефективності господарської діяльності
та багатьма іншими категоріями, тому є необхідним визначення економічної
сутності такої фінансової категорії, як прибуток.
З’ясування економічної сутності прибутку, його функцій та видів має велике
значення для визначення джерел його формування, розподілу та механізму
безперервного зростання. Оскільки прибуток вважається однією з найбільш
неоднозначних економічних категорій, складність визначення його економічної
сутності обумовлена різноманітністю інтересів підприємства, які він відображає.
Прибуток підприємства є складовою частиною доходу, що залишається після
відшкодування всіх витрат на забезпечення господарської діяльності
підприємства та сплати податків. Він характеризує перевищення надходжень над
витратами та вважається одним з головних показників результативності
діяльності підприємства.
Існує низка чинників, які безпосередньо впливають на формування
прибутку. По-перше нестабільна ситуація в Україні та інші фактори впливають
негативно на економіку нашої країни, що призводить до високої інфляції,
відсутності довіри інвесторів (особливо іноземних), а також низької купівельної
спроможності населення та високої собівартості продукції. По-друге велике
податкове навантаження, тому підприємства втрачають сенс отримання
прибутку. По-третє, частина прибутку, що залишається на підприємстві після
сплати податків, інших обов’язкових платежів, виплати дивідендів,
спрямовується на матеріальне заохочення працюючих, надання соціальних пільг,
утримання об’єктів соціальної сфери. По-четверте, за рахунок прибутку
формуються доходи бюджетів різного рівня, відбувається погашення
зобов’язань фірми перед банками, іншими кредиторами та інвесторами. Тому
кожна фірма зацікавлена у зростанні прибутку.
В умовах ринкової економіки основною метою функціонування будь-якого
підприємства є прибуток, який є показником ефективності роботи
господарюючого суб’єкта. На сьогоднішній день в умовах реформування
української економіки спостерігається тенденція до зниження рівня
рентабельності виробництва, тому дана проблема є дуже актуальною та потребує
подальшого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати дослідження проблем
формування прибутку і його використання викладені в працях видатних вчених
світового рівня: А. Сміта, К. Маркса та інших; ці проблеми розглядаються у
наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів: Ф. Бутинця, І.
Баканова, I. Бланка, Г. Кірейцева, А. Лафера, Р. Мертона, С. Самсонова, В.М.
Чумаченка А. Шеремета та інших.
Значне місце посідають дослідження таких науковців, як, зокрема, С.Ф.
Покропивний, А.А. Мазаракі, Ф. Найт, А. Сміт, П.А. Самуельсон. Проте, існує
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ряд теоретичних і практичних проблем, які все ще залишаються невирішеними,
як на рівні промисловості в цілому, так і на рівні її окремих галузей. Крім того
дана проблема, пов’язана з визначенням результату діяльності вимагає також
індивідуальних підходів до вирішення на рівні конкретного підприємства.
Проаналізувавши наявні підходи вчених-економістів до визначення поняття
прибутку, виявили, що досі в науковій літературі не існує єдиної точки зору щодо
зазначеної фінансової категорії, тому дослідження питання формування й
використання прибутку підприємства в бухгалтерському обліку є не лише
актуальним, але й необхідним.
Метою роботи є розкриття поняття «прибуток» та узагальнення сучасних
підходів до визначення порядку (механізму) формування й використання
прибутку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Узагальнюючим фінансовим
показником діяльності підприємства є його прибуток. Прибуток є головним
фінансовим результатом будь-якого підприємства, метою його діяльності. Чим
більше прибутку підприємство отримує на вкладений капітал, тим ефективніше
воно працює.
На сучасному етапі розвитку економіки дослідження сутності прибутку,
його класифікації, а також засобів забезпечення ефективності його використання
та джерел його формування є необхідними з огляду на постійні зміни в
економічному житті країни, що виникають через перетворення у світовій
економіці та військово-політичний конфлікт.
Під час проведеного дослідження ми встановили, що прибуток
підприємства є основним фінансовим показником діяльності господарюючого
суб’єкта, який відображає ефективність роботи підприємства шляхом
проведення та прийняття цілеспрямованих управлінських рішень. Слід
зазначити, що поняття «прибуток» в різних економічних джерелах досліджували
багато науковців, як українських, так і зарубіжних. Кожний з них розкриває
поняття «прибуток» в різних аспектах.
Таблиця 1 - Розкриття поняття «прибутку» в різних джерелах [2]
Автори,
Визначення поняття «прибуток»
нормативні акти
Господарський
Прибуток (доход) суб’єкта господарювання є показником фінансових
кодекс України
результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом
зменшення суми валового доходу суб’єкта господарювання за певний період
на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань.
Податковий
Прибуток із джерелом походження з України та за її межами - визначається
Кодекс України
шляхом зменшення суми доходів звітного періоду (визначених згідно зі
статтями 135 – 137 ПК), на собівартість реалізованих товарів, виконаних
робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду
(визначених згідно зі статтями 138 – 143 ПК), з урахуванням правил,
встановлених статтею 152 ПК
Бандурко О.М.
Прибуток підприємства – це перевищення доходів, від його діяльності над
сумою видатків, він являє собою єдину форму його власних нагромаджень
Бланк І. О.
Прибуток є вираженим у грошовій формі чистим доходом підприємця на
вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення
підприємницької діяльності, і становить різницю між сукупним доходом і
сукупними витратами у процесі здійснення цієї діяльності
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Бойчик І. М.

Прибуток є виробничою категорією, що характеризує відносини, які
складаються в процесі суспільного виробництва
Завгородній В.П. Прибуток – це економічна категорія, різниця між валовим виторгом (без
податку на додану вартість і акцизного збору) та витратами на виробництво
і реалізацію продукції
Кривицька О. Р.
Прибуток – кінцевий результат, який створює підприємству фінансові
ресурси, що необхідні для розширення його діяльності, необхідні для
формування його сталості і конкурентоспроможності на ринку товарів і
послуг
Матюшенко І. Ю. Прибуток підприємства в загальному розумінні являє собою частину
вартості прибуткового продукту, створеного працею, і є складовою
частиною доходу підприємства
Мочерний С.В.
Прибуток – це сума коштів, на яку дохід підприємства перевищує витрати
Олійник І. О.
Прибуток є не лише результатом успішної діяльності, в контексті
підприємництва він виступає як фактор організації виробництва.
Поддєрьогін А. М. Прибуток – це частина заново створеної вартості, виробленої і реалізованої,
готової до розподілу.
Покропивний С. Ф. Розглядає прибуток як частину виручки, що залишається після
відшкодування всіх витрат на операційну, інвестиційну та фінансову
діяльності підприємства
Савицкая Г.В.
Прибуток – це частина чистого доходу, створеного в процесі виробництва
та реалізованого в сфері обігу, який безпосередньо отримують підприємства

На думку більшості авторів, прибуток являє собою позитивний результат
від діяльності підприємства. Але існують думки про те, що дана економічна
категорія – це частина доходу, яка залишається після покриття усіх витрат, і яка
використовується в подальшому для виплати дивідендів власникам
підприємства. На нашу думку, прибуток в першу чергу, повинен
використовуватися для розвитку суб’єкта господарювання, бути власним
джерелом інвестицій і лише потім розглядатися як дохід власників.
Прибуток підприємства в бухгалтерському обліку, розглядається як чистий
(за мінусом податку на прибуток підприємства) фінансовий результат звітного
періоду з подальшим його розподілом на певні потреби підприємства, які
зазначаються в установчих документах підприємства.
На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства,
що відображається в офіційній звітності суб’єктів господарювання, впливає:
-встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності;
-обчислення собівартості продукції (робіт, послуг); загальногосподарських
витрат;
-визначення прибутків (збитків) від фінансових операцій та іншої
діяльності.
Отже, прибуток – важливий показник, що характеризує фінансовий
результат діяльності підприємства. Механізм формування прибутку має такі
складові:
- виручка від реалізації товарів; виручка від реалізації робіт та послуг;
- собівартість реалізованої продукції;
- валовий прибуток;
- адміністративні витрати, витрати на збут;
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- інші операційні витрати та доходи;
- прибуток (збиток) від операційної діяльності;
- інші доходи (витрати);
- дохід до сплати процентів і податків;
- фінансові витрати;
- податок на прибуток;
- чистий прибуток.
На формування абсолютної суми прибутку підприємства впливають:
– результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності;
– сфера діяльності;
– галузь господарства;
– установлені законодавством умови обліку фінансових результатів.
Підходи до формування прибутку підприємства:
– бухгалтерський підхід;
– економічний підхід.
Бухгалтерський підхід передбачає, що прибуток формується як різниця між
виручкою від реалізації продукції (товарів, послуг) і поточними витратами
виробництва. Економічний підхід передбачає, що прибуток формується як
різниця між виручкою від реалізації та поточними витратами виробництва
(реалізації), а також витратами втрачених можливостей, основою яких є
альтернативний процентний дохід на капітал.
Зважаючи на специфіку та значущість окремих видів фінансовогосподарської діяльності підприємства, а також маючи за мету вивчення
механізму формування прибутку та управління окремими його складовими,
доцільно розглядати такі складові доходів та витрат:
1) доходи – виручка від реалізації продукції, робіт та послуг, інші доходи;
2) витрати – виробнича собівартість реалізованої продукції, адміністративні
витрати, витрати на збут, фінансові витрати, інші витрати.
Формування прибутку підприємства пов’язано зі здійсненням операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності. Прибуток від операційної діяльності
формується в результаті здійснення операцій, пов’язаних з виробництвом або
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення
підприємства і забезпечують основну частку його доходу. На величину прибутку
підприємства також вливають результати від фінансової та інвестиційної
діяльності. До фінансової належить діяльність, яка приводить до змін розміру і
складу власного та позикового капіталу підприємства, до інвестиційної –
діяльність, пов’язана з придбанням і реалізацією тих необоротних активів, а
також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів
грошових коштів.
Джерелами формування загального прибутку підприємства є:
– прибуток від продажу основної продукції підприємства, який є головним
складником загального прибутку;
– прибуток від продажу майна, що не використовується підприємством.
В процесі формування та використання прибутку виділяють:
– валовий прибуток (збиток);
– фінансовий результат від операційної діяльності;
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– фінансовий результат до оподаткування;
– чистий фінансовий результат;
– інший сукупний дохід до оподаткування;
– інший сукупний дохід після оподаткування;
– сукупний дохід.
Згідно з інструкцією «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій» від 30 листопада 1999 р. № 291 (далі – Інструкція № 291) для
відображення в бухгалтерському обліку прибутку підприємства застосовують
рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», який має такі
субрахунки:
– 441 «Прибуток нерозподілений»;
– 442 «Непокриті збитки»;
– 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді».
Варто відмітити, що рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)» непризначений для відображення порядку формування прибутку до
оподаткування. В результаті цього в план рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій внесений рахунок 79 «Фінансові результати», на якому здійснюється
формування доходів і витрат підприємства звітного періоду для подальшого
нарахування податку на прибуток підприємства чи автоматичного списання
збитку підприємства звітного періоду до рахунку 442 «Непокриті збитки».
Як вказано в інструкції № 291 за дебетом рахунку 79 «Фінансові результати»
проводиться формування витрат підприємства, а за кредитом – його доходів.
Інформація щодо формування доходів і витрат в бухгалтерському обліку та
їх відображення у фінансовій звітності підприємства затверджена стандартами
бухгалтерського обліку. Якщо підприємства ведуть бухгалтерський облік за
національними стандартами, то вони застосовують норми П(С)БО 15 «Дохід» і
П(С)БО 16 «Витрати». Фінансовий результат визначається за кожним видом
діяльності підприємства (наприклад, операційна, фінансова) із періодичністю,
установленою в обліковій політиці (місяць, квартал, рік). Таким чином, в кінці
звітного періоду після сформованих оборотів за сторонами рахунку 79
«Фінансові результати» проводиться заповнення Звіту про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід) за формою № 2 НПСБО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» від 7 лютого 2013 р. № 73.
В кінці звітного періоду рахунок 79 «Фінансові результати» закривається
(обнуляється) таким чином.
1)
Під час отримання прибутку:
– Дт 98 Кт 641 – нараховано податок на прибуток;
– Дт 79 Кт 98 – віднесено податок на прибуток до зменшення прибутку до
оподаткування;
– Дт 79 Кт 441 – визначено чистий фінансовий результат підприємства
(нерозподілений прибуток).
2)
Під час отримання збитку:
– Дт 442 Кт 79 – визначено чистий фінансовий результат підприємства
(нерозподілений прибуток).
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Як зазначається у ст. 44 Господарського кодексу України та ст. 15 Закону
України «Про господарські товариства», чистий прибуток, одержаний після
сплати процентів по кредитах банків та по облігаціях, перерахунку передбачених
законодавством України податків та інших платежів до бюджету, а також сплати
дивідендів, залишається у повному розпорядженні товариства, яке, відповідно до
установчих документів, визначає напрями його використання. Таким чином, під
час створення підприємства в установчих документах засновники мають право
зазначити напрями, за якими буде розподілений прибуток.
Під час проведеного дослідження ми встановили, що за час роботи
підприємства засновники мають право змінити перелік напрямів розподілу
прибутку. Перш за все це пов’язане з:
– внутрішньою політикою підприємства;
– зміною засновників підприємства;
– ефективним або неефективним веденням управлінського, фінансового та
податкового обліку;
– змінами на ринку товарів (робіт, послуг);
– бажанням засновників збільшити обороти виготовлення товарів (робіт,
послуг).
Зауважимо, що якщо власники підприємства в установчих документах
внесуть пункт, у якому зазначать, що розподіл прибутку буде проводитись на
підставі рішення зборів засновників (учасників), то протоколом зборів
засновників будуть визначатись напрями й розміри прибутку, який буде
розподілений. Таким чином, основними документами, які дають право на зміну
в обліку відображення операцій з розподілу прибутку, можуть бути або установчі
документи, або протоколи зборів засновників (учасників).
З проведеного аналізу напрямів розподілу чистого прибутку підприємств ми
визначили, що основними напрямами розподілу прибутку є: формування
резервного капіталу; покриття збитків минулих періодів; виплата дивідендів;
збільшення розміру зареєстрованого (пайового) капіталу; заохочувальні фонди;
інші фонди.
Стаття 15 Закону України «Про господарські товариства» зазначає, що
підприємства проводять щорічне формування резервного капіталу (не менше 5%
від розміру чистого прибутку) до розміру, який повинен бути таким, як у
встановлених установчих документах, але не менше 25% від розміру статутного
капіталу.
В бухгалтерському обліку запис щодо формування резервного капіталу з
прибутку підприємства відображають такою проводкою: Дт 443 Кт 43.
Якщо підприємство в минулих звітних періодах отримало збиток, то для
його погашення використовують нерозподілений прибуток та проводять такий
запис: Дт 441 Кт 442.
Відмічаємо, що незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток
(розрахований за правилами, визначеними ст. 137 Податкового кодексу України
(далі – ПКУ)) пп. 57.11.1 ПКУ встановлено, що в разі ухвалення рішення про
виплату дивідендів платник податку на прибуток, тобто емітент корпоративних
прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику
таких корпоративних прав. Але під час отримання прибутку підприємство
208

обов’язково має проводити нарахування та виплату дивідендів, що
підтверджують такі нормативно-законодавчі акти:
1) пп. 14.1.49 ПКУ зазначає, що дивіденди – платіж, що здійснюється
юридичною особою, зокрема емітентом корпоративних прав, інвестиційних
сертифікатів або інших цінних паперів, на користь власника таких
корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що
засвідчують право власності інвестора на частку (пай) в майні (активах) емітента,
у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами
бухгалтерського обліку; крім того, з 1 січня 2017 р. для цілей оподаткування до
дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється
юридичною особою на користь його засновника і/або учасника (учасників), у
зв’язку з розподілом чистого прибутку (її частини);
2) п. 4 ПСБО 15 «Дохід» зазначає, що дивіденди – частина прибутку,
розподілена між учасниками (власниками) відповідно до їх долі у власному
капіталі підприємства;
3) п. 1 ст. 30 Закону № 514 зазначає, що дивіденди – частина чистого
прибутку акціонерного товариства, який виплачується акціонеру з розрахунку на
одну акцію певного типу і/або класу; тобто в зазначених товариствах дивіденди
розраховуються з прибутку, визначеного за правилами бухгалтерського обліку.
Таким чином, відображення в обліку розподілу прибутку за рахунок
нарахованих дивідендів (як фізичним, так і юридичним особам) здійснюється за
таким записом: Дт 443 Кт 671.
Інколи засновники підприємства за власним бажанням приймають рішення
щодо збільшення розміру зареєстрованого (пайового) капіталу. За умови зміни
та перезатвердження установчих документів в обліку проводиться такий запис:
1) Дт 46 Кт 40 – на суму збільшеного зареєстрованого (пайового) капіталу;
2) Дт 443 Кт 46 – спрямування частини прибутку на формування
збільшеного зареєстрованого (пайового) капіталу.
Під час проведеного дослідження ми з’ясували, що деякі підприємства
України для заохочення своїх працівників створюють з прибутку заохочувальні
фонди. За рахунок такого фонду підприємство може проводити такі
нарахування:
– виплата винагород (премій) за підсумками роботи за рік;
– подарунки до свят і ювілеїв;
– путівки на відпочинок або санаторно-курортне лікування працівників;
– харчування працівників на підприємстві;
– надання надбавок та доплат, які перевищують встановлені законодавством
розміри, а також надбавок та доплат, які непередбачені чинним законодавством,
матеріальної допомоги, оздоровчих та інших виплат [7, с. 40].
Висновки. Прибуток є головною метою та критерієм ефективної діяльності
сучасного підприємства, безпосередньо впливає на його фінансовий стан та є
захисним механізмом від банкрутства, а також основним джерелом забезпечення
фінансування внутрішніх потреб та подальшого його розвитку. В сучасних
умовах господарювання підприємств України прибуток є основним
спонукальним мотивом здійснення будь-якої діяльності, оскільки він забезпечує
зростання добробуту власників та працівників підприємства.
209

Отже, прибуток – система економічних відносин між підприємцями і
найманими працівниками щодо виробництва, розподілу та привласнення
створеної додаткової вартості, яка відособлюється у вигляді надлишку над
витратами вкладеного капіталу. Джерелами формування загального прибутку
підприємства є прибуток від продажу основної продукції підприємства, який є
головним складником загального прибутку; прибуток від продажу майна, що не
використовується підприємством; прибуток від позареалізаційних операцій.
При розподілі прибутку та визначенні основних напрямів його
використання насамперед необхідно враховувати стан конкурентного
середовища, що може диктувати необхідність істотного розширення та
відновлення виробничого потенціалу підприємства, відповідно до цього
визначаються масштаби відрахувань від прибутку у фонди виробничого
розвитку, ресурси яких призначаються для фінансування капітальних вкладень,
збільшення оборотних коштів, забезпечення науково-дослідної діяльності,
впровадження нових технологій, переходу на прогресивні методи праці.
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здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБКА СИСТЕМИ СКОРОЧЕННЯ ТОВАРНИХ ВТРАТ В РІТЕЙЛІ
В статті визначено роль та розкрито методи внутрішнього контролю товарних
втрат торговельних мереж, зокрема, методи виявлення шахрайських дій
персоналу та покупців, які призводять до необґрунтованого збільшення товарних
втрат, удосконалено чинну методику внутрішнього контролю товарних втрат у
торговельній мережі, розроблено рекомендації з мінімізації їх обсягу.
Ключові слова: внутрішній контроль, протикрадіжні системи, рітейл, системи
ідентифікації товарів, товарні втрати.
Постановка проблеми. Актуальність проблеми обумовлена тим, що на
сьогоднішній день товарні втрати становлять до 18% витрат рітейлера, що сягає
до 4% від обсягу продажів. Такі вагомі цифри змушують топ-менеджерів
торгових мереж шукати методи і способи зниження втрат з метою підвищення
рентабельності діяльності компанії і її конкурентоспроможності на ринку. Тому
розробка системи зниження товарних втрат є досить актуальним питанням.
Метою статті є розробка системи скорочення товарних втрат в рітейлі. Як в
абсолютному так і відносному вираженні (питома вага в загальній сумі
реалізації).
Виклад основного матеріалу дослідження. Система зниження товарних
втрат заснована на застосуванні чітко прописаних організаційних заходів на
певних етапах процесу руху товару рітейлера. З метою розробки системи
скорочення товарних втрат нами були виділені центри утворення товарних втрат,
що є базисом функціоналу системи. Схематично модель системи скорочення
товарних втрат представлена на рис.1.
Зазначені заходи пов'язані з організацією роботи наступних структурних
підрозділів торгової мережі:
1) оператори бази даних;
2) обліково-економічний відділ;
3) товарознавці (менеджери, які контролюють ті чи інші групи товарів);
4) інженерно-технічні служби;
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5) відділ розвитку і вдосконалення технологій торгової мережі (відділ
проектування нових магазинів);
6) відділ закупівель;
7) юридичний відділ;
8) відділ інформаційних технологій;
9) відділ по роботі з персоналом.
Збір інформації за товарними втратами
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товарів
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Рисунок 1 – Модель системи скорочення товарних втрат в рітейлі
Система являє собою замкнутий цикл, що складається з п'яти етапів. На
кожному з них передбачені конкретні заходи, проведення яких необхідно для
досягнення результату - зниження товарних втрат. Роботу системи забезпечує
пакет відповідних організаційно-методичних документів. За кожний захід
відповідають конкретні групи працівників.
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Застосування розробленої системи має незаперечну перевагу по
відношенню до аналогів рішення задачі зниження товарних втрат. Так, для
скорочення крадіжок покупців (як однієї з основних причин виникнення втрат
товарів) застосовують:
- технологію радіочастотних ідентифікаційних міток (RFID)
- електромагнітні системи та акустомагнітні системи; EAS (Electronic
Articles Surveillance)
- технологія запобігання злочину шляхом реконструкції оточення CPTED
(Criminal PreventionthroughEnvironment Design)
У дослідницькій роботі, яка була проведена Kембриджским університетом
Великобританії, перевірялася ефективність трьох технологій охорони.
Результати експериментів показали, що застосування радіочастотних етикеток за
технологією EAS зумовило зниження числа крадіжок. Реконструкція
приміщення за технологією CPTED давала за негайне зменшення втрат, рівень
яких, проте, знову зростав через шість тижнів. Перебудова приміщення
працювала до того часу, поки зловмисники не знаходили нові зони для
приховування товарів. Введення в дію додаткових охоронців не здійснило
помітного впливу на рівень втрат.
Перераховані технології автоматизують багато процесів рітейлера
(приймання за кількістю, внесення в базу даних, інвентаризація та ін.) і
працюють як протикрадіжні системи .
Системи радіочастотної ідентифікації, крім функції системи захисту від
крадіжок, виконують функції системи ідентифікації товарів (рис.2.).
Системи ідентифікації
товарів

Протикрадіжні системи

EAS-технології

RFID-технології

Штрих-кодове
маркування

Рисунок 2 – Системи боротьби з несанкціонованим винесенням товарів
На сьогоднішній день RFID-технологія використовується на окремих
торгових підприємствах Європи, наприклад, в компанії MetroGroup.
Підприємства, що впроваджують у свою діяльність системи радіочастотної
ідентифікації, приваблюють такі переваги:
– можливість зберігання більшого обсягу даних ніж у штрих-коді;
– можливість багаторазового доповнення даних або зміни запису в RFIDмітці, на відміну від незмінних даних у штрих-коді;
– можливість сприйняття даних з більшої відстані (до декількох сотень
метрів);
– можливість сприймати інформацію з декількох міток одночасно, тоді як
штрих-сканер може одночасно сканувати лише один штрих-код;
– стійкість до впливу оточуючого середовища, оскільки пасивні мітки
мають практично необмежений термін експлуатації;
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– високий ступінь безпеки як самої мітки, яка отримує незмінне числоідентифікатор при її виготовленні, так й даних, які можна шифрувати та
захищати паролем їх передання;
– можливість запобігання крадіжок у торговельному залі, на складі;
– можливість більш раціонального використання людської праці,
прискорення процесу інвентаризації [1].
Технологія радіочастотної ідентифікації активно впроваджується у
діяльність мережі торговельних закладів та промислових підприємств у Європі.
Суттєвість показників використання технології радіочастотної ідентифікації на
підприємствах Європи пояснюється значними перевагами застосування
радіочастотних міток в обліку й аналізі товарообороту порівняно з
ідентифікацією товарів за штрих-кодами [2].
Однак у представників вітчизняного рітейлу RFID-технології не
застосовуються з багатьох причин. Перша і основна - це висока вартість системи
(вартість обладнання (в т.ч. для процесів навантаження / відвантаження,
автоматичної інвентаризації, комплексної системи управління карами) становить
€ 120 000). Послуги системного інтегратора по його впровадженню обійдуться
приблизно в 10-15%.
Другою причиною невпровадження RFID-технології є специфіка організації
торгових процесів (наприклад, розташування обладнання в торговому залі).
Третім бар'єром стає відсутність в світі єдиного стандарту RFID: Америка,
Європа і Японія використовують різні частоти. В Україні дозволені європейські,
тому співпраця, наприклад, з азіатськими постачальниками у наших рітейлерів
ускладнена.
Акустомагнітна
технологія
захисту
користується
найбільшою
популярністю серед рітейлерів, яка широко розповсюджена не тільки в Україні,
але і у всьому світі. Перша і найголовніша причина її популярності – надійність.
Захисні датчики спрацьовують у 95 % випадків винесення товару з магазину.
Акустомагнітні системи дуже стійкі до шумів і перешкод, що означає відсутність
неправдивих сигналів тривоги. Акустомагнітні датчики невеликі і досить міцні,
їх складно пошкодити. Широкий спектр використання акустомагнітних
технології, оскільки захисні етикетки і датчики різноманітних розмірів і форм
застосовані до великого ряду товарів. На сьогодні акустомагнітні EAS-системи
використовуються в гіпер- і супермаркетах, магазинах одягу і взуття, аптеках,
магазинах, що торгують технікою і електронікою, косметикою і парфумерією.
У нинішніх непростих економічних умов багато ретейлерів здійснюють ряд
антикризових заходів: впроваджують програми зниження втрат, скорочують
витрати, шукають нові потреби своїх замовників. Особливого значення у цьому
приділяється посиленню системи безпеки з допомогою технічних засобів [3].
Величина ж витрат на впровадження представленого механізму зниження
товарних втрат, заснованого на грамотній організації і контролі центрів їх
виникнення, складається з вартості робочого місця менеджера по втратах
(одноразові витрати на покупку столу, стільця, комп'ютера, телефону) і його
заробітної плати (щомісячні виплати).
Висновки. Визначено, що причинами виникнення шахрайства є відсутність
надійного внутрішнього контролю, складність систем бухгалтерського обліку і
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податкового законодавства, непрофесіоналізм керівництва підприємства,
відсутність страху перед покаранням, внутрішньоособистісні, іноді ментальні
обставини. В системній послідовності було сформовано структурно-логічну схему,
покладену в основу регламенту системи внутрішнього контролю товарних втрат у
торговельних мережах, та організаційні й економічні методи для їх зниження.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
У статті досліджено основні завдання обліку розрахунків з підзвітними
особами, актуальні питання обліку операцій розрахунків з підзвітними особами,
а також їхнє документальне оформлення та шляхи поліпшення відображення в
обліку підзвітних коштів
Ключові слова: ділова поїздка, підзвітні особи, грошові аванси, дебіторська
заборгованість, авансовий звіт.
Постановка проблеми. Покращення ринкових відносин та збільшення
розміру українського ринку, поява українських суб'єктів господарювання на
зовнішніх ринках, збільшення інтенсивності бізнес-процесів і елементарних
бізнес-операцій, виникнення сучасних технологій, що ведуть перебіг здійснення
платежів, у тому числі безготівковою формою та інші прояви не тільки не
зменшив динамічний процес розвитку України, а й підвищив важливість прямих
контактів між посадовими особами та відповідальними працівниками різних
суб’єктів господарювання, зокрема між ними, до того ж оперативну
спроможність купівлі товарів (послуг) для готівкових і безготівкових
розрахунків ринку і відповідальних працівників.
Все це позначилось не лише на збільшенні виплат підзвітним особам деяких
підприємств, але й серйозно погіршило їх. Під час фінансово-господарської
діяльності підприємство потребує використання готівки для виплат працівникам
у відрядженні, видача коштів для представницьких цілей, для купівлі товарів за
готівку в решти підприємствах або від фізичних осіб, оплата за виконані роботи
або надані послуги, а також для інших бізнес-процесів.
Тому, у ході діяльності кожного підприємства з'являються питання, зв’язані
з розрахунками з підзвітними особами. Доцільне об'єднання розрахунку з
підзвітними особами сприяє зміцненню бухгалтерського обліку, підвищенню
відповідальності підприємств за розрахунки, зменшення дебіторської та
кредиторської заборгованості, прискорення обороту оборотних активів (грошей)
підприємства.
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У результаті покращується матеріальний стан підприємства та його
організація. Це зокрема актуально в сучасних ринкових умовах, оскільки
грошова стадія обігу коштів виконує велику роль у житті підприємства будь-якої
форми власності.
Бухгалтерський облік розрахунку з підзвітними особами відрізняється
великою кількістю інформації та великою кількістю бухгалтерських документів.
Отже, для того щоб гарантувати абсолютне і вчасне документування обліку
операцій з видачі та повернення готівки в рамках нормативно-правових актів це гарантія дотримання облікової політики, достовірність обліку та звітності,
обліку розрахунку з підзвітними особами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам обліку розрахунків з
підзвітними особами присвячені наукові праці таких вчених: О.С. Пташніка,
І.В. Лісної, М.Ф. Огійчука, Н.І. Верхоглядової, А.М. Кадацької та інших.
Однак практично всі вони досліджують та аналізують характер
врегулювання проблеми взагалі чи зосереджують увагу тільки на розрахунках з
боржниками.
Процедура планування обліку платежів з підзвітними особами вимагає
особливої уваги, яка включає: ефективну правову базу, процедуру передачі
підзвітних коштів та узгоджені терміни їх повернення, таким же чином
відповідне та своєчасне оформлення документів в регістри первинного,
аналітичного та синтетичного обліку. Вивчення питання бухгалтерського обліку,
звітних сум та грошових коштів, виданих на відрядження Кадацька А.М. та
Пташник О.С. [3].
У свою чергу, Лісна І.В. також порушує питання вдосконалення
аналітичного обліку витрат на відрядження за рахунок використання суб-4-го
порядку для обліку витрат як ідентифікаторів при автоматизації обліковоаналітичної роботи на всіх етапах управління [4].
Мета дослідження. Основною метою статті є:
 повне та точне відтворення на рахунках дійсних затрат на відрядження;
 документальне обґрунтування використання підзвітних сум та
обґрунтування включення у затрати;
 контролювання та перевірка за доцільним використанням грошей для
економічних та операційних цілей.
Виклад основного матеріалу. Розрахунки з підзвітними особами
відбуваються в рамках законодавства, що регулюється Податковим кодексом
України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями від 01. 03. 2019
р.), Інструкцією «Про службові відрядження в межах України та за кордон:
інструкція, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р.
№ 59 (із змінами та доповненнями від 15.09.2017 р.)» та іншими нормативних
актів, що стосуються офіційного бізнесу в Україні та за кордоном [6, 7].
У процесі здійснення господарської діяльності майже кожне підприємство
зустрічається з необхідністю відрядження своїх працівників як у межах України,
так і за кордон для вирішення питань, пов’язаних з налагодженням партнерських
відносин з підприємствами, підписання договорів тощо.
Підзвітні особи - це працівники встановленого підприємства, які одержали
грошові кошти у підзвіт для майбутніх затрат відповідно до
наказу
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(розпорядження) керівника підприємства. На підприємстві має бути список осіб
затверджений наказом керівника, які мають право отримувати кошти у підзвіт
[1, с. 104].
Розрахунки з підзвітними особами також мають досить велике коло
операцій: з готівковими коштами у національній та іноземній валюті, рух
матеріальних цінностей (необоротні й оборотні активи), оплата послуг,
утворення затрат і вартості активів, оподаткування, утримання із заробітної
плати працівників.
Підзвітним особам видаються аванси на здійснення господарських потреб,
на відрядження і наукові експедиції. Внаслідок чого може сплачуватися
заробітна плата, якщо на підприємстві за штатним розкладом немає касира або
якщо розрахунково-платіжна відомість не може бути повернута наближеною
особою в касу бухгалтерії протягом 3-х робочих днів, відведених на виплату
заробітної плати готівкою [5, с.173].
У бухгалтерському обліку повинна складатися відомість про стан боргу
підзвітної особи, а також заборгованість підприємства перед нею.
Ділова поїздка - це поїздка працівника підприємства (організації, установи)
за завданням керівника на певний період до іншого населеного пункту для
виконання офіційного наказу поза місцем його основної роботи. Гроші за звітом
видаються на проїзд, купівлю потрібних матеріалів, невеликі господарські,
поштові та інші затрати.
Тому необхідно дотримуватися чинних правил налаштування грошового
обігу. Авансовий платіж підзвітній особі виконується у розмірі, необхідному для
здійснення запланованих заходів, і лише можливо, коли у підзвітної особи
відсутня заборгованість за раніше виданими сумами.
Передоплата здійснюється на основі касового ордера або платіжної
інформації, якщо кошти видаються одночасно кільком особам. Відповідальна
особа має право витрачати аванс тільки на цілі, для яких він був виданий.
Авансом готівкою є сума, що видається відповідальній особі за майбутні
платежі за виконані роботи, за придбання матеріальних цінностей, вартість
відрядження тощо. Виданий аванс, як правило, включає всю суму
передбачуваних затрат.
Однак можливо і такий варіант, при якому відповідальна особа спочатку
виконує завдання (здійснює затрати), а потім відшкодовує витрачені витрати.
Здійснення обліку розрахунку з підзвітними особами визначає наступні
завдання:
 встановлення кількості штатних посад, уповноважених отримувати
кошти за звітом;
 установлення межі підзвітних сум для отримання кожної структурної
одиниці підприємства;
 формування розрахунку підзвітної суми;
 формулювання процедури видачі грошей за процедурами звітності та
звітності витрачених коштів виданих у підзвіт.
Бухгалтерський облік розрахунку з підзвітними особами має ряд певних
недоліків і вимагає удосконалення. Суттєві помилки, що з’являються на
підприємстві при розрахунках з підзвітними особами, відносяться до
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неправильності оформлення виправдувальних документів, які підтверджують
затрати підзвітної особи; відсутність потрібних первинних документів, що
підтверджують суми здійснених затрат, а також правомірності підзвітної особи
здійснювати дані витрати, що доводить до навмисних або випадкових помилок у
формулюванні бази оподаткування при обчисленні податку на прибуток.
Якщо надлишок витрачених коштів є, така сума повертається платником
податків до каси або зараховується на банківський рахунок особи, яка її видала,
до або під час подання звіту.
Отже, строк повернення надлишкових коштів, виданих з касового апарату,
збігаються з термінами подання звіту. Терміни повернення невикористаних
грошових коштів у підзвіт зазначені у таблиці 1 [2, с. 83].
Таблиця 1 – Терміни повернення невикористаних коштів у підзвіт
Призначення виданих підзвітних
коштів

Термін повернення невикористаних коштів

Відрядження

Впродовж трьох робочих днів після повернення з
відрядження (при закордонних відрядженнях у
випадку застосування корпоративних пластикових
карток міжнародних платіжних систем - не пізніше
десяти, а з дозволу керівника (за наявності певних
причин) – двадцяти робочих днів)

На придбання
сільськогосподарської продукції,
продуктів її переробки та заготівлю
вторинної сировини, крім
металобрухту
На господарські потреби
підприємства

Впродовж десяти робочих днів з дня видачі
готівкових коштів підзвіт
Наступний робочий день після видачі готівки підзвіт

Передумовою покращення управління є радикальна перебудова її
інформаційної і технічної бази на засаді автоматичної системи обліку з
використанням автоматизованих робочих місць бухгалтера.
На теперішній стадії підприємствам потрібна автоматизована система
обліку новітніх засобів електронно-обчислювальної техніки, що гарантує:
 цілковите і вчасне задоволення інформаційних потреб користувачів;
 здійснення перевірки та ревізії завдань з цілю отримати необхідну
інформацію про відмову;
 одержання автоматизованих готових комп'ютерних управлінських
рішень;
 дослідження та прогнозування економічної та фінансової діяльності
підприємства.
Автоматизований облік кардинально пришвидшує процедуру опрацювання
документів, допускає вести розширений аналіз діяльності підприємства. Але для
цього потрібна процедура дослідження та аналізу необхідних даних.
В ідеальному вони зобов’язані мати навички програмування. Дефектом цієї
форми обліку є залежність людини від технічного обладнання, яке схильне до
несправності у роботі.
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Черговим завданням є наступний процес росту та удосконалення
інформаційних технологій підприємства з використанням новітніх процесів
управління та технічних засобів. З огляду на подальші умови роботи, важливість
бухгалтерського обліку має бути змінена за умови суттєвих змін.
Головними процедурами покращення цієї ділянки обліку можуть бути:
 систематизувати та правильно аналізувати інформацію про підзвітних
осіб та решти боржників підприємства;
 контролювати недопущення заборгованості підзвітних осіб та за
наявності своєчасно притягнути їх до відповідальності за недотримання
законодавства;
 забезпечити контролювання заборгованості, термін сплати по якій ще не
прийшов, так само і заборгованість, яка не оплачена в зазначений термін;
 обов’язково провести удосконалення комп’ютеризації обліку розрахунку
з підзвітними особами, а також облікових операцій.
Отже, облік розрахунку з підзвітними особами містить вагому частку
роботи на будь-якому підприємстві. Тому, правильне документальне
оформлення є основою успіху функціонування підприємства.
Облік розрахунку з підзвітними особами містить ряд недоліків, в першу
чергу це недосконалість законодавчої бази, неузгодженість фінансового та
податкового законодавства. Для того щоб удосконалити облік розрахунку з
підзвітними особами необхідно ввести ряд змін та нововведень.
Одним з основних шляхів реформування та удосконалення обліку є
автоматизація. Облік розрахунку з підзвітними особами, є найбільш
трудомісткою ділянкою роботи яку механізують однією з перших. Реформа
національної системи бухгалтерського обліку реалізується в основному на
методологічному та правовому рівнях. Питання практичного характеру в значній
мірі ігноруються вченими.
Висновки. Отже, порядок обліку розрахунку з підзвітними особами та їх
документальна підтримка дозволить працівникам не робити помилки при
звітуванні і при проведені відрядження, дотримуючись норм їх компенсації, і в
той же час забезпечуючи надійність обліку та звітності підприємств з цього
питання.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Досліджено та уточнено економічний зміст внутрішнього аудиту на
підприємстві. Проаналізовано передумови та основні етапи організації служби
внутрішнього аудиту на підприємстві.
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Постановка проблеми. На теперішній час розвиток економіки в Україні
значно підвищився, цьому сприяє розширення виробництва і зростання
прибутковості підприємств. Внутрішній аудит є одним з видів
внутрішньогосподарського контролю суб`єктів діяльності підприємства.
Ефективність суб`єктів підприємницької діяльності багато в чому залежить від
правильної організації системи внутрішнього аудиту.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Проблеми організації
внутрішнього аудиту на підприємстві неодноразово розглядали у своїх працях
такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як Білуха Н.Т., Бутинець Ф.Ф., Давидов Г.М.,
Дорош Н.І., Кулаковська Л.П., Піча Ю.В., Петрик О.А., Рудницький В.С.,
Савченко В.Я., Сопко В.В., Стельмах Л.В. та інші. Окремі науковці
зосереджували свої дослідження на питаннях вивчення поняття внутрішнього
аудиту в загальному, інші ж – вивчали саме підходи до організації внутрішнього
аудиту на підприємстві. Так, Н. Білуха запропонував 6 принципів ефективної
організації внутрішнього аудиту на підприємстві. Л. Стельмах досить розгорнуто
визначив основні етапи організації служби внутрішнього аудиту, а Б. Соколов
виділив 8 етапів процесу створення служби внутрішнього аудиту.
На сьогоднішній день найбільшу проблему становить методичне
забезпечення внутрішнього аудиту. Тому деякі питання організації внутрішнього
аудиту залишаються нерозкритими і потребують подальшого дослідження.
Метою статті є обґрунтування передумов створення та аналіз основних
етапів організації служби внутрішнього аудиту на підприємстві.
Виклад основного матеріалу. Аналіз міжнародної практики показав, що
тільки силами незалежних зовнішніх аудиторів не вдається досягти прозорості
фінансової звітності економічних суб’єктів для створення гарного
інвестиційного клімату. В США, наприклад, на підприємствах формують
постійно діючі служби внутрішнього контролю. В Росії формування таких служб
зумовлено ст. 29 закону "О бухгалтерском учете". У Законі України "Про
аудиторську діяльність" внутрішній аудит не згадується. Для української
практики поняття "внутрішній аудит" − не нове, воно опрацьоване теоретично і
починає все частіше застосовуватись практично.
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Внутрішній аудит вирішує для клієнта наступні задачі: вивчає систему
контролю активів; перевіряє відповідність діючого контролю політики компанії;
аналізує ситуації ризику і попередження банкрутства; використовує ноу-хау для
збільшення прибутку й ефективності нової технології, приймає інші міри, що
сприяють розвитку компанії. Сьогодні існує досить багато визначень
внутрішнього аудиту, для здійснення аналізу деякі з них наведено в таблиці 1.
Таблиця 1 - Визначення сутності внутрішнього аудиту в літературі
№
п/п

Джерело
Білуха Н. Т.
[1,с.18]

1
Бутинець Ф.Ф.
[2, с.256]
2

3

4

5

Давидов Г. М.
[3, с. 61]
Кулаковська
Л.П., Піча Ю.В.
[5, с. 438]
Міжнародні
стандарти
Аудиту [4, с.
235]

Визначення внутрішнього аудиту
Внутрішньогосподарський економічний контроль включає
контрольні функції, які здійснюються
власниками підприємств, комбінатів, організацій і підприємств,
концернів, асоціацій у відповідності
до чинного законодавства.
Внутрішній аудит – це організована на підприємстві, діюча в
інтересах його керівництва або власників і регламентована
внутрішніми нормативними актами система контролю за
дотриманням встановленого порядку ведення бухгалтерського
обліку, складання та подання звітності, внутрішнього її аналізу, та
надійністю функціонування всієї системи внутрішнього контролю.
Внутрішній аудит – це аудит, що проводиться всередині самої
організації за вимогою керівництва підприємства аудиторами, які
працюють у цій організації, і тією чи іншою мірою виконання
їхніх функцій залежить від впливу керівництва підприємства.
Визначає внутрішній аудит, як незалежну діяльність у суб’єкта
господарювання з перевірки та оцінки роботи в його інтересах.
Внутрішній аудит – діяльність з оцінювання, яка організована в
межах суб’єкта господарювання і яку виконує окремий відділ.
Функції внутрішнього аудиту охоплюють, зокрема, перевірку,
оцінювання та моніторинг адекватності й ефективності
функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього
контролю.

Проаналізувавши наведені визначення можна зробити висновок, що
внутрішній аудит – це система спостереження, контролю й експертної оцінки
фінансово-господарської діяльності підприємства та його структурних
підрозділів з метою обґрунтування та прийняття оптимальних тактичних і
стратегічних рішень щодо зміцнення фінансового стану підприємства,
підвищення ефективності роботи системи бухгалтерського обліку, складання та
подання звітності.
Внутрішній аудит виконує роль діагностичного засобу в управлінні
підприємством, адже внутрішні аудитори проводять експертну оцінку тих
процесів, що мають місце на підприємстві, оцінюючи облікову політику,
правильність реєстрації господарських процесів, правильність перенесення
даних до регістрів бухгалтерського обліку, а потім і до звітних форм, діяльність
внутрішньогосподарського контролю, який здійснюється структурними
підрозділами підприємства.
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Внутрішній аудит має функціонувати як незалежна діяльність на
підприємстві. Метою внутрішнього аудиту є сприяння ефективному виконанню
завдань і цілей, задля яких функціонує підприємство. Основне завдання
внутрішнього аудиту – забезпечити ефективність функціонування всіх
підрозділів підприємства на всіх рівнях управління, а також захистити законні
майнові інтереси підприємства та його власників.
Найчастіше факторами, які сприяють створенню служби внутрішнього
контролю (СВА) є наступні:
 віддаленість структурних одиниць від основного офісу;
 створення дочірніх підприємств, асоціацій;
 розширення видів діяльності;
 потреба керівництва отримати об’єктивну інформацію щодо
господарської діяльності підприємства.
Прийняття рішення керівництвом підприємства про запровадження служби
внутрішнього аудиту на підприємстві, викликає необхідність вирішення
проблеми його організації. Внутрішній аудит, як правило, здійснюється у
великих акціонерних товариствах, корпораціях. Тому основним критерієм буде
масштаб діяльності підприємства, від якого, зазвичай, залежить: чи потрібен
додатковий контроль за діяльністю підприємства, оскільки чим менше
підприємство, тим менший ризик не виявлення помилок звичайними
інститутами внутрішньогосподарського контролю; чи має підприємство у
своєму розпорядженні достатні кошти для утримання служби внутрішнього
аудиту, іншими словами, чи не перевищуватимуть витрати на внутрішній аудит
корисний ефект від його використання.
В економічній літературі науковці розглядають передумови ефективної
організації процесу внутрішнього аудиту, які необхідно враховувати при
організації внутрішнього аудиту. Так, В.С. Рудницький розглядає наступні
передумови:
– впровадження нових форм контролю, які відповідають нинішнім
ринковим відносинам (зважаючи на розвиток української економіки, а саме
розширення підприємств, які здійснюють успішну діяльність, існує потреба
впровадження нових форм контролю, яким є внутрішній аудит, а отже їх
організації);
– потреба управлінського персоналу в інформації про стан діяльності
підприємства (беручи до прикладу велике промислове підприємство зі значною
кількістю господарських операцій та складною організаційною структурою,
одній особі, яка управляє діяльністю підприємства складно здійснювати
контроль та аналіз діяльності всіх підрозділів підприємства. Окрім того, дуже
часто буває так, що кваліфікації управлінця недостатньо, щоб здійснити дані дії,
тож з’являється об’єктивна необхідність в створенні СВА);
– оперативний взаємозв’язок між підрозділами підприємства та
управлінським персоналом (забезпечити даний процес можна лише за умови
впровадження служби внутрішнього аудиту на підприємстві, оскільки до складу
даного підрозділу повинні входити працівники такої кваліфікації та спеціалізації,
достатньої для надання об’єктивного висновку щодо діяльності окремого
підрозділу) [3, с. 67]
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Внутрішній має бути організований таким чином, щоб результат діяльності
СВА об’єктивно відображав діяльність підрозділу, який перевіряється, а також
був доступний для розуміння всім користувачам такої інформації.
Служба внутрішнього аудиту має розв’язувати завдання економічної
діагностики, контрольного характеру, розробки фінансової стратегії,
управлінського консультування та інші. Для підвищення ефективності
функціонування всієї системи внутрішнього контролю необхідна налагоджена
робота всіх ланок. Конструктивний підхід у розв’язанні організаційних питань
реалізується визначенням об’єктів, принципів та етапів організації СВА.
О. Петрик визначає три головні аспекти вирішення проблеми організації
внутрішнього аудиту, які є об’єктами його організації:
1) створення та організація роботи служби внутрішнього аудиту. Служба
внутрішнього аудиту формується на підставі розпорядження або наказу по
підприємству на основі рішення правління, ради директорів, спостережної ради.
2) організація праці внутрішніх аудиторів. На всіх підприємствах, де
ведеться внутрішній аудит, мають бути розроблені посадові інструкції
внутрішніх аудиторів.
3) організація процесу здійснення внутрішнього аудиту. До основних
елементів організації процесу здійснення внутрішнього аудиту належать
планування та документування перевірок, використання роботи інших
аудиторів, спеціалістів, експертів і працівників підприємства [5, с.358].
Зважаючи на це, виникає необхідність у визначенні послідовності етапів
внутрішнього аудиту, адже важливим аспектом при проведенні аудиторської
перевірки є її планомірність та поетапність. Отже, при проведенні внутрішнього
аудиту, аудиторові слід дотримуватися наступної послідовності дій:
1. виявлення проблем та визначення пріоритетних напрямків контрою;
2. планування внутрішнього аудиту;
3. збирання та оцінювання інформації;
4. узагальнення даних, формування висновків та рекомендацій;
5. відповідь керівництва підприємства на звіт внутрішнього аудитора та
контроль виконання розроблених рекомендацій та заходів [5, с. 361].
Внутрішній аудит – це організована на підприємстві в інтересах його
власників і регламентована внутрішніми документами система контролю за
дотриманням встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і
надійністю функціонування системи внутрішнього контролю. Організація СВА
складається із низки етапів, які різні автори трактують по-різному.
Основні етапи організації служби внутрішнього аудиту Л. Стельмах
визначає досить розгорнуто:
1) прийняття наглядовою радою рішення про створення СВА;
2) розпорядження голови Правління про створення СВА;
3) розробка Положення про СВА і Порядку організації та роботи СВА;
4) розгляд та затвердження Положення про СВА і Порядку організації та
роботи СВА наглядовою радою;
5) розробка та затвердження посадових інструкцій співробітників СВА;
6) розробка, апробація та впровадження етичних норм, стандартів
внутрішнього аудиту, робочих документів, тощо [4, с. 14].
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Російський професор Б. Соколов процес створення СВА розділяє на 8
етапів:
1) встановлення цілей створення СВА, виявлення зацікавлених осіб;
2) визначення статусу СВА та її головних функцій;
3) формування команди управління проектом створення СВА;
4) формування внутрішньої структури СВА;
5) розробка посадових інструкцій та Положень СВА, в яких відображаються
їх цілі та функції;
6) створення схеми взаємодії СВА з іншими складовими системи управління
організації;
7) розробка стандартів роботи СВА;
8) підбір та навчання персоналу [5, с. 39].
Отже, організація СВА передбачає упорядкування та налагодження самої
системи, досягнення та збереження впорядкованості елементів системи
внутрішнього аудиту в цілому. В процесі організації внутрішнього аудиту
необхідно пам’ятати, що він повинен бути організований на такому рівні, щоб
результат діяльності СВА об’єктивно відображав діяльність підрозділу, який
перевіряється, а також був доступний для розуміння всім користувачам такої
інформації. Для виконання даної умови внутрішнім аудиторам необхідно
дотримуватись наступних принципів, запропонованих М.Т. Білухою, які
відображають всі умови ефективної організації внутрішнього аудиту на
підприємстві: спеціалізації і кооперування; пропорційності;паралельності;
прямоточності; безперервності; ритмічності [1, с. 23].
Вважаємо, що розглянуті принципи організації процесу внутрішнього
аудиту є основою раціональної побудови цього процесу.
На думку Г. Давидова внутрішній аудит здійснюється спеціально створеним
на підприємстві підрозділом, який, як правило, підпорядковується у
функціональному аспекті Раді директорів, аудиторському комітету або
Загальним зборам власників підприємства [3, с. 68]. Але внутрішній аудит не
завжди здійснюється спеціально створеним підрозділом.
Підприємство може обрати будь-яку форму організації СВА (введення до
штату посади внутрішнього аудитора або служби внутрішнього аудиту).
Важливо, щоб усі відхилення, що перешкоджають ефективному використанню
майна та коштів підприємства, були своєчасно виявленні та вжиті заходи щодо
їх запобігання.
Сьогодні в Україні лише невелика кількість підприємств має можливість
організувати СВА на підприємстві. Причинами цього є незначний строк
здійснення діяльності внутрішнього аудиту зумовлює невелику поки що
кількість кваліфікованих аудиторів, утримання у штаті фахівців-аудиторів з
високою оплатою збільшує витрати підприємства, до підприємств не
застосовуються фінансові санкції за відсутність внутрішнього аудиту.
Висновок. З проведеного дослідження можна зробити ряд висновків:
1. Внутрішній аудит не є панацеєю вирішення всіх проблем підприємства,
але за відсутності СВА на підприємстві все частіше виникають прорахунки та
помилки у веденні обліку, фінансах, циклах виробництва, продажах та
закупівлях, роботі персоналу та інвестиційній роботі. Тому, впровадження СВА
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– це рішення власників, які якнайбільш зацікавленні у безперервній та
прибутковій роботі підприємства.
2. Головною метою внутрішнього аудиту є ефективне використання
ресурсів підприємства, забезпечення його ефективного і безперервного
функціонування. А для цього потрібна якісна, достовірна, повна інформація, що
допоможе власникам об’єктивно оцінити справжній фінансовий стан
підприємства і джерелом цієї інформації є внутрішній аудит.
3. Важливим елементом аудиторської перевірки є наявність рекомендацій
щодо вирішення наявних проблем. Економічна ефективність досягається за
рахунок попередження порушень, своєчасного внесення змін у податкові
розрахунки, оптимальної облікової політики, значного скорочення штрафних
податкових санкцій.
4. Ефективність діяльності внутрішнього аудиту на підприємствах
визначається рівнем його організації. Основними об’єктами організації
внутрішнього аудиту є створення та організація роботи СВА, організація праці
внутрішніх аудиторів,організація процесу здійснення внутрішнього аудиту. Слід
зазначити, що функціонування СВА на підприємстві, за умови додержання
вказаних вище вимог щодо її організації, є надійною гарантією запобігання
необґрунтованим і незаконним діям працівників підприємства, зниження ризику
прийняття неправильних і неефективних управлінських рішень.
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У даній роботі розглянуто теоретичні та законодавчі основи проведення
фінансового контролю в установах Пенсійного фонду України та проведено
аналіз виконання видаткової частини бюджету Пенсійного фонду України за
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Проведення реформ, збільшення видатків та постійні дефіцити коштів
бюджету Пенсійного фонду України визначають необхідність проведення
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контрольних заходів за повнотою та правильністю їх використання. Саме це
визначає наростаючу актуальність даного дослідження, адже бюджет фонду
формується, в тому числі, з наших коштів і його дефіцит покривають кошти
державного бюджету. Тому науковці, викладачі та студенти постійно
займаються дослідженням та аналізом діяльності фонду та перспективами його
розвитку, серед них можна виділити Мохова Ю.Л., Тулай О.І., Лисяк Л.В.,
Мохова Ю.Л.
Перевірка діяльності, в тому числі за фінансової, в Пенсійному фонді
України забезпечується внутрішьовідомчим контролем. Для цього в структурі
фонду створений департамент «Внутрішнього контролю та аудиту» [2]. Основна
мета діяльності департаменту полягає у оцінці функціонування системи
внутрішнього контролю в органах Пенсійного фонду України(далі ПФУ). Оцінка
забезпечується здійсненням аудитів та інших контрольних заходів як в
центральному апараті ПФУ так і територіальних органах. Також діяльність
даного департаменту направлена на пошуки способів покращення системи
управління в органах ПФУ, попередження фактів незаконного, неефективного та
нецільового використання пенсійних коштів, виникненню помилок чи недоліків
у діяльності, а також проведення заходів щодо запобігання та виявленню
корупції і контролю за їх реалізацією в органах ПФУ.
В даному департаменті, відповідно до наказу Пенсійного фонду України,
створений відділ фінансового аудиту [3]. Відповідно до даного наказу, відділі
проводить перевірку як в центральному апараті так і в територіальних органах, в
тому числі проводить перевірку діяльності об’єктів щодо ефективності роботи
внутрішнього контролю, ступеня досягнення цілей, перевіряє дієвість
планування і виконання бюджетних програм, досліджує якість надання
адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань,
визначених актами законодавства, які негативно впливають на виконання
функцій і завдань, а також діяльності об’єктів аудиту щодо законності та
правдивості фінансової і бюджетної звітності, ведення бухгалтерського обліку.
На рівні обласних управлінь фонду також існують окремі підрозділи з
аудиту та фінансового контролю, проте вони проводять перевірку не власних
управлінь а об’єднаних управлінь які знаходяться в їхніх областях. Аудит самих
обласних управлінь проводиться аудиторами центрального апарату Пенсійного
фонду України.
Серед основних напрямків перевірки відділів фінансового аудиту можна
назвати наступні: оцінка дотримання законодавчих та нормативно-правових
актів з питань нарахування та виплати заробітної плати; оцінка роботи щодо
дотримання вимог законодавства при виплаті пенсій; дотримання Порядку
перерахування органами Пенсійного фонду України коштів установами у яких
особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання;
організація роботи щодо ведення реєстру застрахованих осіб у системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування в частині
формування позначок про сплату внесків; оцінка стану роботи щодо
відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових
умовах; дослідження роботи по оптимізації видатків, пов’язаних з утриманням
службових приміщень та експлуатаційних послуг.
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Оцінка законодавчих та нормативно правових актів з питань нарахування та
виплати заробітної плати займає напевно найголовніше місце серед інших, адже
фонд, при визначенні розміру та призначенні пенсій керується багатьма
законодавчими актами серед яких можна виділити: закон України(далі ЗУ) «Про
Кабінет Міністрів України», ЗУ «Про державну службу», ЗУ «Про дипломатичну
службу», ЗУ «Про Національний банк України», ЗУ «Про прокуратуру», ЗУ
«Про статус суддів» та ряд інших.
Діяльність відділу фінансового аудиту регламентується інструкцією «Про
організацію планування та проведення контрольних заходів в Пенсійному фонді
України та його органах» затвердженою постановою правління Пенсійного
фонду України від 17.12.2015 № 26-3 [4]. Аудитори окрім даної інструкції
керуються Стандартами внутрішнього аудиту затвердженими Міністерством
фінансів України. Дана інструкція передбачає реалізацію наступних етапів:
1)
планування;
2)
організацію;
3)
проведення;
4)
документацію результатів;
5)
реалізацію матеріалів контрольних заходів та моніторинг виконання
наданих рекомендацій.
Коротко розглянемо кожен з етапів. Перший етап – планування. Плани
складаються на пів року. Для того щоб мати можливість розглянути проекти
планів та затвердити їх вони складаються на пізніше ніж за 45 днів до початку
півріччя в якому будуть проводитись перевірки. Спочатку створюється проект
плану який згодом затверджується. При складанні плану перевірок звертають
увагу на періодичність проведення аудиту та систему управління ризиками.
На другому етапі відбувається організація контрольних заходів. Цей етап
передбачає планування вже самого процесу перевірки, розподіл трудових
ресурсів, складання програми проведення перевірки. Якщо говорити про
тривалість, то фінансовий аудит триває не більше 30 робочих днів як і інші види
аудиту окрім аудиту ефективності, його тривалість може бути 45 днів. Перед
початком проведення аудиту відбувається вивчення питань, які пов’язаних з
об’єктом на якому буде проводитись перевірка, а саме:
 розгляд завдань і цілей, зазначених у перспективних та річних планах
діяльності;
 середовище контролю та заходи, що вживаються об’єктом аудиту, для
попередження, виявлення та виправлення помилок;
 інші необхідні для виконання внутрішнього аудиту аспекти діяльності
об’єкта аудиту.
Після вивчення того, як був вивчений об’єкт перевірки а також питань, що
з ним пов’язані, визначаються ризики та оцінюється ступінь їх можливого
впливу. Потім складається програма внутрішнього аудиту. Основні реквізити,
які мають бути вказані у програмі це: склад аудиторської групи, об’єкт
внутрішнього аудиту, підстава для перевірки. Також у ній зазначається тема,
цілі, період, за який проводиться перевірка, терміни її проведення, початкові
обмеження щодо проведення, аудиторські прийоми і методи.
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Наступним етапом є, безпосередньо, проведення контрольних заходів, що
передбачає збір аудиторських доказів із застосуванням одного або декількох
методів, методичних прийомів та процедур, що забезпечують обґрунтованість
висновків за його результатами. Збір аудиторських доказів проводиться за
місцем розташування об’єкту аудиту.
Далі відбувається документація результатів. Результати внутрішнього
аудиту оформляються відповідно до Стандартів внутрішнього аудиту,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року
№ 1247 [5]. Результати проведення аудиту узагальнюються у двох видах
документів – робочих та офіційних. Офіційним документом є аудиторський звіт
– документ, який складений за результатами внутрішнього аудиту. У звіті
повинна відображатись така інформація як: дані про хід внутрішнього аудиту,
стан системи внутрішнього контролю, аудиторський висновок та рекомендації
щодо удосконалення діяльності об’єкта аудиту залежно від характеру виявлених
проблем. Узагальнення інших контрольних заходів відбується у довідка.
Останнім етапом виступає реалізація матеріалів контрольних заходів та
моніторинг виконання наданих рекомендацій. По завершенні перевірки
аудитори формують завдання об’єктам аудиту для впровадження рекомендацій.
Далі відбувається формування відповідних наказів на місці проведення
перевірки щодо виконання даних рекомендацій. Для перевірки роботи над
рекомендаціями підрозділи внутрішнього аудиту протягом 5 робочих днів
здійснюють моніторинг результатів впровадження аудиторських рекомендацій.
Моніторинг проводиться у формі вивчення наданої інформації. Більше того при
проведенні подальших перевірок, аудитори також звертають увагу на попередні
аудиторські висновки та перевіряють виконання попередніх рекомендацій.
Тепер проведемо аналіз видаткової частини бюджету Пенсійного фонду
України, який можна побачити на таблиці 1. Дані в таблиці наведені в тисячах
гривень.
Таблиця 1 – Видатки бюджету Пенсійного фонду України
Видатки
за рахунок власних
надходжень
за рахунок коштів
Державного бюджету
України
за рахунок коштів Фонду
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування на випадок
безробіття
за рахунок коштів Фонду
соціального страхування від
нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань
Усього видатків

2014
191 526
185,40

2015
211 620
219,00

2016
199 564
846,20

2017
228 289
426,40

57 233 100,40 55 648 564,00 54 490 708,80 67 140 883,50

105870,90

77742,90

10448,60

79 978,70

248945135,40 267346525,90 254066003,60 295430309,90
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Як видно з наведеної вище таблиці, видатки бюджету з кожним роком
збільшуються. Це спостерігається з року в рік, окрім 2016 року коли загальні
видатку були меншими в порівнянні з попереднім роком. Також можна помітити,
що в 2014 році у видатках бюджету була передбачена така стаття як видатки за
рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань, а в 2014-2016 – видатки за рахунок
коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття. Проте в 2017 і подальших роках таких статей немає. Це
пояснюється оптимізацією бюджету Пенсійного фонду України. В попередніх
роках в бюджет закладались видатки за рахунок цих коштів але виникала
проблема касових розривів. Перед фондом виникали зобов’язання у видатках а
коштів з вищезгаданих фондів ще не приходили. З 2015 році фонд перестав
проводити розрахунки за рахунок коштів Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а з 2017 за
рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття.
Для повноти оцінки обсягів видатків Пенсійного фонду України розглянемо
кількість населення на території України які зображені на рисунку 1. Варто
зазначити, що дані наведено тисячах осіб, без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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Рисунок 1 – Кількість пенсіонерів
Як видно з рисунку, починаючи з 2014 загальна кількість пенсіонерів
зменшилась на 13%, а якщо переглянути розмір загальних видатків то можна
побачити, що їх розмір збільшився на 28%. Це мало б значити, що відповідно
збільшився розмір пенсій. Збільшення пенсій відбулося але не в таких значних
обсягах. Цікаво також підмітити, що обсяг загальних видатків бюджету фонду
мав тенденцію на збільшення з 2014 на 2015 рік, проте у 2016 він був менший за
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попередній в той час як кількість пенсіонерів навпаки у 2014-2015 році
зменшувалась, а в 2016 збільшилась.
Тепер проведемо аналіз структури загальних видатків бюджету наведених у
таб. 2. Це дасть нам змогу оцінити залежність від кошів державного бюджету та
оцінити забезпечення власними коштами
Таблиця 2 – Структура видатків бюджету у %
Видатки
за рахунок власних надходжень, усього
за рахунок коштів Державного бюджету України
за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок
безробіття
за рахунок коштів Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань

2014
76,935
22,990

2015
79,156
20,815

2016
78,548
21,447

0,043

0,029

0,004

2017
77,274
22,726

0,032

Як видно з наведеної вище таблиці фонд забезпечує свої видатки власними
коштами на 76-79% з року в рік, а інші видатки забезпечувались коштами
державного бюджету або коштами інших фондів. Видатки фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття та соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань становили невеликий відсоток від загальних витрат
Пенсійного фонду України тому те, що відмова від видатків цих фондів та
передача обов’язків по забезпеченні витрат на плечі самих цих фондів є
позитивним прикладом оптимізації витрат. Адже якщо переглянути звіти
виконання бюджету, то можна побачити що доходи від фондів закладені в
бюджет не повністю виконувались, більше того в 2014 році фонду прийшлось
брати позику для закриття касових розривів. Це і не дивно, враховуючи події, які
були в той час в країні.
Отже, як видно проведеного дослідження, зважаючи на важливість та
відповідальність обов’язків покладених на плечі Пенсійного фонду України він
проводить постійну роботу з аналізу та контролю власних коштів. На базі фонду
служба внутрішього аудиту яка проводить перевірку діяльності своїх
підрозділів. Для цього існують відповідні іструкції які забезпечують
правильність проведення та повне охоплення досліджуваних питань. Також
проводиться оптимізація витрат та контроль за доцільністю тих чи інших витрат.
Проте ідеальної системи не існує, що породжує постійний інтерес до даного
питання та пошук можливих варіантів щодо покращення діяльності.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЮ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
У статті розкрито теоретичні аспекти фінансового контролю кредитного
портфелю банківської установи. Визначено економічну сутність кредитного
портфелю банківської установи, основні функції та цілі його формування,
методи контролю.
Ключові слова: банк, банківська система, банківський контроль, кредитний
портфель, фінансовий контроль.
З часу свого створення банківська система України пройшла важкий, але
цікавий шлях становлення та розвитку. Запровадження ринкових відносин
визначає першочергові завдання діяльності банків, оскільки ефективно діюча
банківська система є рушійною силою економічних перетворень. Адже від
стабільного та прибуткового функціонування банків залежить і виробнича
стабільність, і зростання економіки країни в цілому.
Банки – це організації, діяльність яких має багатоцільовий характер і
супроводжується високими ризиками. Крім того, потреба оперативно реагувати
на інформацію, що надходить із зовнішніх джерел і власних аналітичних служб,
вимагає управління високої якості. Ось чому одним із напрямків роботи в цій
сфері є організація чіткої системи контрольно-аналітичного процесу за різними
сферами діяльності банку.
Сучасний стан вітчизняної банківської системи характеризується
наявністю в портфелях окремих банків великої частки простроченої
заборгованості. Тому сьогодні значна увага менеджерів банку повинна
концентруватися на аналізі та оцінці ефективності кредитного портфеля з метою
пошуку шляхів досягнення оптимального співвідношення між прибутковістю та
ризикованістю. Від структури та якості кредитного портфеля банку значною
мірою залежить його стабільність, репутація й фінансовий успіх [1, с. 2].
Глобалізація ринків, гостра конкуренція, упровадження нових операцій,
розвиток інформаційних технологій – усе це суттєво ускладнило банківську
232

діяльність, збільшило небезпеку ризиків. За таких умов зростає значення
контролю діяльності банку і, зокрема, його структурного елемента внутрішнього
аудиту в банку. Питання фінансового контролю та аналізу в банківській сфері в
Україні значно актуалізувалось з настанням фінансової та банківської криз.
Однією з вагомих передумов стабільності банків є наявність ефективної
системи, яка зменшує ризик діяльності банків, виявляє негативні тенденції
розвитку та запобігає їм. Саме ці функції має виконувати фінансовий аналіз,
контроль і аудит діяльності банку.
Загальні принципи функціонування системи контрольно-аналітичного
процесу діяльності банку ґрунтовно досліджені провідними науковцями,
економістами та банкірами сучасності. Наукові праці Б.П. Адамика,
А.М. Герасимовича, М.Д. Алексеєнка, І.М. Парасій-Вергуненка, О.Д. Заруби,
Ф.Ф. Бутинця, Н.І. Некрасова, В.П. Загороднього, О.В. Васюренка,
К.О. Волохати, Ю.А. Потійка та інших. Однак питанням контрольноаналітичного процесу діяльності банку, його кредитного портфелю, в сучасних
умовах приділяється недостатньо уваги, що викликає необхідність подальших
досліджень у даному напрямку.
Метою статті є узагальнення теоретико-методологічних положень
фінансового контролю кредитного портфелю банківської установи.
Кредитна діяльність банку виступає одним з важливих джерел залучення
коштів у економіку країни і підтримку її раціонального функціонування. Банки
за рахунок кредитної діяльності підвищують активність державного та
підприємницького секторів економіки, домогосподарств. Проте сьогодні процес
банківського кредитування потребує вдосконалення. Це стосується й
формування кредитного портфеля, який займає чільне місце у пріоритетах
діяльності банків, оскільки дозволяє більш чітко розробляти їхню стратегію і
тактику, а також визначати можливості з кредитування клієнтів і розвитку
ділової активності. Ефективний та якісний кредитний портфель сприяє
максимізації дохідності як окремого банку, так і загального результату
діяльності банківської системи України [1, с. 4].
За визначенням Національного банку України, кредитний портфель – це
сукупність усіх банківських позик, що структуровані за певними параметрами
відповідно до завдань визначеної банком кредитної політики [2]. Сутність
кредитного портфеля розглядається також через його функції, до яких відносять:
розподільну та перерозподільну; заміщення грошей кредитними операціями;
об`єднання кредитів; мінімізації кредитного ризику; розширення та
диверсифікації доходної бази банку. Проте деякі з них, на думку науковців, є
похідними від загальновідомих функцій кредиту, а деякі є специфічними з
огляду на специфіку кредитного портфеля [3].
Сутність кредитного портфеля розглядається також через його функції, до
яких відносять: розподільну та перерозподільну; заміщення грошей кредитними
операціями; об`єднання кредитів; мінімізації кредитного ризику; розширення та
диверсифікації доходної бази банку. Проте деякі з них, на думку науковців, є
похідними від загальновідомих функцій кредиту, а деякі є специфічними з
огляду на специфіку кредитного портфеля [3]. З функцій кредитного портфеля
випливають основні цілі його формування, представлені на рисунку 1.
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Обсяг кредитного портфелю оцінюється за балансовою вартістю всіх
кредитів банку, в т.ч. прострочених, пролонгованих і сумнівних. У структурі
балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова
частина активів банку, яка має свій рівень дохідності та відповідний рівень
ризику.
Основні цілі формування кредитного портфеля банками

Високий темп очікуваного доходу в майбутній довгостроковій перспективі

Мінімізація рівнів ризиків кредитного портфеля

Дотримання кредитної активності кредитного портфеля

Високий рівень доходу в поточному періоді

Рисунок 1 – Основні цілі формування кредитного портфеля
Залежно від цілі банк формує кредитний портфель певного типу, який в
загальному вигляді є характеристикою портфеля, що показує співвідношення
прибутку та ризику. Основні типи кредитного портфеля:
- портфель доходу – орієнтовано на кредити, що забезпечують стабільний
дохід, отримання якого характеризується мінімальними ризиками та
постійною своєчасною виплатою відсотків;
- портфель ризику – складається переважно з кредитів із високим рівнем
ризику;
- збалансований портфель – раціонально поєднує кредити різного типу, як
високо ризиковані, так і з низьким рівнем ризику [1].
Обсяг і структура кредитного портфелю банку визначаються такими
чинниками: розмір банку (капіталу); правила регулювання банківської
діяльності; офіційна кредитна політика банку; досвід і кваліфікація менеджерів;
рівень дохідності різних напрямів розміщення коштів.
Структура кредитного портфелю банку залежить від суб’єктів кредитування
(юридичні та фізичні особи); стану обслуговування боргу (високий, добрий,
задовільний, слабкий, незадовільний); класу боржника (клас боржника –
юридичної особи (від 1 до 9) визначається в залежності від отриманого значення
інтегрального показника фінансового стану боржника з урахуванням величини
підприємства); категорії якості кредиту (від І до V, з урахуванням стану
обслуговування боргу та класу боржника – юридичної особи); показника ризику
кредиту, який залежить від фактичних значень інтегрального показника
фінансового стану боржника-юридичної особи, коефіцієнта покриття боргу,
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якості менеджменту боржника – юридичної особи, ринків збуту продукції,
наявності бізнес-планів, рейтингів боржника – юридичної особи та інших подій
та обставин, що можуть вплинути на своєчасність та повноту погашення боргу;
видів економічної діяльності; валюти кредитування; строків кредитування тощо.
На конкурентоспроможність кредитного портфелю банку впливають такі
чинники: ризиковість, ліквідність, дохідність, швидкість відновлення та ступінь
оновлення кредитного портфелю [4].
Структура кредитного портфеля банку може вважатися задовільною, якщо
питома вага кредитів без забезпечення, сумнівних для повернення, прострочених
і пролонгованих складає не більш 50% [5].
У структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле
та складова частина активів банку, яка має свій рівень дохідності і відповідний
рівень ризику. Отже, основними критеріями кредитного портфеля є кредитний
ризик і дохідність [6].
Метою ревізії кредитних операцій є перевірка повноти і правильності
отримання банківських кредитів, ефективності їх використання та своєчасності
їх погашення. При проведенні ревізії кредитних операцій використовують:
заявки на виділення відповідних лімітів кредитування, строкові зобов'язання, де
вказано суми і строки погашення виданих кредитів, виписки банку, кредитні
договори, розрахунки економічної ефективності і окупності витрат, проведених
за рахунок довгострокових кредитів, кошторисно-фінансові розрахунки по
заходах, здійснених за рахунок рахунку 50 “Довгострокові позики”.
До початку ревізії кредитних операцій необхідно вияснити в установі банку,
чи не було порушень правил кредитування з боку підприємства і одночасно
ознайомитись із актами перевірок підприємства, проведеними банком.
Значне місце в ревізії кредитних операцій займає перевірка кредитних даних
із забезпечення виданих позик, тому що на цій стадії ревізії кредитних операцій
є найбільше порушень. Практика контрольно-ревізійної роботи показує, що у
склад забезпечень включають не прокредитовані ТМЦ, безтоварні рахунки при
кредитуванні під розрахункові документи в дорозі. В таких випадках необхідно
вияснити, за чиєю вказівкою були включені у склад забезпечення
непрокредитовані ТМЦ, безтоварні рахунки і хто виконав дане доручення, в якій
сумі була одержана позика банку, на який термін.
Короткострокові і довгострокові кредити банк надає на певні цілі, тому
ревізору необхідно перевірити цільове використання одержаних кредитів.
Завершують ревізію кредитних операцій перевіркою своєчасності погашення
одержаних позик. Для цього використовують дані строкових зобов'язань по
сумах і термінах погашення заборгованості банку, дані виписок по відповідних
рахунках, дані бухгалтерського обліку по прострочених платежах. За наявності
прострочених кредитів видача нових не допускається.
Процентні ставки за користування кредитом, обумовлені в кредитному
договорі, нараховуються банком і списуються позичальником не рідше одного
разу в квартал за платіжним дорученням. В разі відмови від сплати боргів за
позиками банк їх стягує в претензійно-позовному порядку. Як правило, контроль
за виконанням умов укладеного позичальником кредитного договору здійснює
банк.
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Для банків України основним нормативним актом, що регламентує
внутрішній контроль, є Положення про організацію бухгалтерського обліку та
звітності в банках України, затверджене Постановою Правління НБУ від
30.12.1998, № 566 (далі – Положення №566) [7]. Згідно цього Положення № 566,
внутрішній банківський контроль - сукупність процедур, які забезпечують
дотримання положень внутрішніх і зовнішніх нормативних актів при здійсненні
операцій банку та достовірність і повноту інформації [7, п.2.3].
Слід звернути увагу на те, що окрім наведеного визначення поняття
«внутрішній банківський контроль», основними моментами, які розглянуті в
Положенні № 566, є наступні: визначення внутрішнього банківського контролю
(наведено вище) та його види (бухгалтерський та адміністративний); чітка
документованість системи внутрішнього банківського контролю:
бухгалтерський контроль – це сукупність процедур, які дають змогу
забезпечити збереження активів банку та достовірність звітності, що складається
службою бухгалтерського обліку на основі даних, отриманих від операційних
підрозділів;
адміністративний контроль – це сукупність процедур, згідно з якими
керівник банку делегує свої повноваження, зокрема такі: збереження цінностей
та активів; безпека працівників банку; ефективність, продуктивність і безпека
процедур обробки інформації; наявність процедур, які чітко розмежовують
завдання та відповідальність служб і працівників банку;
внутрішній аудит є складовою адміністративного контролю.
Підрозділ внутрішнього аудиту не бере участі у виконанні операцій, а
насамперед оцінює адекватність і ефективність заходів та системи внутрішнього
контролю. Створення ефективної системи внутрішнього банківського контролю
досягається шляхом оптимізації взаємовідносин та обміну інформацією між
внутрішнім контролем, зовнішніми та внутрішніми аудиторами банку [7].
Доцільно зазначити, що контроль (і, зокрема, внутрішній) є однією із
функцій управління, отже, важливість зосередження уваги на організації
внутрішнього контролю як функції управління обумовлено перш за все тим, що,
як писав О. Петров, «… об'єкт і суб'єкт управління не виникають автоматично.
Існує ще один, третій вид трудової діяльності – організація, яка й створює як
об'єкт, так і суб'єкт управління» [8].
Кредитні операції банку є найризикованішими, тому вони повинні підлягати
найбільш глибокому та частому контролю, перевірятися внутрішніми
аудиторами.
Зміст організації внутрішнього контролю кредитних операції полягає у
визначенні складових організації, тобто елементів структури внутрішнього
контролю взагалі, та контролю кредитних операцій зокрема.
До завдань внутрішнього контролю кредитних операцій банку слід
віднести:
- перевірку дотримання законодавчо-нормативних актів та внутрішніх
документів банку;
- перевірку якості кредитного портфеля за сформованою вибіркою
перевірку повноти комплектації кредитної документації;
- перевірку повноти формування резервів під кредитні ризики;
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- перевірку порядку надання, супроводження, обліку кредитів;
- оцінювання ефективності кредитної діяльності (у тому числі управління
нею, оцінювання роботи з проблемними кредитами та ін.);
- надання рекомендацій щодо зменшення кредитних ризиків.
Специфікою внутрішнього контролю кредитних операцій є й особливості
застосування методів та прийомів контролю залежно від предмету перевірки.
Так, внутрішній контроль повноти комплектації кредитних справ може
виконуватися з використанням як суцільного, так і вибіркового (переважно)
спостереження. Поряд з цим перевірка достатності формування спеціальних
резервів під кредитні ризики проводиться виключно за допомогою
документального прийому контролю, наприклад, інвентаризації кредитних
договорів, договорів застави - за допомогою фактичного.
Отже, кредитна діяльність банківської установи є джерелом залучення
коштів в економіку держави. Формування кредитного портфеля є одним з
важливих питань діяльності банків, оскільки сприяє розробці їхньої стратегії й
тактики та дозволяє визначати напрями кредитування. Ефективний та якісний
кредитний портфель сприяє максимізації дохідності як окремого банку, так і
загального результату діяльності банківської системи України, тому увага банку
повинна концентруватися на контролі, аналізі та оцінці ефективності кредитного
портфеля з метою пошуку шляхів досягнення оптимального співвідношення між
прибутковістю та ризикованістю.
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У статті розглянуто теоретичні аспекти аналізу виробничих витрат, мету
аналізу виробничих витрат і собівартості продукції, основні етапи та прийоми
економічного аналізу виробничих витрат.
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економічний аналіз, собівартість, методи економічного аналізу, фактори.
В умовах ринкової економіки однією з найактуальніших проблем є
проблема виживання в конкурентному середовищі. З розвитком конкуренції на
ринку та зниження норми прибутку перспективи розвитку підприємства значною
мірою залежать від витрат та управління ними. Налагодження ефективної
системи обліку витрат та систематичного їх аналізу, що дає змогу зменшити
виробничі витрати тим самим збільшивши прибуток, буде запорукою ефективної
економії витрат. Все це разом складає систему управління формуванням витрат
на підприємстві.
Вирішення проблем ефективної діяльності та підвищення виробничого
потенціалу підприємства базується на всебічному, глибокому аналізі облікових
даних та залежить від повноти і достовірності вихідної інформації про витрати,
на основі якої необхідно здійснювати систематичний облік та якісний аналіз
витрат.
Актуальність теми визначається тим, що в ринкових умовах, коли більшість
ринків є конкурентними, облік витрат і контроль за ними є найважливішою
ланкою управління підприємством. В той же час більшість вітчизняних
підприємств мають значні труднощі при створенні дієвої системи обліку та
управління витратами. У сучасних умовах господарювання вітчизняні
товаровиробники зможуть забезпечити конкурентоспроможність продукції
тільки на основі зниження витрат. Реалізація цієї мети вимагає посиленої уваги
керівництва до питань, пов'язаних із визначенням раціональності структури
витрат та пошуком шляхів їх зниження.
Основні теоретичні аспекти аналізу витрат на виробництві висвітлюють в
своїх працях Ф.Ф. Бутинець, Н.І. Верхоглядова, О.М. Горбань, М.І. Ковальчук,
Є.В. Мних, О.П. Півнюк, Т.В. Савицька, В.К. Савчук, Н.В. Тарасенко,
У.Я. Грудзевич, М.Г. Чумаченко та багато інших вчених, які зробили значний
внесок у розробку теорії і методології аналізу виробничих витрат.
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів аналізу виробничих
витрат підприємства.
Процес праці – це поєднання трьох економічних елементів: діяльності
людей, предметів праці та засобів праці. Предмети та засоби праці є
матеріальними умовами – засобами процесу виробництва, які були створені
раніше за допомогою затраченої праці [4, с. 156]. Сукупні витрати уречевленої
праці на виробництво готової продукції складають дійсні витрати виробництва.
Вони вимірюються кількістю часу, необхідного для виробництва продукції в
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певних організаційно-технічних та суспільно-економічних умовах. У такому
найбільш абстрактному розумінні витрати виробництва однаково притаманні
усім суспільним формаціям діяльності людей.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» визначає витрати як зменшення економічних
вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до
зменшення власного капіталу (за винятком зменшення власного капіталу за
рахунок його вилучення або розподілу власниками) [1].
Витрати на вироби (на виготовлену продукцію) - це витрати, що пов'язані
з виробництвом або придбанням активів для реалізації. У сфері виробництва до
цих витрат належать усі витрати (матеріали, сировина, зарплата, амортизація
тощо), які пов'язані з функцією виробництва готової продукції.
Мета аналізу виробничих витрат полягає в інформаційному забезпеченні та
оцінці досягнутих результатів, а також дослідження виробничих процесів з
метою визначення ефективності понесення витрат, формування інформації для
прийняття управлінських рішень необхідних для провадження успішної
діяльності підприємства на ринку [2] (рис.1).
Мета аналізу виробничих витрат
Дослідження динаміки витрат на 1 грн. продукції

Підрахунок непродуктивних витрат у складі виробничих

Перевірка виконання плану витрат за видами і групами та
виявлення резервів їх зниження
Вивчення впливу зміни обсягу і структури випуску продукції на
величину виробничих витрат

Рисунок 1 – Мета аналізу виробничих витрат
У процесі аналізу витрат широко застосовуються традиційні методи
економічної статистики:
- середніх та відносних величин;
- групування;
- графічний метод;
- індексний метод;
- елементарні методи обробки рядів динаміки.
Можуть використовуватись також математико-статистичні методи, такі як
факторний аналіз, кореляційний аналіз, дисперсійний аналіз, метод головних
компонентів для визначення впливу факторів на рівень витрат підприємства.
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Основними завданнями аналізу витрат є перевірка достовірності даних
обліку і звітності про витрати, виявлення факторів, які впливають на їх
формування.
Існують такі методи аналізу виробничих витрат, що у свої сукупності
формують систему елементів які доповнюють один одного, при здійснені аналізу
витрат.(табл. 1.).
Основними завданнями аналізу виробничих витрат підприємства є:
1. Оцінка структури витрат та їх динаміка.
2. Виявлення резервів зниження витрат на виробництво продукції.
3. Визначення собівартості продукції за статтями та елементами витрат.
4. Визначення динаміки показників собівартості та факторів її змін.
5. Оцінка собівартості одиниці продукції.
Оцінку динаміки загального обсягу витрат та їх структури можна зробити
за результатами загального аналізу.
Таблиця 1 – Елементи аналізу виробничих витрат
Об’єкт
Періодичність
проведення
Система
показників
Сукупність
чинників
Система методів
Джерела
інформації

Виробничі витрати підприємства
Оперативний, місячний, квартальний, річний.
Інформаційне формування моделі виробничих витрат за кількісними і
якісними характеристиками.
Причини що визначають характер формування величини виробничих
витрат, та їх місце у собівартості виготовлених товарів.
Математичні, логічні, статистичні та інші методи та прийоми, що
базуються на теорії аналізу чи взяті з інших наук (статистики,
бухгалтерського обліку, менеджменту, математики і т.д.)
Облікова інформація, планова інформація, нормативно-довідкова
інформація.

На рівень прибутку від виготовлення продукції підприємства впливає
такий чинник, як зміна показника собівартості продукції. Надпланове зниження
собівартості реалізованої продукції дозволяє одержати додатковий прибуток,
який дорівнює за розміром сумі зниження собівартості. Витрати на гривню
реалізованої продукції та на 1 гривню суми чистого доходу є основними
показниками, які характеризують їх рівень і динаміку та ефективність
використання всіх наявних ресурсів на підприємстві [2].
Зниження витрат на гривню продукції характеризує успішність роботи
виробничого підприємства з впровадження нової техніки, підвищення
продуктивності праці і кваліфікаційного рівня працівників, раціонального
використання ресурсів.
Витрати на 1 грн. реалізованої продукції визначаються шляхом відношення
собівартості реалізованої продукції до чистого доходу від реалізації цієї
продукції, без ПДВ.
Витрати на 1 грн. чистого прибутку (збитку) розраховується як
співвідношення собівартості реалізованої продукції і чистого прибутку
(збитку) [2].
Групування витрат на виробництво і реалізацію продукції за економічно
однорідними елементами дає можливість визначити всі матеріальні, трудові і
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грошові витрати підприємства на виробництво продукції у звітному періоді. Таке
групування є єдиним та обов'язковим для всіх підприємств України незалежно
від їх галузевої належності [2].
Для прийняття управлінських рішень щодо витрат виробничого
підприємства результатів загального аналізу недостатньо. Отож, на даний час
досить актуальними є результати факторного аналізу.
Під факторним аналізом розуміють методику комплексного системного
вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних
показників.
Фактори можна поділити на незалежні від діяльності виробничого
підприємства і залежні від результатів і якості його роботи. До незалежних
факторів відносяться зміни цін на матеріали і паливо, тарифів і ставок на
послуги, організаційно-структурні зміни всередині підприємства та інше.
Залежні фактори включають ступінь виконання виробничої програми, зміни
її обсягу, складу та структури; підвищення або зниження продуктивності праці
виробничих працівників; впровадження прогресивних методик у виробництво;
раціоналізацію шляхів використання виробничих фондів, покращення
використання транспорту; удосконалення організації праці та інше. Таке
групування факторів допомагає визначити дійсний розмір економії або
перевищення суми витрат (у розрізі окремо статей та в цілому), встановити
позитивні і негативні моменти у діяльності виробничих організацій і
підприємств, шляхи і можливості відносного скорочення витрат [2].
Необхідно мати на увазі, що ступінь впливу окремих факторів у різних
умовах неоднаковий. Кожне виробниче підприємство має свої специфічні умови
праці й можливості скорочення витрат, що необхідно враховувати при їх аналізі.
На витрати в сумі і у відсотках до обсягу виробництва здійснюють вплив
багато факторів як у сторону їх збільшення, так і в сторону зменшення.
Методика визначення впливу обсягу виробництва на суму змінних витрат
є такою [2]:
- перераховуємо базисну суму витрат на % зміни обсягу виробництва:
Перерах. ВП = ВПбазис %зміниОВ ,
100

(1)

де: % зміни ОВ – відсоток зміни обсягу виробництва порівняно з базисом.
- визначаємо вплив обсягу виробництва на суму змінних витрат:
Вплив ОВ = ВП перерах – ВП базис,
(2)
де: вплив ОВ – вплив обсягу виробництва;
ВП перерах – сума витрат перерахована;
ВП базис – сума витрат базисна.
Методика визначення впливу обсягів виробництва на рівень умовнопостійних витрат така:
- знаходимо перерахований базисний рівень витрат на зміну обсягу
виробництва:
РВП перерах =

ВПбазис
 100% ,
ОВфакт

де: РВП перерах. – рівень витрат перерахований;
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(3)

ВП базис – сума витрат підприємства базисна;
ОВ факт – сума обсягу виробництва фактична.
- знаходимо вплив обсягу виробництва:
Вплив ОВ = РВП перерах. – РВП базис,
де: вплив ОВ – вплив обсягу виробництва;
РВП перерах. – рівень витрат перерахований;
РВП базис – рівень витрат базисний.
1. Щоб знайти вплив продуктивності праці на обсяг виробництва:
РВ = ВП  100% ,
ОВ

де: ВП – сума витрат;
РВ – рівень витрат;
ОВ – обсяг виробництва.
ПП = ОВ ,

(4)

(5)

(6)

r

де: ПП – продуктивність праці;
ОВ – сума обсягу виробництва;
r - середньоспискова чисельність працівників.
РВ  ПП  r
ВП = РВ  ОВ =
100%

100%

(7)

Під час аналізу виробничих витрат слід пам‘ятати, що вони мають змінний
характер, звісно, якщо не вдаватися до поглибленого аналізу і не розділяти їх на
змінні та постійні частини.
Зазвичай виробничі витрати важко закріпити до конкретного виду товару чи
продукції, особливо на підприємствах, що виробляють широкий асортимент
продукції.
Тому аналіз потрібно деталізувати не лише за статтями, а й за видами їх
витрат. Однак робити це не завжди доцільно, оскільки існують бази розподілу
виробничих витрат за якими їх класифікують.
Собівартість продукції один із важливих показників, у ній відображаються
результати використання всіх виробничих ресурсів. Від її рівня залежать
фінансові результати діяльності підприємства, фінансовий стан суб’єктів
господарювання і конкурентоспроможність продукції [4].
Найбільш ґрунтовне визначення собівартості дала науковець Т.В. Савицька
«Собівартість продукції (робіт, послуг) – це вартісне вираження витрат
підприємства (організації), пов’язаних з використанням у технологічному
процесі виконання робіт і надання послуг природних ресурсів, сировинних
матеріалів, палива, енергії, основних виробничих фондів, інструменту,
інвентарю, трудових і фінансових ресурсів, а також інших витрат на їх
виробництво і збут, включаючи встановлені державою як обов’язкові
відрахування, податки і платежі» [2]. Тому вона є найважливішим якісним
показником роботи організації, за рівнем якого можна робити висновки про
ефективність використання виробничого потенціалу (робочої сили,
матеріальних ресурсів), про організацію і технологію виробництва.
Після введення в дію П(с)БО 16 «Витрати» до фактичної собівартості
продукції повинні включатися лише виробничі витрати: прямі матеріальні
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витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і загальновиробничі
витрати. Загальногосподарські (адміністративні) витрати не включено до
виробничої собівартості, а разом з витратами на збут та іншими операційними
витратами віднесено до витрат періоду [1].
Підприємство на власний розсуд і ризик обирає для себе найбільш
оптимальний метод обчислення виробничої собівартості, що є позитивним, адже
на кожному підприємстві є свої особливості виробничого процесу.
Аналіз собівартості продукції, робіт і послуг є важливим інструментом у
системі управління витратами. Він дає змогу вивчити тенденції зміни її рівня,
визначити відхилення фактичних витрат від нормативних (стандартних) і їхні
причини, виявити резерви зниження собівартості продукції і виробити заходи з
їх освоєння [2].
Створення ефективного аналітичного забезпечення управління витратами
діяльності пов'язане;
- з виготовленням конкурентоспроможної продукції;
- наявністю якісної та реальної інформації щодо собівартості окремих
видів продукції та їх позицій на ринку;
- можливістю використання гнучкого ціноутворення реалізованої
продукції;
- наданням об'єктивних даних для складання калькуляції виготовленої
продукції;
- можливістю оцінки раціоналізації витрат за центрами їх формування та
центрами відповідальності.
Отже, перехід до ринкових відносин ставить завдання вдосконалення
методів управління виробництвом. Одним з важливих інструментів управління
виробництвом була і залишається собівартість, тобто показник, який показує у
вартісному виразі стан витрат виробництва. Економічний аналіз виробничих
витрат підприємства є надійним інструментом для економічного обґрунтування
управлінських рішень. Він є видом управлінської діяльності, загальною
функцією управління, що передує прийняттю управлінських рішень і зводиться
до їх обґрунтування на основі наявної інформації, що допоможе підприємствам
в практичній діяльності завдяки ефективному управлінню витратами підвищити
фінансові результати.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
У статті розкрито теоретичні аспекти державного фінансового контролю
цільового використання бюджетних коштів. Розглянуто механізм державного
фінансування та форми фінансування державою загальноосвітніх навчальних
закладів, інформаційне забезпечення контролю та основні його види.
Ключові слова: бюджет, бюджетні кошти, фінансовий контроль, кошторис,
фінансування, використання бюджетних коштів, загальноосвітні навчальні
заклади.
Раціональне використання бюджетних коштів є гарантією ефективної
реалізації державою усіх своїх функцій. Обґрунтований розподіл державних
коштів потребує постійного пошуку напрямків вдосконалення, контролю та
аналізу показників ефективності. Контроль і аналіз бюджетних ресурсів дає
можливість отримати повну інформацію про виконання кошторису доходів і
видатків бюджету, їхню наявність і порядок розподілу. На підставі цих даних
проводиться контроль за збереженням та цільовим використанням бюджетних
коштів загальноосвітніх закладів. Так як успішна діяльність будь-якої бюджетної
установи залежить від того, яким чином буде вирішене це питання. Тому питання
організації обліку, контролю та аналізу цільового використання бюджетних
коштів є сьогодні актуальним.
Питанням теорії та практики фінансового забезпечення та контролю освіти,
науки та соціальної сфери приділяли увагу українські економісти: О. Откаленко,
О. Андрис, М. Василюк, Т. Гнатюк, О. Григорів, О. Ситяшенко та ін.
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів державного фінансового
контролю цільового використання бюджетних коштів загальноосвітніми
навчальними закладами.
Освіту визначають як «процес і результат засвоєння особистістю певної
системи наукових знань, практичних умінь і навичок» [1, с. 64].
Зміст освіти розкривається в таких аспектах:
1) освіта як результат суспільно-значимих знань;
2) освіта як процес передання інформації, втілення навичок та умінь, тобто
навчальний процес;
3) освіта як галузь соціально-економічної діяльності [2, с. 71].
Освіта є процесом навчання й виховання в інтересах людини, суспільства
або держави. Державний фінансовий контроль за діяльністю загальноосвітніх
навчальних закладів в Україні здійснює Державна інспекція навчальних закладів
України. Для оновлення та підвищення ефективності роботи інспекції необхідно
вивчати та враховувати попередній досвід та користуватись набуттям інших
країн, що дозволить правильно визначити стратегію реформування та розвитку в
244

питаннях інспектування шкіл, врахувати переваги та недоліки роботи інших
шкільних інспекцій, передбачити й уникнути можливих помилок.
Освіта, як специфічна сфера діяльності суспільства, становить інтерес для
державного фінансового контролю і аналізу у двох аспектах. По-перше, тому, що
реалізація призначення системи освіти в суспільстві передбачає необхідність
налагодження фінансово-економічного механізму. Заклади освіти як суб’єкти
освітньої діяльності функціонують на основі покриття своїх видатків
одержаними доходами, але необхідність їх розвитку зумовлює потребу в
надходженні додаткових коштів, що не може виключати отримання прибутку.
Механізм функціонування закладів освіти розрізняється в залежності від джерел
формуватися їх доходів: з бюджетних асигнувань, тільки з власних зароблених
коштів або зі змішаних ресурсів.
По-друге, достатній інтерес становить економічний характер результатів
діяльності закладів освіти. Витрати на освіту мають продуктивну природу тому,
що її результати знаходять прояв у зростанні показників економічної діяльності
на мікро- та макрорівнях у короткостроковому та особливо в довгостроковому
періодах діяльності вже освічених людей. Завдяки цьому витрати держави на
освіту набули специфіки високорентабельних інвестицій [1].
Грошові кошти надаються школі для здійснення передбачених кошторисом
видатків і є основним джерелом поповнення обігових коштів, при цьому у
загальноосвітніх закладів системи освіти не передбачається отримання прибутку
чи накопичення залишків невикористаних коштів [3, с. 105].
Виходячи із специфіки діяльності та законодавчої бази надходження
загальноосвітніх закладів системи освіти можна класифікувати за джерелами їх
надходження (табл. 1).
Таблиця 1 – Класифікація коштів бюджетних установ за джерелами їх
надходження
№з/п
Джерела надходжень
1.
Фінансування із загального фонду бюджету
2.
Спеціальні кошти бюджетної установи:
2.1.
Власні надходження бюджетної установи:
Кошти отримані як плата за послуги
Інші власні надходження
2.2.
Інші надходження спеціального фонду
Механізм державного фінансування загальноосвітніх закладів має таку
послідовність:
1. Визначення методів, форм та формули розподілу державних ресурсів.
2. Розподіл відповідальності за витрачання державних ресурсів між
загальнодержавним і місцевими бюджетами з фінансування освіти.
3. Визначення прав навчальних закладів на розпорядження фінансовими
ресурсами.
4. Розподіл відповідальності за складання звітності загальноосвітніх
закладів та результати своєї діяльності.
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Методи фінансування загальноосвітніх закладів різняться залежно від того,
з погляду яких принципових позицій здійснюють фінансування. Складання
бюджету та виділення коштів на освіту в Україні відбувається на підставі
встановлених норм для загальноосвітніх навчальних закладів. Фінансування в
такому випадку не пов’язують з показниками ефективності роботи школи.
Форми фінансування державою загальноосвітніх закладів системи освіти
різноманітні:
- пряме фінансування з одного або декількох рівнів державного бюджету на
підставі нормативів або кошторисної вартості;
- додаткові асигнування за окремими заходами або програмами –
комп’ютеризація, школа майбутнього тощо;
- дотації, субвенції з метою вирівнювання диспропорцій між різними
територіями України;
- фінансування таких специфічних програм, як оздоровлення, харчування чи
забезпечення шкільною формою дітей із малозабезпечених родин.
Ці форми фінансування можуть застосовуватись окремо або в різних
комбінаціях. Чинним законодавством встановлено нормативний порядок
формування місцевих бюджетів, який визначає нормативи видатків на освіту,
культуру, охорону здоров’я, соціальний захист тощо. Розрахунок обсягу
видатків на загальну середню освіту визначається залежно від норм видатків на
одного учня та контингенту учнів різних типів закладів загальної середньої
освіти [4].
Форми фінансування загальноосвітніх закладів системи освіти стосуються
їх місцезнаходження: у міській чи сільській місцевості вони знаходяться.
Основною функцією фінансового механізму загальноосвітніх закладів
системи освіти, як стверджує Парсяк К., є забезпечення закладів освіти
фінансовими ресурсами. Виконання цієї функції передбачає реалізацію функції
регулювання грошових бюджетних потоків, для чого необхідно здійснювати і
контролювати:
- регулювання загального порядку фінансування закладів освіти;
- регулювання процесу використання державного фінансування [0, с. 71].
Головним плановим фінансовим документом загальноосвітніх закладів
системи освіти є кошторис. Кошторис школи підтверджує повноваження
директора як розпорядника коштів щодо одержання кошторисних доходів і
здійснення бюджетних видатків, визначає як обсяги так і спрямування коштів,
необхідних для виконання школою своїх прямих функцій.
Тобто кошторис – це основний фінансовий документ школи [6, с. 64].
Постановою Кабінету Міністрів України визначені порядок складання,
розгляду та затвердження, основні вимоги до виконання кошторису [4].
Кошторис загальноосвітніх закладів приймають на бюджетний період, він
складається з частин загального та спеціального фондів.
Показники видатків загальноосвітніх закладів системи освіти, що
включаються до проекту кошторису, повинні бути обґрунтовані відповідними
розрахунками щодо кожного коду економічної класифікації. Якщо під час
планування спеціального фонду кошторису загальноосвітніми закладами
планові доходи перевищують планові видатки, школа повинна передбачити
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спрямування зазначених коштів на пріоритетні заходи, які необхідні їй для
виконання основних функцій, але які не забезпечені видатками загального
фонду. А якщо такі видатки планується провадити за рахунок надходжень із
спеціального фонду, то вони передбачаються в кошторисі за спеціальним
фондом [7, с. 530].
Основними завданнями фінансового контролю фінансово-господарської
діяльності загальноосвітніх закладів є:
 перевірка цільового використання коштів освітніми закладами;
 перевірка збереження коштів освітніми закладами у касі, на банківських
рахунках і в розрахунках;
 перевірка правильності документального оформлення господарських
операцій освітніми закладами;
 перевірка вчасності оприбуткування освітніми закладами цінностей та
коштів;
 перевірка вчасності повернення грошових коштів підзвітними особами
до каси загальноосвітнього закладу;
 перевірка вчасності перерахування коштів освітніми закладами з метою
погашення заборгованості за податками та іншими розрахунками;

контроль за дотриманням правил проведення інвентаризацій
освітніми закладами, своєчасне виявлення їх результатів;

виявлення фактів понаднормованого списання тощо [8].
Важливе значення має як поточний контроль надходження, обліку і
використання коштів загальноосвітніх закладів системи освіти, так і наступний
контроль операцій під час проведення ревізій контрольно-ревізійною службою
та перевірок Державними фіскальними органами. Поточний контроль операцій
на реєстраційних рахунках в загальноосвітніх закладів проводиться на стадії
здійснення операцій директором школи і бухгалтерською службою при
виконанні ними своїх функціональних обов’язків. Працівники бухгалтерського
обліку, відповідальні за здійснення операцій на реєстраційних рахунках, повинні
контролювати повноту, правомірністю і своєчасність операцій, пов’язаних з
надходженням бюджетних коштів та їх правильним і ефективним використанням
[8, с. 26].
Основними причинами необхідності здійснення фінансового контролю руху
бюджетних коштів в загальноосвітніх закладів системи освіти:
- недоліки в доборі кадрів матеріально-відповідальних осіб
загальноосвітніх закладів системи освіти;
- не завжди ефективний попередній та поточний контроль витрачання
бюджетних коштів з боку керівників, бухгалтерів загальноосвітніх закладів;
- низька свідомість окремих працівників стосовно ощадливості й
збереження шкільної власності;
- неякісне проведення інвентаризації цінностей загальноосвітніх закладів
системи освіти;
- недосконалість системи матеріальної відповідальності загальноосвітніх
закладів тощо.
На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за
дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності
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управління бюджетними коштами (ч. 2 ст. 19 БК). Зазначений контроль
спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління
бюджетними коштами та повинен забезпечувати:
1) оцінку управління бюджетними коштами (у т.ч. державний фінансовий
аудит);
2) правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової
і бюджетної звітності;
3) досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання,
ефективності і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів
шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень;
4) проведення аналізу та оцінки стану фінансової та господарської
діяльності розпорядників бюджетних коштів;
5) запобігання порушенням бюджетного законодавства та забезпечення
інтересів держави у процесі управління об’єктами державної власності;
6) обґрунтованість планування надходжень і витрат бюджету.
Є два види фінансового контролю та аудиту: зовнішній і внутрішній.
Перший забезпечується, передусім, Парламентом та Урядом, а другий –
розпорядниками бюджетних коштів [8].
Обов’язково потрібно контролювати стан використання коштів, виділених
на здійснення заходів і завдань державних цільових програм. Напрямки
перевірки цього питання залежать від ролі загальноосвітнього закладу у
здійсненні заходів і завдань державних цільових програм.
Зокрема, у разі якщо загальноосвітня школа І-Ш ступенів №10 Вінницької
міської ради у ревізійному періоді виступала в ролі державного замовника
державної цільової програми, то перевірка буде передбачати визначення всього
переліку державних цільових програм, замовником якого була ця школа, а також
стану їх виконання.
Тобто перевірці будуть підлягати питання стосовно: досягнення мети,
завдань, результативних показників програми, наявності підстав та своєчасності
подання пропозицій щодо внесення змін або припинення дії державної цільової
програми, дотримання вимог чинного законодавства щодо відбору виконавців та
використання коштів, наявності проміжних, щорічних, заключних звітів про
результати виконання державних цільових програм та дотримання встановлених
законодавством строків звітування про хід їх виконання.
У випадку якщо школа є безпосередньо виконавцем державної цільової
програми, то в ході перевірки буде досліджуватись: перелік державних цільових
програм, виконавцем яких була ця школа у ревізійному періоді, перелік
бюджетних програм, у рамках яких виконувалися заходи цих державних
цільових програм, та їх фінансове забезпечення, обґрунтованість визначених
обсягів видатків загальноосвітнього закладу на виконання завдань та заходів
державних цільових програм у складі бюджетних програм, доцільність
бюджетних призначень у разі закінчення або втрати чинності державної цільової
програми, що виконувалася у складі відповідних бюджетних програм, законність
витрачання коштів відповідно до встановлених законодавством порядків,
дотримання процедури встановлених строків звітування освітніми закладами
про хід виконання програм [8].
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Під час проведення перевірки цільового спрямування коштів досліджується
правильність віднесення здійснених платежів на видатки за відповідним кодом
економічної класифікації видатків загальноосвітнього закладу. Окремо
перевіряється
правильність
використання
власних
надходжень
загальноосвітнього закладу, оскільки вони (залежно від груп таких надходжень)
мають різні цілі використання.
Забезпечення цільового використання бюджетних коштів. Перевірка
передбачає контроль за цільовим спрямуванням коштів, списаних з рахунків
загальноосвітнього закладу, який здійснюється під час перевірки «Операції на
реєстраційних рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби,
та рахунках в установах банків» [8].
Таким чином, фінансовий контроль цільового використання бюджетних
коштів має важливе значення у забезпеченні підвищення ефективності
використання державних фінансів, яке має вирішальне значення для
економічного розвитку України та підвищення добробуту громадян.
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Розглянуто особливості фінансового контролю запасів бюджетних установ.
Особливості перенесення залишків сум по запасах у зв’язку з затвердженням
Плану рахунків бухгалтерського обліку у державному секторі 2017 році.
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Постановка проблеми. Для початку визначимо, що згідно Бюджетного
кодексу України, бюджетні установи – органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому
порядку, що повністю утримуються коштом відповідно державного бюджету чи
місцевого бюджету [7].
Дефіцит коштів у державному бюджеті призводить до мінімального
виділення фінансових засобів для бюджетних установ, придбання такими
установами матеріальних цінностей у наш час вимагає реалізації заходів з
економії використання запасів. Питання заощадження та економії ресурсів
держави набуває особливого значення та робить актуальним питання
особливостей контролю запасів бюджетної установи, їх надходження та
використання.
Дослідженням контролю запасів бюджетних установ займалося чимало
фахівців, серед них: Артеменко Н.В., Атамас П.І., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф.,
Джога Р.Т., Дікань Л.В., Зорій Н.М., Свірко С.В., Синюк С.В., Лучко Н.М.,
Гуцаленко Н.В., Хорунжак Н.М., Родіонова В.М., та багато інших вітчизняних
практиків і науковців, дослідників та експертів.
Формулювання цілей статті. Метою наукової роботи є розгляд особливостей
фінансового контролю запасів бюджетної установи. Основними завданнями
даного дослідження є розгляд особливостей фінансового контролю запасів
бюджетної установи та особливості контролю в умовах автоматизації обліку.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 157.1 Податкового кодексу
України, бюджетні установи не займаються комерційною діяльністю і належать
до неприбуткових організацій [8].
Система автоматизованого збирання інформації про неприбуткові установи
– Реєстр неприбуткових та організацій, у якому бюджетна установа реєструється.
Установи здійснюють діяльність на підставі Статуту, або Положення,
затверджується цей документ, органом, що створив таку установу чи
організацію. Установа буде визнана юридичною особою з дня державної
реєстрації її Статуту чи Положення.
Окрему увагу потрібно приділити державному контролю, що здійснює
перевірки саме бюджетних установ згідно з Планом-графіком. У свою чергу
вагомий спеціаліст у сфері фінансового контролю дає наступне визначення для
державного контролю і трактує його, як реалізацію прав держави законним
шляхом захищати свої фінансові інтереси та фінансові інтереси своїх громадян
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через систему законодавчих, організаційних, адміністративних і правових
заходів [9].
Державний контроль у наш час здійснює Державна аудиторська служба,
коротка історія створення служби зображена на рисунку 1 [10].
Державна аудиторська служба проводить перевірки у вигляді перевірки
процедур державних закупівель, державного фінансового аудиту, та
інспектування. Інспектування поділяється на ревізію та перевірку, які
допомагають виявити істотні недоліки та здійснені порушення при використанні
бюджетних коштів й нефінансових та фінансових активів, в тому числі – запасів.
Запаси бюджетних установ – це матеріальні активи, якими володіє та
розпоряджається установа, користуючись цими активами, забезпечує своє
нормальне функціонування і як очікується, протягом одного року, або одного
операційного циклу будуть використані.
Забезпечення раціонального використання і збереження запасів є важливою
умовою підвищення ефективності роботи установи.
Зі здобуттям Україною незалежності постала проблема в організації контролю за
підприємствами які розпоряджаються державним майном та коштами

1993 рік - було прийнято Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу
в Україні»

Головне
контрольно-ревізійне
управління
України
підлягало реорганізації на підставі Указу президента
України від 27 серпня 2000 року №1031 «Про заходи щодо
підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи»

Державну
фінансову
інспекцію
України

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 28
жовтня 2015 року № 868 «Про утворення Державної
аудиторської
служби
України»
Держфінінспекцію
реорганізовано в

Державну
аудиторську
службу України

Рисунок 1 - Коротка історія створення Державної аудиторської служби
України
Методологічним підґрунтям формування інформації про запаси в обліку та
їх відображення у фінансовій звітності виступає НП(С)БОДС 123 «Запаси», де
розкриваються питання щодо запасів, від методичних та методологічних
аспектів обліку яких залежить формування окремих витрат установи, та порядок
розкриття даних у звітності, що являється однією з особливостей фінансового
контролю запасів, оскільки облік та контроль у приватних підприємствах
керується П(С)БО 9 «Запаси».
Облік запасів забезпечує отримання інформації про кількість, наявність та
використання, тому дані обліку є джерелом отримання інформації для
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проведення контролю. Контроль виконує роль своєрідного оптимізаційного
важеля.
Завданнями перевірки запасів будь-якої бюджетної установи є:

оцінка стану внутрішнього контролю;

перевірка законності операцій з купівлею запасів, їх вчасне та в
повному обсязі - оприбуткування;

перевірка чи дотримується бухгалтер методів обліку та оцінки
запасів бюджетної установи;

визначення правильність розрахунку норм природного убутку та
перевірка умов зберігання запасів;

встановлення правильність перенесення залишків запасів, у зв’язку з
затвердженням нового Плану рахунків у 2017 році;

ревізія цільового використання запасів;

звірка даних на паперових носіях з електронними.
Джерелами фінансового контролю запасів є первинні документи, які можна
розділити на 2 групи:
1.
документи, що складаються на стадії фінансових зобов’язань;
2.
документи, які надаються на стадії проведення платежів.
Перед початком проведенням ревізії потрібно провести перевірку розписок
осіб, які відповідають за умови зберігання та наявність запасів, про те, що усі
документи пов’язані з рухом матеріалів були своєчасно подані до бухгалтерії
установи. Якщо при перевірці запасів було виявлено порушення, така
відповідальна особа має скласти письмове пояснення. Кожного місяця
матеріально-відповідальна особа складає звіт МВО, та подає його до бухгалтерії.
Матеріально-відповідальна особа (МВО) – це працівник установи, який
згідно з нормами законодавства несе повну матеріальну відповідальність за
шкоду, заподіяну фонду у випадку не забезпечення цілості майна, який
безпосередньо користується активами у процесі виконання своїх трудових
обов’язків та який досяг повноліття.
Контроль запасів бюджетної установи розпочинається з інвентаризації
(фактичної перевірки наявності запасів та умов їх зберігання). Першочергово
потрібно вияснити:
1.
Коли проводилась остання ревізія;
2.
Хто несе повну матеріальну - відповідальність за той, чи інший вид
запасів;
3.
Чи здійснювалась інвентаризація у встановлені строки та які були
результати по її закінченню;
4.
Чи правильно списувались запаси у разі втрати ними своїх якісних
характеристик [2].
Перевірка наявності та використання запасів і МШП проводиться за місцем
їх зберігання та членом інвентаризаційної комісії обов’язково є особа, що несе
повну матеріальну відповідальність. Дані інвентаризації заносяться в
інвентаризаційний опис.
Одним із завдань фінансового контролю запасів є ревізія стану обліку. Для
визначення правильності господарських операцій потрібно перевірити
документообіг з обліку матеріальних цінностей. Отримавши доступ до
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інформації про рух та залишки запасів, ревізором вивчається фінансова звітність
такої установи та первинні документи з руху таких активів. У примітках до
фінансової звітності бухгалтерія наводить інформацію про балансову вартість
запасів та методи оцінки їх, саме на цю інформацію ревізорові варто звернути
особливу увагу.
Задля поточного контролю за використанням матеріальних цінностей,
бухгалтер, що веде первинний облік таких матеріалів, має проводити звірку
записів, що ведуться на складі з даними обліку які є у нього.
Оцінюють запаси бюджетні установи за вартістю, за якою вони
відображаються у балансі, тобто балансовою вартість. Балансова вартість
поділяється на:

первісну вартість – вартість, за якою запаси були придбані, одержані
або виготовлені;

справедливу вартість – вартість запасів, що були безоплатно
отримані установою;

відновлювальну вартість – вартість запасів після проведення їх
переоцінки.
Оцінюючи запаси, бухгалтерові слід пам’ятати певні нюанси, а саме,
витрати пов’язані з транспортуванням запасів (транспортуванням запасів
займається сама установа яка купує запаси), не збільшують вартість активу, а
відносяться на видатки й відображаються у Кошторисі за КЕКВ 2240. Більшість
установ при складанні договору з постачальником передбачають пункт у якому
йдеться, що постачальник сам займається транспортуванням свого товару.
Другий нюанс, те що, кошти отримані від продажу запасів, які втрати свої якісні
характеристики, залишається установі.
Під час проведення ревізії вживання та нормування запасів, ретельно
визначають норми затрат цінностей, та їх використання. У разі пояснення МВО,
про втрату кількості запасів у зв’язку з природнім убутком, виникає потреба у
перевірці фактичних утрат з нормами природного убутку. Основною метою
даного виду контролю є можливість виявлення некоректного витрачання
матеріалів, по несення недоцільних витрат установою, а також можливих
зловживань та крадіжок.
Особливістю контролю запасів бюджетної установи є План рахунків яким
користуються суб’єкти державного сектору, і який почав діяти з 01.01.2017 року,
а саме особливу увагу при перевірці установи слід приділити правильному
перенесенню залишків по запасах зі старих рахунків на нові, які здійснювали
бухгалтерські служби таких установ згідно з Наказом Мінфіну від 21.12.2016
року №1127 «Про затвердження Методичних рекомендацій зі співставлення
субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків».
Автоматизація контрольних дій ревізора за вищевикладеними
спрямуваннями допомагає пришвидшити обробку зібраного матеріалу, допускає
зберігання та користування отриманими даними [1, 4].
Зважаючи на можливості комп’ютерної техніки, їх застосування ревізором
можливе в різних випадках рисунок 2 [5, 6].
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Комп’ютерні технології
в діяльності ревізора
Застосування
комп'ютерних
технологій загального
призначення для цілей
управління суб'єктом

Застосування в ході
планування контрольних
дій, ведення обліку і
контролю виконаних
робіт, для автоматизації
управлінських функцій

Контроль у
комп'ютерному
середовищі

Застосування
програмного
забезпечення в ході
перевірки звітності,
розрахунку фінансових
коефіцієнтів і аналізу
фінансового стану
суб'єкта, що
перевіряється

Застосування
комп'ютерних технологій в
ході перевірки
підприємства, облік на
якому ведеться вручну

Застосування
програмного
забезпечення для
здійснення перевірки
правдивості облікових
даних, порівняння їх з
фактичними показниками

Рисунок 2 – Діяльність ревізора з застосуванням комп’ютерних
технологій
Правильні комп’ютерні програми які використовує ревізор у своїй роботі,
мають містити алгоритми розрахунків, вводячи лише первинні данні на основі
яких інформація обробляється та на розрахунках якої можна зробити висновки.
Такі програми містять в собі багаторівневий аналітичний облік, спрощеність
вводу проводок в базу даних, взаємозв'язки з новітніми програмами.
Установа при перевірці здійснених операцій з запасами, повинна
забезпечити особі, що виконує перевірку, належний доступ до автоматизованої
системи обробки інформації. Якщо виникають проблеми з доступом ревізора до
комп’ютера, то всі необхідні матеріали роздруковуються на папері [3].
Ефективне виконання перевірки залежить від повного доступу до
автоматизованої обробки інформації установи. Ревізор зобов’язаний володіти
знаннями про обробку та здобуття інформації в умовах автоматизації, адже це
дасть можливість попередити імовірність неефективного та нецільового
використання запасів установи, недостач, розкрадань. Процес ефективності
дослідження контролером системи обліку установи залежить від середовища
комп’ютерної обробки даних.
Висновки до даного дослідження. Оскільки запаси займають чимале місце у
складі матеріальних цінностей установи, важливо проводити контроль за їх
цільовим використанням. Запаси забезпечують нормальне функціонування
бюджетної установи, та виконання покладених на неї державою соціальних
функцій. Оскільки перевірка установи ревізором ефективно впливає на
прийняття управлінських рішень, виявляє недоліки в системі бухгалтерського
обліку, викриває можливі крадіжки та зловживання державними майном, якщо
такі випадки були виявлені, контроль є необхідним для нормального
функціонування установи. Задля покращення обробки інформації, заощадження
часу на проведення перевірки, посилення ефективності бухгалтерської роботи,
ревізор може використовувати у своїй роботі певні комп’ютерні програми.
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ПІДПРИЄМСТВА
У роботі розглянуто методичні засади оцінки біологічних активів
тваринництва в сільськогосподарських підприємствах, механізми аналізу
біологічних активів та удосконалення документального забезпечення оцінки
біологічних активів тваринництва.
Ключові слова: біологічні активи, методи аналізу, сільськогосподарське
підприємство, форми первинних документів, .
Акутуальність дослідження. Наша держава має великий розвиток в
аграрному секторі, тому сільське господарство є також однією з найбільш
вадливих галузей економіки країни.
За оцінкою валової продукції, питома вага тваринництва складає 45%. Але
протягом останніх років більшість видів його продукції збиткові, існуючі ціни не
відшкодовують витрат виробництва. Збитковість галузі призвела до зменшення
обсягів виробництва і споживання тваринницької продукції. В зв’язку з цим
важливим є пошук шляхів підвищення ефективності управління виробництвом,
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основними складовими яких є в тому числі і оцінка тваринницької продукції для
виявлення резервів зниження її собівартості.
Виходячи з цього, метою даної статті є розкриття методичних засад оцінки
біологічних активів тваринництва в сільськогосподарських підприємствах,
внесення пропозицій щодо удосконалення порядку оцінки та визначення
справедливої вартості біологічних активів тваринництва.
Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання :
- дослідити теоретичні аспекти обліку та оцінки біологічних активів
тваринництва в сільськогосподарських підприємствах;
- вивчити
сучасну
методику
здійснення
оцінки
біологічних
активів тваринництва.
Вагомий внесок у розробку теоретико-методологічних аспектів оптимізації
обліку і аудиту використання біологічних активів сільськогосподарських
підприємств зроблено такими науковцями, як: І. О. Бланк, П. С. Безруких, І. А.
Бондарєва, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, Н. Дж. Еквілайн, В. І. Єфіменко, В. П.
Завгородній, М. С. Пушкар, П. Т. Саблук, В. В. Сопко, Л. К. Сук, Н. М. Ткаченко,
Н. В. Чебанова, Р. З. Чейз, І. Б. Швець та інші. Однак зазначимо: попри значні
напрацювання щодо розкриття проблемного питання сутності біологічних
активів рослинництва, єдиної позиції серед вчених не існує. Це питання потребує
подальших досліджень та напрацювань.
Виклад основного матеріалу. Згідно П(С)БО 30 «Біологічні активи» –
біологічний актив це тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень
здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні
активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди [1].
Відповідно біологічним активом є будь-яка тварина або рослина на
утримання та/або вирощування якої спрямована діяльність підприємства, до того
ж не обов’язково сільськогосподарська. Тобто процес якісних і кількісних змін
біологічних активів контролюється і управляється підприємством. Це є
ключовим моментом при визнанні біологічних активів.
Виходячи з критеріїв визнання, підприємства діяльність яких спрямована на
отримання продукції рослинного та тваринного походження з джерел,
управління якими не здійснюється, наприклад господарства, які здійснюють
морську і річкову риболовлю, не визнають, а відповідно і не ведуть облік активів
від яких отримують таку продукцію (риба у морі чи річці). Разом з тим,
господарства діяльність яких спрямована на розведення (вирощування та вилов)
риби в штучних та природних водоймах (стави, озера) мають забезпечити облік
риби як біологічного активу.
В умовах гармонізації бухгалтерського обліку біологічних активів із
Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку особливого значення
набуває їх аналіз як важливий метод формування інформаційної бази для
управління аграрним виробництвом і підприємством. Незважаючи на
актуальність цього питання, відсутні теоретичні розробки щодо аналізу
біологічних активів як окремого об’єкта обліку, з урахуванням нових засад
оцінки та визначення фінансових результатів діяльності підприємств.
Недостатнє науково-методичне забезпечення утруднює виявлення резервів
поліпшення кількісних та якісних параметрів біологічних активів рослинництва,
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підвищення ефективності їх використання. Для дослідження динаміки та рівня
використання біологічних активів пропонуємо розроблену методику аналізу
біологічних активів. Рекомендуємо сільськогосподарським підприємствам
запроваджувати визначені нами етапи, мету, об’єкти, види та показники
економічного аналізу біологічних активів рослинництва на підприємстві (табл.
1) [2].
Упровадження нового галузевого стандарту зумовлює формування
принципово нових методологічних засад аналізу сільськогосподарської
діяльності, заснованих на ринковій вартості активів, визначенні фінансових
результатів діяльності протягом господарського циклу. Згідно з цим стандартом
на кожну дату складання балансу біологічні активи необхідно переоцінювати за
справедливою вартістю. Така оцінка дає можливість відобразити реальні
показники фінансової звітності, які використовуються при отриманні
сільськогосподарськими підприємствами інвестицій і кредитів банків.
Собівартість реалізованих біологічних активів, яка також обліковується за
справедливою вартістю, дорівнює їх справедливій вартості без витрат на місці
продажу на останню дату складання балансу, по тій вартості, за якою вони
відображені в обліку на дату реалізації. [3. c. 8-12].
Таблиця 1 – Механізм оптимізації аналізу біологічних активів
сільськогосподарських підприємств
Етапи здійснення
аналізу
Визначення об’єктів
аналізу
Визначення мети і
завдань аналізу
Визначення видів
аналізу

Визначення етапів
аналізу
Визначення показників
аналізу біологічних
активів

Характеристика

Поточні біологічні активи
Довгострокові біологічні активи
Незрілі біологічні активи
Оцінка стану біологічні активів
Визначення впливу факторів на біологічні активи
Визначення резервів оптимізації обліку біологічних активів
Порівняльний аналіз: маржинальний, виробничий, стратегічний,
фінансовий
Факторний аналіз: детермінований, стохастичний (кореляційнорегресійний)
Виявлення резервів покращення використання біологічних
активів
Підготовчий: визначення мети, завдання системи показників,
інформаційних джерел
Основний: статистична обробка та узагальнення даних,
факторний аналіз, визначення резервів
Розмір, структура, стан та динаміка: коефіцієнт вибуття,
коефіцієнт оновлення, розмір і структура площ довгострокових і
поточних біологічних активів, продуктивність
Ефективність використання: віддача, рентабельність
Підведення підсумків аналізу, оптимізація обліку біологічних
активів та прийняття якісних управлінських рішень

Дослідження показують, що оцінка поточних біологічних активів
рослинництва за справедливою вартістю, а, отже, і їх відповідне балансове
узагальнення доцільне лише в окремих випадках. До таких випадків ми
відносимо: залучення до статутного капіталу інвестицій; реорганізацію
підприємства; вихід з підприємства учасника; оцінка застави під кредитування,
підведення підсумків роботи на збори засновників та ряд інших подій, котрі
вимагають оцінки активів за ринковою ціною. У цих випадках користувачі
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фінансової звітності зорієнтовані на оцінку активів за справедливою вартістю та,
як правило, вимагають аудиторських підтверджень її достовірності. За П(С)БО
30 «Біологічні активи» облік поточних біологічних активів рослинництва за
справедливою вартістю впливає на фінансові результати діяльності
підприємства без урахування суттєвої сукупності ризиків щодо отримання таких
доходів чи збитків у майбутньому.
У зв’язку з цим більш доцільно було б результат переоцінки поточних
біологічних активів рослинництва вносити до додаткового капіталу. Тобто
збільшення вартості біологічних активів буде збільшувати суму додаткового
капіталу, відповідно зменшення призведе до його зменшення. Останнє не
впливатиме на фінансовий результат діяльності підприємства на проміжні звітні
дати [4].
Згідно з Положенням про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку первинними документами вважаються документи,
створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують
господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації
(власника) на їх проведення [5]. Відповідно цьому, щоб дані можна було вважати
достовірними, будь який документ має певні вимоги та критерії до його
створення. Не мало важливим є оформлення а також обов’язкові реквізити, які
відповідно мають бути.
Форми первинних документів з обліку довгострокових та поточних
біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах затверджено
наказом Міністерства аграрної політики України від 21.02.2008 р. № 73 [6].
Відповідно до цього нормативно-правового акту всі первинні документи,
призначені для обліку біологічних активів, умовно можна розділити на три
групи:
1) первинні документи, що фіксують надходження біологічного активу;
2) первинні документи, що фіксують рух (переміщення) біологічного активу
в середині підприємства;
3) первинні документи, що фіксують вибуття біологічного активу з
підприємства.
Здавалося, що на перший погляд держава врахувала усі специфіки
діяльності при створенні форм первинних документів, але провівши опитування
серед фахівців обліку сільськогосподарської діяльності, цього було не достатньо,
і виникає потреба у створенні форм, які будуть задовольняти потреби обліковців
даної сфери.
Враховуючи те, що форми первинних документів, в яких фіксується
історична (фактична) собівартість біологічних активів, використовувалися до
впровадження П(С)БО 30 "Біологічні активи", вони не можуть бути причиною
ситуації, яка описана вище. Тому, логічним є висновок про те, що основу
проблемності документального забезпечення облікових записів щодо
біологічних активів складає відсутність форм, призначених фіксувати оцінку
біологічних активів по справедливій вартості.
Відповідно до П(С)БО 30 "Біологічні активи" оцінка біологічних активів по
справедливій вартості з урахуванням інших факторів (зокрема, витрат,
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безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану придатності, очікуваних
витрат на місці продажу тощо) здійснюється:
- при отриманні як внесок до статутного капіталу підприємства;
- при безоплатному отриманні;
- на дату проміжного та річного балансу;
- при первісному визнанні.
Так, зокрема, для надання первинному документу юридичної сили слід
дотримуватися норм щодо обов’язкових реквізитів. Для усунення існуючих та
потенційних невідповідностей у первинних документах пропонуємо
використовувати Акт приймання-передачі безоплатно отриманих біологічних
активів.
Акт приймання-передачі безоплатно отриманих біологічних активів
призначений для оформлення безоплатного отримання (передачі) біологічних
активів, згідно з яким одна сторона передає безкоштовно майно у власність іншій
стороні. При оформленні безоплатного приймання біологічних активів Акт
складається бухгалтерією приймаючої сторони або приймальною комісією,
призначеною розпорядженням (наказом) керівника сільськогосподарського
підприємства і підписується керівником або головою комісії відповідно (зі
сторони отримувача) та керівником або уповноваженою особою підприємствапередавача (зі сторони передавача).
Структурно запропоновану форму Акту умовно можна розділити на три
частини: верхню, основну та прикінцеву. В верхній частині міститься гриф
затвердження підприємств-учасників угоди. В основній частині наводяться
відомості про найменування біологічних активів, що передаються
(приймаються), їх кількість та справедлива вартість; в нижній частині
зазначаються реквізити кожної зі сторін здійснюваної господарської операції
(назва, код ЄДРПОУ, банківські реквізити, адреса). Акт скріплюється печатками
приймаючої та передаючої сторони.
Поточні біологічні активи складай одну із основних груп оборотних активів
підприємства. до них входять поточні біологічні активи тваринництва, які
представив на і відгодівлі а також рослинництво, до яких належать
сільськогосподарські культури, термін використання яких до одного року. для
первинного обліку поточних біологічних активів необхідно застосувати такі
документи (табл. 2).
Таблиця 2 – Документування надходження і вибуття поточних
біологічних активів [7].
№
Документ
п/п
1
Акт на оприбуткування
поточних біологічних
активів рослинництва,
які оцінюються за
праведливою вартістю
(ф. № ПБАСГ-1)

Окремі особливості використання

Оприбуткування
поточних
біологічних
активів
рослинництва здійснюється на дату складання балансу.
Експертною комісією з оцінки визначається справедлива
вартість окремо по рослинах. Акт складається цією комісією,
де зазначається склад експертної комісії, назва об'єкта
обліку, площа в гектарах, оцінка якості посіву, прогнозовані
врожайність та валовий збір, справедлива вартість поточного
біологічного активу рослинництва. Акт підписується
членами експертної комісії. Бухгалтером перевіряється
правильність заповнення акту і подається на затвердження
керівником підприємства.
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2

3

4

5

6

Акт на списання
поточних біологічних
активів рослинництва,
які оцінюються за
справедливою вартістю
(до початку збирання
врожаю) (ф. №
ПБАСГ-2)
Акт на оприбуткування
приплоду тварин (ф. №
ГТБАСГ-3)

Списання поточних біологічних активів рослинництва
здійснюється на момент збирання врожаю та оформляється
даним актом. В Акті зазначається назва об'єкта обліку,
площа в гектарах та справедлива вартість поточного
біологічного активу рослинництва. Акт складається та
підписується керівником структурного підрозділу та
бухгалтером.

Застосовується для оформлення отриманого на фермі
приплоду тварин: телят, поросят, ягнят, лошат та ін. Акт
складається у двох примірниках завідувачем ферми,
зоотехніком або бригадиром безпосередньо в день
одержання приплоду окремо по кожному виду приплоду
тварин.
Звіт про процес
Застосовується для відображення в обліку операцій процесу
інкубації (ф № ПБАСГ- інкубації птиці. Звіт складається у двох примірниках
4)
начальником цеху інкубації на підставі первинних
документів про рух яєць і виведених курчат. У звіті по датах
відображається закладка яєць на інкубацію із зазначенням
кількості закладених яєць і залишку яєць у закладці на кінець
дня (місяця). Кожній партії закладених в інкубацію яєць
присвоюється постійний номер. У звіті наводяться дані про
вилучення яєць за міражування.
Акт на вихід та
Для документального оформлення процесу сортування яєць
сортування добового складається цей Акт членами комісії в одному примірнику.
молодняку птиці (ф. № Акт підписує начальник цеху інкубації, оператор та
ПБАСГ-5)
сортувальник, після чого він передається до бухгалтерії для
відповідних записів у регістрах бухгалтерського обліку.
Акт на вибуття
Для документального оформлення вибуття тварин та птиці в
поточних біологічних результаті забою, прирізки та падежу. Цей акт
активів тваринництва застосовується для обліку тварин, птиці у випадках їхнього
(забій, прирізка та
падежу, вимушеної прирізки, а також забою тварин всіх
падіж) (ф. № ПБАСГ-6) облікових груп (молодняк тварин, тварини на відгодівлі,
птиця, тварини основного стада). Вибракування тварин з
основного стада для постановки на відгодівлю й реалізації,
без забою на підприємстві оформлюється цим актом. Акт
складає в день вибуття (забою, падежу тощо) комісія в складі
зоотехніка, ветеринарного лікаря, завідувача ферми
(бригадира) та особи, за якою була закріплена тварина. Після
оформлення Акт передається керівнику підприємства на
розгляд і затвердження

Усесторонній аналіз діяльності більшості сільськогосподарських
підприємств, надав можливість оцінити ефективність виробництва, виявити так
звані «слабкі місця» та на базі цього розробити конкретні шляхи удосконалення
облікового процесу та оптимізації виробництва продукції загалом. Для
дослідження динаміки та рівня використання біологічних активів запропоновано
механізм оптимізації обліку біологічних активів сільськогосподарських
підприємств, який містить головні етапи, мету, об’єкти, види та показники їх
економічного аналізу.
Проведений аналіз документального забезпечення оцінки біологічних
активів за справедливою вартістю підтвердив відсутність деяких форм
первинних документів. Проведене дослідження показало, що запропонована
форма первинних облікових документів дозволяють раціонально організувати
бухгалтерський облік визначення справедливої вартості біологічних активів,
здійснювати контроль за достовірністю проведеної оцінки та отримувати
інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень. Отже,
вдосконалення первинного обліку сільськогосподарської діяльності на основі
розробки нових форм документів дозволяє систематизувати документальне
підтвердження операцій із визначення справедливої вартості біологічних
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активів, сприяє правильному, своєчасному і повному відображенню на рахунках
бухгалтерського обліку здійсненої оцінки.
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здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИТРАТИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В
ОБЛІКУ
У статті досліджено витрати як економічну категорію, основні його елементи
та відображення в обліку. Розкрито сутність поняття «витрати» з поглядів
різних науковців. Відображено класифікацію витрат за різними ознаками.
Ключові слова: витрати, класифікація витрат, постійні витрати, змінні
витрати.
Ефективність будь-якого підприємства залежить від раціонального
використання ресурсів що зумовлює до оптимальної системи управління
витратами. Модель життєвого циклу підприємства включає такі процеси як:
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управління персоналом, постачання матеріальних ресурсів, виробництво,
управління підприємством, інвестування, фінансування тощо. Всі ці процеси
пов'язані із витратами підприємства.
Основне завдання бухгалтерського обліку є упорядкування раціонального
використання ресурсів та оптимізація витрат на підприємстві так витрати
підприємства тісно пов'язані із прибутком який вони можуть отримати. Тому
дослідження питання витрати як економічної категорії є потенційно актуальним
на сьогодення.
Питання витрат як економічної категорії було досліджено різними
теоретиками та практиками серед яких М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець,
С.Ф. Голов, А.І. Ясінська, Р.О. Мозговий, В.В. Сопко, Б.Ф. Усач, М.Г. Грещак,
О.В. Мачулка, С.Г. Фалько тощо. Попри достатню кількість напрацювань,
витрати як основний об’єкт на підприємстві потребує подальшого дослідження.
Метою даної роботи є визначення теоретичних та практичних аспектів
поняття «витрати» як економічної категорії, дослідження існуючої класифікації
витрат, та методики відображення їх в обліку.
Витрати в економічній категорії являють собою споживанням певних
ресурсів у процесі здійснення будь-якої діяльності підприємства протягом
певного періоду з метою отримання економічної вигоди.
За економічною сутністю витрати є грошовим вираженням витрачених за
певний період засобів та інструментів виробництва, необхідних для здійснення
підприємством своєї виробничої і реалізаційної діяльності. Це означає, що
витрати характеризують собою споживання усіх видів ресурсів, використання
яких потрібне підприємству для досягнення поставлених цілей. До таких
ресурсів належить: ресурси сировини, праці, матеріалів, основних засобів та
фінансових ресурсів. Під час управління витратами альтернативними варіантами
поточних та стратегічних рішень щодо виробництва та реалізації товарів є якість
в наданні послуг, логістика і ціноутворення. Також до витрат варто відносити
втрачені економічні вигоди, пов’язані з упущеною можливістю
найоптимальнішого застосування своїх ресурсів [1, с. 65].
Витрати є найважливішим якісним показником, що відображає результати
господарської діяльності підприємства, та інструментом оцінки технікоекономічного рівня виробництва та праці, ефективності управління тощо.
Виступаючи початковою базою ціноутворення, витрати впливають на дохід,
рівень рентабельності підприємства, оскільки є основою операційної діяльності
підприємства.
У процесі підприємницької діяльності підприємство відшкодовує всі
витрати доходом від реалізації продукції (робіт, послуг). Таким чином, від витрат
безпосередньо залежить величина прибутку, а останній є базою оподаткування.
Тому склад витрат підприємства визначається відповідними нормативними
актами: методиками, інструкціями, стандартами, законами щодо оподаткування
прибутку.
Трактування поняття «витрат» різними науковцями наведено в табл. 1.
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Таблиця 1 – Визначення поняття «витрати» як економічної категорії в
працях сучасних вчених
Джерело
Бланк И.А. [3]
Глен А. Велш, Деніел
Г. Шор [4]
Грещак М.Г., Коцюба
О.С. [5]
Осовська Г.В.,
Юшкевич О.О.,
Завадський Й.С.[6]
Зайдель Х. [7]
Крушельницька О.В.
[8]
Кулішов В.В. [9]

Трактування
Витрати – виражені в грошовій формі поточні витрати трудових,
матеріальних, фінансових і інших видів ресурсів на виробництво
продукції
Витрати – це визначена в доларах сума ресурсів, які були
використані чи витрачені підприємством протягом певного часу з
метою отримання доходу
Витрати – це обсяг використаних ресурсів підприємства у
грошовому вимірі для досягнення певної мети
Витрати підприємства – формуються в процесі використання
ресурсів при здійсненні певної його діяльності. Вони мають
цільову спрямованість. Витрати підприємства визначаються як
сума зменшення вартості активів або зменшення власного
капіталу (збиток)
Витрати – це виражене в грошах споживання товарів і послуг для
виготовлення виробничої продукції за певний період
Витрати – грошова оцінка матеріальних і трудових ресурсів, що
пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції, надання
послуг
Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття
активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення
власного капіталу

Проаналізувавши дані таблиці видно, що витрати трактують як сукупність
понесених витрат для виготовлення продукції, також як кошти, які потрібно
сплатити за придбані оборотні та необоротні активи.
Детально охарактеризувати об'єкт витрат можна за допомогою методу
класифікації. Класифікація витрат – це поділ їх на класи на основі певних
загальних ознак об’єктів і закономірних зв’язків між ними. Причому, чим більше
виділено ознак класифікації, тим вищий ступінь пізнання об’єктів [2].
Класифікаційні ознаки витрат підприємства відображена в табл. 2.
Таблиця 2 – Класифікація видів витрат за критеріями та ознаками
Критерії

Ознаки класифікації

Організаційно-управлінський

За центрами відповідальності
За місцем виникнення
За доцільністю витрачання
За рівнем контрольованості
Залежно від прийняття рішення
За терміном генерування
прибутку

За видами діяльності
За спрямуванням для
забезпечення цілей

Види витрат
Витрати виробництва, цеху, технологічного
переділу
Витрати виробництва, цеху, підрозділу, служби
Продуктивні, непродуктивні
Контрольовані, неконтрольовані
Релевантні, нерелевантні
Спрямовані на розвиток підприємства, пов’язані
з поточною виробничогосподарською діяльністю
підприємства
Витрати виробничої, невиробничої, промислової,
непромислової діяльності, а також основне і
допоміжне виробництво, матеріально-технічне
забезпечення, розроблення нових технологій,
маркетинг, управління
Витрати на мотивування, соціальний розвиток,
інновації,
маркетингові
дослідження
та
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бюджетування

Фінансово-економічний

Обліково-аналітичний

За сферами діяльності
підприємства
За порядком віднесення витрат
на період генерування прибутку
За відношенням до діючих норм
За порядком обчислення
(складом)
За відношенням до звітного
періоду
За призначенням
За економічним змістом
(елементами витрат)
За видами продукції
За відношенням до обсягу
виробництва
За відношенням до форм праці
За відношенням до форм
вартості
За споживанням ресурсів

комунікації,
амортизаційні
відрахування,
фіскальні та інші витрати на забезпечення
поточної виробничо-господарської діяльності
Операційні, інвестиційні, фінансові
Витрати на продукт, витрати на період
Нормовані і ненормовані або по нормах,
відхиленням від норм, змінами норм
Фактичні, планові (бюджетні) або прогнозовані,
нормативні
Витрати поточного, минулого і майбутнього
періодів
Технологічні, організаційні
Матеріальні витрати Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи Амортизація
Інші витрати
Витрати на вироби, типові представники виробів,
групи
однорідних
виробів,
одноразові
замовлення, валову, товарну, реалізовану
продукцію
Змінні, постійні, змішані
Витрати живої і уречевленої праці
Трудові, матеріальні, грошові
Вхідні, спожиті

Здебільшого, ці підходи передбачають функціональний принцип
групування витрат, однак у цих підходах відображаються й інші завдання
діяльності підприємства, наприклад, визначення собівартості, оцінка запасів та
ін. Незрозумілим залишається також напрям класифікації витрат «прийняття
управлінських рішень і планування», адже управлінські рішення приймаються
як під час планування витрат, так і при контролюванні та регулюванні витрат.
Цей напрям класифікації доцільно розділити, окремо виділивши «прийняття
управлінських рішень» та «планування витрат». Наведені підходи щодо
групування витрат є схожими та покликані вирішити переважно одні і ті самі
завдання. За цими підходами витрати групуються лише для реалізації окремих
цілей та завдань управління, виділяючи при цьому тільки окремі види витрат та
залишаючи поза увагою інші види витрат оскільки класифікація витрат є досить
різноманітною і їхню роль в ефективному управлінні діяльністю підприємства,
що можна вважати недоліком цих підходів. В управлінні ж багатосторонньою
діяльністю підприємства використовується класифікація витрат за
різноманітними ознаками, зокрема, при прийнятті управлінських рішень, при
аналізуванні витрат, при 49 визначенні собівартості одиниці продукції,
фінансових результатів та ефективності діяльності, при формуванні цінової
політики, при вкладанні коштів у різноманітні проекти тощо.
Витрати відображаються в обліку одночасно із зменшенням активів або
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збільшенням зобов’язань. Витрати визнаються витратами певного періоду
одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені (рис. 1).
Частина витрат, яку не можна пов’язати з доходом певного періоду,
відображається у складі витрат звітного періоду, в якому вона була здійснена.
Визнання витрат
Не визнаються витратами:

Витрати визнаються, якщо:
— вони можуть бути достовірно
визначені;
— операція
призводить
до
зменшення активу або збільшення
зобов’язань;
— не відбувається вилучення або
розподіл
власного
капіталу
власниками;
— відбувається
одночасне
визнання доходу, для отримання
якого вони були здійснені

— попередня (авансова) оплата запасів,
робіт, послуг;
— погашення одержаних позик;
— платежі за договорами комісії,
агентськими
угодами
та
іншими
аналогічними договорами на користь
комітента, принципала тощо;
— інші
зменшення
активів
або
збільшення зобов’язань, що не відповідають
критеріям визнання;
— витрати,
які
відображаються
зменшенням власного капіталу

Рисунок 1– Визнання витрат в обліковому процесі
Для обліку витрат підприємства використовується 8 та 9 клас рахунків. 9
клас рахунків є обов’язковим для ведення для усіх підприємств, окрім суб’єктів
малого підприємництва, а рішення щодо застосування рахунків класу 8
приймається підприємством самостійно.
Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" застосовуються для узагальнення
інформації про витрати звичайної діяльності та витрати на запобігання
надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків [10].
Різницю між використанням 8 та 9 класу відобразимо у вигляді типових
кореспонденцій рахунків (табл. 3).
Таблиця 3 – Порівняльна схема типових господарських операцій з
використанням класу 8 та 9
№
з/п

Зміст операції

1

Використано
запасні частини для
ремонту
виробничого
обладнання

2

Нарахована

Кореспонденція рахунків
У разі застосування рахунків
У разі застосування рахунків
класу 9
класу 8 та 9
Дт
Кт
Дт
Кт
806 «Витрати
207 «Запасні
запасних частин»
частини»
23
207 «Запасні
806
«Виробництво»
частини»
23
«Витрати
«Виробництво»
запасних
частин»
92
661
811 «Витрати на
661
265

заробітна
плата
адміністративному
персоналу

«Адміністративні
витрати»

«Розрахунки
по оплаті
праці»

плату праці»

92
«Адміністративні
витрати»
3

4

Нарахована
амортизація
основних засобів
відділу збуту
Виявлено нестачу
готової продукції в
результаті
інвентаризації

93 «Витрати на
збут»

947 «Нестачі і
втрати від
псування
цінностей»

131 «Знос
основних
засобів»

83 «Амортизація»

26 «Готова
продукція»

84 «Інші
операційні
витрати»
947 «Нестачі і
втрати від
псування
цінностей»

«Розрахунки
по оплаті
праці»
661
«Розрахунки
по оплаті
праці»
131 «Знос
основних
засобів»
26 «Готова
продукція»
84 «Інші
операційні
витрати»

Як видно із вищенаведених схем кореспонденції рахунків, рахунки класу 8
є транзитними та використовуються для накопичення інформації в розрізі
елементів витрат, яка використовується для заповнення ІІ розділу Звіту про
фінансові результати.
Облік витрат є зведеною ділянкою облікового процесу по відношенню до
інших ділянок, так як він базується майже на всіх документах первинного і
зведеного обліку діяльності підприємства, і документація по ньому повинна
забезпечувати розподіл витрат за економічними елементами, місцями
виникнення, статтями та об’єктами калькуляції. Вхідна інформація обліку витрат
на виробництво являє собою сформовану на машинних носіях інформацію, що є
результатом вирішення задач з обліку основних засобів, запасів, заробітної
плати, фінансово-розрахункових операцій, обліку готової продукції, її
відвантаження і реалізації. При автоматизованому бухгалтерському обліку
витрат на якість продукції забезпечуються такі переваги:
– можливо формувати планові та фактичні калькуляції в розрізі
аналітичних ознак на будь-яку дату поточного місяця;
– використовуючи розширені можливості аналітичного обліку, можлива
побудова багаторівневих розрізів статей витрат, необхідних для управління, а
також облік витрат за центрами відповідальності в розрізі конкретних видів
продукції, що виготовляється [10].
Отже, багатогранність ознак, за якими групують витрати, зумовлена
потребами, що постають перед користувачами такої інформації, щодо
управлінських рішень менеджерами в пошуку резервів зниження виробничих
витрат. Отже, кожен напрям класифікації витрат забезпечує виконання завдань
відповідно до вимог управлінського персоналу. Так, згруповані витрати з метою
прийняття управлінських рішень значно полегшують роботу керівництва та
дають можливість швидше впливати на рівень витрат, усуваючи непотрібні
перевитрачання.
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТОВАРНО
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
У статті визначені особливості проведення інвентаризації на
підприємстві, висвітлено нормативні вимоги щодо визначення об’єктів
інвентаризації, визначення складу інвентаризаційної комісії та періоду
проведення інвентаризації.
Ключові слова: інвентаризація, контроль, товарно-матеріальні цінності,
документація, інформація.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Метою проведення інвентаризації товарноматеріальних цінностей є звірка їх фактичної наявності та стану, а також
правдивості ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності
підприємства. Під час процедури інвентаризації ми маємо змогу підкріпити або
заперечити інформацію наявної бухгалтерської документації, що можуть
визначити актуальність, законність, і необхідність господарських операцій, які
здійснюються працівниками підприємства. Дякуючи тому, що висока якість
проведення інвентаризації надає змогу підвищувати ефективність контролю та
перешкоджати недоцільному використанню коштів, ретельний аналіз
особливостей цього процесу на підприємствах є важливим та актуальним
питанням.
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Формулювання цілей статті. Ціль написання статті полягає у визначенні
особливостей такої процедури, як інвентаризація підприємства, що є засобом
інформаційної підтримки та контролю за збереженням товарно-матеріальних
цінностей. При цьому необхідно розглянути наявність проблем з організацією
проведення інвентаризації на підприємствах та установах України.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питання інвентаризації
останнім часом розглядалися в працях таких вчених, як: Бардаш С. В.,
Бєлобжецький І. А., Немчинов П. П., Бєлов М. Г., Бутинець Ф. Ф., Соколов Я. В.,
Вейцман Н. В., Горелкин В. Г., Зуєв М. П., Ільїн Н. І., , Крамаровський Л. М.,
Кужельний М. В., Шпіг О. О. та ін.
У наукових працях існує теорія про те, що інвентаризація є одним із
елементів методу бухгалтерського обліку (його складова частина або спосіб). В
той самий час призначення, мета і зміст інвентаризації знавцями трактуються у
різні способа. Для одних інвентаризація це інформація, що доповнює інші
елементи методу бухгалтерського обліку.
Деякі автори інвентаризацію називають перевіркою наявності і стану
цінностей у натуральному вигляді. Останнім часом виникло трактування
інвентаризації як способу, за допомогою якого в системі бухгалтерського обліку
здійснюється зворотний зв'язок. Звичайно, інвентаризація виконує значні
функції бухгалтерського обліку, слугує засобом зворотного зв’язку і є методом
господарського контролю. Але найголовніша її функція полягає не
в
інформаційному, а в контрольному аспекті. Вона є найважливішим засобом
контролю за збереженням товарно-матеріальних цінностей, закріплених за
матеріально відповідальними особами підприємств усіх форм власності.
Деякі науковці надають тлумачення інвентаризації не лише з позицій
бухгалтерського обліку, але й господарського контролю.
Зокрема, Бутинець Ф. Ф. описує інвентаризацію, як метод господарського
контролю. На основі цього, можна вважати, що потреба суспільства в
інвентаризації виникла на багато раніше, ніж потреба в документації, рахунках
бухгалтерського обліку, балансовому узагальненні тощо.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інвентаризація – це контроль за
наявністю та станом матеріальних цінностей по факту, вкладень підприємства,
розрахунків та зобов'язань, а також звірка їх реальної наявності на підприємстві
з даними бухгалтерського обліку.
Процедура інвентаризації дозволяє підтвердити або спростувати
інформацію тих бухгалтерських документів (первинних та зведених), за якими
можна визначити законність, доцільність і необхідність здійснених
працівниками підприємства господарських операцій.
Основні принципи проведення інвентаризації, а також те як документально
оформлювати її результати регламентує Положення про інвентаризацію активів
та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від
02.09.2014р. № 879. Ними керуються усі підприємства незважаючи на їх
організаційно-правову форму та форму власності.
Обов’язковим є проведення інвентаризації товарно-матеріальних
цінностей підприємства, перед складанням річної фінансової звітності . Адже це,
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в свою чергу, передбачено 12 пунктом Порядку подання фінансової звітності,
затвердженого постановою КМУ 28.02.2000 р. № 419.
Гарантування достовірності показників бухгалтерського обліку та
фінансової звітності підприємства є найголовнішою метою інвентаризації. Під
час її проведення аналізують, звіряють і задокументовують наявність, кількість
та якість, відповідність критеріям визнання і оцінки товарно-матеріальних
цінностей.
Всі необхідні умови для проведення інвентаризації створює її керівник.
Об’єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації визначаються
окремим наказом по підприємству або в розпорядчому документі про облікову
політику. Визначені керівником підприємства строки проведення інвентаризації
не мають перевищувати строків, установлених 10 пунктом І розділу Положення
№ 879.
Інвентаризація на підприємстві забезпечує контроль за наявністю і станом
майна, його рухом, використанням товарно-матеріальних цінностей відповідно
до затверджених норм, планів тощо; допомагає виявити майно, що знаходиться
поза обліком; контролює реальний фізичний стан товарно-матеріальних
цінностей; виявляє понаднормово використані та невикористані товарноматеріальні цінності; допомагає перевірити умови зберігання майна відповідно
до правил; виявляє і усуває наявність безгосподарності та безвідповідальності,
виявляє резерви матеріальних ресурсів; визначає матеріальні втрати та причин їх
виникнення; здійснює контроль за станом обліку і звітності матеріально
відповідальних осіб; а також перевіряє дотримання положень про матеріальну
відповідальність.
Інвентаризацію обов’язково необхідно проводити:
при формуванні річної фінансової звітності;
при заміні матеріально-відповідальних осіб;
при зміні у складі бригади за колективної (бригадної) матеріальної
відповідальності;
при виявленні випадків крадіжок або зловживання, пошкодження
стану цінностей;
за судовим рішенням або на підставі вірно оформленого документа
установи, яка згідно закону України має право вимагати проведення такої
інвентаризації;
у випадку пожежі на підприємстві, техногенної аварії, або стихійного
лиха;
при припиненні підприємництва;
при переході на складання фінансової звітності відповідно до
міжнародних стандартів;
при одержанні відмови від постачальника, у необхідності
задовольнити претензію щодо недоважування товарів або одержання від
покупця претензії щодо недовантаження товарів.
Уразі не проведення інвентаризації, можуть виникнути такі ризики, як:
дані у фінансовій звітності будуть спотворені і користувачі
прийматимуть не вірні рішення;
виникнуть пересортиця, лишки або нестача;
269

можна знизити податок на прибуток;
посадових осіб притягнуть до адміністративної відповідальності.
Інвентаризація чудовий спосіб не тільки перевірити фактичну наявності
цінностей установи, але також й впорядкувати складське господарство,так як при
її здійсненні одночасно перевіряється стан складських приміщень, відповідність
збереження матеріальних цінностей встановленим нормам, точність вагомірних
приладів. Інвентаризації можна поділити на заплановані, необхідні та
контрольні, за характером проведення.
За такою характеристикою, як час проведення інвентаризації можна
поділити на періодичні та разові. Періодичні проводяться, зазвичай з ініціативи
власника. А разові, як правило є річними і проводяться перед скаладанням річної
фінансової звітності.
За обсягом охоплення об'єктів інвентаризації можна поділити по на повні і
часткові. Повна інвентаризація обіймає всі види активів, як ті, що є у власності
підприємства, так і прийняті на відповідальне зберігання,і в переробку, а також
стан зобов’язань. Повна інвентаризація проводиться, найчастіше, перед
складанням річної звітності, а також у випадках, описаних у чиному
законодавстві (під час приватизації державних підприємств, при зміні
матеріально-відповідальних осіб тощо). Найбільш детальну інформацію про стан
майна та фінансів установи можна отримати саме під час такої інвентаризації.
Часткові інвентаризації включають тільки певні види цінностей та зобов’язань.
Інвентаризаційний процес поділений на чотири стадії, а саме:
організаційну, підготовчу, технологічну та результативну. Організаційна стадія
включає в себе вибір об’єктів інвентаризації, обрання та встановлення
інвентаризаційної комісії, оформлення наказу на проведення інвентаризації по
підприємству, проведення інструктажів членів інвентаризаційної комісії.
Висвітлення повноважень на проведення інвентаризації, ознайомлення з місцем
зберігання товарно-матеріальних цінностей, отримання та перевірка останнього
звіту та документів про рух цінностей, надання розписки матеріальновідповідальною особою, перевірку вагового господарства включає в себе
підготовча стадія. Технологічна стадія, в свою чергу, передбачає перевірку
наявності і стану та оцінку об’єктів інвентаризації, складання інвентаризаційних
описів.
Під час результативної стадії має місце складання порівняльних
відомостей, здійсненюється проведення розрахунків по зарахуванню
пересортиці, проведяться розрахунку із списання природних втрат,
встановлюються кінцеві результати інвентаризації, приймаються рішення для
здійснення подальших дій за результатами інвентаризації, відбувається
відображення результатів в обліку.
По завершенню інвентаризації товарно-матеріальних цінностей
підприємства ми вносимо дані до інвентаризаційних описів та актів
інвентаризації.
Інвентаризаційні описи, звіряльні відомості акти інвентаризації,
оформлються відповідно до вимог Положення про документальне забезпечення
записів у бухгалтерському обліку, про що вказано в 14пункті розділу ІІ
Положення № 879, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.1995 р. № 88. Тому
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підприємства, складаючи інвентаризаційні документи, можуть взяти за основу
форми, передбачені постановою Держкомстату СРСР від 28.12.1989р. № 241 та
інвентаризаційні документи, затверджені наказом Мінфіну від 17.06.2015 № 572.
Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності (форма № НА4) затверджено наказом Мінфіну від 22.11.2004р. № 732.
Вірно складені та підписані всіма членами комісії інвентаризаційні описи
(акти інвентаризації) здаються до бухгалтерської служби для звірки, отримання
і відображення в обліку результатів інвентаризації підприємства.
Якщо під час інвентаризації були знайдені невідповідності між даними
інвентаризаційних описів (актів інвентаризації) і даними бухгалтерського
обліку, тоді бухгалтерська служба має зформувати звіряльні відомості і
відобразити в них усю інформацію.
У випадку виявлення під час інвентаризації розбіжностей між фактичною
наявністю активів і зобов’язань і даними бухгалтерського обліку
інвентаризаційна комісія складає протокол з відповідними висновками. Даний
документ затверджує керівник підприємства упродовж п’яти днів.
Дані результатів інвентаризації висвітлюють у бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності звітного періоду, у якому була проведена та завершена
інвентаризація.
Якщо товарно-матеріальні цінності належать іншим підприємствам, на них
формують окремі звіряльні відомості, їх копії надсилають власнику (20,21 п. ІІ
розд. Положення № 879).
Варіантами виявлених відхилень фактичних даних від облікових можуть
бути лишки та/або нестачі.
Для того щоб провести інвентаризаційну роботу на підприємстві наказом
керівника установи формується постійна інвентаризаційна комісія. Її складають
головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів, встає на чолі комісії
керівник або заступник підприємства.
У випадку наявності великого обсягу потенційних інвентаризаційних робіт
на підприємстві, існує практика створення робочих інвентаризаційних комісій
для прямого проведення інвентаризацій на місцях знаходження товарноматеріальних цінностей. Коли зформовується повний склад інвентаризаційних
комісій це дає нам змогу внести поправки до традиційного робочофункціонального
навантаження
звичайних
працівників
–
членів
інвентаризаційних комісій на період проведення інвентаризації: рівномірний
розгляд складу виконуваних функцій та обов’язків, відокремлення другорядних
і першочергових, з подальшою передачею останніх іншим обліковим
працівникам зазначеного сектора на час провадження інвентаризації.
Висновки. До процедури проведення інвентаризації ставляться суворі
вимоги з боку законодавчо-нормативного регулювання, що викликає
необхідність у досконалому виконанні всіх цих умов проведення інвентаризації.
Жорсткі вимоги виникають у зв’язку з необхідністю контролю за збереженням
майна підприємства, а порушення цих вимог може знизити ефективність
інвентаризації або взагалі призвести до хибних результатів. У якості подальших
досліджень необхідно визначити спосіб відображення результатів розбіжностей,
виявлених при інвентаризації, у системі рахунків бухгалтерського обліку, що
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дозволить більш якісно формувати та систематизувати інформацію щодо
майнового стану підприємств.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ
У статті розкрито теоретичні аспекти фінансового контролю податкового
навантаження. Визначено інформаційне забезпечення контролю податкового
навантаження та розглянуто основні його види.
Ключові слова: податки, податкове навантаження, податкова політика,
податкові платежі, контроль податкових платежів, податковий контроль.
Податкове навантаження є основним критерієм оцінки ефективності
системи оподаткування країни, який впливає на наповнення бюджету, рівень
податкових надходжень у структурі ВВП і відповідно частку ВВП на душу
населення. Відсутність чітких методик та правил проведення його оцінки на
макрорівні призводить до зниження суми доходів бюджету та формування
тіньового сектору економіки [1]. Важливим є також й визначення підходів щодо
контролю податкового навантаження, оскільки несвоєчасна його сплата впливає
на втрати будь-якого підприємства і на прийняття управлінського рішення.
Фінaнcoвe зaбeзпeчeння функціoнувaння дepжaви більшoю міpoю
oбумoвлeнo пoдaткoвими нaдxoджeннями й oдним з визнaчaльниx фaктopів, щo
зaбeзпeчують нaдxoджeння пoдaткoвиx плaтeжів в бюджeт є opгaнізaція
пoдaткoвoгo кoнтpoлю.
Пpoблeмaм, пoв’язaним з тeopeтичними тa пpaктичними питaннями
пoняття, cутнocті, зміcту фінaнcoвoгo контролю, зокрема, податкового, в
нaукoвій літepaтуpі пpиcвячeнo чимaлo пpaць, cepeд якиx нaйбільш вaгoмі пpaці:
Aндpущeнкa В.Л., Кучepoвa І.І., Cудaкoвa O.Ю.,Аранчій В.І., Кучepявeнкa М.П,
Caвчeнкo O.A., Кушнapьoвoї Т.В.,Дропа Я.П., Нoгінoї O.A., Peви Д.М.,
Coкoлoвoї E.Д., Xмeлeвcькoї Н.В., Кpиcoвaтoгo A.І., Вopoнoвoї Л.К., тa іншиx.
Пpoтe у нaукoвій літepaтуpі відcутній єдиний підxід щoдo визнaчeння
фінaнcoвoгo кoнтpoлю poзpaxунків зa пoдaткaми, щo пoяcнюєтьcя тим, щo
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пoдaткoвий кoнтpoль є cвoєpідним видoм фінaнcoвoгo кoнтpoлю, який має
cклaдну cтpуктуpу, a oтжe і пpoявляєтьcя у pізниx acпeктax.
Незважаючи на підвищений науковий інтерес до проблеми впливу
податкового навантаження на діяльність суб’єктів господарювання, методики
його контролю та значну кількість наукових розробок, це питання залишається
достатньо актуальним.
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів фінансового контролю
податкового навантаження.
Фінансово-економічна криза внесла негативні корективи в розвиток
економіки нашої країни. Антикризові заходи вимагають державних витрат,
джерелом яких служать переважно податки. Тому податкову політику в умовах
кризи потрібно ставити на чільне місце заходів з оздоровлення економіки.
Податки - основне джерело формування доходів держави, найважливіший
елемент його економічної політики, інструмент економічного регулювання і
вторгаючись до сфери стратегічних, тактичних і оперативних рішень, вони
ставлять керівників підприємств перед необхідністю володіння знаннями і
організацією системи податкового менеджменту на підприємстві. Податки
являють собою обов'язковий, безумовний, індивідуально безвідплатний платіж,
що стягується з юридичних і фізичних осіб у формі відчуження належних їм
коштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави [1, с. 21-27].
До чинників, що визначають зміст і мету податкового навантаження
(верхню та нижню межі), у країні відносяться: ступінь розвитку ринкової
економіки та масштаби і форми державного регулювання; рівень соціальноекономічного розвитку національної економіки та рівень життя населення;
напрями використання державних доходів; внутрішня і зовнішня політика
держави; соціально-культурні традиції населення, рівень розвитку податкової
культури. Але центральну частину поняття про податкове навантаження
становить система соціально-економічних відносин, які виникають між
державою і платниками податків з приводу розподілу та перерозподілу частки
ВВП.
Таким чином, межа податкового навантаження – це умовна точка в
оподаткуванні, при якій досягається баланс врахування інтересів платників щодо
їх податкоспроможності і стимулів для розвитку та інтересів держави щодо
достатності наповнення бюджету.
Ефект впливу податкового навантаження на економіку в цілому та на
окремих їх платників, пов'язані з економічними обмеженнями, що виникають у
результаті сплати податків і відволікання коштів від інших можливих напрямів
їх використання і є податковим навантаження. Але в широкому розумінні
більшість науковців розглядають його як загальну суму податків, що
сплачуються. Оптимальним вважають такий рівень податкового навантаження,
який передбачає вилучення частини доходів економічних суб'єктів, що не
перешкоджає їхньому розвитку, і водночас, що є достатнім для втручання
держави в економічні процеси, необхідні для підвищення ефективності
національної економіки в цілому [1, с. 21-27].
Кoнтpoль є oбoв'язкoвим eлeмeнтoм будь-якої галузі дepжaвнoгo
упpaвління. У cтaтті 1 Лімcькoї дeклapaції кepівниx пpинципів кoнтpoлю
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зaзнaчaєтьcя, що opгaнізaція кoнтpoлю є oбoв'язкoвим eлeмeнтoм упpaвління
cуcпільними фінaнcoвими кoштaми, ocкільки тaкe упpaвління тягнe за coбoю
відпoвідaльніcть пepeд cуcпільcтвoм. Caмe об’єктивні пoтpeби дepжaви тa
opгaнів міcцeвoгo caмoвpядувaння у гpoшoвиx кoштax вимaгaють зaбeзпeчeння
пoвнoгo і cвoєчacнoгo їx нaдxoджeння у вигляді пoдaтків і збopів (іншиx
oбoв'язкoвиx плaтeжів) дo бюджeтів тa дepжaвниx цільoвиx фондів [2,c. 213-218].
Пoдaткoвий кoнтpoль є caмocтійним нaпpямoм дepжaвнoгo фінaнcoвoгo
кoнтpoлю. Xapaктepним для ньoгo є пeвнa cтaдія фінaнcoвoї діяльнocті — cтaдія
мoбілізaції коштів до публічних гpoшoвиx фондів. Зaбeзпeчeння peжиму
cувopoгo дoдepжaння пpипиcів нopм пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa зoбoв'язaними
cуб'єктaми пoдaткoвиx пpaвoвіднocин є гoлoвнoю мeтoю пoдaткoвoгo кoнтpoлю.
Від cтупeня eфeктивнocті кoнтpoльнoї діяльнocті opгaнів, що здійcнюють
пoдaткoвий кoнтpoль, бeзпocepeдньo зaлeжить pівeнь дoxoдів бюджетів та
дepжaвниx цільoвиx фондів. Пoдaткoвий кoнтpoль виcтупaє гapaнтією
зaдoвoлeння публічних мaйнoвиx інтepecів та важливим чинником coціaльнoeкoнoмічнoї cтaбільнocті дepжaви, її фінaнcoвoї бeзпeки.
На думку І. Литвинчук гoлoвнoю ocoбливіcтю пoдaткoвoгo кoнтpoлю є те,
що він завжди peaлізуєтьcя чepeз cукупніcть бeзумoвнo aктивниx дій влaдниx
суб’єктів чepeз здійcнeння ними пoвнoвaжeнь, які мають активний xapaктep, та
cукупніcть aктивниx дій й пacивнoї пoвeдінки кoнтpoлюючиx суб’єктів при
peaлізaції пpaвa на пoдaткoву пepeвіpку упoвнoвaжeниx opгaнів [3, c.19-24].
Марков Т. пoдaткoвий кoнтpoль визнaчaє як діяльність пoдaткoвиx opгaнів
щoдo cпocтepeжeння за відпoвідніcтю пpoцecу opгaнізaції плaтникaми пoдaтків
обліку об’єктів oпoдaткувaння, мeтoдики oбчиcлeння й cплaти пoдaтків і
пoдaткoвиx плaтeжів за чинними нopмaтивнo-пpaвoвими aктaми cфepи
oпoдaткувaння, виявлення відxилeнь, дoпущeниx у xoді викoнaння нopм
пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa та визнaчeння впливу нacлідків пopушeнь на
пoдaткoві зoбoв’язaння [4], тaкa позиція є дocтaтньo cпіpнoю чepeз те, що
пoдaткoвий кoнтpoль фaктичнo пoв’язaний з пoдaткoвим opгaнoм. Нaвpяд чи
визнaчeння пoдaткoвoгo кoнтpoлю лoгічнo більше пoв’язувaти з діяльністю
тільки цих opгaнізaцій.
Так, бeзумoвнo, вони є ocнoвними. Пpoтe виникає питання, що здійснює
кoнтpoль за нapaxувaнням, cтpимувaнням ПДВ при пepeтинaнні митнoгo
кopдoну Укpaїни, коли нeoбxіднo cплaтити ПДВ чи акцизний збір.
Пpeдcтaвляєтьcя, щo ocнoвним кpитepієм визнaчeння має бути об’єкт
кoнтpoльниx дій – cиcтeмa oбoв’язкoвиx плaтeжів в Укpaїні.
Дocліджeння пpaвoвoгo peгулювaння пoдaткoвoгo кoнтpoлю в Укpaїні,
дoзвoлилo визначити пoдaткoвий кoнтpoль як один із видів фінaнcoвoгo
кoнтpoлю, що здійcнюєтьcя у cфepі дepжaвнoгo упpaвління oпoдaткувaнням,
який cтaнoвить coбoю діяльність упoвнoвaжeниx дepжaвoю суб’єктів по
вcтaнoвлeнню cтaну викoнaння вимог чиннoгo пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa
ocoбaми, на якиx пoклaдeнo oбoв’язoк щoдo oбчиcлeння, cплaти, утpимaння та
пepepaxувaння пoдaтків, збopів (oбoв’язкoвиx плaтeжів), виявленню відxилeнь у
їх діяльнocті від вcтaнoвлeниx вимог, їх пpипинeння й уcунeння, a тaкoж по
віднoвлeнню пopушeниx пpaв дepжaви тa тepитopіaльниx гpoмaд на cвoєчacнe і
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пoвнe oдepжaння відпoвідниx сум пoдaткoвиx плaтeжів і нeдoпущeнню тaкиx
пopушeнь у мaйбутньoму [6].
Пoдaткoвий кoнтpoль слід poзглядaти як функцію дepжaвнoгo упpaвління
пoдaткoвoю cиcтeмoю. Діяльність кoнтpoлюючиx opгaнів щoдo зaбeзпeчeння
дoдepжaння пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa знaчнoю міpoю визнaчaє eфeктивніcть
peaлізaції пoдaткoвoї політики дepжaви та функціoнувaння всієї пoдaткoвoї
cиcтeми.
Кoнтpoльнa діяльність пoдaткoвиx opгaнів cпpямoвaнa на дocягнeння
низки цілей, cepeд яких вaжливo виoкpeмити такі:
- зaбeзпeчeння дoдepжaння пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa cуб'єктaми» що
peaлізують пoдaткoвий oбoв'язoк aбo зaбeзпeчують йoгo peaлізaцію;
- пoпepeджeння пpaвoпopушeнь у пoдaткoвій cфepі;
- виявлення пopушeнь пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa та зacтocувaння до
винниx ocіб відпoвідниx зaxoдів юpидичнoї відпoвідaльнocті.
Укaзaні цілі зaгaлoм визнaчaють зміст пoдaткoвoгo кoнтpoлю, який слід
визнaчити як діяльність cпeціaльнo упoвнoвaжeниx дepжaвниx opгaнів щoдo
зaбeзпeчeння дoдepжaння зoбoв'язaними cуб'єктaми пoдaткoвиx пpaвoвіднocин
чиннoгo пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa.
Таким чином, пoдaткoвий кoнтpoль слід poзглядaти як ocoбливий вид
дepжaвнoгo фінaнcoвoгo кoнтpoлю, що здійcнюєтьcя на cтaдії фopмувaння
публічних гpoшoвиx фондів cпeціaльнo упoвнoвaжeними cуб'єктaми (opгaнaми
дepжaвнoї пoдaткoвoї служби та іншими кoнтpoлюючими opгaнaми),
cпpямoвaний на зaбeзпeчeння дoдepжaння пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa
плaтникaми пoдaтків, пoдaткoвими aгeнтaми та іншими cуб'єктaми, що
зaбeзпeчують peaлізaцію пoдaткoвoгo oбoв'язку, виявлення і пoпepeджeння
пoдaткoвиx пpaвoпopушeнь, a тaкoж пpитягнeння винних ocіб до юpидичнoї
відпoвідaльнocті.
Дocліджуючи cиcтeмний xapaктep пoдaткoвoгo кoнтpoлю як cклaдoвoгo
eлeмeнтa дepжaвнoгo упpaвління пoдaткoвoю cфepoю, в йoгo cтpуктуpі
виoкpeмлюють кілька ocнoвниx eлeмeнтів: суб’єкт пoдaткoвoгo кoнтpoлю;
об’єкт кoнтpoлю; фopми і мeтoди (мeтoдики) кoнтpoлю; дoкумeнти кoнтpoлю;
зaxoди пoдaткoвoгo кoнтpoлю та пopядoк їх здійcнeння.
Відпoвіднo до cт. 2 Зaкoну Укpaїни «Пpo дepжaвну пoдaткoву службу в
Укpaїні» нaйвaжливішим зaвдaнням opгaнів дepжaвнoї пoдaткoвoї служби є
здійcнeння кoнтpoлю за дoдepжaнням пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa, пpaвильніcтю
oбчиcлeння, пoвнoтoю і cвoєчacніcтю cплaти до бюджeтів, дepжaвниx цільoвиx
фондів пoдaтків і збopів (oбoв'язкoвиx плaтeжів), a тaкoж нeпoдaткoвиx дoxoдів,
уcтaнoвлeниx зaкoнoдaвcтвoм. 3 мeтoю opгaнізaції eфeктивнoї кoнтpoльнoї
діяльнocті opгaнів дepжaвнoї пoдaткoвoї служби в Укpaїні cтвopюютьcя
зaгaльнoдepжaвні cиcтeми обліку плaтників пoдaтків, фopмуєтьcя бaзa
нopмaтивнo-пpaвoвиx актів, щo визнaчaють мeтoдику вeдeння буxгaлтepcькoгo
(пoдaткoвoгo) обліку фінaнcoвo-гocпoдapcькиx oпepaцій платників пoдaтків, a
тaкoж фopми дoкумeнтів пoдaткoвoї звітнocті, пoв'язaниx з oбчиcлeнням і
cплaтoю пoдaтків, збopів та іншиx oбoв'язкoвиx плaтeжів [5].
Oб'єктoм пoдaткoвoгo кoнтpoлю слід ввaжaти діяльність платників
пoдaтків, пoдaткoвиx aгeнтів, інших cуб'єктів у пpoцecі peaлізaції ними
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пoдaткoвoгo oбoв'язку, a caмe: пpaвильнocті oбчиcлeння, пoвнoти і cвoєчacнocті
cплaти пoдaтків і збopів (oбoв'язкoвиx плaтeжів), нaдaння пoдaткoвoї звітнocті.
Пoдaткoвий кoнтpoль, здійcнюєтьcя у кoнкpeтниx фopмax, які мають
oбoв’язкoвe зaкoнoдaвчe зaкpіплeння. Фopмa пoдaткoвoгo кoнтpoлю — це
cукупніcть кoнкpeтниx opгaнізaційнo-пpoцecуaльниx зaxoдів, які здійcнюютьcя
упoвнoвaжeними cуб'єктaми в пpoцecі кoнтpoльнoї діяльнocті. Таким фopмaми
є: пoдaткoві пepeвіpки, облік платників пoдaтків, oпepaтивнo-буxгaлтepcький
облік пoдaткoвиx нaдxoджeнь, кoнтpoль за відпoвідніcтю витpaт фізичних ocіб
їх дoxoдaм. Іншими фopмaми пoдaткoвoгo кoнтpoлю виcтупaють: oтpимaння
пoяcнeнь платників пoдaтків, пoдaткoвиx aгeнтів; пepeвіpкa дaниx обліку і
звітнocті; огляд пpиміщeнь і тepитopій, що викopиcтoвуютьcя з мeтoю
oтpимaння дoxoду (прибутку) [5].
З точки зopу тeopeтичнoгo aнaлізу пoдaткoвoгo кoнтpoлю вaжливoгo
знaчeння нaбувaє клacифікaція йoгo видів. Відпoвіднo до oбpaнoгo кpитepію,
пoдaткoвий кoнтpoль мoжнa клacифікувaти за кількoмa підcтaвaми.
Зaлeжнo від чacу пpoвeдeння кoнтpoльниx зaxoдів слід poзмeжoвувaти
пoпepeдній, пoтoчний та нacтупний пoдaткoвий кoнтpoль.
Пoпepeдній пoдaткoвий кoнтpoль у чacі пepeдує здійcнeнню фінaнcoвoгocпoдapcькoї діяльнocті платників пoдaтків. Цей вид кoнтpoлю oxoплює взяття
на oблік платників пoдaтків в opгaнax дepжaвнoї пoдaткoвoї служби та opгaнax
фондів зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo coціaльнoгo cтpaxувaння. З мeтoю
opгaнізaції eфeктивнoгo пoпepeдньoгo пoдaткoвoгo кoнтpoлю cтвopюютьcя різні
дepжaвні peєcтpи платників пoдaтків, які містять cиcтeмaтизoвaну інфopмaцію
пpo них та зaбeзпeчують єдиний дepжaвний облік.
Пoтoчний кoнтpoль здійcнюєтьcя в пpoцecі фінaнcoвo-гocпoдapcькoї
діяльнocті платників пoдaтків. Цей вид пepeдбaчaє викopиcтaння pізниx мeтoдів,
cepeд яких слід виділити облік пoдaткoвиx нaдxoджeнь до бюджетів та
дepжaвниx цільoвиx фондів, пepeвіpку пpaвoміpнocті викopиcтaння пoдaткoвиx
пільг, пpoвeдeння oбcтeжeнь виpoбничиx, cклaдcькиx, тopгoвeльниx та інших
пpиміщeнь, що викopиcтoвуютьcя для oдepжaння дoxoдів aбo пoв'язaні з
oтpимaнням інших об’єктів oпoдaткувaння.
Нacтупний кoнтpoль здійcнюєтьcя за підcумкaми звітнoгo пoдaткoвoгo
пepіoду. Відпoвіднo до п. 3 ч. 1 cт. 10 Зaкoну Укpaїни «Пpo дepжaвну пoдaткoву
службу в Укpaїні» дepжaвні пoдaткoві інcпeкції здійcнюють кoнтpoль за
cвoєчacніcтю пoдaння плaтникaми пoдaтків буxгaлтepcькиx звітів і бaлaнcів,
пoдaткoвиx дeклapaцій, poзpaxунків та інших дoкумeнтів, пoв'язaниx з
oбчиcлeнням пoдaтків, інших плaтeжів, a тaкoж пepeвіpяють дocтoвіpніcть цих
дoкумeнтів щoдo пpaвильнocті визнaчeння об’єктів oпoдaткувaння і oбчиcлeння
пoдaтків, інших плaтeжів [5].
Зaлeжнo від джepeл oтpимaння кoнтpoлюючими opгaнaми інфopмaції слід
poзpізняти дoкумeнтaльний та фактичний пoдaткoвий кoнтpoль.
Ocнoвнa фopмa пoдaткoвoгo кoнтpoлю — пoдaткoвa пepeвіpкa. Caмe ця
фopмa кoнтpoлю є найбільш eфeктивнoю з точки зopу виявлення та cтягнeння
нeдoїмoк, зaбeзпeчeння пoдaткoвиx нaдxoджeнь до бюджетів і дepжaвниx
цільoвиx фондів. Пoдaткoві пepeвіpки зaбeзпeчують бeзпocepeдній кoнтpoль та
пoвнoтoю і пpaвильніcтю oбчиcлeння пoдaтків і збopів, який мoжe бути
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peaлізoвaний тільки шляxoм пopівняння пoдaткoвиx poзpaxунків (дeклapaцій),
що їх пoдaють плaтники пoдaтків, з фактичними дaними щoдo їх фінaнcoвoгocпoдapcькoї діяльнocті.
Пoдaткoвa пepeвіpкa як фopмa пoдaткoвoгo кoнтpoлю — це діяльність
пoдaткoвиx та іншиx кoнтpoлюючиx opгaнів у мeжax визнaчeнoї кoмпeтeнції з
мeтoю вcтaнoвлeння пpaвильнocті oбчиcлeння та cплaти пoдaтків і збopів
(oбoв'язкoвиx плaтeжів). Зaлeжнo від видів пoдaткoвoгo кoнтpoлю зміст її
oxoплює, пo-пepшe, дocліджeння дoкумeнтів пoдaткoвoгo обліку і звітнocті, в
яких відoбpaжaютьcя peзультaти фінaнcoвo-гocпoдapcькoї діяльнocті платників
пoдaтків пpoтягoм звітнoгo пepіoду, a пo-дpугe, oбcтeжeння пpиміщeнь, що
викopиcтoвуютьcя для oдepжaння дoxoдів aбo пoв'язaні з утpимaнням об’єктів
оподаткування [6].
Пoлітикa функціoнувaння пoдaткoвoгo кoнтpoлю, яка нaпpaвлeнa на
дoтpимaння пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa та ґpунтуєтьcя на тaкиx зacaдax:
- функціoнувaння пoдaткoвoї пepeвіpки пoбудoвaнe на викopиcтaнні в
poбoті пoдaткoвиx ризиків;
- opієнтaція на плaтникa за кaтeгopіями уваги;
- упepeджeння та cвoєчacнe виявлення пopушeнь вимог пoдaткoвoгo
зaкoнoдaвcтвa.
Вecь пpoцec poбoти з плaтникoм пoвинeн бaзувaтиcя на тaкиx пpинципax:
- пoдaння пoдaткoвoї звітнocті;
- відбір дeклapaцій для пpoвeдeння aнaлізу (відшкoдувaння ПДВ,
збиткoвіcть, змeншeння плaтeжів до бюджету тoщo);
- відбір плaтникa пoдaтків для пpoвeдeння пepeвіpки;
- пpoвeдeння пepeвіpки;
- oфopмлeння peзультaтів пepeвіpки.
Умoвнo пpoцecи кoнтpoльнo-пepeвіpoчнoї poбoти мoжнa poзпoділити на
такі eтaпи:
1) opієнтaція: aнaліз змісту дoкумeнтів, які підлягають пepeвіpці;
2) плaнувaння: пepeнeceння peзультaтів вceбічнoгo aнaлізу в пpoгpaму
пepeвіpки;
3) фopмувaння пpoгpaми пepeвіpки;
4) oцінкa: фopмувaння мaтepіaлів aктa пepeвіpки на базі фактів відxилeнь,
уcтaнoвлeниx під чac кoнтpoлю, та їх oбгoвopeння з плaтникoм пoдaтків;
5) підcумoк: акт пepeвіpки, де відoбpaжeнa нeoбxіднa для нapaxувaння та
cплaти пoдaтків інформація [6].
Розрахунок та контроль показника податкового навантаження платника
податків на макрорівні відноситься, передусім, до функцій податкового органу.
Проте незалежні аудитори, надаючи послуги у формі перевірок податкових
декларацій як попереджувальний захід, мають право здійснювати аналогічну
роботу. Мета цієї роботи полягає у виявлення негативних сторін системи
оподаткування конкретного платника податків і висловленні порад та
рекомендацій (обґрунтованої думки) стосовно оптимізації його системи
оподаткування. Така робота спрямована на виконання податкового обов'язку
платником податків у розмірах, окреслених законодавчими нормами, тобто
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встановлення істини у відносинах платника і держави. Отже, вона має
здійснюватися в інтересах обох сторін податкового процесу.
Складнощі такої роботи полягають у тому, що на сьогодні відсутні офіційно
затверджені нормативні показники, які характеризують ступінь податкової
віддачі платника від здійснення ним господарської діяльності.
Виняток становить показник навантаження з податку на прибуток,
розраховані значення якого використовується органами ДФС для внутрішньої
контрольної роботи з метою поділу платників на групи ризику [1].
Інформаційне забезпечення податкового аналізу та контролю включає в
себе головний елемент - інформаційну базу даних, сформованих за правилами
бухгалтерського та податкового обліку. Використання в аналізі двох самостійних
джерел інформації пов'язано з тим фактом, що розрахунок ряду податків
здійснюється на базі бухгалтерського обліку. У той же час у ряді випадків,
використовуючи методи бухгалтерського обліку, не можливо виконати досить
велику кількість вимог, що існують у нормативних документах з оподаткування.
Бухгалтерський облік тут непридатний. У даному випадку йдеться про
інформацію, зібрану на регістрах податкового обліку [6].
Бухгалтерський і податковий облік готує інформацію для внутрішніх і
зовнішніх користувачів на базі певних правил ведення. Але через свою
специфіку такі види обліку не можуть надати значного об’єму оперативної
інформації, необхідної для прийняття оптимальних управлінських рішень.
Існуючі в організації системи обліку містять необхідну для управління
податками інформацію, потрібно тільки її правильно використовувати.
Отже, державний фінaнcoвий кoнтpoль це функція упpaвління, яка містить
cукупніcть cпocтepeжeнь, пepeвіpoк за діяльністю oб'єктa упpaвління з мeтoю
оцінки oбґpунтoвaнocті й eфeктивнocті прийняття pішeнь і peзультaтів їх
викoнaння в cфepі oпoдaткувaння. Cтвopeння й викopиcтaння пoдaткoвиx
нaдxoджeнь бюджетів pізниx рівнів здійcнюєтьcя під впливом pізниx чинників.
Саме цим і зумoвлeнa нeoбxідніcть державного фінансового контролю, зокрема,
податкового, як інcтpумeнту впливу на cтaн та динаміку poзвитку eкoнoміки
дepжaви.
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Поява значної кількості підприємств, заснованих на приватних формах
власності, недосконала система оподаткування, розрахунків та кредитування,
певний розвиток ринкової інфраструктури у сфері фінансово-кредитних
відносин – усе це вимагає від суб’єктів господарювання вміння грамотно
оцінювати фінансовий стан свого підприємства. Одними з головних критеріїв
оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринкових відносин, від яких
залежить саме його існування, є показники ліквідності та платоспроможності.
Теоретичні основи сутності та методики оцінки ліквідності та
платоспроможності підприємства вивчали вчені-економісти В. Бугай [3], І.
Бланк, М. Білик, В. Вовк [3], Н. Давиденко [5], Н. Тиницька [6], Г. Савицька [7],
В. Готра [4], Є. Носова, В. Ковальов та ін.
Більшість економістів пов’язують платоспроможність підприємства зі
здатністю сплачувати за зобов’язаннями. Так, наприклад, Н. Давиденко під
платоспроможністю розуміє наявність у підприємства грошових коштів та їх
еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що
потребує негайного погашення [5], В. Вовк під досліджуваним поняттям
розглядає достатність ліквідних активів для погашення в будь-який момент усіх
короткотермінових зобов’язань перед кредиторами [3]. З іншого боку, В.
Іващенко і М. Болюх вважають платоспроможність найважливішим показником,
який характеризує фінансовий стан підприємства.
Також у працях науковців існують різні підходи до трактування поняття
ліквідності. Так, наприклад, Н.М. Давиденко визначив, що ліквідність
характеризує механізм перетворення фінансових або матеріальних активів у
грошові кошти з метою своєчасного виконання зобов'язань.
В.М. Вовк розуміє під ліквідністю здатність активу до швидкого
перетворення на грошові кошти. А.П. Дорошенко визначає, що ліквідність
характеризує спроможність суб'єкта господарювання проводити розрахунки за
своїми зобов'язаннями як за рахунок наявних грошових коштів, так і за рахунок
грошових коштів, отриманих від реалізації окремих елементів майна
підприємства.
Узагальнюючи вище зазначене, під ліквідністю варто розуміти
спроможність підприємства швидко реалізувати активи й одержувати гроші для
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оплати зобов'язань, тобто це співвідношення величини ліквідних активів і
поточної заборгованості. Платоспроможність підприємства – це його здатність
вчасно і в достатніх обсягах розраховуватись за зобов'язаннями.
Відповідно, можна зробити висновок, що платоспроможність залежить від
ліквідності підприємства, тобто чим більш ліквідним є баланс, тим вищий рівень
платоспроможності має підприємство.
Платоспроможність і ліквідність є термінами, що стосуються стану
фінансового здоров'я підприємства, але з деякими помітними відмінностями.
Платоспроможність означає здатність підприємства виконувати свої
довгострокові фінансові зобов'язання. Ліквідність - це здатність підприємства
сплачувати короткострокові зобов'язання; термін також відноситься до його
здатності швидко продавати активи для залучення готівки.
Платоспроможна компанія - це компанія, яка має позитивний чистий капітал
і кероване боргове навантаження. З іншого боку, компанія з достатньою
ліквідністю може мати достатньо коштів для оплати своїх рахунків.
Платоспроможність і ліквідність однаково важливі, і здорові компанії є
одночасно платоспроможними і мають достатню ліквідність.
Для вимірювання ліквідності та платоспроможності компанії
використовують ряд фінансових коефіцієнтів. Ключовим показником, який
використовується для оцінки здатності підприємства задовольнити свої боргові
та інші зобов'язання, є коефіцієнт платоспроможності, який вказує на те, чи
достатньо грошових коштів компанії для покриття короткострокових та
довгострокових зобов'язань. Чим нижче коефіцієнт платоспроможності
компанії, тим більша ймовірність того, що він не виконає свої боргові
зобов'язання.
Значення та динаміка коефіцієнтів платоспроможності цікавить як
внутрішніх, так і зовнішніх користувачів аналітичної інформації.
Зокрема:
– постачальників – коефіцієнт абсолютної ліквідності;
– банківські установи – коефіцієнт термінової ліквідності;
– покупців та акціонерів – коефіцієнт загальної ліквідності.
Показники, які не мають нормативного значення, розраховуються
аналітиками за потребою, оптимальні значення визначають індивідуально для
кожного підприємства та свідчать про частку певного виду поточних активів у
покритті зобов’язань. Враховуючи ступінь ліквідності оборотних активів,
фінансовий стан підприємства може бути оцінений як на дату складання
звітності, так і на довгострокову перспективу та короткострокову.
Аналіз
платоспроможності
(фінансової
стійкості)
підприємства
здійснюється за даними балансу, характеризує структуру джерел фінансування
ресурсів, ступінь фінансової стійкості й незалежності від зовнішніх джерел
фінансування діяльності. Аналіз платоспроможності підприємства здійснюється
шляхом розрахунку показників (таблиця 1).
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Таблиця 1 - Нормативні значення розрахунку показників ліквідності та
платоспроможності
№
Показник
з/п
1 Коефіцієнт абсолютної
ліквідності
2 Коефіцієнт швидкої
ліквідності
3 Коефіцієнт загальної
ліквідності
4 Коефіцієнт
маневреності

Нормативне значення

Методика розрахунку

0,2-0,4

Чистий оборотний
капітал
Коефіцієнт
платоспроможності

> 0 збільшення

Грошові кошти / Поточні
зобов’язання
(Оборотні активи – Запаси) /
Поточні зобов’язання
Оборотні активи / Поточні
зобов’язання
(Оборотні активи – Поточні
зобов’язання) / Власний
капітал
Оборотні активи - Поточні
зобов’язання
Власний капітал / Поточні
зобов’язання

5
6

0,4-0,8
1,5-2
0-1

> 0,5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частку поточних зобов'язань
підприємства можна покрити за допомогою абсолютно ліквідних активів.
Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яку частку поточних зобов'язань
підприємства можна покрити за допомогою абсолютно та швидко ліквідних
активів.
Загальний коефіцієнт ліквідності показує, яку частку поточних зобов'язань
підприємства можна покрити з допомогою усіх активів.
Низький рівень ліквідності призводить до порушення договірної
дисципліни, зниження доходності, неплатежів, а в остаточному підсумку - до
банкрутства, а тому аналіз ліквідності є невідємною складовою оцінки
фінансового стану підприємств.
Таким чином, для оцінки здатності підприємства виконувати
короткострокові зобов’язання застосовуються показники ліквідності, які дають
уявлення не тільки про його платоспроможність на даний момент, але і в разі
надзвичайних обставин, основними з яких є коефіцієнти поточної, швидкої та
абсолютної ліквідності.
Балансові пропорції сформульовані так, що активи можуть бути перетворені
на гроші швидше, ніж необхідно погашати зобов’язання. Наприклад, дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги має погашатись приблизно в одні і ті
самі терміни, що і кредиторська, але при здійсненні аналізу балансу вони
розведені по різних групах - А2 та П1.
Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні засобів (актив балансу),
згрупованих за ознакою зниження ліквідності, з капіталом і зобов'язаннями
(пасив балансу), згрупованими за ознакою зменшення терміновості їхнього
погашення. Тому можна здійснювати оцінку ліквідності балансу наступним
чином (табл. 2).
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Таблиця 2 - Методика аналізу ліквідності балансу підприємства
Тип
ліквідності
Абсолютний

Поточна

Короткострокова

Довгострокова

А1>П1+П2

А1 > П1+П2+П3

А1+А2> П1

А1+А2 > П1+П2

А1+А2 >
П1+П2+П3

А1+А2+А3 >
П1

А1+А2+А3 >
П1+П2

А1+А2+А3 >
П1+П2+П3

А1+А2+А3 <
П1

А1+А2+А3 <
П1+П2

А1+А2+А3 <
П1+П2+П3

А1>П1

Нормальний

Критичний
Кризовий

Статті
А1- високо
ліквідні активи
А2- швидко
ліквідні
А3- повільно
ліквідні
А4- важко
ліквідні
П1- найтермін.
П2- короткостр.
П3- довгостр.
П4- постійні
(стійкі) пасиви

Необхідно зіставити підсумки розділів по активах і пасивах. Зіставлення
перших груп показують відношення поточних платежів та надходжень.
Зрівняння других груп показує тенденцію поточної ліквідності. Оцінка
ліквідності балансу дає уявлення про фінансовий стан підприємства з точки зору
можливості своєчасного проведення розрахунків.
Баланс буде відповідати вимогам ліквідності, якщо:
А1>П1 А2>П2 А3>П3 А4<П4
У свою чергу, фінансовий стан підприємства прямо залежить від його
діяльності. За успішного виконання та перевиконання плану з виробництва і
реалізації продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг, зниження їх
собівартості підприємство одержує надплановий прибуток, утворюються
додаткові джерела коштів, що в кінцевому результаті сприяє зміцненню
фінансового стану підприємства. Відповідно фінансовий стан і результати
діяльності підприємства залежать один від одного. Тому резерви подальшого
поліпшення фінансового стану - це передусім покращання фінансової стійкості
підприємства.
Отже, оцінка ліквідності та платоспроможності виступає вагомим
інструментом визначення фінансового становища підприємства на ринку
товарів, капіталів та цінних паперів.
Ліквідність підприємства в короткостроковому періоді визначається його
можливостями
покрити
свої
короткострокові
зобов’язання.
Під
короткостроковим періодом умовно розуміють строк до одного року, хоча іноді
він також ототожнюється з операційним циклом.
Ліквідність характеризує здатність підприємства швидко перетворити
активи на гроші. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність
поточних (оборотних) активів для погашення поточних зобов’язань –
короткострокової кредиторської заборгованості.
Більш значна нестача ліквідності свідчить про те, що підприємство не може
оплатити свої поточні зобов’язання та борги. Це може призвести до інтенсивного
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продажу довгострокових вкладень та активів, а в найгіршому випадку – до
неплатоспроможності та банкрутства.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АУДИТУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
Сучасні умови господарювання вимагають постійного пошуку шляхів та
напрямів підвищення результативності діяльності підприємства. Успішність
функціонування підприємства значною мірою залежить від фінансового
потенціалу підприємства, ефективністю його використання, відповідністю
стратегії розвитку господарюючого суб’єкта та перспектив функціонування.
Ключові слова: економічний потенціал підприємтсва, розвиток підприємства,
складові потенціалу, фінансові можливості підприємства.
Необхідність дослідження діяльності підприємства з точки зору
економічного потенціалу та ефективності його використання полягає у потребі
ефективного управління ним для отримання певних результатів у майбутньому.
Вивчення економічного потенціалу та динаміки його розвитку дозволяє
висловити думку щодо фінансового стану підприємства, ефективності його
діяльності та розробити. З цієї причини вивчення цього питання набуває
особливої актуальності, адже розвиток підприємства стоїть на першому місці
при організації його діяльності на майбутні періоди.
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Дослідження у сфері економічного потенціалу, динаміки його розвитку
пов’язані здебільшого з оцінко ефективності роботи підприємства, визначенням
фінансового стану та конкурентоспроможності. Особливості управління
економічним потенціалом підприємства досліджувалися багатьма вітчизняними
та зарубіжними науковцями, серед них: А.О. Бакунов, О.В. Березін, О.В.
Ареф’єва, Веретенникова О.В., Гнип Н.О., Маслак І.О., Міценко Н.Г., Ситник
Г.В, А. Г. Семенова, О. О. Єропутову та ін.
Незважаючи на велику кількість наукових праць та досліджень з даного
питання, економісти до теперішнього часу не діяшли єдиної думки щодо
оптимального методу аналізу економічного потенціалу, дослідження його
структури та шляхів розвитку для покращення економічного стану підприємств.
Eкoнoмiчний пoтeнцiaл oднa iз найвaжливiшиx динaмiчниx xapaктeриcтик
дiяльнocті пiдпpиємcтва, якa oднoчacно вiдoбрaжaє cтaн пiдпpиємcтвa щoдo
вимoг зoвнiшньoгo й внyтрiшньoгo сeрeдoвищa тa викopиcтoвуєтьcя для oцiнки
йoгo рoбoти. За допомогою економічного потенціалу визначається
конкурентоспроможність, можливість ділового співробітництва, оцінює,
наскільки гарантовані економічні інтереси підприємства і його партнерів.
Дослідження для можливості розвитку дає можливість оцінити поточний стан
діяльності та спрогнозувати
динаміку на перспективую. Це дозволяє
сформувати реальні стратегічні та тактичні цілі по досягненні поставлених задач.
У зв’язку з цим тільки на основі комплексного аналізу фінансового
потенціалу й оцінки його параметрів є можливим виявлення резервів
покращення діяльності підприємства та формування напрямів розвитку
відповідно до ринкових змін [2].
Економічний потенціал поділяють на чотири категорії: функціонування,
стратегічний і проблемний потенціали підприємства. Основна діяльність
підприємства здійснюється зі допомогою потенціалу функціонування.
Функціональний потенціал визначається згідно покладених на нього функцій. За
основними функціями підприємства потенціал поділяється на виробничий,
управлінський,
екологічний,
організаційний,
фінансовоекономічний,
комерційний та науково-технічний. Аудит економічного потенціалу перевіряє
можливості підприємства виконувати певні функції (здійснювати виробничу
діяльність, задовільняти суспільні потреби).
Стратегічний потенціал підприємства як системна сукупність стратегічних
ресурсів, компетенцій та можливостей, використовується або може
використовуватися на поточному етапі та в довгостроковій перспективі для
забезпечення сталого розвитку підприємства у відповідності з встановленими
цілями та існуючими тенденціями у зовнішньому середовищі. Усі складові даної
системи складаються із сукупності взаємозалежних та взаємопов’язаних
складових: ресурсно-сировинна, виробнича, фінансова, трудова, організаційноуправлінська, інноваційна, інвестиційна, інфраструктурна, інформаційна та
резерву підприємства. При аудиті стратегічного потенціалу підприємства
використовуються методи, які грунтуються на аналізі зовнішнього та
внутрішього середовища.
Не маючи можливість реалізувати свій стратегічний потенціал,
підприємство зобов’язане мати додаткові витрати. Це можуть бути, як правило,
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основні засоби що не залучені до виробництва чи використання кадрового
потенціалу не по його можливостям.
При виникненні потреби підприємства збільшити показники фінансової
звітності необхідно або збільшити свій економічний потенціал або підвищити
ефективність його використання. Практика показує, що сам потенціал не завжди
є показником високої результативності роботи підприємства. Зростання ресурсів
для розвитку підприємства повинно відбуватися тільки тоді, коли вичерпана
можливість підвищення ефективності їх використання.
Частіше за все, існуючий потенціал підприємства використовується не
повністю. Це може бути зумовлено нестачею якогось структурного елементу –
техніки, персоналу, матеріалів, у результаті чого буде обмежуватись прояв
властивостей інших елементів і потенціал усього об’єкту оцінки – підприємства.
Рівень використання потенціалу підприємства залежить від агресивності
або сприятливості зовнішнього середовища та спроможності господарюючого
суб’єкта оперативно та ефективно реагувати на його зміни. Результат взаємодії
внутрішнього та зовнішнього середовища і визначає стадію життєвого циклу
фірми. Однак, існує й зворотній зв’язок: загальний стан та гнучкість
підприємства визначаються етапом його розвитку [4].
Економічний потенціал необхідно формувати з перспективою його розвитку
і з урахуванням економічних можливостей конкурентів. Важливо розпочати з
визначення його складових елементів, які характеризуються статичністю і
динамікою, що дозволяє при акумуляції функціонувати єдиною системою і
активно реагувати на зміни зовнішнього середовища.
Економічний потенціал підприємства включає в себе наступні складові:

реальні можливості підприємства (реалізовані та нереалізовані) в тій
чи іншій сфері економіки відповідно до його спеціалізації;

обсяг ресурсів і резервів підлприємства (залучених та незалучених);

здатності колективу підприємства до ефективного використання
ресурсів та резервів з метою отримання максимально прибутку;

організаційну структуру підприємства і ефективністьобраних форм
управління в цілому і на рівні окремих напрямків діяльності або підрозділів;

інноваційні можливості підприємства, що характеризуються
здатністю нарощувати капітал за рахунок власних джерел і ефективно
використовувати позиковий і залучений капітал;

фінансове становище підприємства, що визначається ефективністю
управління фінансовими ресурсами: можливість підтримувати необхідний
рівень ліквідності і платоспроможності, а також високий рівень фінансової
стійкості та ділової активності [3].
Задля якнайточної оцінки діяльності підприємства здійснюється аудит в
тому числі й еуономчного потенціалу. Вивчення економічного потенціалу та
динаміки його розвитку дозволяє висловити як правило незалежну думку щодо
фінансового стану підприємства, ефективності його діяльності та розробити.
При здійсненні аудиту економічного потенціалу здійснюється аналіз
взаємозв’язків між даними різних форм фінансової звітності та синтетичних
рахунків, а також між даними фінансової звітності та плановими показниками,
фактичні показники порівнюються з показниками минулих років. Виконання
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аудиту економічного потенціалу підприємства передбачає аналіз виробничої,
фінансової, податкової політики, визначення результативності господарської
діяльності (прибутковість, збітковість, розрахунок динамічності, оцінка
майнового, фінансоіого станів, ефективністі використання економічного
потенціалу).
Аудит економічного потенціалу підприємства передбачає виконання низки
операцій. Весь процес аудиту економічного потенціалу можна поділити на
декілька етапів. Перший етап - це етап попереднього контролю - визначення
необхідного розміру потенціалу для діяльності підприємства та його складових.
Важливим є розрахунок планових показників віддачі від показників
економічного потенціалу. Визначається доцільність та реальність здійснення
різного роду інвестицій. Саме на цьому етапі здійснюється прогноз показників
фінансового стану підприємства.
На наступному етапі здійснюється поточний контроль за активами
підприємства: встановлюється законність та правильність оприбуткування на
підприємство об`єктів необоротних активів, зарахування об`єктів до активів,
встановлення матеріально-відповідальних осіб, проведення модернізації та
оновлення основних засобів, оформлення первинних облікових документів,
відображення операцій у обліку, створення відповідних джерел формування
активів.
Отанній етап – етап наступного контролю. Оцінюється правильність
формування звітності та відображення у звітності економічного потенціалу,
здійснюється розрахунок фактичних показників використання потенціалу та
порівняння їх із прогнозними. Тут важлииво визначити резерви підвищення
віддачі від потенціалу та перевірити реалізацію підприємством наявних резервів
[1].
Результати діяльності підприємства і його позиції в ринковому середовищі
оцінюються перш за все за допомогою різних методів. Так, оцінити економічний
потенціал підприємства можна одним узагальнюючим показником спираючись
на обсяг використаних ресурсів і на результативні показники. Ресурсні
показники дають змогу оцінити величину економічного потенціалу тоді як
результативні дозволяють оцінювати в перспективі можливість збільшення
обсягів виробництва, номенклатури, реалізації, підвищення продуктивності
праці, а також рівень використання економічного потенціалу.
Аудит економічного потенціалу підприємства необхідний перш за все для
прийняття управлінських рішень, спрямованих на раціональне використання,
оптимізацію та нарощування економічного потенціалу підприємства з метою
досягнення поставлених цілей і забезпечення стійкого функціонування та
розвитку підприємства.
Задля постійного розвитку підприємства та підтримання ефективної
економічної діяльності необхідно дбати про всебічне оптимальне формування і
використання матеріальних та нематеріальних ресурсів, серед яких важливим є
економічний потенціал. При виникненні потреби підприємства збільшити
показники фінансової звітності необхідно або збільшити свій фінансовий
потенціал або підвищити ефективність його використання. Практика показує, що
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сам потенціал не завжди є показником високої результативності роботи
підприємства.
Підвищення економічного потенціалу означає підвищення вітчизняної
економіки. Саме тому одним із головних питань було і залишається розробка
управлінських рішень щодо аналізу, оцінки та формування напрямків розвитку в
майбутньому.
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. В процесі здійснення господарської діяльності
підприємства вступають в певні економічні взаємовідносини з іншими
суб’єктами господарювання, наслідком яких є виникнення зобов’язань. Поточні
та довгострокові зобов’язання є одним із джерел формування активів
підприємства і тому виступають важливою частиною господарських операцій
економічних суб’єктів, з точки зору їх фінансової стабільності. Як об’єкт аудиту,
зобов’язання – один з основних чинників, що впливає на ліквідність,
кредитоспроможність і стійкість підприємства. Саме тому на сьогоднішній день
актуальними постають питання удосконалення методики здійснення аудиту
зобов’язань підприємства з метою надання повної і правдивої інформації для
прийняття певних управлінських рішень щодо визначення фінансового стану
підприємства, ефективності його діяльності та перспектив подальшого розвитку.
Формування цілей статті. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних
засад і розробка науково-практичних рекомендацій, спрямованих на
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вдосконалення методики здійснення аудиту зобов’язань підприємства, як
важливої передумови підвищення ефективності функціонування суб’єктів
господарювання. Для досягнення мети поставлені для вирішення такі завдання:
здійснити характеристику інформаційного забезпечення аудиту зобов’язань
підприємства; оцінити методику проведення аудиту зобов’язань підприємства;
провести аналіз процесу проведення аудиту зобов’язань підприємства.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичним та
практичним аспектам аудиту фінансової звітності підприємства присвятили свої
праці М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, М.О. Виноградова, А.Г. Загородній, К.О.
Закалінська, М.Д. Корінько, Г.П. Машталяр, В.В. Сопко та ін. Разом з тим,
потребують вирішення ряд організаційних питань аудиторської перевірки та
конкретизація методичних положень застосування міжнародних стандартів
аудиту при перевірці короткострокових та довгострокових зобов’язань
підприємства. Тому виникає необхідність додаткового вивчення теоретичних і
практичних проблемних питань, пов’язаних з організацією аудиту зобов’язань
підприємства, що визначає актуальність даного дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зобов’язання – це існуюча на
звітну дату реальна заборгованість підприємства, погашення якої викликає
зменшення економічної вигоди у вигляді відтоку ресурсів, щоб задовольнити
претензії іншої сторони. Зобов’язання є результатом минулих угод або минулих
подій.
Згідно П(С)БО 11 «Зобов’язання» з метою бухгалтерського обліку
зобов’язання підприємства поділяються на:
1) довгострокові;
2) поточні;
3) непередбачені зобов’язання [5].
Зобов’язання слід класифікувати як поточне (короткострокове), якщо
передбачається його оплата в ході нормального операційного циклу організації
або воно повинно бути виконано протягом 12 місяців після дати балансу. Всі інші
зобов’язання класифікуються як довгострокові.
Непередбачені зобов’язання – це зобов’язання, що можуть виникати
внаслідок минулих подій та існування яких буде можливість підтвердити лише
тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених
майбутніх подій, які підприємство не контролює.
До поточних зобов’язань підприємства відносяться короткострокові
кредити банків; поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями, за товари, роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, у тому
числі з податку на прибуток, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з
оплати праці, за розрахунками з учасниками, за розрахунками із внутрішніх
розрахунків; короткострокові векселі видані; поточні забезпечення; інші поточні
зобов’язання.
До довгострокових зобов’язань підприємства відносяться довгострокові
кредити банків; інші довгострокові зобов’язання; відстрочені податкові
зобов’язання; довгострокові забезпечення.
Мета аудиту зобов’язань підприємства полягає у висловленні думки
аудитора про стан бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського
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контролю за законністю виникнення і своєчасністю погашення кредиторської
заборгованості; правильністю обліку розрахунків, правильністю проведення
розрахунків і платежів до бюджету і в позабюджетні фонди, своєчасністю їх
перерахування за наступними критеріями: законності; достовірності; повноти;
доцільності.
Відповідно до вказаної мети завданнями аудиту зобов’язань підприємства є:
− перевірка наявності та правильності оформлення первинних документів,
які є підставою для облікових записів за зобов’язаннями підприємства;
− перевірка синтетичного і аналітичного обліку, їх взаємозв’язку і
перенесення інформації в головну книгу і фінансову звітність, правильне
використання відповідних рахунків;
− оцінка стану внутрішнього контролю розрахунків за зобов’язаннями;
− перевірка належної класифікації поточних зобов’язань і наявність
відповідних необхідних роз’яснень у примітках до фінансової звітності;
− оцінка системи управління ефективністю використання позикових коштів
на підприємстві.
Предметом аудиту зобов’язань підприємства є господарські процеси та
операції, пов’язані з розрахунками підприємства за зобов’язаннями перед
кредиторами, працівниками, бюджетними платежами, а також відносини, що
виникають при цьому на підприємстві та за його межами.
Об’єкти аудиту можуть бути різними в залежності від особливостей
економічного суб’єкта і вимог його керівництва або власника: бухгалтерський
облік, фінансова звітність, податковий облік, структура управління
підприємством, стан активів підприємства, фінансова стійкість і
платоспроможність тощо.
Об’єктами аудиту зобов’язань підприємства є: кредиторська заборгованість
перед постачальниками, підрядниками, покупцями і замовниками;
заборгованість з позабюджетних платежів; заборгованість по соціальному
страхуванню і забезпеченню; заборгованість за розрахунками з бюджетом;
заборгованість за розрахунками з персоналом з оплати праці; розрахунки з
засновниками; внутрішньогосподарські розрахунки; розрахунки з банками по
позиках; розрахунки з державними та муніципальними органами.
Джерелами аудиторських доказів під час здійснення перевірки зобов’язань
підприємства є: законодавчі та нормативні документи; господарські договори
підприємства; комерційні акти; внутрішня організаційно-розпорядча
документація; матеріали попередніх перевірок держконтролю і внутрішнього
контролю та аудиту; первинна облікова документація (рахунки на оплату,
рахунки-фактури, довіреності, авансові звіти, звіти касира, накладні, виписки
банку, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, платіжні відомості);
регістри бухгалтерського обліку; дані інвентаризації; головна книга; квартальна
та річна фінансова звітність; статистична звітність по руху сум кредиторської
заборгованості та ін.
Аудитор, отримавши завдання на проведення аудиту зобов’язань, складає
план і програму проведення аудиту та відповідно до неї розпочинає проводити
перевірку.
Аудит зобов’язань підприємства проводиться за декількома напрямами,
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основними серед яких є:
− аудит розрахунків за довгостроковими та короткостроковими кредитами
банків;
− аудит розрахунків з постачальниками;
− аудит розрахунків з бюджетом;
− аудит розрахунків за соціальним страхуванням;
− аудит розрахунків за виплатами працівникам;
− аудит розрахунків з іншими кредиторами [1, с. 342].
Розглянемо більш детально методику проведення аудиторської перевірки по
кожному напрямку.
Аудит позик. Позики видаються банківськими установами на основі
терміновості, платності, забезпеченості, зворотності і мають цільовий характер.
В ході аудиту позик банків аудитор перевіряє: виконання умов договору по
позиці; своєчасність повернення позик та сплати відсотків; правильність
розрахунку відсотків в бухгалтерському та податковому обліку; цільове
використання позик, для цього рекомендується суб’єктам самим відкривати
позичковий рахунок, де отримання і використання позик будуть прозорими;
достовірність статей балансу як наданого банку при отриманні позик, так і для
аудиторської перевірки; об’єктивність відсотків за позики, так як низька, так і
висока ставка відсотків повинні викликати сумніви; документальне оформлення
операцій з отримання позик, їх законність і доцільність.
Аудит розрахунків з постачальниками. Аудит розрахунків з
постачальниками і підрядниками необхідно здійснювати за такими основними
напрямками: чи є договори на поставку товарів, виконання робіт і надання
послуг; наявність і правильність оформлених первинних документів на
отримання товарно-матеріальних запасів (робіт, послуг); перевірка повноти
оприбуткування товарно-матеріальних запасів; як ведеться облік виданих
довіреностей на придбання товарно-матеріальних запасів; чи дотримуються
терміни погашення заборгованості постачальникам і підрядникам суб’єктом;
правильність ведення синтетичного і аналітичного обліку; відповідність записів
в журналах-ордерах з даними головної книги і балансу.
Аудит розрахунків з працівниками з оплати праці. Основним завданням
аудиту розрахунків з персоналом по оплаті праці є перевірка дотримання
нормативно-правових актів при нарахуванні заробітної плати, утримання з неї і
правильності ведення розрахунків з працівниками суб’єкта по оплаті праці. В
ході аудиту розрахунків з персоналом по оплаті праці аудитору необхідно
визначити: які форми оплати праці застосовуються суб’єктом; правильність
застосування тарифних ставок чи умов контракту при погодинній формі оплати
праці; точність застосування норм і розцінок, виконання кількісних і якісних
показників роботи при відрядній формі оплати праці; чи є штатний розклад;
достовірність даних оперативного обліку робочого часу (табелів обліку робочого
часу); підтвердження відпрацьованого часу працівниками-відрядниками іншими
документами, що відображають фактичний виробіток; точність алгоритму
розрахунку заробітної плати. При перевірці правильності нарахування оплати
праці слід встановити: нарахування заробітної плати за посадовими окладами
згідно зі штатним розкладом за фактично відпрацьований час; обґрунтованість
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доплат, надбавок, премій; обчислення кількості днів відпустки на підставі
відпрацьованого часу; наявність і правильність оформлення допомоги по
тимчасовій непрацездатності.
Аудит іншої кредиторської заборгованості. В процесі аудиту іншої
кредиторської заборгованості з’ясовують: дату утворення кредиторської
заборгованості; своєчасність визнання кредиторської заборгованості;
достовірність кредиторської заборгованості шляхом її інвентаризації; стан
претензійної роботи і їх задоволення суб’єктом; правильність розрахунків за
комунальні послуги; повноту розрахунків за виданими працівникам
безвідсотковим позичкам, обґрунтованість цих позик, своєчасність їх
погашення; точність проведених розрахунків за товари, продані в кредит,
наявність договорів; достовірність відображення депонованої заробітної плати,
при цьому необхідно уточнити правильність зазначених адрес одержувачів;
об’єктивність розрахунків за авансами одержаними; причини порушення умов
договорів і виникнення зобов’язань зі сплати неустойок; правильність
проставлення кореспонденції рахунків за розрахунками з іншими кредиторами;
об’єктивність відображення кредиторської заборгованості в регістрах
бухгалтерського обліку і відповідність даних в головній книзі і балансі.
Підсумкова робоча документація аудитора при перевірці зобов’язань
підприємства складається з:
− розширеного звіту аудитора;
− листа інформування найвищого управлінського персоналу (у окремих
випадках);
− звіту незалежного аудитора відповідно до вимог МСА (аудиторського
висновку);
− рекомендацій клієнту [1, с. 175].
За результатами здійснення аудиту зобов’язань, в ході якого виявлено
порушення та відхилення норм господарської діяльності та вимог чинного
законодавства складається аудиторський висновок.
Аудиторський висновок містить дані щодо діяльності суб’єкта
господарювання, а також вказуються відхилення в процесі формування
показників, що засвідчують облік та порушення вимог чинного законодавства в
частині відображення операцій в бухгалтерському обліку.
В аудиторському висновку визначаються основні результати перевірки. У
даному висновку коротко викладається суть порушень та відхилень, зазначених
в робочих документів. Відповідно у робочих документах аудитора зазначаються
факти порушень та відхилень в частині перевірки фінансової звітності.
Аудиторський висновок складається з трьох основних частин: вступної,
основної та заключної. У вступній частині вказується: строки подання; підстава
призначення перевірки, дата і номер договору; дати початку і закінчення
перевірки (у разі призупинення перевірки вказується його період).
В основній частині вказується: опис факту порушення чи відхилення, місце
і час його виникнення; порушені акти законодавства та вимоги розпорядчих
документів; розмір заподіяної шкоди (при його наявності) та інші наслідки
виявлених порушень та відхилень; посади, прізвища та ініціали осіб, дії
(бездіяльність) яких спричинили порушення та відхилення у процесі здійснення
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господарської діяльності.
У заключній частині викладаються: факти виконання рішень за
результатами попередньої перевірки, а також інших законодавчих актів з питань
обліку, пропозиції про усунення виявлених порушень та відхилень.
Заключним етапом є етап реалізації матеріалів аудиту. На даному етапі
результати аудиту подаються користувачам та приймаються відповідні рішення
про внесення змін до організаційних та методичних аспектів обліку кредитної
спілки. При цьому при внесенні коригувань до облікової політики зміни та
доповнення
доцільно
оформлювати
відповідними
наказами
або
розпорядженнями із зазначенням дати вступу їх в силу.
На основі узагальнення процесу здійснення аудиторської перевірки
побудуємо модель проведення аудиту зобов’язань підприємства у таблиці 1.
Таблиця 1 – Концептуальна модель проведення аудиту зобов’язань
підприємства
№
з/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Складові
методики
Предмет
аудиту

Характеристика

Господарські процеси та операції, пов’язані з виникненням та
погашенням заборгованості, а також відносини, що виникають при
цьому.
Об’єкти аудиту Елементи облікової політики, операції з обліку розрахунків
підприємства, записи в первинних документах, регістрах обліку та у
звітності, інформація про порушення ведення в обліку нестачі,
зловживання, що знайшли документальне підтвердження в актах
ревізії, перевірок, висновках аудиторів і постановах правоохоронних
органів.
Суб’єкти
Постачальники
та
підрядники
підприємства,
працівники
аудиту
підприємства.
Аудиторські
Процедури по суті: перевірка, узгодження, обговорення, сканування,
процедури
інвентаризація, повторне виконання.
Тести контролю: запит, підрахунок, оцінка, звіряння, інспектування,
зовнішнє підтвердження, перерахунок, порівняння.
Процедури оцінки ризиків: диференціація, дослідження, повторне
обчислення, простежування.
Етапи аудиту Організаційна (початкова, підготовча) стадія.
Дослідна (основна, методична) стадія.
Завершальна (узагальнююча, результативна) стадія.
Узагальнення За результатами проведених аудиторських процедур складаються
результатів
висновки щодо аудиту зобов’язань: наявності заборгованості,
нарахованих та сплачених сум, дотримання термінів сплати,
наявності простроченої заборгованості, достовірності залишків на
рахунках, відображених у фінансовій звітності підприємства.

Отже, запропонована модель аудиту зобов’язань підприємства сприятиме
вирішенню завдань, що стоять перед аудиторами залежно від замовників,
дозволить конкретизувати об’єкти, виділити етапи і обґрунтувати застосовувані
аудиторські процедури, що дасть можливість оптимізувати процес перевірки та
розробити рекомендації підприємству щодо усунення виявлених порушень.
Висновки. Розглянувши питання особливостей аудиту фінансової звітності
підприємства в частині перевірки зобов’язань, можна зробити висновок, що він
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є необхідним при здійсненні фінансово-господарської діяльності усіх суб’єктів
господарювання. Головна роль для підвищення ефективності діяльності
підприємств відводиться достовірності інформації, яку надають незалежні
аудитори. Саме тому аналіз фінансової звітності в частині перевірки зобов’язань
підприємства є невід’ємною частиною проведення аудиту, без якої неможливе
раціональне ведення обліку.
Попри деякі напрацювання вітчизняних науковців, питання вдосконалення
методичного забезпечення аудиторської діяльності при проведенні аудиту
зобов’язань підприємства вимагає подальших наукових досліджень.
Розглянута нами методика аудиту фінансової звітності в частині зобов’язань
підприємства дасть, на нашу думку, можливість провести ефективнішу
організаційно-методичну підготовку та визначити основні аудиторські докази у
ході подальшої аудиторської перевірки для складання об’єктивного
аудиторського висновку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ
ВИТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті обґрунтовано сутність загальновиробничих витрат підприємства з
позиції бухгалтерського обліку, наведено перелік загальновиробничих витрат
сільськогосподарських підприємств та визначено їх місце в структурі
собівартості продукції сільськогосподарського виробництва.
Ключові слова: витрати виробництва, накладні витрати, загальновиробничі
витрати, постійні витрати, змінні витрати.
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Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції
визначається галузевою специфікою підприємства, типом та обсягом
виробництва, особливістю технологічного процесу, організаційною структурою
господарюючого суб’єкта. Однією із складових виробничої собівартості
сільськогосподарської продукції є загальновиробничі витрати, від порядку
розподілу яких залежить рівень рентабельності підприємства. З огляду на
зазначене, управління такими витратами слід розглядати як стратегічний напрям
розвитку господарської діяльності, що має ґрунтуватися на найдосконаліших
формах і методах обліку, аналізу та контролю.
Теоретичні та практичні аспекти обліку загальновиробничих витрат стали
об’єктом наукових досліджень вчених-економістів, зокрема: Ф.Ф. Бутинця, С.Ф.
Голова, Л.В. Гуцаленко, П.В. Іванюти, Я.П. Іщенко, П.О. Куцика, В.О.
Ластовецького, Л.В. Нападовської, М.С. Пушкаря, С.В. Свірко, Л.К. Сук та ін.
Незважаючи на достатню розробку проблем обліку та контролю витрат, питання
раціонального розподілу загальновиробничих витрат, належної організації їх
бухгалтерського обліку потребують подальшого вивчення та узагальнення.
Витрати, пов’язані із забезпеченням необхідних умов для функціонування
сільськогосподарського виробництва, належної його організації та
обслуговування, складають групу накладних витрат. Економічна сутність
накладних витрат полягає в тому, що вони пов’язані із сукупним результатом
виробництва, тобто зі всім обсягом продукції, виробленої за певний період.
Витрати, які складають накладні витрати, за часом створення не завжди
співпадають з процесом створення окремих частин підсумкової продукції.
Накладні витрати є доповнюючими по відношенню до основних видів витрат на
виробництво. Але вони є необхідними і являють собою виражену в грошовій
формі частину загальновиробничої вартості продукції [6].
Відокремлення накладних витрат в окрему групу витрат виробництва ‒
результат розвитку виробничої кооперації, використання спільної праці великої
кількості людей. Сутність накладних витрат, їх склад у структурі витрат
виробництва визначаються конкретно-історичними умовами і соціальною
структурою суспільства. Накладні витрати на підприємствах поділяються на
загальновиробничі, адміністративні, витрати на збут та інші операційні витрати
(рис. 1).
Значну
питому
вагу
в
структурі
виробничої
собівартості
сільськогосподарської продукції займають загальновиробничі витрати, під
якими розуміють непрямі витрати, пов’язані з організацією виробництва та
управління цехами, бригадами, відділеннями та іншими структурними
підрозділами підприємства. Ці витрати пов’язані з виробництвом кількох видів
продукції, а тому повинні бути враховані при обчисленні собівартості кожного
виду продукції [3, с. 35].
Відповідно до Методичних рекомендацій № 132 [4] та П(С)БО 16 «Витрати»
[5] основною ознакою класифікації витрат є спосіб їх віднесення на кінцевий
продукт виробництва. Тобто до непрямих витрат належать витрати, що пов’язані
з виробництвом декількох видів продукції, та включаються до собівартості
продукції із використанням спеціальних методів розподілу.
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НАКЛАДНІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА

Витрати на управління виробництвом
Витрати на організацію та
обслуговування виробництва

Загальновиробничі витрати

Витрати на утримання та експлуатацію машин і
устаткування

Витрати на управління підприємством
Адміністра-тивні
витрати

Витрати на збут

Витрати на обслуговування
виробництва

Витрати на управління збутовою діяльністю
підприємства
Витрати на обслуговування
збутової діяльності підприємства

Інші операційні витрати

Рисунок 1 - Структура накладних витрат підприємства
Для детального з’ясування економічної сутності загальновиробничих витрат
проведемо аналіз змістовного наповнення досліджуваного поняття в навчальнонауковій літературі (табл. 1).
Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» [5], загальновиробничими витратами
визнаються такі витрати, що не можуть бути безпосередньо зараховані до
конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом. У зв’язку з цим, вони
мають розподілятися, тобто належатимуть до цих об’єктів не безпосередньо, а
опосередковано, із застосуванням певних розрахунків.
Для докладного з’ясування змісту загальновиробничих витрат розглянемо
їх склад та структуру, наведених в нормативно-правових документах. Так, згідно
з П(С)БО 16 «Витрати» [56] до складу загальновиробничих витрат відносять:
– витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління
цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне
страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату
службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);
– амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового,
дільничого, лінійного) призначення;
– амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового,
дільничого, лінійного) призначення;
– витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну
оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого
призначення;
– витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата
праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням
технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції,
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підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик
у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів
і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо);
– 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).
Таблиця 1 - Підходи до трактування поняття «загальновиробничі
витрати» в навчально-науковій літературі
№
з/п
1

2

3

4

Автор (и)

Визначення поняття

Загальновиробничі витрати - це витрати з обслуговування
Ф.Ф. Бутинець виробництва й управління роботою цехів та інших підрозділів
основних і допоміжного виробництва
Загальновиробничі витрати – це витрати цехів, дільниць, підрозділів
П.О. Куцик,
на організацію та управління процесом виробництва, витрати на
О.М. Мазуренко утримання й експлуатацію машин і обладнання, будівель, які не
можна прямо віднести на конкретний об’єкт витрат
Загальновиробничі витрати - це непрямі витрати, пов’язані з
В.В. Мервенецька, організацією виробництва та керівництвом цехами, бригадами,
О.Л. Примаченко відділеннями та іншими структурними підрозділами підприємства
Загальновиробничими є ті витрати, які не відносяться до основних
витрат, обумовлених технологією виробництва; тих, які формують
В.О. Ластовецький технологічну вартість продукції: витрати на технологічні матеріали,
робочу силу і на експлуатацію засобів праці

5

М.С. Пушкар

6

Л.К. Сук

Загальновиробничі витрати – це витрати на обслуговування роботи
цехів основного і допоміжного виробництва та управління ними, а
також витрати на організацію та координацію виробничого процесу
в них
Загальновиробничі витрати – це непрямі витрати, пов’язані з
організацією виробництва і керівництвом цехами, бригадами,
відділеннями та іншими структурним підрозділами підприємства,
такі витрати раніше називали цеховими

Згідно П(С)БО 16 «Витрати» [5] загальновиробничі витрати за характером
включення до собівартості продукції поділяються на:
– змінні – це витрати, які залежать від обсягу виробництва (повністю
включаються до витрат виробництва у період їх виникнення);
– постійні - це витрати, що залишаються незмінними (або майже
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незмінними) при зміні обсягу виробництва (віднесенню до складу виробничої
собівартості підлягає лише частина постійних загальновиробничих витрат
(постійні розподілені загальновиробничі витрати), що відповідає нормальній
потужності – тобто очікуваного середнього обсягу діяльності).
Відповідно до нормативно-правових активів, які регламентують порядок
формування у бухгалтерському обліку інформації про господарські операції,
підприємства самостійно мають право визначати перелік і склад змінних і
постійних загальновиробничих витрат. Залежно від організаційно-технологічних
особливостей сільськогосподарського виробництва може бути застосований
такий перелік умовно постійних та умовно змінних загальновиробничих витрат
(табл. 2).
Таблиця 2 - Перелік постійних і змінних загальновиробничих витрат
на підприємствах сільського господарства
Постійні витрати

Змінні витрати

Основна заробітна плата загальновиробничого персоналу
(головного ветлікаря, головного агронома, головного
зоотехніка, ветлікарів, зоотехніків-селекціонерів,
зоотехніків, ветсанітарів і т.п.)
Відрахування на соціальні заходи (внески на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за
єдиним соціальним внеском на суму нарахованої оплати
праці працівників галузі) та медичне страхування

Премії загальновиробничого
персоналу, що нараховуються за
результатами виробничогосподарської діяльності
Амортизація основних засобів
загальновиробничого
призначення виробничим
методом
Витрати на опалення,
Резерв на виплату відпусток, витрати на оплату
водопостачання та інше
службових відряджень апарату управління та спеціалістів
утримання виробничих
галузей
приміщень
Амортизація необоротних активів загальновиробничого Витрати на проведення
(цехового, дільничого, бригадного) призначення
контролю якості продукції
Витрати на поточний ремонт виробничих приміщень
Витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону
навколишнього природного середовища (витрати на
захоронення екологічно небезпечних відходів, витрати на
Витрати на ремонт машин та
рекультивацію земель тощо)
обладнання тощо
Витрати на вдосконалення технології та організації
сільськогосподарського виробництва
Плата за оренду основних засобів загальновиробничого
призначення, землі несільськогосподарського
призначення тощо

Крім того, необхідно враховувати, що наведений перелік постійних і
змінних витрат є умовним. На підприємствах сільського господарства досить
часто можуть виникати непередбачувані ситуації, пов’язані з недопоставкою
сировини та матеріалів, розірванням договорів на поставку сільгосппродукції. У
зв’язку з цим підприємство вдається до заощадження, яке робиться переважно за
рахунок постійних витрат (зменшуються витати на вдосконалення технології та
організації виробництва тощо). Тобто постійні витрати не є сталими, вони
залежать від обсягів виробничо-господарської діяльності та чинників
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зовнішнього середовища.
Загальновиробничі витрати в кінці звітного періоду відносять на об’єкти
бухгалтерського обліку відповідно до обраної бази розподілу. Обрання
оптимальної бази розподілу загальновиробничих витрат є важливим питання,
оскільки від цього залежатиме розрахована виробнича собівартість
сільськогосподарської продукції, величина фінансових результатів та ін.
Враховуючи особливості сільськогосподарського виробництва в якості баз
розподілу загальновиробничих витрат можуть застосовуватися:
- сума прямих витрат на виробництво продукції (вартість прямих витрат
матеріалів) – якщо обсяг загальновиробничих витрат пов’язаний з величиною та
кількістю сировини
та матеріалів,
що
використані
в процесі
сільськогосподарського виробництва;
- прямі витрати на оплату праці (сума заробітної плати робітників) – якщо
загальновиробничі витрати прямо пов’язані з величиною прямих витрат на
оплату праці (використовується тільки на сільгосппідприємствах з однаковим
рівнем механізації та автоматизації виробництва продукції);
- обсяг відпрацьованого робітниками часу: людино-години; машиногодини;
- обсяг діяльності – обсяг виробленої сільськогосподарської продукції.
Після проведення розподілу загальновиробничих витрат розподілені
змінні та постійні витрати включаються до вкладу виробничої собівартості
сільськогосподарської продукції, а постійні нерозподілені витрати списуються
на собівартість реалізованої продукції. Під собівартістю продукції (робіт,
послуг) в загальному значенні розуміють виражені в грошовій формі витрати на
її виробництво і збут.
Згідно з Методичними рекомендаціями з планування, обліку і
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських
підприємств собівартість продукції  це витрати підприємства, пов’язані з
виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням послуг [4].
Таким чином, під загальновиробничими витратами необхідно розглядати
витрати на організацію та управління процесом сільськогосподарського
виробництва, витрати на утримання й експлуатацію машин і обладнання,
будівель, які не можна економічно доцільним віднести на конкретний об’єкт
обліку. Загальновиробничі витрати займають значну питому вагу у структурі
виробничої собівартості сільськогосподарської продукції, а, отже, потребують
особливої уваги зі сторони управлінського персоналу, оскільки від правильності
їх обліку та розподілу залежатиме точність визначення собівартості продукції,
фінансових результатів та залежатиме ефективність маркетингової цінової
політики підприємства.
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АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ
Типова програма перевірки фінансового – господарської діяльності усіх
бюджетних установ розпочинається з дослідження кошторису, правильності
його складання та додавання змін у процесі виконання. Без такого аналізу важко
уявити якісно проведену ревізію. Тому що, саме з дослідження кошторису під
час контролю бюджетних коштів можна з’ясувати ризикові фінансово –
господарські операції та ризики фінансових порушень за певним напрямом.
Ключові слова: кошторис, бюджетна установа, аналіз, фінансово –
господарська діяльність, виконання кошторису, доходи, видатки.
Актуальність даної теми зумовлена тим, що для вірної та продуктивної
роботи бюджетної установи є потреба контролювати цільове використання
видатків. Без аналізу несила виявити факти порушень фінансово-господарських
операцій та можливі ризики від їх здійснення. Тому при проведенні контролю
формування та виконання кошторису бюджетної установи є його глибинний
аналіз.
Вагомий вклад у теорію та методологію бюджетного планування внесли
О.І. Барановський, Л.М. Безгубенко, С.А. Буковинський, О.Д. Василик,
І.І. Гейдор, Л.П. Гордєєв, І.І. Дьяков, Н.І. Деркач, О.П. Кириленко,
В.І. Кравченко, Н.А. Кузьменко, В.М. Опарін, Л.Н. Павлова, В.М. Родіонова,
В.М. Федосов, С.І. Юрій та інші українські науковці.
Проблемі обліку та аналізу доходів і витрат кошторису бюджетних установ
присвячені праці П.Й. Атамаса, В.І. Голікова, Л. Гуцайлюк, Р.Т. Джоги,
І.А. Зіміної, Ю. Іванечко, І.Т. Канєвої, В.О. Матвєєвої, І.Т. Ткаченко, В. Сопка,
інших [1, c.58]. Проте, питання практичного застосування основних положень в
галузі міжбюджетних відносин вирішуються ще не на належному рівні.
На нашу думку, у минулому не досить великої уваги приділяли таким
проблемам як: значущість дослідження доходів і видатків бюджетної установи
як бази для прийняття непохибних рішень та послаблення фінансових ризиків, а
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також поліпшення нормативно – правової бази при формуванні і реалізації
кошторису, що є одним із найвагоміших контрольних заходів.
З огляду на те, основною метою даної статті є:
1) дати відповідь на питання: про що засвідчує аналіз виконання кошторису,
а конкретно, аналіз відхилень між фінансовими показниками;
2) обґрунтувати потребу дотримання законодавства та запровадження нових
нормативно-правових актів, які б регулювали питання формування та виконання
кошторису;
3) розкрити умови підвищення дієвості управління державними коштами.
Для того, щоб виконувати свої функції, визначені положенням чи статутом,
бюджетній установі передовсім потрібен план, що визначає доходи, які вона має
отримати протягом бюджетного періоду, та відповідні видатки, які будуть
проведені для здійснення нею своїх повноважень. Кошторис і є таким плановим
документом бюджетної установи. Згідно з п.1 порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228,
кошторис – це основний плановий документ, який надає повноваження
бюджетній установі щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає
обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій
та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень. В
бюджетних установах видатки можуть бути двох видів: касові та фактичні.
Нараховані і оплачені видатки обліковуються як касові, а нараховані, але не
виплачені – вважаються фактичними [2, c.14].
Аналіз кошторису – це складання подальшої схеми ревізії, встановлення,
над якими питаннями варто працювати детальніше, а які не потрібно
опрацьовувати суцільним методом [3].
Кошторис доходів та видатків бюджетної установи складається з двох
частин: загальний та спеціальний фонд.
Загальний фонд кошторису містить обсяг надходжень із загального фонду
бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків
бюджету на виконання бюджетною установою основних функцій або розподіл
надання кредитів з бюджету за класифікацією кредитування бюджету.
Спеціальний фонд містить обсяг надходжень із спеціального фонду
бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною
класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із
законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з
виконанням установою основних функцій, або розподіл надання кредитів з
бюджету згідно із законодавством за класифікацією кредитування бюджету [8].
Загальний та спеціальний фонди кошторису містять дохідну та видаткову
частину. Бюджетні установи мають право брати бюджетні зобов'язання
витрачати бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених затвердженими
кошторисами, планами асигнувань загального фон ду бюджету, планами надання
кредитів із загального фонду бюджету, планами надходжень спеціального
фонду.
Визначимо деякі випадки відхилень між фінансовими показниками.
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1. Перевищення фактичних видатків над затвердженими асигнуваннями
може свідчити про:
1) невжиття 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
небюджетної заборгованості ;
2) використання наявних на початок року запасів;
3) отримання робіт, послуг, товарів, які на початок року перебували у складі
дебіторської заборгованості.
2. Фактичні видатки менші затверджених асигнувань, то це може свідчити
про:
1) економічне та раціональне використання бюджетних коштів;
2) планування зайвих асигнувань;
3)утворення дебіторської заборгованості, накопичення запасів;
4)несвоєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних
з фактичними видатками.
3. Перевищення фактичних видатків над касовими свідчить про:
1) погашення дебіторської заборгованості, що обліковувалася на початок
року;
2) утворення кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду;
3) списання запасів, які були придбані раніше.
4. Касові видатки менші затверджених асигнувань може свідчити про:
1) зменшення асигнувань;
2)неповне фінансування установ.
5. Перевищення касових видатків над фактичними може свідчити про:
1) погашення кредиторської заборгованості, що обліковувалася на початок
року;
2) збільшення запасів;
3) утворення дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду [4, c.
52].
Аналіз виконання кошторису є важливою складовою комплексного
економічного аналізу фінансово-господарської діяльності бюджетної установи.
В наявних наукових публікаціях відсутній єдиний підхід щодо методики аналізу
виконання кошторису. Різні автори пропонують різні алгоритми аналізу, що
свідчить про те, що на сьогоднішній день не створена уніфікована модель, або
дорожня карта аналітика. Це ще раз підтверджує гіпотезу про недостатність
застосування аналітичних прийомів в обліковій та контрольній роботі.
Систематизуючи матеріали наукових досліджень вчених, можна виділити
наступні напрями аналізу виконання кошторису [5]:
1. Структурно-динамічний аналіз доходів та видатків бюджетних коштів.
2. Аналіз виконання плану асигнувань загального фонду бюджету.
3. Аналіз виконання плану надходжень та видатків спеціального фонду
бюджету.
4. Аналіз руху коштів загального та спеціального фонду бюджету.
5. Факторний аналіз доходів та видатків загального та спеціального фонду.
6. Параметричний аналіз кошторису.
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Здійснення аналізу за відповідними напрямами забезпечується
використанням наступних методів економічного аналізу [6, с. 175]:
1. Горизонтальний аналіз – для виявлення відхилень звітних показників від
планових, часового аналізу. За результатами аналізу вносяться пропозиції та
рекомендації щодо коригування окремих показників фінансово-господарської
діяльності бюджетної установи.
2. Вертикальний аналіз – для визначення структури показників, аналіз
складових доходів та видатків.
3. Трендовий аналіз – базується на порівнянні показників звітності за
декілька звітних періодів з метою визначення тенденції та прогнозування
показників.
4. Порівняльний аналіз – для порівняння показників діяльності установи з
середньогалузевими. При порівняльному аналізі виявляються слабкі сторони
фінансової діяльності установи, а також виявляються резерви підвищення
ефективності діяльності.
5. Факторний аналіз – для виявлення впливу окремих факторів на
результативні показники. Даний вид аналізу має два різновиди в залежності від
математичного інструментарію – детермінований факторний аналіз та
стохастичний аналіз, що базується на ймовірнісних показниках. Більшу
практичну застосовність має детермінований факторний аналіз.
6. Маржинальний аналіз – метод оцінювання і обґрунтування управлінських
рішень на основі причинно-наслідкового зв’язку обсягу продажу, собівартості
наданих бюджетною організацією послуг та поділу витрат на постійні і змінні.
7. Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) – розрахунок відношень між
окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення
взаємозв'язків показників.
Інформаційною базою аналізу виконання кошторису доходів та видатків є
планові фінансові документи установи, до яких входить безпосередньо
кошторис, план асигнувань загального фонду, план використання бюджетних
коштів, помісячний план використання бюджетних коштів, зведення показників
спеціального фонду кошторису та фінансова і бюджетна звітність, до якої
входить Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (ф. 2д),
Звіт про рух грошових коштів, Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги (ф. 4-1д), Звіт про надходження і використання
коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. 4-2д), Звіт про
результати фінансової діяльності (ф. 9д) [5].
Особливої уваги заслуговує аналіз виконання кошторису спеціального
фонду бюджету. Необхідно зазначити, що планування дохідної та видаткової
частини спеціального фонду бюджету відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 17.05.2002 №659 «Про затвердження переліку груп
власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів
використання» стосується головним чином тільки основних груп власних
надходжень бюджетної установи, до яких, як правило, не належать суми за
дорученнями, благодійні внески, гранти, подарунки, але кошти яких у
подальшому зараховуються на рахунки обліку спеціального фонду бюджету. На
жаль, більшістю ревізій і перевірок саме в питанні формування дохідної і
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видаткової частини кошторису спеціального фонду бюджету розкривається
безліч порушень нормативно-правових актів, наслідком чого є незаконні видатки
коштів загального фонду бюджету [7, c. 60]. На мою думку, як при складанні, і
при виконанні кошторису спеціального фонду бюджету часто не беруться до
уваги положення таких регламентованих документів, як постанови Кабінету
Міністрів України №659 та №228 «Про затвердження Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ» від 28.02.2002 р.
З метою підвищення дієвості управління бюджетними коштами
раціональним є залучення тимчасово вільних державних коштів та їхніх
залишків у розпорядників із наміром здійснення першочергових бюджетних
видатків, недопущення касових розривів у процесі виконання бюджетів. Для
цього потрібно [3]:
1) надати право органам ДКУ на місцях використовувати різнобічні
інструменти управління бюджетними коштами, залучати вільні залишки
загального і спеціального фондів бюджетів, давати гарантії;
2) розміщувати тимчасово вільні бюджетні кошти в установах комерційних
банків, що буде важливим джерелом додаткових бюджетних ресурсів;
3) формувати певний ліміт коштів, який залишається в обласних
управліннях ДКУ;
4) визначити на центральному рівні: норматив ризику залучення коштів,
механізм оперативного відшкодування залучених коштів; ¸ чітко визначити й
розподілити функції між учасниками бюджетного процесу;
5) для підвищення ефективності контролю за витрачанням бюджетних
коштів слід чітко регламентувати функції, права й відповідальність органів
Державної контрольно – ревізійної служби у здійсненні контролю;
6) організувати дієвий контроль за дотриманням вимог законодавчих і
нормативних актів.
Визначивши та розглянувши найвагоміші запитання аналізу кошторису
бюджетної установи, можна побачити, що дослідження кошторису – взагалі не
зайвий етап у ревізійному процесі, а метод визначення ризиків порушень
фінансово – бюджетної установи.
Методика економічного аналізу виконання кошторису бюджетної установи
передбачає проведення аналізу структури та динаміки доходів та видатків
бюджетних коштів, виконання плану асигнувань загального фонду, виконання
плану надходжень та видатків спеціального фонду, аналіз руху коштів
загального та спеціального фонду, факторний аналіз доходів та видатків
загального та спеціального фонду, а також параметричний аналіз кошторису. Для
виконання зазначених видів аналізу слугують такі методичні прийоми
економічного аналізу: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, трендовий
аналіз, аналіз коефіцієнтів, детермінований факторний аналіз із застосування
методів абсолютних та відносних різниць та ланцюгових підстановок,
балансовий метод, порівняльний аналіз, маржинальний аналіз. Необхідним є
створення уніфікованої моделі аналізу виконання кошторису з урахуванням
існуючих наукових розробок та передового міжнародного досвіду. В той же час
доцільним є розробка методичних рекомендацій з проведення економічного
303

аналізу на рівні головних розпорядників бюджетних коштів з метою врахування
специфічних галузевих особливостей [5].
В даний час з погляду формування економічного аналізу існує також низка
проблем, які є невирішеними. По – перше, у штатних розписах установ нерідко
не передбачені посади аналітика чи економіста. Звідсіля аналітичні завдання та
функції доручаються бухгалтерії, яка із-за великої завантаженості у роботі
найчастіше не може здійснити аналіз виконання кошторису. А це спричиняє
деградацію рівня у виконані аналітичної функції адміністрування установою. В
умовах належного фінансування маршрутом залучення досвідчених спеціалістів
на відповідні посади економіста чи аналітика, лише тоді ця проблема може бути
вирішена.
Раціонально впроваджувати у роботу бюджетних установ якісне стандартне
програмне забезпечення, яке буде пристосоване до сучасних вимог
законодавства і буде мати доступний і зрозумілий усім користувачам інтерфейс
для забезпечення автоматизації аналітичних робіт і підвищення якості
аналітичної інформації.
На нашу думку, старанне вивчення форм та методів контролю за
дотримання законодавства при плануванні, затверджені та виконанні кошторисів
це один-єдиний шлях до підвищення фахового рівня контролера, а також впливу
контрольно-ревізійної роботи на покращення фінансової дисципліни у державі.
Тому хто вміє «читати» кошторис, для того план подальших ревізійних дій є
зрозумілим і чітким.
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ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
В статті узагальнено особливості обліку виробничих запасів. Встановлено, що
категорія «запаси» – це не тільки об’єкт обліку, а й об’єкт управління. В роботі
узагальнено документальне оформлення господарських операцій щодо
придбання виробничих запасів у постачальника на умовах попередньої оплати.
Визначено, що ідентифікація виробничих запасів у складі активів при
надходженні на підприємство є початковою ланкою їх облікового процесу.
Доведено, що оцінка виробничих запасів при вибутті відіграє важливу роль в
бухгалтерському обліку, оскільки від її якості безпосередньо залежать
фінансові результати підприємства, а також показники його фінансового
стану.
Ключові слова: облік, ідентифікація, активи, виробничі запаси, документи,
рахунки обліку, баланс.
Виробничі запаси на підприємствах створюються та підтримуються з метою
реалізації їхньої головної функції – забезпечення безперервного виробничого
процесу. Виробничі запаси є частиною безперервного потоку господарських
операцій, які характеризуються не тільки обсягом і структурою, але й
ліквідністю. Виробничі запаси це оборотні активи, а активи це те, що приносить
користь підприємству. З іншого боку виробничі запаси це кошти, які б могли
бути використані на інші потреби. Отже, виробничі запаси є багатогранною
категорією, тому від якості та змісту інформації, яка формується в процесі
ведення їх обліку залежать показники діяльності підприємства та рівень
ефективності їх використання.
Аналіз останніх наукових розробок і публікацій показав, що особливості
обліку виробничих запасів є предметом ретельного дослідження багатьох
вчених. Серед них слід назвати таких, як, зокрема, Домбровська Н.Р.,
Бондар М.І., Бутинець Ф.Ф., Посилаєва К.І., Макаренко А.П., Меліхова Т.О.,
Подмешальська Ю.В., Безруких П.С., Лега О.В., Ловінська Л.Г., Малюга Н.М.,
Мельник Н.Б., Михалевич С.Г., Плахтій Т.Ф., Пушкар М.С., Сопко В.В.,
Хом’як Р.Л., Степаненко О.І., Чабанюк О.А. та інші. Наукові праці в цій галузі,
безперечно, є важливим внеском в удосконалення обліку виробничих запасів.
Враховуючи значний внесок науковців, очевидно, що в умовах постійного
розвитку облікової практики, проблематика щодо обліку виробничих запасів все
ж таки залишається актуальною та потребує подальшого наукового уточнення
та дослідження.
Метою нашої статті є дослідження особливостей обліку виробничих запасів
на підприємстві.
Бухгалтерський облік виробничих запасів на будь-якому підприємстві – це
складна система з використанням взаємопов’язаних методів та принципів.
Кожна складова облікового процесу виробничих запасів окремо відіграє свою
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важливу функцію та їх сукупність дає змогу відтворити чітку картину діяльності
суб’єкта господарювання.
В практиці обліку виділяють такі його об’єкти, як, зокрема, необоротні
активи, оборотні активи, капітал, зобов’язання, доходи та витрати.
Сконцентруємо увагу на питаннях ідентифікації виробничих запасів у складі
активів при надходженні на підприємство, як початкової ланки їх облікового
процесу, адже від її якості залежать подальші результати облікового процесу
загалом.
Запорука ефективного процесу ідентифікації активів – правильне розуміння
сутності об’єкта та його класифікаційних особливостей, а також самої процедури
ідентифікації. Здатність ідентифікувати актив є критерієм його визнання та
зарахування на баланс з метою подальшого обліку. На рисунку 1 наведено
послідовність ідентифікації активів при надходженні на підприємство при
веденні бухгалтерського обліку.
За базове розуміння категорії «запаси» необхідно прийняти визначення
наведене в П(С)БО 9 «Запаси», яке аналогічне визначенню наведеному в МСФЗ
2 «Запаси». Відповідно до П(С)БО 9 запаси – це активи, які: утримуються для
подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у
процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та
надання послуг, а також управління підприємством [2]. Таким чином, в П(С)БО
9 та МСФЗ 2 запаси розглянуті виключно з точки зору можливості віднесення їх
до активів підприємства. Проте, запаси – це не тільки об’єкт обліку, а й об’єкт
управління.
Важливою умовою правильної організації обліку виробничих запасів є їх
відповідне групування. На різних підприємствах виробничі запаси можуть мати
різне призначення залежно від функції, яку вони виконують у процесі
виробництва. Тому важливо правильно згрупувати (класифікувати) виробничі
запаси на підприємстві за їх призначенням та роллю у процесі виробництва. На
підприємствах кожна група запасів може складатися із десятків сотень назв,
сортів, розмірів. Для раціонального обліку виробничих запасів, який би сприяв
оперативній роботі, плануванню та бухгалтерському обліку, необхідно
розробити деталізоване групування таких запасів. З цією метою на
підприємствах перелік найменувань окремих видів запасів класифікується за
визначеною ознакою. Виробничі запаси поділяються на групи, кожна група
поділяється на підгрупи. У межах кожної підгрупи запаси, в свою чергу,
групуються за профілем, маркою, сортом, а потім за розміром та ін.
Таким чином, можна зробити висновок, що необхідними умовами
правильної організації обліку виробничих запасів є: чітка організація
складського господарства; наявність інструкції з обліку запасів; розробка
номенклатури запасів; розробка норм запасу і норм витрат запасів.
Господарські операції щодо руху виробничих запасів відображаються у
бухгалтерському обліку методом їх суцільного та безперервного
306

документування. Документування – це спосіб первинного спостереження і
відображення господарських операцій у первинних бухгалтерських документах
[6, с. 312]. Кожна господарська операція щодо руху виробничих запасів
фіксується за допомогою документів, заповнених з дотриманням певних вимог,
що надають їм юридичної сили.
Послідовність ідентифікації активів при надходженні на
підприємство при веденні бухгалтерського обліку
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Рисунок 1 - Послідовність ідентифікації активів при надходженні на
підприємство при веденні бухгалтерського обліку
Від якості оформлення документів залежать повнота й вірогідність
показників обліку та звітності. Відповідальність за несвоєчасне складання
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первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність
відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Бухгалтерський облік має забезпечити контроль за залишками,
надходженням і витратами виробничих запасів на складі, що є важливою умовою
для забезпечення збереження власності підприємства [1]. Документальне
оформлення надходження, наявності і витрачання матеріальних ресурсів є
досить відповідальним процесом, який повинен забезпечити необхідну
інформацію як для обліку, так і для контролю та оперативного управління рухом
матеріальних цінностей.
Оцінка є одним з важливих елементів методу бухгалтерського обліку.
Оцінка виробничих запасів є відправним моментом їх обліку і реальною основою
його побудови. Обов'язкове використання при оцінці єдиного грошового
вимірника є одним з основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової
звітності. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» вимірювання і узагальнення всіх господарських операцій
підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій
одиниці.
Оцінка виробничих запасів відіграє важливу роль в бухгалтерському обліку,
оскільки від її якості безпосередньо залежать фінансові результати підприємства,
а також показники його фінансового стану. Оцінка виробничих запасів
регулюється П(С)БО 9 «Запаси» та здійснюється на трьох етапах їх руху: при
надходженні, при вибутті та на дату складання балансу.
Виходячи з аналізу наукових джерел переважно виникають дискусії щодо
питання оцінки запасів при їх вибутті, який з них краще застосовувати на
практиці. При відпуску у виробництво виробничих запасів їх оцінка
здійснюється за одним із методів, передбачених П(С)БО 9 «Запаси» [2]. Для всіх
одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та
однакові умови використання, застосовується тільки один із методів.
Наприклад, використання методу ФІФО в період інфляції забезпечує
наявність більшої суми прибутку, у порівнянні з методом середньозваженої
собівартості. Хоча при цьому фінансовий стан підприємства, з використанням
методу ФІФО, на дату складання балансу буде відповідати більш «реальному»
його рівню. Отже, для застосування важливо обрати той метод, який дозволяє
найточніше провести оцінку з урахуванням інтересів власників підприємства та
специфіки виробничої діяльності.
Вибір оптимального для підприємства методу оцінки вибуття запасів
залежить від великої кількості зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають
на результати діяльності підприємства та його фінансовий стан.
Так, Павлов П.В. [9, с. 218] зазначає, що при виборі варіанта оцінки запасів,
котрі вибули, до уваги слід приймати широкий спектр факторів: рівень інфляції,
фінансовий стан підприємства, умови реалізації, ціноутворення, вимоги
податкового законодавства тощо.
308

Внутрішні фактори визначаються організаційними особливостями
господарського суб'єкта, а також специфікою технології, що використовується
підприємством у виробництві. Павлов П.В. виокремлює серед внутрішніх
фактори технологічного і загальноорганізаційного характеру [8, с. 221]. До
першої групи він відносить взаємозамінність запасів або її неможливість,
швидкість псування та втрачання властивостей, тривалість терміну зберігання
тощо. До другої групи включає запаси для виконання спецпроектів і замовлень,
дуже малого об’єму, з великою вартістю; велику номенклатуру та велику
кількість товарів; періодичну або постійну систему обліку запасів на
підприємстві; планування фінансування свого розвитку; комп’ютерні технології
обліку запасів та ін.
Зовнішні фактори пов'язані з особливостями функціонування економіки
країни, системи оподаткування, використання запасів в умовах інфляції, коли
наявна тенденція до зростання цін на виробничі запаси.
Значно впливає на вибір методу оцінки ситуація, яка складається на ринку,
де підприємство купує виробничі запаси та реалізує готову продукцію. При
цьому важливе значення має вплив таких факторів, як зміна ціни на виробничі
запаси, а також зміна ціни і попиту на готову продукцію підприємства [3].
Отже, виробничі запаси – це багатогранна категорія, у зв’язку з чим
необхідно організовувати та вести їх облік не тільки в розрізі їх ознаки, як активу,
а й з урахуванням наступних ознак, з метою забезпечення інформаційних потреб
на підприємстві:
- запаси є частиною безперервного потоку господарських операцій;
- запаси це активи, які приносять користь підприємству;
- запаси це кошти, які б могли бути використані на інші потреби;
- записи характеризуються не тільки обсягом і структурою, але й
ліквідністю;
- запаси це складова оборотного капіталу.
Встановлено, що категорія «запаси» – це не тільки об’єкт обліку, а й об’єкт
управління. Визначено, що ідентифікація виробничих запасів у складі активів
при надходженні на підприємство є початковою ланкою їх облікового процесу.
В роботі узагальнено документальне оформлення господарських операцій щодо
придбання виробничих запасів у постачальника на умовах попередньої оплати.
Доведено, що оцінка виробничих запасів при вибутті відіграє важливу роль в
бухгалтерському обліку, оскільки від її якості безпосередньо залежать фінансові
результати підприємства, а також показники його фінансового стану.
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ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИТРАТ НА
РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
У роботі розглянуто сукупність елементів системи внутрішнього аудиту
витрат на ремонт основних засобів підприємства. Досліджено мету, завдання,
напрями, цілі, аудиторські процедури та функції служби внутрішнього аудиту.
Ключові слова: внутрішній аудит, основні засоби, аудиторські процедури,
служба внутрішнього аудиту, мета аудиту, завдання аудиту.
Здійснення внутрішнього аудиту ремонту та модернізації основних засобів
на підприємстві набуває значної актуальності за сучасних ринкових відносин, які
вимагають раціонального та ефективного використання наявних ресурсів,
формування оптимальної структури основних засобів на підприємстві і
підтримання їх у постійному робочому стані. Внутрішній аудит операцій,
пов’язаних з ремонтом основних засобів забезпечує контроль потреби в ремонті,
його процесу та результативності, що спрямовано на забезпечення покращення
показників діяльності суб’єкта господарювання, зокрема, збільшення обсягів
випуску продукції, управління її собівартістю, підвищення продуктивності праці
та рівня рентабельності виробництва.
Питанням аудиту основних засобів присвячено наукові праці таких вчених,
як:
С.М. Бичкова,
О.В. Бондар,
М.Н. Бразалай,
Т.А. Бутинець,
А.М. Герасимович,
С.Ф. Голов,
В.П. Завгородній,
О.І. Коблянська,
І.В. Кононова, Р.А. Костирко, Л.П. Кулаковська, Л.А. Куришко, Ю.І. Осадчий,
Н.І. Петренко, О.А. Петрик, Т.Г. Мельник, М.Ф. Огійчук, В.С. Рудницький,
Я.В. Соколов, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, М.М. Тимошенко, Б.Ф. Усач,
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К.О. Утенкова та ін. Однак, дане питання є недостатньо дослідженим та
обґрунтованим у зв’язку зі специфікою таких операцій при здійсненні спільної
діяльності, або використанні основних засобів, що знаходяться в оренді та
особливостями завдань, що ставляться перед службою внутрішнього аудиту.
Зауважимо, що вирішення даного питання потребує системності
дослідження системи внутрішнього аудиту підприємства в цілому у зв’язку з:
1) потребою уточнення організаційних засад виконання внутрішнього
аудиту для окреслення місця заходів організації внутрішнього аудиту витрат на
ремонт основних засобів у виконанні завдань з аудиту загалом;
2) необхідністю
конкретизації
порядку
застосування
процедур
внутрішнього аудиту при перевірці витрат на ремонт основних засобів, що
дозволить сформувати систему його інформаційного забезпечення для
забезпечення дієвості аудиторських процедур.
Виходячи з того, що система є сукупністю взаємопов’язаних елементів, які
взаємодіють із середовищем та один з одним та у своєму взаємозв’язку
утворюють одне ціле, можемо стверджувати, що внутрішній аудит теж є
системою, складові якої взаємодіють між собою. Досліджуючи внутрішній аудит
як систему, пропонуємо його розглядати через призму його організаційнокомунікативних взаємозв’язків його складових елементів.
Завдання внутрішнього аудиту визначаються власниками підприємства
(тим, кого наділено найвищими повноваженнями у розумінні Міжнародних
стандартів аудиту, зокрема МСА 265 [4]), яким безпосередньо
підпорядковується служба внутрішнього аудиту підприємства. Зокрема,
Стандартами внутрішнього аудиту визначено, що цілі та повноваження
внутрішнього аудиту офіційно визначаються у статуті внутрішнього аудиту.
Він є офіційним документом, призначеним, перш за все, для закріплення
організаційно-правового статусу суб’єктів внутрішнього аудиту, в тому числі,
керівника даної функції, та встановлює роль внутрішнього аудиту у системі
функціонування підприємства в цілому та системи його управління (через
визначення підзвітності та іншої комунікаційної взаємодії з іншими
суб’єктами управління). Суб’єктом внутрішнього аудиту є служба
внутрішнього аудиту, яка є функціонально незалежною на підприємстві.
Разом з тим, функціональні обов’язки та повноваження визначаються по
функціонуванню підрозділу вцілому. В межах же окремого завдання
перевірки, яке визначається як задача або перевірка, цілями
внутрішнього аудиту можуть бути очікувані інформаційні результати та
формат їх повідомлення суб’єкту управління. Саме власники ставлять
завдання перед службою внутрішнього аудиту, що і визначає напрям
перевірки, адже завдання перевірки обумовлює напрями виконання
аудиторських процедур та створює основу для підбору системи їх
інформаційного забезпечення.
Аудиторські процедури, які виконуються в межах внутрішнього аудиту,
полягають у систематизованому застосуванні сукупності методів контролю.
Обґрунтованість та дієвість аудиторських процедур внутрішнього аудиту
можна оцінити виходячи з досягнення сформульованих завдань
внутрішнього аудиту. Зауважимо, що вданому випадку планування
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аудиторських процедур, яке буде досліджено нижче, забезпечує дієве
виконання аудиторських процедур та оптимізацію ресурсів перевірки.
За результатами проведеної перевірки керівник служби внутрішнього
аудиту або інший уповноважений працівник звітується перед власниками щодо
результатів перевірки та надає відповіді на поставлені завдання.
Суб’єктом внутрішнього аудиту є служба внутрішнього аудиту
підприємства. Функціонально служба внутрішнього аудиту повинна бути
незалежною для забезпечення якісного виконання своїх функцій. Проте, в
ході виконання своїх посадових обов’язків внутрішні аудитори стикаються з
ризиком, що властивий підприємству в цілому – ризиком контролю. Як
слушно зазначають М.В. Дубініна та Н.М. Сіренко, якість аудиторської
перевірки залежить від надійності системи бухгалтерського обліку, точності
віднесення об’єктів до класифікаційних груп та достовірності
інвентаризаційних даних [2].
Внутрішні аудитори повинні досить критично оцінювати надійність та
ефективність системи внутрішнього контролю на підприємстві, а особливо в
частині бухгалтерського обліку ремонту основних засобів, що знаходяться на
підприємстві в оренді або використовуються у спільній діяльності.
Служба внутрішнього аудиту входить до організаційної структури
підприємства, а сам внутрішній аудит є елементом системи управління
підприємства та виконує частину управлінських функцій контролю (зокрема,
Стандарти внутрішнього аудиту називають його функцією внутрішнього аудиту,
наголошуючи, ймовірно на тому, що внутрішній аудит є складовою частиною
цілісного управлінського комплексу).
Розглядаючи завдання внутрішнього аудиту витрати на ремонт
основних засобів вважаємо за необхідне встановити відмінності між
внутрішнім аудитом та внутрішнім контролем, які впливають як на вибір
суб’єкта внутрішнього аудиту, так і на постановку відповідних завдань.
Зазначимо, що внутрішній аудит витрат на ремонт та модернізацію
основних засобів на підприємстві здійснюється з метою виявлення ризиків,
що можуть виникнути в ході здійснення таких операцій та надання
рекомендацій керівництву щодо їх мінімізації чи усунення.
Розвиток інституту внутрішнього аудиту зумовлює видозміну завдань
служби внутрішнього аудиту та їх переорієнтацію на визначення ризиків
діяльності підприємства, в тому числі щодо проведення ремонту та модернізації
основних засобів, а також надання рекомендацій щодо їх мінімізації та усунення.
При цьому служба внутрішнього аудиту може виконувати і контрольні функції,
а саме в частині:

вивчення, оцінки і моніторингу адекватності та ефективності системи
внутрішнього контролю витрат на ремонт основних засобів;

контролю за дотриманням порядку проведення ремонту основних засобів,
внутрішніх розпорядчих документів на проведення ремонтних робіт основних
засобів та списання товарно-матеріальних цінностей для потреб ремонту
основних засобів, в тому числі в частині перевищення повноважень
керівництвом у здійсненні цих операцій;
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перевірки дотримання законодавства в частині ведення бухгалтерського,
податкового обліку і формування фінансової звітності в частині ремонту
основних засобів;

оцінки доцільності управлінських рішень, що приймаються за
результатами перевірки, ефективності таких рішень, виявлення резервів
підвищення ефективності ремонту основних засобів;

перевірки наявності і збереження основних засобів та новостворених
об’єктів основних засобів у випадку ремонту основного засобу, що знаходиться
в оренді;

взаємодії з зовнішніми незалежними аудиторами та контролюючими
органами.
Саме це відрізняє внутрішній аудит від внутрішнього контролю, метою якого
є:
- забезпечення збереження майна власника підприємства, а саме, тих
матеріальних цінностей, що були використані під час проведення ремонту
основних засобів;
- економічне, юридичне та технічне обґрунтування доцільності, потреби та
можливості проведення ремонту;
- забезпечення достовірності інформації про витрати, понесені на ремонт
об’єктів основних засобів;
- досягнення ефективних показників продуктивності основних засобів на
підприємстві в зв’язку з проведеними ремонтними роботами через реалізацію
прийнятих управлінських рішень відповідно до запланованих проектів;
- попередження порушень, зловживань та здійснення незаконних дій
працівниками підприємства під час здійснення ремонтних робіт.
Таким чином, служба внутрішнього аудиту виконує значно ширший обсяг
функцій, ніж система внутрішнього контролю і виступає своєрідним радником
управлінського персоналу щодо мінімізації та уникнення ризиків в ході
проведення ремонту та модернізації основних засобів.
Під час організації системи внутрішнього аудиту на підприємстві в
частині операцій, пов’язаних з ремонтом основних засобів, важливе місце
посідає визначення мети здійснення такого аудиту, основних завдань, що
дозволяє в подальшому уточнити інформаційну базу для проведення
аудиторських процедур, форму організації, змісту процедур, визначення
методів і прийомів здійснення аудиту, особливості звітування, надання
рекомендацій та моніторингу їх дотриманням в частині наслідків прийнятих
рішень.
При цьому найкраще можна продемонструвати мету внутрішнього
аудиту витрат на ремонт на прикладі відмінностей між внутрішнім та
зовнішнім аудитом. Так, досліджуючи мету аудиту основних засобів
Л.П. Кулаковська та Ю.В. Піча [3, с. 319] розуміють під цим об’єктивний збір
і оцінку свідчень про економічні дії і події з основними
засобами
з
метою
встановлення
ступеня
відповідності
цих
тверджень прийнятим
нормам
обліку та
надання
результатів
перевірки
зацікавленим
користувачам;
підтвердження
достовірності відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності:
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початкової
вартості
основних
засобів;
сум
нарахованої амортизації; операцій, пов’язаних із рухом основних засобів у
періоді, що перевіряється.
Утенкова К.О. під метою аудиту розуміє висловлення аудитором
незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності
підприємства інформації щодо основних засобів [5, с. 112]. Аналізуючи
позиції вчених вважаємо, що вони розглядають мету аудиту в контексті саме
зовнішнього аудиту, випускаючи з поля зору мету внутрішнього аудиту, що
зовсім не обмежується підтвердженням достовірності даних фінансової
звітності.
Бездушна Ю.М. розглядаючи напрями аудиту витрат на ремонт основних
засобів, зосереджує увагу на відповідності обліку даних витрат відповідно до вимог
ПКУ [1]. Варто зазначити, що така позиція більш характерна для зовнішнього
обов’язкового аудиту, а внутрішній аудит повинен більше акцентуватися не на
контрольних аспектах, а на оцінках ризику.
На нашу думку, метою внутрішнього аудиту є виконання консультаційної
функції в забезпеченні управління ремонтом та модернізацією основних засобів
на підприємстві. Консультативна функція передбачає надання рекомендацій не
лише на етапі планування робіт, але й протягом їх виконання та після їх
завершення, визначення можливих резервів підвищення ефективності та
доцільності проведення ремонту та модернізації основних засобів, а також
надання рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків та контроль за їх
виконанням.
Для цілей нашого дослідження ми виділяємо серед завдань внутрішнього
аудиту в системі управління підприємством в цілому три основні групи:
- контроль досягнення стратегічних цілей;
- управління ризиками;
- моніторинг.
Проте, всі вище перераховані контрольні функції не є основними в
діяльності служби внутрішнього аудиту, вони є опосередкованими та
доповнюючими, оскільки основне завдання внутрішніх аудиторів – не
проконтролювати господарські процеси, а порадити, як мінімізувати або
усунути ризики діяльності підприємства, зокрема в частині ремонту та
модернізації основних засобів. Перед службою внутрішнього аудиту можуть
бути поставлені наступні завдання щодо ремонту та модернізації основних
засобів:
 перевірити правильність відображення прямих і непрямих витрат на ремонт
основних засобів в обліку;
 перевірити правильність віднесення витрат на ремонт основних засобів на
витрати періоду чи їх капіталізацію;
 перевірити правильність відображення витрат на рахунках аналітичного
обліку;
 встановити необґрунтоване списання товарно-матеріальних цінностей на
ремонт;
 встановити, хто здійснює ремонт відповідно до умов договору;
 встановити чи відшкодував орендодавець витрати на ремонт;
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 перевірити правильність віднесення витрат на капітальні інвестиції;
 перевірити чи було реалізовано новостворений об’єкт основних засобів
після закінчення договору оренди;
 перевірити правильність відображення витрат у звітності згідно вимог до
розкриття інформації щодо спільної діяльності;
 перевірити правильність розподілу капіталізованих витрат на ремонт
основних засобів.
Наведений перелік завдань, що можуть ставитися перед внутрішніми
аудиторами для проведення аудиторської перевірки не є вичерпним і
визначається цілями ініціатора аудиту. Також на цьому етапі необхідно
визначити критерії ідеальної моделі (еталону) відносно якого аудитори
оцінюватимуть існуючий стан витрат на ремонт та модернізацію основних
засобів.
Разом з тим, в контексті нашого дослідження саме їх слід деталізувати з
урахуванням особливостей внутрішнього аудиту операцій з ремонту основних
засобів та відповідно до ознаки режиму права власності на об’єкт основних
засобів, що ремонтується. Нижче визначено завдання внутрішнього аудиту
витрат на ремонт основних засобів, у випадку, якщо ремонту підлягають власні
основні засоби, орендовані основні засоби або основні засоби, використовувані
у спільній діяльності.
Здійснюючи внутрішній аудит витрат на ремонт власних основних засобів
метою такої перевірки є встановлення правильності бухгалтерського обліку
витрат на ремонт та модернізацію основних засобів. Також опосередковано
внутрішні аудитори забезпечують контроль за збереженням майна підприємства,
що використовується для проведення ремонтних робіт. Тому, в цьому випадку
основними завданнями внутрішнього аудиту витрат на ремонт власних основних
засобів є:
- перевірка наявності та стану основних засобів, що знаходяться у власності
підприємства, на предмет потреби в проведенні ремонту;
- перевірка правильності визначення вартості запланованих робіт з ремонту
чи модернізації основного засобу;
- перевірка правильності та послідовності проведення планування ремонту
та модернізації основних засобів;
- перевірка правильності бухгалтерського відображення витрат на ремонт та
модернізацію основних засобів;
- перевірка фактичного здійснення ремонтних робіт або робіт з модернізації
основних засобів;
- оцінка відповідності проведених ремонтних робіт або робіт з модернізації
основних засобів запланованим;
- встановлення порушень та відхилень від запланованого обсягу робіт по
якості ремонту та модернізації.
В даному випадку ми розглядаємо основні завдання внутрішнього аудиту
витрат на ремонт основних засобів, що є актуальними для будь-яких підприємств
не залежно від їх розміру та галузі діяльності, проте в залежності від специфіки
мети внутрішнього аудиту будуть варіюватися і його завдання.
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У випадку перевірки витрат на ремонт орендованих основних засобів до
основних завдань внутрішнього аудиту ми відносимо наступні:
- перевірка наявності та стану основних засобів, що знаходяться в лізингу;
- встановлення сторони, яка, згідно з умовами договору, проводить ремонтні
роботи основних засобів;
- перевірка фактичного здійснення ремонтних робіт або робіт з модернізації
основних засобів;
- встановлення факту капіталізації витрат на ремонт основних засобів та
відображення в обліку новоствореного об’єкт основних засобів;
- встановлення факту викупу орендодавцем новоствореного об’єкту основних
засобів та відшкодування ремонтних робіт згідно з умовами договору.
Запропонований нами перелік завдань внутрішнього аудиту витрат на
ремонт основних засобів, що знаходяться в операційній оренді також є
актуальним для будь-якого підприємства, що використовує орендовані основні
засоби та несе витрати на їх ремонт, але в залежності від специфічних умов
договору, особливостей об’єктів основних засобів та відносин між орендодавцем
та орендарем перелік таких завдань може бути значного розширений. При цьому
буде зберігатися поставлена мета внутрішнього аудиту такого об’єкта –
перевірка виконання умов договору оренди основних засобів.
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У статті досліджено економічну сутність грошових активів, їх види,
класифікацію як об’єкта управління. Визначено сутність грошового потоку
різних науковців. Дослідили взаємозв’язок між грошовими активами та
грошовими потоками.
Ключові слова:актив, грошові кошти, грошові активи, грошові потоки, форми
грошових потоків.
В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою
функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами,
знаряддям контролю за раціональним і економічним використанням ресурсів з
метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед
державою. Сучасні перетворення в країні ставлять нові вимоги до якості
облікової інформації, що необхідна керівництву господарюючого суб’єкта для
прийняття обґрунтованих управлінських рішень, від яких залежить здатність
підприємства «виживати» в жорсткому ринковому середовищі. Цим зумовлена
необхідність удосконалення організаційно-методичного забезпечення обліку,
аналізу і контролю діяльності господарюючого суб’єкта в цілому та у розрізі
окремих об’єктів, до яких належать також грошові кошти.
Актуaльність доcлідження визначaється тим, що для ефeктивного
викоpистання гpошових кoштів неoбхідно вмiти грaмотно плaнувати їх
нaдходження; для прaвильного ведeння облiку гpошових кoштів потpібне знaння
їх чиcленних зaконодавчих ноpм, пpавил і поpядку, які поcтійно змiнюються;
бажaна ефeктивність гоcподарської діяльноcті, cтійкий фінанcовий cтан будуть
доcягнуті лише при доcтатньому і узгоджeному контрoлі нaд рухoм пpибутку,
обоpотного капіталу і гpошових коштiв.
Вагомий внесок у розробку організаційних, теоретичних засад, методичного
забезпечення обліку, аналізу та контролю, опису їх системних елементів,
дослідження сутності грошових коштів зробили такі вчені, як Атамас П.Й.,
Білyха М.Т., Блaнка І.О., Бутинець Ф.Ф., Грaбова Н.М., Гуцеленко Л.В.,
Загородній А.Г., Зaдорожній З-М.В., Несходовський І.С., Крyпка Я.Д., Ловінська
Л.Г., Марочкіна А.М., Пушкарь М.С., Ткaченко Н.М., Шeвчук В.О., а тaкож
зарубiжні наyковці: Блейк Д., Брігхем Є., Велша А., Вуда Ф., Шорта Г. та інші.
Сучасні реалії господарювання вказують на проблеми у фінансовому стані
та фінансових результатах діяльності підприємств України. Окрім показників
прибутковості, важливим індикатором ефективності діяльності підприємства є
додатній рух грошових коштів, який засвідчує переважання надходжень над
витратами і платежами, а також здатність підприємства повноцінно фінансувати
інвестиційну діяльність. Тому формування дієвого механізму управління рухом
грошових коштів – одне із важливих завдань фінансових служб підприємств
України [1].
Функціонування підприємства неможливе без використання фінансових
ресурсів. Основне місце серед вказаної сукупності займають грошові кошти. Їх
надходження та витрачання формується в результаті господарських операцій і
вимагає суворого цільового спрямування на досягнення поставлених
господарських завдань підприємства. Порушення вказаних умов призводить до
дисбалансу інших складових господарських засобів, технічної відсталості
виробництва, фінансової залежності суб’єкта господарювання. Таким чином,
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ефективність управління найбільш ліквідними ресурсами, що залежить від
своєчасного та оптимального контролю використання коштів, визначає рівень
фінансової стабільності й можливість подальшого розвитку підприємства. Тобто
грошові кошти є одним з вагомих факторів, що визначають фінансове становище
підприємства, його життєздатність. Значущість та роль грошей на рівні
підприємства обумовлює доцільність їх окремого детального дослідження,
визначення стратегії і тактики управління формуванням та використанням [2].
В економічній літературі можна зустріти багато різноманітних визначень
поняття «грошові кошти», для позначення якого у науковому обороті
використовується широкий спектр термінів: «гроші», «грошові активи»,
«готівка», «фінансові ресурси», що призводить до неоднозначного розуміння
сутності цих понять та зумовлює проблемні питання в бухгалтерському обліку
цих об’єктів.
Перш за все, розглянемо трактування поняття «грошові кошти» в
нормативних документах. Так, зокрема, Міжнародний стандарт бухгалтерського
обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів» визначає грошові кошти як готівку в
касі та депозити до запитання [3]. Відповідно до Методичних рекомендацій з
аналізу і оцінки фінансового стану підприємств грошові кошти – готівка, кошти
на рахунках у банку та депозити до запитання [69]. У Положенні (стандарті)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової
звітності» грошові кошти визначено, як готівку, кошти на рахунках в органах
Державного казначейства України, у банках та депозити до запитання [4].
Ми також підтримуємо думку автора, оскільки дійсно не всі кошти на
рахунках в банках підприємство може використати в будь-який момент часу.
Так, наприклад, якщо підприємство відкрило безвідзивний акредитив, то хоча ці
кошти є його власністю, але використати їх у будь-який момент на власні
потреби не може, оскільки зобов’язалося перерахувати їх іншому підприємству,
на користь якого відкрито цей акредитив. У зв’язку із цим такі кошти не можна
вважати абсолютно ліквідними активами підприємства та відносити до
грошових коштів.
Однак водночас не можна однозначно сказати, що до поняття «грошові
кошти» варто включати тільки кошти на поточних рахунках у банківських
установах, але й треба врахувати кошти, що знаходяться на чекових книжках,
банківських картках, які також вважаються коштами на інших рахунках в банках.
Підприємство може використати їх у будь-який момент часу, тому вони також є
абсолютно ліквідними та належать до грошових коштів підприємства. У зв’язку
із цим точно визначити склад грошових коштів суб’єкта господарювання на
практиці буває дуже важко.
Здійснення фінансово-господарської діяльності будь-якого вітчизняного
підприємства незалежно від його фінансового стану породжує рух грошових
коштів у вигляді надходжень, витрат і платежів, який в науковій літературі
визначається як «грошові потоки». Грошові потоки та грошові кошти тісно
пов'язані. Наочно це наведено на рис. 1.
Слід зазначити, що грошові потоки підприємств є важливими об’єктами
фінансового менеджменту, саме від них залежить фінансовий стан підприємства
та кінцевий результат його фінансово-господарської діяльності [1].
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Грошові потоки

Приплив
Грошові кошти на
початок періоду

Грошові кошти на
кінець періоду
Відтік

Процес руху грошових коштів

Рисунок 1– Взаємозв’язок між грошовими коштами та грошовими
потоками
За сучасних умов ринкових реформ в економіці нашої держави гостро
постає проблема нестабільності та різкого погіршення фінансового стану
підприємств.
Виходячи з цього, важливого значення набуває поняття «грошовий потік»,
яке привертає увагу багатьох практиків та науковців. У табл.1 наведено
різноманітні аспекти нового для вітчизняних економістів поняття «грошовий
потік».
Слід відзначити, що останнє визначення автора Пономарьова І.Ф., на нашу
думку, достатньо об’єктивно відображає економічну сутність руху грошових
коштів для вітчизняних підприємств. Попри відмінності у тлумаченні поняття
грошових потоків актуалізують його виняткову значимість для функціонування
суб’єкта господарювання й забезпечення створення доданої вартості та достатку
власників такого суб’єкта.
Грошові потоки не розглядаються розгорнуто з точки зору структури та
змісту, а це може призвести до їх неправильного оцінювання і, як наслідок,
прийняття невірного управлінського рішення. Поняття грошового потоку
зводиться до визначення запасу грошових коштів шляхом співвіднесення
різноспрямованих потоків. Вважаємо необхідним відрізняти поняття потоку від
поняття запасу: потік – явище динамічне, співвідносне з плином часу, у той час
як запас є статичним і вимірюється на певний момент часу. Грошовий потік
відображає рух грошових коштів, а не їх запас, що розраховується як різниця між
позитивними і негативними потоками.
Від якості оформлення документів залежать повнота й вірогідність
показників обліку та звітності. Відповідальність за несвоєчасне складання
первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність
відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
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Бухгалтерський облік має забезпечити контроль за залишками,
надходженням і витратами виробничих запасів на складі, що є важливою умовою
для забезпечення збереження власності підприємства [1]. Документальне
оформлення надходження, наявності і витрачання матеріальних ресурсів є
досить відповідальним процесом, який повинен забезпечити необхідну
інформацію як для обліку, так і для контролю та оперативного управління рухом
матеріальних цінностей. Оцінка є одним з важливих елементів методу
бухгалтерського обліку. Оцінка виробничих запасів є відправним моментом їх
обліку і реальною основою його побудови. Обов'язкове використання при оцінці
єдиного грошового вимірника є одним з основних принципів бухгалтерського
обліку та фінансової звітності. Відповідно до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вимірювання і
узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій
звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці.
Таблиця 1– Підходи до визначення поняття «грошовий потік»
Автор
МСБО № 7 «Звіт
про рух грошових
коштів»
Крамаренко Г.О.
Бутинець Ф.Ф.
Кравченко А.В.,
Кулик Ю.М.
Нікбахг Е.,
Гроппеллі А.
Риндін Л.,
Шамаєв Г.
Ковальов А.І.
Коваленко Л.О.,
Ремньова Л.М.
Брікхем Є.
Ван Хорн Дж. К.
Лігоненко Л.О.,
Ситник Г.В.
Терещенко О.О.
Пономарьов І.Ф.

Визначення
Надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів
Сукупність розподілених у часі надходжень і виплат
коштів,генерованих господарською діяльністю підприємства
Найважливіший самостійний об'єкт фінансового аналізу, який
проводиться з метою оцінки фінансової стійкості та
платоспроможності підприємства
Сукупність надходжень і вибуття коштів за певний період часу,
cформованих у процесі господарської діяльності
Міра ліквідності підприємства що складається з чистого доходу і
безготівкових витрат, таких, як амортизаційні відрахування
Сума надлишку (недостачі) коштів, отриманих у результаті
зіставлення надходжень і відрахування коштів у процесі операційної
(інвестиційної, фінансової) діяльності
Потік грошових ресурсів, пов'язаний із конкретним періодом часу та
є різницею між усіма коштами, що надійшли на підприємство й були
оплачені ним за цей період
Надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів у
результаті виробничо - господарської діяльності
Фактичні чисті готівкові кошти, які надходять у фірму (чи
витрачаються нею) протягом деякого визначеного періоду
Рух грошових коштів, що має безперервний характер
Система розподілених у часі надходжень та видатків грошових
коштів, що генеруються його господарською діяльністю і
супроводжують рух вартості, володіючи зовнішньою ознакою
функціонування підприємства
Критерій
оцінки
внутрішнього
потенціалу
фінансування
підприємства
Динамічний показник, що характеризує постійний рух грошових
коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності підприємства, який пов'язаний із надходженням чи
витрачанням грошових ресурсів підприємства
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Вважаємо, що поняття грошових потоків як різниці між отриманими і
виплаченими підприємством грошовими коштами є спірним. Різниця
визначається на конкретний момент часу і являє собою суму перевищення
надходження чи вибуття грошових коштів. Так як потік означає рух, то грошові
потоки підприємства – це рух грошових коштів, тобто їх надходження (приплив)
і використання (відплив) за певний період часу. Обсяг грошових потоків
характеризується такими показниками, як «Надійшло грошових коштів» і
«Використано грошових коштів».
Спостерігається тенденція ототожнення грошових і фінансових потоків
підприємства: ці поняття часто використовують як синонімів, але є й інша точка
зору. Так, наприклад, О. Шаманська ототожнює фінансові та грошові ресурси:
«будь-які грошові відносини – одночасно і є фінансовими відносинами, а всі
грошові ресурси (платіжні, інвестиційні, кредитні, податкові тощо) – фінансові
ресурси. Фінансові ресурси – це вся сукупність грошових коштів, які потенційно
можуть бути використані й використовуються для здійснення фінансової
діяльності та виконання фінансових (грошових) операцій суб’єктами
господарювання та органами державної (муніципальної) влади і управління» [5].
Отже, грошовий потік підприємства – це рух грошових коштів на
розрахункових, валютних та інших рахунках і в касі підприємства в процесі його
господарської діяльності, що в сукупності становить його грошовий обіг. З точки
зору обліку – це налагоджений, послідовний процес надходження і вибуття
грошових коштів в готівковій та безготівковій формі, що підлягає
документальному оформленню (у прибуткових і видаткових касових ордерах,
платіжних дорученнях, інших платіжних документів, Звіті про рух грошових
коштів) і належному руху документів.
Грошові кошти фактично виступають об’єктом чи, точніше, засобом для
здійснення управління грошовими потоками. Лише тісна взаємодія грошових
коштів і грошових потоків породжує ефективне функціонування як грошовокредитної системи, так і налагодженого обліку загалом.
Поняття «грошові потоки підприємства» включає в свій склад велику
кількість потоків, які обслуговують господарську діяльність підприємства. В
економічній літературі наводиться класифікація грошових потоків за різними
критеріями.
Особливо заслуговує уваги класифікація, розроблена І.А. Бланком, який
виділяє наступні класифікаційні ознаки грошових потоків [6, с. 34] (табл. 2).
Виникнення та формування грошового потоку при здійсненні фінансовогосподарської діяльності підприємства є результатом цілеспрямованого прояву
сукупності фінансово-економічних відносин та має певні ознаки, основними
серед яких необхідно вважати наступні:
1) рух грошових коштів відбувається в результаті виконання певної угоди
між двома суб'єктами господарювання, оформленої належним чином;
2) грошові потоки, що генеруються суб'єктом господарювання, мають
виключно фінансовий характер, адже їх результатом є формування, розподіл,
перерозподіл чи споживання фондів грошових коштів;
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3) грошові потоки визначають порядок та особливості реалізації інших
фінансових відносин, що формують фінанси підприємства, у тому числі,
формування
фінансових
результатів,
забезпечення
ліквідності
та
платоспроможності [7].
Таблиця 2 – Класифікація грошових потоків підприємства
Класифікаційна ознака за критеріями
1. Масштаби обслуговування
господарського процесу
2. Напрямки руху грошових коштів
3. Види господарської діяльності
4. Метод розрахунку об’єму грошового
потоку
5. Варіативність спрямування руху
грошових коштів
6. Характер грошового потоку стосовно
підприємства
7. Рівень достатності об’єму грошового
потоку
8. Рівень збалансованості об’єму
грошового потоку
9. Період часу
10. Вартісна оцінка в часі
11. Регулярність здійснення
12. Стабільність часових інтервалів
формування

Види грошових потоків
- грошовий потік по підприємству в цілому
- грошовий потік за окремими структурними
підрозділами підприємства
- грошовий потік по окремих господарських операціях
- вхідний (позитивний) грошовий потік
- вихідний (від’ємний) грошовий потік
- грошовий потік від операційної діяльності
- грошовий потік від інвестиційної діяльності
- грошовий потік від фінансової діяльності
- валовий грошовий потік
- чистий грошовий потік
- стандартний грошовий потік
- нестандартний грошовий потік
- внутрішній грошовий потік
- зовнішній грошовий потік
- надлишковий грошовий потік
- оптимальний грошовий потік
- дефіцитний грошовий потік
- збалансований грошовий потік
- незбалансований грошовий потік
- короткостроковий грошовий потік
- довгостроковий грошовий потік
- теперішній грошовий потік
- майбутній грошовий потік
- регулярний грошовий потік
- нерегулярний грошовий потік
- регулярний грошовий потік з рівномірними часовими
інтер валами
- регулярний грошовий потік з нерівномірними
часовими інтервалами

Таким чином, інформація про грошові кошти та їх рух є основою для
ефективного отримання прибутку. Цією ланкою і займається облік, оскільки він
надає інформацію для подальшого опрацювання її контролерами, менеджерами,
аналітиками. Інформація повинна бути вичерпною та достовірною, окрім того не
лише зовнішньою, а й внутрішньою, враховувати й непередбачені події, потреби.
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РОЗВИТОК КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Підприємство здійснює свою діяльність для досягнення основної мети. Такою
метою є отримання максимального прибутку при мінімальних витратах.
Також підприємства вбачають мету своєї діяльності в отриманні доходів,
обсяг яких має бути достатнім не лише для покриття поточних витрат, а й
щоб забезпечувати чистий прибуток. Прибуток є якісним узагальнюючим
показником роботи підприємства. За його величиною можна проаналізувати
ефективність усіх видів діяльності суб’єкта.
Ключові слова: фінансовий результат, витрати, доходи, контроль, операційна
діяльність, підприємство.
У ринкових умовах ефективних та правильних управлінських рішень
потребує фінансово-господарська діяльність. Натомість без ефективної системи
контролю неможлива ефективність управлінських рішень, а тому контроль, як
функція управління, на основі наукового підходу потребує постійного
прогресивного розвитку.
Аналізуючи сучасний стан контроль як системи, яка забезпечує
користувачів інформацією допускає зробити висновки, що на різних рівнях
користувачі інформації такої системи не здобувають її у належному обсязі для
прийняття ефективних управлінських рішень. Крім цього, відсутній належний
двосторонній зв'язок користувачів та інформаційної системи контролю.
Системою контролю не визначені та не вивчені інформаційні вимоги
користувачів усіх рівнів управління, а самі користувачі інформації не завжди
чітко розуміють сутність інформації та уявляють власні потреби в інформації. Як
справедливо відзначає Бардаш С.В., державний економічний контроль і
внутрішній контроль практично не виконують попереджувально-профілактичної
(превентивної) функції і лише структурна перебудова всієї системи
економічного контролю загалом визначатиме зміст та наслідки
трансформаційних процесів [1, с.7].
На базі правдивості, законності, достовірності та об’єктивності виконувати
контрольні процедури дасть змогу удосконалення внутрішнього та зовнішнього
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контролю, що потребує вивчення контролю результатів діяльності. Конкретно у
фінансовому результаті віддзеркалюється прогресивність технології і організації
виробництва, ефективність управління, особливості діяльності підприємства, і
саме ці фактори визначають якість і обсяг виготовленого та реалізованого
продукту, його собівартість, рівень реалізаційних цін, дохід і прибуток. Такої
точки зору дотримується Мних Є.В. який зокрема зазначає, що основну частину
прибутку підприємства одержують від реалізації продукції і послуг і він
залежить від наведених факторів, а завданням контролю є те, що зокрема за
результатами факторного аналізу можна оцінити характер впливу на зміну
величини прибутку [2, с.244-245].
Важливий внесок у розвиток теорії і практики контролю та зокрема
контролю результатів діяльності зробили такі вітчизняні вчені: Бардаш С.В.,
Мних Є.В., Білуха М.Т, Бутинець Ф.Ф., Максімова В.Ф., Усач Б.Ф., Романів
Є.М., Хом’як Р.Л., Мороз А.С., Корягін М.В., Корінько М.Д., Стельмах В.С.,
Єпіфанов А.О., Сало В.І., Єпіфанова М.А., Цилюрик Г.І., Костирко Р.О.,
Нападовська Л.В., Калюга Є.В та інші.
У даному науковому напрямку є невирішеними значна кількість
методичних та теоретичних проблем недивлячись на досить значну чисельність
наукових робіт. Здійснені нами дослідження свідчать, що відсутній єдиний
підхід до тлумачення сутності внутрішньогосподарського контролю, побудови
його інформаційної системи та контролю результату діяльності суб’єктів
господарювання.
В дослідженнях внутрішньогосподарського контролю у науковій літературі
існують розбіжності у визначенні його сутності. Тому вважаємо за потрібне
навести трактування цього поняття в контексті розвитку теоретичних засад
контролю.
Так, Білуха М.Т. визначає внутрішньогосподарський контроль як такий, що
включає контрольні функції, здійснювані власниками підприємства [3, с.25].
Бардаш С.В. зазначає, що поняття внутрішнього контролю слід розглядати
враховуючи поняття господарювання, під яким слід розуміти діяльність та
відносини, що обумовлюють та виникають внаслідок такої діяльності між
суб’єктами господарювання, власниками господарських організацій та не
господарюючими суб’єктами у процесі розширеного відтворення суспільнонеобхідного продукту. Контроль в системі управління слід розглядати як
самостійну загальну функцію управління [4, с. 289-294].
Бутинець Ф. Ф. внутрішньогосподарський контроль трактує як контроль,
що здійснюється органами внутрішнього контролю (головним бухгалтером
підприємства, ревізійною комісією тощо) [5, с. 11].
Нападовська
Л.
В.
вказує
на
необхідність
створення
центрів відповідальності контролю, що забезпечить спрямованість його на
результат [6, с. 144].
Калюга Є. В. пріоритетним аспектом внутрішнього контролю вважає
побудову ефективно діючої системи попереднього контролю [7, с. 154].
Максімова В. Ф. наголошує на посиленні ролі децентралізованого підходу
щодо організації системи контролю на підприємстві [8, с. 84].
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Прерогативою підприємства з урахуванням можливостей і власних сил, які
б могли забезпечити якнайкраще контроль результатів діяльності є
удосконалення контролю.
На сьогоднішній день головною ціллю контролю результату діяльності є
встановлення відповідності діючого порядку обліку і оподаткування результату
діяльності нормативним документам, що є чинними в Україні протягом періоду
який перевіряється. Забезпечення системи управління інформацією, необхідною
для обґрунтування рішень пов'язаних з підвищенням результативності
діяльності. Об’єктом контролю фінансового результату є фінансовий результат
діяльності підприємства (прибуток або збиток). Таким чином, контроль
фінансового результату підприємства проводиться за даними Звіту про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід), відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності» [9]. Слід відзначити, що саме цим нормативним
актом визначено значення основних термінів. Доходи і витрати є базовими
поняттями процесу формування фінансового результату для повної
характеристики механізму визначення фінансового результату, як економічної і
бухгалтерської категорії.
Також вважаємо справедливим підхід Романів Є.М., Мороз А.С., Корягіна
М.В., Хом’яка Р.Л. щодо питань контролю фінансового результату діяльності
підприємства. Раціонально та ефективно побудована система контролю повинна
включати наступні етапи контролю результатів діяльності:
- контроль визначення прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг);
- контроль визначення суми прибутку до оподаткування;
- контроль визначення величини податку на прибуток, що належить сплаті
до бюджету;
- контроль визначення і розподіл чистого прибутку, що залишився у
розпорядженні підприємства [10, с. 152-153].
Досить важливим є розуміння ролі, місця та сутності внутрішнього
контролю фінансового результату діяльності підприємства у контролі
фінансового результату. Будь-яка здійснена дія чи господарська операція прямо
чи опосередковано впливає на фінансовий результат господарювання тому,
маємо зауважити, що внутрішній контроль фінансових результатів повинен
охоплювати усі аспекти діяльності підприємства. Тому саме для ефективного і
повного контролю фінансових результатів буде недостатнім лише
проконтролювати правильність обчислення прибутку (збитку), який отримано
підприємством за певний період, проаналізувати причини його зміни в
порівнянні з минулим періодом чи плановими показниками, а цілісне
інформаційне забезпечення управління повинне включати попередній та
поточний контроль протягом всіх циклів діяльності, що дає змогу оперативно
здійснювати вплив на результат господарювання, оцінювати ефективність дій та
переглядати прийняті рішення.
У своїх дослідженнях ряд науковців, зокрема М.Д. Корінько , В.С.
Стельмах, описують здійснення контролю лише за етапами господарювання –
циклом придбання, виробництва та реалізації. Р.О. Костирко, Г.І. Цилюрик
характеризують контроль окремих об’єктів – економного використання
виробничих ресурсів, правильності нарахування і сплати податків, захисту та
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збереження активів підприємства, понесених витрат, отриманих доходів тощо,
проте механізму проведення внутрішнього контролю фінансових результатів, які
отримало підприємство, ніхто не надає. Це пов’язано з тим, що фінансові
результати складний об’єкт, який не може бути проконтрольований окремо від
інших [11].
Так як на фінансовий результат операційної діяльності безпосередньо
впливають показники доходів і витрат, ми можемо виділити спільні завдання
здійснення їх контролю [11]:
- визначити порядок формування і основні елементи облікової політики
діяльності підприємства;
- перевірка правильності розмежування доходів, витрат та фінансових
результатів діяльності за кожною класифікаційною групою;
- встановлення правильності документального оформлення накопичення і
списання витрат;
- встановлення правильності умов визнання і оцінки доходів та результатів
від операційної діяльності;
- перевірка правильності ведення обліку фактичних витрат і наступного
включення їх до собівартості продукції (робіт, послуг) відповідно до прийнятого
на підприємстві методу обліку витрат і калькулювання;
- підтвердження правильності методу розподілу непрямих витрат, що
використовуються та закріплений у наказі про облікову політику;
- підтвердження правильності формування і віднесення доходів операційної
діяльності;
- вивчення
правильності
накопичення,
розподілу
і
списання
загальновиробничих витрат;
- перевірка правильності відображення адміністративних витрат, витрат на
збут, інших операційних витрат;
- перевірка достовірності та правильності відображення на рахунках
бухгалтерського обліку операцій з обліку доходів, витрат та фінансових
результатів діяльності;
- підтвердження законності і правильності відображення в звітності доходів,
витрат та фінансових результатів діяльності згідно принципів бухгалтерського
обліку;
- перевірка правильності формування чистого прибутку звітного періоду,
його розподілу та використання;
- розробити методику проведення аудиту доходів та результатів діяльності
підприємства.
Питання використанні контрольних процедур є головним у контролі
фінансового результату операційної діяльності. На основі застосування
дедуктивних методів дослідження виникають методичні прийоми фінансового
контролю операцій, що формують фінансовий результат виробничих
підприємств. Провівши аналіз даних фінансової звітності з використанням
методики економічного аналізу, статистичних досліджень та економікоматематичних методів, контролер виявляє основні фактори, що впливають на
фінансовий результат діяльності підприємства, зокрема операційної.
Використовуючи документальні методичні прийоми, можна також виявити
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факти безгосподарності, що призводять до виробництва низькоякісної продукції,
яка не користується попитом у споживачів та, як наслідок, зниження
рентабельності. Процедури перевірки показників доходу від реалізації готової
продукції розглядають у зв’язку з її собівартістю. Також необхідно дослідити
правильність розрахунку фактичної собівартості реалізованої продукції, а
зокрема, перевірити правильність списання витрат на собівартість реалізованої
готової продукції. Виявлені незаконні списання різних витрат, нестач,
дебіторської заборгованості повинні під час здійснення контролю коригуватися
з метою правильного відображення доходу від реалізації. На фактичний розмір
доходу від реалізації продукції значною мірою впливають її обсяг, собівартість,
система ціноутворення, ставки податку на додану вартість, якість і структура
реалізованої продукції. У зв’язку з цим, під час проведення контролю потрібно
перевірити, як вплинув кожен фактор на розмір доходу від реалізації, що
потребує використання розрахунково-аналітичних методичних прийомів
контролю [11].
Основними напрямами контролю операцій з визначення фінансового
результату операційної діяльності є:
- перевірка правомірності отримання доходів від здійснення операцій з
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та іншої операційної діяльності;
- контроль обсягів реалізації готової продукції, виконаних робіт (послуг)
через оцінку виконання планів з обсягу реалізованої продукції;
- оцінювання та визнання доходів і фінансових результатів від операційної
діяльності на основі використання методів арифметичного контролю та
порівняння сум первинних документів і облікових реєстрів;
- перевірка правильності відображення доходів від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) через зіставлення даних Звіту про фінансові результати
та інформації з Головної книги;
- контроль інших операційних доходів та операційних витрат через
використання методів арифметичної і нормативної візуальної перевірки;
- контроль правильності визначення фінансових результатів від операційної
діяльності через застосування арифметичного контролю: валовий прибуток
(збиток), збільшений на суму інших операційних доходів і зменшений на суму
адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат [9, с. 105].
На нашу думку, Б.Ф. Усач викладає одну з ефективних методик проведення
перевірки фінансових результатів діяльності, яка передбачає наступну
послідовність робіт:
- перевірка тотожності показників бухгалтерської звітності і регістрів
бухгалтерського обліку фінансових результатів діяльності;
- встановлення правильності оформлення первинних документів;
- перевірка правильності визнання доходів, витрат і фінансових результатів
за видами діяльності та віднесення їх на відповідні рахунки бухгалтерського
обліку;
- вивчення організації обліку фінансових результатів діяльності;
- визначення правильності обліку результатів основної діяльності,
результатів фінансових операцій;
- перевірка правильності використання чистого прибутку підприємства;
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- виявлення відхилень фактичного використання прибутку від планових
значень, їх причин та наслідків;
- перевірка правильності визначення належних до сплати в бюджет платежів
та податків тощо [12, с. 165-166].
Дивлячись на досить велику кількість проблемних питань щодо виявлення
порушень, є доцільним виділення декілька методик, які б доповнювали одна
одну. Тоді залежно від конкретних умов роботи підприємства і завдань, які
ставляться перевіркою, можна обрати ту методику, яка найбільше відповідає
конкретним умовам [11].
На першому рівні - проведення детальної перевірки - перевірки виявляють
загальні недоліки. Доцільно вивчити, які заходи вживають з контролю
правильності оцінки фінансового результату. Отримана інформація на
попередньому етапі формує загальну уяву про стан роботи щодо відповідності
даних фінансового результату реальному стану і дозволяє більш обґрунтовано
вибрати наслідки подальшої перевірки.
На другому рівні - застосування контролюючих дій - слід застосувати
прийоми, які вкажуть на можливість конкретних порушень. Такими ознаками
можуть бути відхилення фактичних даних від очікуваних або прогнозних
величин.
На третьому рівні - виявлення недоліків в роботі підприємства та оцінка
результатів - здійснюється детальна перевірка лише на тих ділянках, на яких
виявлені суттєві зловживання або порушення.
Якщо використовувати названу методику перевірки правильності оцінки
фінансового результату суттєво підвищиться стан контрольного суб’єкта в
цілому. Саме згадана методика на нашу думку дозволить підняти якість
контролю на більш високий рівень.
Провівши дослідження питання контролю фінансового результату
операційної діяльності підприємства можна сказати, що підприємство для того
щоб досягнути поставлених задач, які ставить керівництво, має здійснювати
внутрішній контроль на підприємстві, це по-перше, а по-друге, цей контроль
необхідний для того, щоб контролюючі органи, які в межах своїх повноважень
будуть здійснювати перевірку фінансового результату операційної діяльності
змогло реально оцінити стан справ на підприємстві. Щодо питання
удосконалення контролю, то результати досліджень провідних науковців
свідчать про необхідність удосконалення системи внутрішнього контролю на
підприємствах.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ, ЯК СУБ`ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА
ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ В ОБЛІКУ
Стаття присвячена дослідженню економічної сутності закладів культури, як
суб’єкта господарювання. Досліджено сферу діяльності та правові засади
діяльності закладів культури. Характеризуються основні джерела
фінансування закладів культури. Наведено основні види фінансового контролю
закладів культури. На прикладі Вінницького обласного українського
академічного музично-драматичного театру ім. М.К. Садовського розглянуто
основні засади здійснення господарської діяльності та відображення їх в обліку.
Ключові слова: культура, заклади культури, бюджетні установи, комунальні
підприємства, діяльність театру, фінансовий контроль, види контролю,
квиткове господарство.
Сфера культури посідає особливе місце в українському суспільстві як
галузь, що різнобічно впливає на його розвиток, поліпшуючи соціальне
329

середовище життєдіяльності, тому держава повинна сприяти розвитку цієї галузі
та поступово збільшувати видатки на культуру.
Культура - сукупність матеріального і духовного надбання певної людської
спільноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом
тривалого періоду, що передається від покоління до покоління, включає всі види
мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту та відображає
рівень розвитку цієї спільноти [10].
Культуру як частину суспільного життя, заклади культури як суб’єкт
господарювання та питання їх фінансово господарської діяльності в Україні
досліджували українські вчені Андрушенко В., Бабій Л., Карлова В.,
Скуратівський В., Трощинський В., Чукут С., Барановська В., Крисюк В.,
Каленський М. та інші. Даними науковцями в більшості досліджуються
проблеми розвитку галузі культури та збереження культурної спадщини, що
свідчить про важливість та актуальність питання культурно-духовного розвитку
населення в Україні, але недостатня увага приділяється питанням їх фінансовогосподарської діяльності та особливостям фінансування культурних закладів.
Заклад культури - юридична особа, основною діяльністю якої є діяльність у
сфері культури, або структурний підрозділ юридичної особи, функції якого
полягають у провадженні діяльності у сфері культури [10].
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
формування базової мережі закладів культури» до закладів культури належать:
 місцевого рівня – комунальні заклади культури (бібліотеки, музеї, галереї,
заповідники, виставкові зали, театри, філармонії, концертні організації,
мистецькі колективи, кінотеатри, кіновідеопрокатні підприємства, об'єднання,
палаци, будинки культури, інші клубні заклади, заклади освіти сфери культури,
початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного
виховання та студії), парки культури та відпочинку тощо), які включаються до
переліку закладів культури на підставі копій їх установчих документів;
 загальнодержавного рівня - державні заклади культури, у тому числі
національні (бібліотеки, музеї, архіви, галереї, заповідники, цирки, театри,
філармонії, музичні колективи і ансамблі, культурно-інформаційні та культурнопросвітницькі центри, навчальні заклади культури і мистецтва, кіностудії,
художні галереї, виставки національного (загальнодержавного) значення
тощо) [9].
Відповідно до організаційно-правових форм господарювання заклади
культури поділяються на:
 бюджетні установи, які створені органами місцевого самоврядування,
діяльність яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів
державного або місцевого бюджетів;
 госпрозрахункові підприємства культури та освіти – театри, видавництва
та редакції газет і журналів, концертні організації, циркові підприємства, музичні
та танцювальні колективи, кіностудії, художні та художньо-виробничі
комбінати, фабрики, господарства, госпрозрахункові центри, бюро тощо;
 юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, організації, які не
займаються підприємницькою діяльністю – неприбуткові організації,
неплатники податку на додану вартість [1].
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Діяльність у сфері культури (культурна діяльність) - творча, господарська,
наукова, бібліотечна, інформаційна, музейна, освітня, культурно-дозвіллєва та
розважальна
діяльність,
спрямована
на
створення,
тиражування,
розповсюдження, демонстрування, популяризацію, збереження і використання
культурних благ та культурних цінностей для задоволення культурних потреб
громадян [10].
Частиною першою статті 12 Закону України «Про культуру» встановлено,
що до основних видів діяльності у сфері культури належать:
 створення, виконання, тиражування, розповсюдження, демонстрування
(публічний показ і публічне сповіщення) та популяризація творів літератури і
мистецтва;
 створення, збереження, охорона, використання та популяризація
національного культурного надбання;
 проведення наукових досліджень у сфері культури, літературна і художня
критика, кінокритика;
 організація відпочинку і дозвілля громадян.
Правові засади діяльності у сфері культури та культурної спадщини
визначаються зокрема, Конституцією України, Законом України «Про культуру»
та Законом України «Про охорону культурної спадщини».
Основними засадами державної політики у сфері культури є:
 визнання культури одним з основних факторів самобутності Українського
народу – громадян України всіх національностей (далі – Український народ);
 сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню
цілісності культури;
 захист і збереження культурної спадщини як основи національної
культури, турбота про розвиток культури;
 сприяння утвердженню гуманістичних ідей, високих моральних засад у
суспільному житті;
 забезпечення свободи творчості, захист прав інтелектуальної власності,
авторського права і суміжних прав;
 гарантування прав громадян у сфері культури;
 створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення
культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері
культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського
народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення
до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг,
благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел;
 сприяння діяльності професійних творчих спілок та громадських
організацій у сфері культури, активному функціонуванню державної мови в
культурному просторі України, доступу громадян до культурних благ;
 визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку
культури;
 забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти
сфери культури;
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 підтримка діяльності у сфері культури, пов'язаної з виготовленням і
розповсюдженням
електронних
та
друкованих
засобів
масової
інформації, аудіо- та аудіовізуальної продукції, розробленням комп'ютерних
технологій та підвищенням їх потенціалу для розширення доступу та залучення
громадськості до діяльності у сфері культури тощо;
 пропагування української національної культури у всій її різноманітності
за кордоном та світового культурного надбання в Україні;
 підтримка вітчизняного виробника у сфері культури;
 забезпечення розвитку міжнародного культурного співробітництва;
 створення страхового фонду документації про культурні цінності та
документів на об'єкти культурної спадщини [10].
Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що
забезпечує формування, реалізує державну політику та здійснює контроль у
сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення
і повернення культурних цінностей є Міністерство культури України, яке в свою
чергу виступає суб’єктом відомчого контролю закладів культури.
Залежно від суб'єктів, які здійснюють контроль, розрізняють
загальнодержавний, муніципальний, відомчий, внутрішньогосподарський,
громадський і аудиторський фінансовий контроль [5].
Особливість загальнодержавного контролю полягає в тому, що він є
позавідомчим, проводиться по відношенню до будь-якого суб'єкту незалежно від
його відомчої приналежності і підпорядкування.
Муніципальний контроль – це контроль органів місцевого самоврядування,
який здійснюють органи представницької та виконавчої влади місцевих Рад
народних депутатів через відповідні комісії Рад народних депутатів і місцеві
фінансові органи [12, ст. 441].
Суб'єктами відомчого фінансового контролю є контрольно-ревізійні служби
галузевих міністерств, відомств та інших вищих органів управління, які
отримують асигнування з бюджету. Функції відомчого контролю включають
перевірку законності господарських і фінансових операцій, контроль за
використанням матеріальних і фінансових ресурсів, у т.ч. бюджетних коштів;
перевірку збереження грошових коштів і матеріальних цінностей; правильність
постановки бухгалтерського обліку, а також достовірність бухгалтерської
звітності; проведення ревізій на підвідомчих підприємствах і організаціях.
Внутрішньогосподарський контроль здійснюється економічними службами
підприємств, організацій, установ (бухгалтерія, фінансовий відділ і т.д.). Сферою
внутрішньогосподарського бюджетного контролю є, насамперед, бюджетні
організації та установи. Об'єктом контролю є господарська і фінансова діяльність
самого підприємства і його структурних підрозділів [12, ст. 443].
Важливу роль у фінансовому контролі відіграє аудиторський контроль, який
здійснюють незалежні аудиторські фірми за договорами з підприємствами і
підприємцями.
До джерел фінансування закладів культури відносять:
1) кошти державного та місцевих бюджетів фінансуються такі заклади та
заходи:
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а) державні культурно-освітні програми (національні та державні
бібліотеки, музеї і виставки національного значення, заповідники національного
значення, міжнародні культурні зв'язки, державні культурно-освітні заходи);
б) державні театрально-видовищні програми (національні театри,
національні філармонії, національні та державні музичні колективи і ансамблі та
інші заклади і заходи мистецтва згідно з переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України);
в) державна підтримка громадських організацій культури і мистецтва,
що мають статус національних;
г) державні програми розвитку кінематографії;
д) державна архівна справа.
2) кошти, що надходять від господарської діяльності, надання платних
послуг;
3) кошти, одержані за роботи (послуги), виконані закладом культури на
замовлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
4) доходи від реалізації продукції майстерень, підприємств, цехів і
господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
5) гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування, грошові внески,
матеріальні цінності, одержані від фізичних і юридичних осіб, у тому числі
іноземних;
6) кошти, отримані державними і комунальними закладами культури як
відсотки на залишок власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що
надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти і
розміщених на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору;
7) інші не заборонені законодавством джерела [10].
Найпоширенішим джерелом поповнення фінансів у закладах культури є
платні послуги. Це підтримано Постановою Кабінету Міністрів «Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами
культури і мистецтв» [8]. Серед платних послуг визначено такі: концерти, шоупрограми, розважальні вечори, корпоративні вечірки, ігрові програми та інші.
Об’єктом для дослідження фінансової діяльності закладів культури було
обрано Вінницький обласний український академічний музично-драматичний
театр ім. М.К. Садовського (далі - ВОУА муздрамтеатр ім. М. Садовського).
Театр є комунальним неприбутковим закладом культури, діяльність якого
спрямована на створення і показ художньо-довершених вистав з метою
відродження національної театральної спадщини, задоволення духовних потреб
населення у сценічному мистецтві, виховання художнього смаку на кращих
зразках класичної і сучасної української та світової драматургії [2].
Метою діяльності Театру є розвиток театрального мистецтва і театральної
справи, формування та задоволення потреб населення (дітей, юнацтва та
дорослого населення) в театральному мистецтві шляхом створення
високохудожніх творів театрального мистецтва, що пропагують кращі надбання
української та світової культури. Основна діяльність Театру не має на меті
одержання прибутку.
До основних напрямків діяльності ВОУА муздрамтеатр ім. М. Садовського
відносяться:
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1) створення, публічне виконання та публічний показ театральних вистав,
інших творів театрального мистецтва на власній сцені та на гастролях,
організація культурних та творчих обмінів, пов’язаних з пропагандою
театрального мистецтва, мистецьких фестивалів, а також реалізація квитків на
зазначені заходи;
2) підготовка театральних постановок, театрально-концертних програм та
інших заходів на основі договорів з юридичними та фізичними особами для їх
публічного виконання чи публічного показу на власній чи орендованих сценах з
додержанням прав авторів та виконавців ролей (партій) відповідно до
законодавства про авторське право та суміжні права;
3) підготовка, тиражування та реалізація інформаційно-довідникових і
рекламних матеріалів, копій відеоматеріалів та фонограм, пов’язаних з
діяльністю Театру, з додержанням прав авторів та виконавців ролей (партій)
відповідно до законодавства про авторське право та суміжні права;
4) надання власної сцени іншим театрам для проведення гастрольних заходів,
спільних театральних проектів та програм;
5) надання організаціям на основі договорів постановочних послуг,
сценічних постановочних засобів для проведення вистав, концертів;
6) виготовлення на замовлення юридичних та фізичних осіб предметів
художнього оформлення театральних постановок, концертів;
7) надання платних послуг, що здійснюються відповідно до чинного
законодавства України [2].
Театр самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність залежно
від попиту на його продукцію і послуги, та відповідно до укладених договорів.
Головною формою планування та організації діяльності Театру є власні
поточний і перспективні плани творчо-виробничого, економічного та
соціального розвитку, які затверджуються керівником Театру.
Театр здійснює оперативний, податковий та бухгалтерський облік
результатів своєї роботи, веде статистичну звітність. Порядок ведення
бухгалтерського, податкового обліку та статистичної звітності визначається
чинним законодавством. Відомості, не передбачені державною статистичною
звітністю, можуть бути надані підприємствам, установам, організаціям на
договірній основі, а судовим органам, органам прокуратури, служби безпеки,
органам внутрішніх справ, Антимонопольному комітету України,
господарському суду та аудиторським організаціям у випадках передбачених
законодавством на їх письмову вимогу.
Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності
здійснюється Театром в цілому відповідно до вимог Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року
№ 996-ХІV з використання типового плану рахунків.
Згідно з переліком основних напрямків діяльності театру а саме, створення,
публічне виконання та публічний показ театральних вистав, інших творів
театрального мистецтва на власній сцені та на гастролях, організація культурних
та творчих обмінів, пов’язаних з пропагандою театрального мистецтва,
мистецьких фестивалів, а також реалізація квитків на зазначені заходи, важливим
елементом бухгалтерського обліку є ведення квиткового господарства Театру.
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Квиткове господарство – сукупність операцій і документів, пов'язаних з
рухом квитків (абонементів) [3].
Квиткове господарство у Театрі ведеться у відповідності до вимог
Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних
підприємствах та культурно-освітніх закладах, затвердженої наказом
Міністерства культури і мистецтв України від 07.07.1999 № 452 із змінами та
доповненнями (далі – Інструкція № 452).
Приймання виготовлених бланків квитків проводиться Театром за
довіреністю відповідно до прибутково-видаткової накладної на бланки суворої
звітності. В Театрі видача бланків квитків проводиться на вимогу-доручення на
видачу бланків квитків (абонементів) за формою N КГ-5 за підписом директора
та головного бухгалтера Театру [3].
Синтетичний облік надходження квитків бухгалтерією Театру
відображається на рахунку 20 «Виробничі запаси», субрахунок 209 «Інші
матеріали». Ціна театральних квитків на вистави встановлювалися наказами по
Театру за підписом директора Театру Лозовським В.В. [4].
Відповідно Звіту про фінансові результати витрати на оплату праці
займають вагоме місце серед елементів сукупних витрат. Аналіз витрат на
заробітну плату та нарахування на неї проводиться шляхом аналізу наступних
документів: наказів по Театру, наказів Департаменту культури, табелів обліку
робочого часу, штатних розписів, колективного договору, листків
непрацездатності, трудових угод та актів виконаних робіт до них, розрахунковоплатіжних відомостей, відомостей розподілу заробітної плати, трудових книжок,
казначейських виписок, звітних даних та інше. Відповідальною особою за
ведення обліку витрат на заробітну плату і нарахувань на заробітну плату є
головний бухгалтер.
Бухгалтерський облік розрахунків по заробітній платі працівників Театру та
нарахування на заробітну плату проводиться згідно Типової кореспонденції
субрахунків бухгалтерського обліку [11].
Фінансування для здійснення розрахунків по заробітній платі працівників
Театру здійснюється з місцевого бюджету по КФКВ 110102 «Театри» за КЕКВ
1310 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)». Посадові оклади працівникам Театру встановлювались
відповідно до наказу Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 № 745 «Про
упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної
тарифної сітки» (далі – наказ № 745) [6].
Після прийняття наказу Мінфіну «Про внесення змін до деяких нормативноправових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від
28.03.2016 р. № 394 було змінено вартісний критерій для зарахування
матеріальних активів до складу основних засобів. Зокрема, з моменту набуття
чинності цим наказом (10.05.2016 р.) до основних засобів належать активи
вартістю понад 6000 грн. (без урахування ПДВ) за одиницю. Відповідні зміни
були також унесені і до Плану рахунків. Тож згідно з його оновленою редакцією
сценічно-постановочні засоби (декорації, меблі і реквізит, бутафорія, театральні
та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо) мають
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обліковуватися на субрахунку 109. При цьому уточнення щодо вартості таких
активів у Плані рахунків відсутні.
Стосовно інших необоротних матеріальних активів (далі — ІНМА) чітко
визначено, що на субрахунку 117 обліковуються інші малоцінні необоротні
предмети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не
перевищує 6000 грн. включно (без ПДВ). І першими у переліку таких
необоротних предметів стоять саме сценічно-постановочні засоби. Це дає всі
підстави стверджувати, що національні та театральні костюми вартістю 6000 грн.
і менше слід зараховувати до складу ІНМА і обліковувати на субрахунку 117 [4].
А от до складу основних засобів слід відносити театральні та національні
костюми, вартість яких перевищує 6000 грн. Для узагальнення інформації щодо
їх надходження та руху необхідно використовувати субрахунок 109.
Застосування КЕКВ при придбанні національних костюмів слід звернутися
до норм Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків
бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 (далі
— Інструкція № 333) [7]. Зокрема, здійснення видатків конкретно на придбання
сценічно-постановочних засобів (декорації, меблі й реквізит, бутафорія,
театральні й національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки)
передбачено цією Інструкцією тільки за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і
предметів довгострокового користування». На це вказує п. 15 п.п. 3.1.1
Інструкції № 333. Водночас слід мати на увазі, що за категорією 3110
«Придбання основного капіталу» передбачаються видатки на придбання або
створення власними силами активів, віднесених згідно із законодавством до
основних засобів та окремих інших необоротних матеріальних активів. Отже, з
приводу планування видатків на придбання національних костюмів
вартістю понад 6000 грн. немає жодних сумнівів, їх слід планувати за КЕКВ
3110 [7].
Сфера культури відіграє особливу роль у розвитку українського
суспільства, забезпечуючи створення, збереження, поширення і засвоєння
загальнолюдських і національних духовно-культурних цінностей. Основними
нормативно-правовими документами, що регулюють сферу культури в цілому та
господарську діяльність закладів культури є Конституція України, Закон
України «Про культуру» та Закон України «Про охорону культурної спадщини»
та інші.
Діяльність закладів культури (творча, господарська, наукова, бібліотечна,
інформаційна, музейна, освітня, культурно-дозвіллєва та розважальна
діяльність) спрямована на створення, тиражування, розповсюдження,
демонстрування, популяризацію, збереження і використання культурних благ та
культурних цінностей для задоволення культурних потреб громадян. Широкий
спектр діяльності закладів культури потребує нагляду та контролю. Залежно від
суб'єктів, які здійснюють контроль, розрізняють загальнодержавний,
муніципальний,
відомчий,
внутрішньогосподарський,
громадський
і
аудиторський фінансовий контроль.
Основним органом, який здійснює фінансовий контроль у сфері діяльності
закладів культури є Міністерство культури України. До його повноважень
належить забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах
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культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і
повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних
відносин, релігії та захисту прав національних меншин.
Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності
здійснюється Театром в цілому відповідно до вимог Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року
№ 996-ХІV з використання типового плану рахунків.
Одним із важливих елементів бухгалтерського обліку Театру є ведення
квиткового господарства Театру. Квиткове господарство у Театрі ведеться у
відповідності до вимог Інструкції з ведення квиткового господарства в
театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах.
Синтетичний облік надходження квитків бухгалтерією Театру відображається на
рахунку 20 «Виробничі запаси», субрахунок 209 «Інші матеріали».
Сценічно-постановочні засоби (декорації, меблі і реквізит, бутафорія,
театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо)
мають обліковуватися на субрахунку 109. Стосовно інших необоротних
матеріальних активів чітко визначено, що на субрахунку 117 обліковуються інші
необоротні матеріальні предмети, термін експлуатації яких більше одного року,
а вартість за одиницю не перевищує 6000 грн. включно (без ПДВ).
Бухгалтерський облік розрахунків по заробітній платі працівників Театру та
нарахування на заробітну плату проводиться згідно Типової кореспонденції
субрахунків бухгалтерського обліку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
У статті досліджено основні складові елементи соціального захисту населення
в Україні. Розкриту основну схему фінансування соціального захисту в Україні.
Проведено аналіз видатків на соціальний захист в Україні. Наведено пропозиції
щодо реформування соціального захисту населення.
Ключові слова: соціальний захист населення, соціальна політика, соціальна
реформа, соціальне забезпечення.
Останні роки наша держава переживає складні часи: воєнні дії на сході
країни, падіння економіки, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги,
зростання безробіття, зростання цін та інші негативні чинники зумовили
виникнення потреби у створенні активної політики соціального захисту
населення та його фінансове забезпечення. Теперішні проблеми та обмеження
фінансового забезпечення потребують визнання об’єктивною необхідністю
формування дієвого соціального захисту як напрямку у державній політиці
реалізації найважливіших соціальних потреб. Це і актуалізує дослідження даної
проблеми і перспектив подальшого реформування та удосконалення.
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Дослідженням даного питання розвитку соціального захисту населення в
умовах нестабільності економіки присвячено праці багатьох вчених:
В. Антропова, Н. Борецької, С. Качули [4], Н. Власенко, Ю. Пасічника[5], В.
Рудика, М. Руженського тощо. Незважаючи на певні напрацювання, з пливом
часу дане питання залишається актуальним та потребує подальшого
дослідження.
Метою даної роботи є оцінка та аналіз стану соціального захисту населення
в Україні та розроблення певних напрямків його розвитку.
Соціальний захист населення та соціальне забезпечення відіграє важливу
роль у добробуті країни. Дана система населення залежить від соціальної
політики держави. Її реалізація обумовлює необхідність державного
регулювання розвитку соціальної сфери.
До національних нормативно-правових актів у даній сфері належать в
першу чергу Конституція України, закони України та підзаконні нормативноправові акти, так як Національна система соціального захисту України охоплює
різноманітні напрямки, такі як: першочергове забезпечення прожиткового
мінімуму населення, забезпечення громадян заробітної плати для задоволення
потреб як матеріальних так і моральних потреб відповідно до закону тощо.
Соціальний захист – це система забезпечення обслуговування громадян на
випадок старості, інвалідності, хвороби або інших установлених законодавством
випадках.
Основними елементами сучасної системи соціального захисту населення в
Україні є пенсійне забезпечення, допомога сім’ям з дітьми, житлові субсидії
допомога по безробіттю та ін.
В. А. Рудик тлумачить соціальний захист населення як система заходів та
економічного організаційного та правового характеру що реалізується державою
щодо громадян які у зв'язку з навчанням соціального ризику потребують
матеріального забезпечення або допомоги [1].
У тлумаченні В.В. Антропова соціальний захист населення – це «система
управління соціальними ризиками з метою компенсації втрат, зниження чи
попередження їх впливу на процес розширеного відтворення населення» [2], що
найбільш повно розкриває його зміст. Адже захист має не лише компенсаційний,
а й превентивний характер, його головне призначення – упередження бідності у
суспільстві. Система соціального захисту забезпечує реалізацію права людини
на соціальну допомогу у разі настання соціального ризику і передбачає існування
системи заходів держави щодо реалізації цього права.
Дослідники вважають, що соціальне забезпечення, як захист від життєвих
ризиків і фінансовий механізм перерозподілу доходів, сприяє економічному
розвитку і стабільності в державі, а також відображає віру суспільства в цінність
соціальної справедливості [3].
Система соціального захисту населення в Україні має структурований
характер. Вона складається з трьох елементів:
- ієрархія рівнів - наднаціональний, суспільний, корпоративний
муніципальний, індивідуальний;
- форми виплати - соціальні виплати, пенсії, соціальні допомоги,
компенсації, фінансові інструменти;
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- інституційні заклади, а саме підсистеми політична, соціальна,
організаційна, економічна, правова.
Фінансування системи в Україні здійснюється з державного бюджету та
фондів
загальнообов'язкового
державного
соціального
страхування
(рис. 1).
Фінансування соціального захисту
населення в Україні
Державний бюджет
України

Соціальні послуги, соціальна допомога, соціальні
пільги

Загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування

З тимчасової втрати працездатності, на випадок
безробіття, пенсійне забезпечення, від нещасних
випадків на виробництві та професійних
захворювань

Рисунок 1 – Фінансування системи соціального захисту населення в
Україні
Проведемо аналіз основних показників соціального розвитку а саме
динаміку забезпечення державних соціальних стандартів (табл.1).
Таблиця 1 – Динаміка видатків на соціальний захист в Україні та їх
місце у бюджетах різних рівнів у 2016-2018 рр., млрд. грн.
Назва
Зведений бюджет
Видатки на соціальний
захист та соціальне
забезпечення
у % до видатків
Зведеного бюджету
Державний бюджет
Видатки на соціальний
захист та соціальне
забезпечення
у % до видатків
Державного бюджету
Місцеві бюджети
Видатки на соціальний
захист та соціальне
забезпечення
у % до видатків
місцевих бюджетів

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Відхилення 2018 року
від

679,87

835,59

1056,76

2016 р.
376,89

176,34

258,33

285,76

109,42

27,43

25,9

30,9

27,0

1,1

-3,9

402,93

489,35

566,64

163,71

77,29

103,7

151,97

144,48

40,78

-7,49

25,7

31,1

25,5

-0,2

-5,6

276,94

346,24

490,12

213,18

143,88

72,64

106,37

141,28

68,64

34,91

26,2

30,7

28,8

2,6

-1,9
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2017 р.
221,17

Варто відзначити що видатки на соціальний захист населення займають
основну позицію у структурі загальних видатків бюджету України. Згідно
таблиці варто відмітити, що протягом трьох років видатки бюджетів усіх рівнів
зростали окрім видатків Зведеного бюджету – вони збільшились на 376,89
млрд.грн або 55%. При цьому видатки на соціальний захист на досліджуваний
період зросли на 109,42 млрд.грн, а їх частка у структурі видатків Зведеного
бюджету збільшилась на 1,1%.
Щодо динаміки видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення,
що фінансуються з Державного бюджету, то за 2016- 2018 рр. їх зростання склало
40,78 млрд. грн або 39,3%, а частка у видатках Державного бюджету зменшилася
на 0,2 та у 2018 р. склала 25,5%.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення, що фінансуються
з місцевих бюджетів у 2018 р. склали 141,28 млрд. грн, та за досліджувані роки
збільшилися на 68,64 млрд. грн або 94,5%, а їх частка у структурі видатків
місцевих бюджетів зросла на 2,6% (рис. 2.).
Соціальний захист населення має складний фінансовий механізм
фінансування. Даний механізм регламентується методичними, правовими,
організаційними положеннями і заходами що визначають функціонування
фінансів в економіці. Специфіка певного механізму полягає в тому що система
соціального захисту населення є системою грошових відносин яка
опосередковує процеси руху грошових потоків що в свою чергу перетворюються
на державну і приватногосподарські фінансові ресурси а також
використовуються для соціального захисту населення у результаті дії
специфічних фінансових методів.
350
300
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2016

200
150
100

258,33

285,76

2017
2018

176,34

50
0
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення

Рисунок 2 – Видатки на соціальний захист населення та соціальне
забезпечення України за 2016-2018 рр.
Елементи фінансового механізму відображені на рис. 3.
Організаційні форми соціального забезпечення необхідні для створення
інформаційної бази його функціонування, який складається з різного роду
економічної юридичної і фінансової інформації. Такою інформацією є відомості
про доходи заявника чи його сім'ї, ціни рівень інфляції, показники сплати
податків, фінансова діяльність будь-яких осіб суб'єктів господарювання.
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Наступним елементом фінансового механізму є методи. Вони
використовуються на стадії планування де визначаються фінансові можливості
держави та інших суб'єктів господарювання у процесі розробки бюджетних
запитів складання проекту кошторису витрат, визначення потреб населення.
Фінансовий механізм системи соціального захисту населення

Організаційні
форми

Органи управління фінансами
Правове забезпечення
Нормативне забезпечення
Інформаційне забезпечення
Технічне забезпечення
Кадрове забезпечення

Методи

Фінансове планування
Фінансовий контроль і аудит
Фінансове забезпечення
Фінансове регулювання

Важелі

Фінансові ресурси, резерви
Пільги, стимули, санкції

Рисунок 3 – Складові частини фінансового механізму системи СЗН
Фінансові важелі як елемент фінансового механізму включає в себе
фінансові показники, нормативи, ліміти, резерви, стимули, санкції, пільги та ін.
В умовах продовження рецесії, впливу негативних чинників соціальноекономічного характеру, незавершеністю реформ у сфері державних фінансів в
Україні все важче витримувати навантаження, пов’язане з функціонуванням
системи соціального захисту населення.
На сучасному етапі в країні сформувалася недієва соціальна політика щодо
функціонування системи соціального захисту населення та неналагоджений у
відповідності до реалій соціальноекономічного розвитку країни механізм
фінансового забезпечення. Вирішення проблем фінансування вимагає
першочергового реформування соціальної політики. Значний рівень фінансового
забезпечення соціальних видатків в Україні не свідчить, що система соціального
захисту населення в Україні є ефективною з точки зору доступності та якості
надання соціальних послуг і соціальної допомоги. Вона не відповідає вимогам
соціальної справедливості, практично відсутня адресність розподілу соціальної
допомоги, надання коштів найуразливішим верствам населення, не забезпечує
досягнення малозабезпеченими сім’ями мінімального прожиткового стандарту,
що встановлений в країні. Тому створення ефективної системи фінансового
забезпечення соціального захисту населення є домінуючим завданням на
сучасному етапі в Україні та потребує її подальшого реформування.
Серед основних напрямів усунення виявлених проблем необхідно
здійснити:
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- розробку концепції соціальної політики України, як основи, підґрунтя
формування вектору подальшого реформування системи соціального захисту
населення, включаючи його фінансове забезпечення;
- перегляд кількості бюджетних соціальних програм, їх відповідність
сучасним реаліям України та глобалізаційним викликам стосовно необхідності
вирішення найгостріших проблем соціального захисту та виходячи із
можливостей їх фінансового забезпечення;
- удосконалення нормативів соціальних видатків, які повинні враховувати
специфіку розвитку певної територіальної громади чи адміністративнотериторіальної одиниці; розробку заходів стимулювання участі недержавного
сектора у фінансовому забезпеченні окремих напрямів системи соціального
захисту населення;
- завершення реформування у сфері державних фінансів стосовно
забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері
соціального захисту відповідними фінансовими ресурсами;
- удосконалення планування бюджетних видатків на соціальну сферу.
Одночасно з вирішенням актуальних проблем фінансового забезпечення
соціального захисту населення нагальною є реалізація державної політики
зростання політики доходів населення, що сприятиме підвищенню
платоспроможного попиту в країні, знизить потреби у соціальному захисті та
прискоренню соціальноекономічного розвитку України, що є перспективою
подальших досліджень.
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Розглянуто сутність доходів у сільськогосподарському виробництві.
Акцентовано увагу на вимогах до визнання доходів. Відзначено необхідність
розмежування доходів в розрізі видів діяльності підприємства та запропоновано
таку класифікації. Висвітлення основні положення організаційного етапу
методики аудиту. Висвітлено методику проведення аудиту формування доходів
у сільськогосподарському виробництві.
Ключові слова: доходи, сільськогосподарське виробництво, методика аудиту,
аудит формування доходів, оцінка доходів.
Постановка проблеми. Сільськогосподарське виробництво на сьогодні в
Україні є однією із ключових та пріоритетних галузей. Саме дана сфера
виробництва забезпечує вагому частку формованої в державі валової доданої
вартості. Окрім того, сільськогосподарські підприємства є вагомим джерелом
наповнення державного бюджету України через податковий механізм. Рівень
податкових платежів напряму залежиться від доходів підприємства. Окрім того,
показники доходів у сільськогосподарському виробництві є чинником прямого
впливу на чистий прибуток підприємства. Таким чином, і держава, і окремо
сільськогосподарські підприємства зацікавлені в проведенні аудиту формування
доходів у сільськогосподарському виробництві.
Цілі статті. Метою даної статті виступає висвітлення основних положень
методики аудиту формування доходів у сільськогосподарському виробництві з
урахуванням окремих елементів, які формують методичні основі реалізації
аудиторського процесу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання аудиту формування
доходів досить актуальне та розглядається в працях таких науковців як Бутинець
Ф.Ф., Давидов Г.М., Кулаковська Л.П., Кутова М. В., Лисецький А. С.,
Макаренко А. П., Чабан Г.В. та інших. Проте, сучасні проблеми ведення
сільського господарства, постійні трансформації в чинному законодавстві,
перехід до міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку та прагнення
максимального використання міжнародної концептуальної основи в процедурах
аудиту обумовлюють актуальність подальшого вивчення методики аудиту
формування доходів у сільськогосподарському виробництві.
Виклад основного матеріалу. Доходи підприємства – це один із основних
видів його фінансових результатів. Доходи є вихідною базою для формування
всіх інших видів фінансових результатів: валового прибутку, фінансового
результату від операційної діяльності та чистого фінансового результату – тобто
кінцевого показника, що характеризує діяльність підприємства.
Згідно П(С)БО 16 «Доходи» доходи – це визнається під час 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 [3].
Доходи у сільськогосподарському виробництві формуються в результат
проведення трьох видів діяльності:
- операційної, що забезпечує най вагомішу частку доходів та відповідно є
визначальною у формуванні кінцевого фінансового результату підприємства;
- інвестиційної, яка реалізується в основній мірі за рахунок власних коштів
підприємства та передбачає не стільки отримання доходів безпосередньо від неї,
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скільки формування передумов для отримання доходів від здійснення
операційної діяльності;
- фінансової, що передбачає отримання доходів у результаті трансформацій,
пов’язаних із власним капіталом підприємства.
Відповідно до встановленої градації доходи поділяються згідно цілей
бухгалтерського обліку на три основні групи (рис. 1).
Доходи у сільськогосподарському виробництві

Доходи операційної діяльності

Доходи фінансової діяльності

Доходи від реалізації продукції

Доходи від участі в капіталі

Інші операційні доходи

Інші фінансові доходи

Доходи інвестиційної діяльності

Рисунок 1 – Класифікація доходів у сільськогосподарському виробництві
Дохід підприємства безпосереднім чином пов'язаний із двома основними
чинниками: обсягами реалізації продукції та ціною реалізації. Тому в рамках
аудиту формування доходів у сільськогосподарському виробництві варто
звертати увагу на два ключових моменти – обсяги виробництва та реалізації
продукції, та оптимальність й економічна доцільність встановленої ціни
реалізації.
Аудит формування доходів у сільськогосподарському виробництві
ґрунтується на загальних теоретичних та, в першу чергу, законодавчих основах.
Згідно чинного законодавства аудит виступає інструментом підтвердження
достовірності даних та ґрунтується на висловлюваній аудиторській думці. Таким
чином, ключовий елемент – мета аудиту формування доходів
сільськогосподарського виробництва полягає у висловлюванні думки аудитором
щодо достовірності даних по сформованих та відображених у обліковій системі
даних про доходи сільськогосподарського підприємства.
В сучасних умовах економічних реалій України все більшої актуальності та
необхідності набуває використання міжнародної концептуальної основі
проведення аудиту. Аудит формування доходів у сільськогосподарському
виробництві має ґрунтуватися на положеннях та нормах, прописаних у
міжнародних стандартах аудиту. Відповідно до цього, методика аудиту
формування доходів у сільськогосподарському виробництві передбачає
обов’язкове проведення підготовчих процедур.
Серед підготовчих процедур до проведення аудиту формування доходів у
сільськогосподарському виробництві процедура із тестування систем обліку та
внутрішнього контролю формування доходів. При проведенні оцінки облікової
системи варто звернути увагу на:
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- організаційні моменти, зокрема наявність відокремленого підрозділу для
ведення бухгалтерського обліку – бухгалтерії, затвердженого функціонального
розподілу обов’язків між працівниками;
- методичні моменти, зокрема на наявність розробленого та затвердженого
наказу про облікову політику підприємства із виокремленням окремих позицій,
що стосується обліку формування доходів підприємства, а саме:
1) вимоги до визнання доходів;
2) класифікація доходів в розрізі трьох видів діяльності підприємства:
операційної, інвестиційної та фінансової;
3) класифікація доходів в розрізі основних видів діяльності
сільськогосподарського підприємства: рослинництво та тваринництво;
4) виокремлення спеціальних субрахунків та аналітичних рахунків для
відображення специфіки основної діяльності сільськогосподарського
підприємства та закріплення їх у робочому плані рахунків;
- методологічні моменти – встановлення основних способів реалізації
обов’язків бухгалтера із процедур обліку формування доходів підприємства,
шляхом попереднього опитування відповідного бухгалтера, або бухгалтерів.
В процесі тестування системи внутрішнього контролю підприємств, що
функціонують у сільськогосподарському виробництві, в першу чергу
встановлюється наявність такої системи на підприємстві. Вивчаються основні
засади її організації:
1. функціонування у формі відокремленого структурного підрозділу;
2. функціонування в рамках організаційної структури підприємства в
розрізі основних функціональних обов’язків працівників;
3. функціонування на основі поєднання елементів інтегрованої та не
інтегрованої форм організації системи внутрішнього контролю.
Більшість підприємств, що характеризуються незначними обсягами
діяльності мають інтегровану форму організації системи внутрішнього
контролю на підприємстві. В такому випадку особлива увага приділяється
організовуючому та координаційному центру, обов’язком якого є забезпечення
дієвості такої системи. Як правило, інтегрована в систему організаційної
структури підприємства служба внутрішнього контрою знаходиться в зоні
значних ризиків, адже в ній на досить низькому рівні реалізується організаційний
аспект.
При проведенні оцінки системи внутрішнього контролю на підприємствах
сільськогосподарського виробництва, зокрема й внутрішнього контролю
формування доходів таких підприємств в умовах функціонування
відокремленого структурного підрозділу звертається увага на:
- наявність положення, що регулює діяльність такої служби, визначає її
права, обов’язки та повноваження;
- наявність визначеної та затвердженої організаційної структури служби з
чітким окреслення обов’язків працівників;
- дотримання принципів плановості роботи служби внутрішнього контролю;
- наявність висновків за результатами контрольних процедур та рівень їх
компетентного висвітлення досліджуваної проблеми.
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Таким чином, на основі оцінки системи внутрішнього контролю на
підприємстві сільськогосподарського виробництва, зокрема й оцінки
внутрішнього контролю формування доходів підприємства встановлюється
ступінь довіри аудитора до такої системи. Від цього залежить, в кінцевому
підсумку, рівень аудиторського ризику та показник аудиторської вибірки.
Високий ступінь довіри до системи внутрішнього контролю формування
доходів у сільськогосподарському виробництві дозволяє зменшити обсяг
вибірки та скоротити кількість процедур, на основі яких необхідно сформувати
висновок щодо достовірності відображення інформацій по показниках
сформованих доходів.
Ефективна реалізація підготовчих процедур дозволяє приступити до
основного етапу – проведення аудиту формування доходів у
сільськогосподарському виробництві. При цьому в рамках підготовчого етапу до
проведення аудиту також має бути встановлено рівень суттєвості на основі
визначеного рівня аудиторського ризику та показників матеріально-технічного
забезпечення, або прибутку, чи іншого вагомого балансового показника по
підприємству.
Рівень суттєвості в процесу аудиту формування доходів у
сільськогосподарському виробництві дозволяє встановити допустиму межу
помилки. Перевищення даної допустимої межі вважається суттєвим, а виявлені
помилки – такими, що не дозволяють висловити думку щодо достовірності даних
по доходах підприємства та відповідно не дозволяють безумовно позитивно
підтвердити достовірність такої звітності.
Аудит формування доходів у сільськогосподарському виробництві варто
розпочати із встановлення дотримання принципів визнання доходів. Ключовим
моментом по об’єкту, що заявлений для аудиту є підтвердження визнаних та
зафіксованих в системі обліку доходів підприємства. Підтверджуючими
елементами для даної процедури виступають первинні документи, що
засвідчують факт та обсяги доходів підприємства.
Для забезпечення доказової сили первинні документи мають бути
сформовані та оформлені відповідно до чинного законодавства. В них мають
бути заповнені всі реквізити. Для забезпечення їх доказовості, вони мають
містити підписи відповідальних осіб, а також печатки.
Не первинними, але підтверджуючими наміри щодо отримання доходів є
договори купівлі-продажу. В рамках аудиту формування доходів у
сільськогосподарському виробництві вони відіграють важливу роль. В процесі
їх перевірки встановлюються всі суттєві моменти проведення операції,
здійснення якої призвело до виникнення доходу на підприємстві. Відбувається
визначення обсягів операції у натуральному та вартісному вимірнику. Це слугує
підставою для:
- оцінки первинних документів з точки зору наявності підстав для
проведення операцій та їх з точки зору повноти відображення в них з всіх
операцій відповідно до умов, визначених в договорі;
- оцінки умов проведення операцій, які призвели до формування доходів на
підприємстві.
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Таким чином, на основі вивчення первинних документів, що підтверджують
факт реалізації продукції. Або інших результатів функціонування підприємства
формуються перші висновки щодо достовірності визнання та формування
доходів підприємства.
Підтвердження фактів формування доходів у сільськогосподарському
виробництві відбувається також шляхом проведення зустрічних процедур,
зокрема формування запитів до контрагентів із метою підтвердження показників
доходів досліджуваного підприємства.
Аудит формування доходів у сільськогосподарському виробництві в
значній мірі передбачає використання аналітичних процедур. На етапі оцінки
договорів доцільно формувати висновки щодо економічної обґрунтованості їх
укладання та економічної вигоди для підприємства. Для цього проводиться
порівняння запропонованих згідно договору цін із середніми ринковими та
цінами конкурентів.
Варто також звернути увагу на момент реалізації. Сільськогосподарське
виробництво характеризується сезонністю. Відповідно продукція, яка відповідає
сезону і відносно недавно зібрана реалізується по цінах, суттєво нижчих, ніж
майбутні ціні, які формуватимуться у умовах поступового скорочення
пропозиції продукції на ринку.
Проте, в рамках проведення оціночних процедур, тобто реалізації елементів
аудиту ефективності, варто звертати увагу на виробничі потужності
сільськогосподарського підприємства. Необхідно брати до уваги можливості
підприємства зберігати таку продукцію протягом тривалого часу з метою її
реалізації по більш високих цінах.
У випадку зацікавленості замовника в рамках аудиту формування доходів у
сільськогосподарському виробництві може бути проведено оцінку ефективності
розширення виробничих потужностей, шляхом інвестування коштів у
будівництво нових складів та елеваторів. Оцінці підлягатиме окупність такого
інвестиційного проекту, зокрема й за рахунок тривалішого зберігання продукції
на підприємстві та встановлення більш високих цін на продукцію, що підлягає
реалізації.
Під час аудиту доходів необхідно звернути увагу на наступне:
 наявність суттєвих доходів минулих періодів;
 зміна (зменшення або збільшення) собівартості реалізованої продукції,
яка має істотний вплив на формування доходів підприємства [2, с. 21].
В процесі аудиту формування доходів у сільськогосподарському
виробництві увага також приділяється витратному компоненту – собівартості
продукції, або іншого результату функціонування підприємства. В процесі
аудиту перевірці підлягає відповідність використовуваних класифікацій витрат,
методів списання запасів у виробництво, методів калькулювання собівартості
тим, що визначені в наказі про облікову політику підприємства.
Комплексне представлення основних об’єктів аудиту формування доходів у
сільськогосподарському виробництві здійснено на рис. 2.
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Аудит формування доходів у сільськогосподарському виробництві
підтвердження факту операції, що призводить до формування доходів
оцінка цінових пропозицій на предмет їх оптимальності
оцінка сукупного показника витрат, що впливає на показники доходу
оцінка альтернативних управлінських рішень з метою максимізації доходу

Рисунок 2 – Методика аудиту формування доходів у
сільськогосподарському виробництві
Аудит формування доходів у сільськогосподарському виробництві
передбачає використання двох основних видів процедур – безпосередньо
аудиторських, що ґрунтуються на методах контролю та аналітичних, які
дозволяють провести оцінку отриманого доходу з точки зору його
оптимальності.
Завершальним етапом реалізації методики аудиту формування доходів у
сільськогосподарському виробництві є формування аудиторського висновку, у
якому підсумовується результат щодо проведених процедур та формується
загальний висновок щодо достовірності даних по показниках сформованих
доходів підприємства.
Висновки. Аудит формування доходів у сільськогосподарському
виробництві передбачає проведення підготовчих заходів, здійснення
безпосередньо аудиторських процедур, формування заключного висновку. В
процесі проведення аудиту формування доходів у сільськогосподарському
виробництві доцільно використовувати аудиторські та аналітичні процедури, що
дозволить сформувати оціночні висновки.
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ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА
У статті відкривається аналіз сучасних інструментів на організацію обліку та
аудиту дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємства.
Розкривається новий погляд за допомогою такого поняття як гейміфікація та
способи не фінансового мотивування співробітник. Відображається схема
взаємодії суб’єктів контролю в процесі внутрішнього контролю дебіторської і
кредиторської заборгованостей підприємства
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контрагенти, моніторинг, гейміфікація, чек-лист.
В умовах стрімкої ринкової конкуренції прибуткова діяльність
підприємства залежить, в першу чергу, від досягнення правильно поставлених
перед нею цілей, стійкості з фінансово-економічної та правової точок зору та
стійкості її положення серед конкурентів на ринку.
На даному етапі розвитку економіки України відбуваються значні зміни у
господарській, економічній та соціальній діяльності підприємств. Постійні
реформації в оподаткуванні, системі подання звітності та, на рівні підприємства,
в організаційні методиці обліку та аудиту. Дані умови призводять до
необхідності перегляду та зміни установлених раніше систем контролю.
Тому для успішного функціонування усіх сфер економіки необхідно, щоб
підприємці, при прийнятті управлінських рішень, володіли достовірною
інформацією про фінансовий стан свого підприємства і в першу чергу про стан
дебіторської та кредиторської заборгованостей. Адже у зміцненні фінансового
стану підприємства та його платоспроможності важлива роль належить саме
контролю за станом розрахунків дебіторської та кредиторської заборгованостей.
Головною метою статті є висвітлення нового погляду на облік та аудит
дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємства та запропонування
основних шляхів їх удосконалення.
Дослідженням даного питання займалося і продовжує займатися багато, як
українських, так і зарубіжних науковців. Адже тема якісного функціонування
підприємства та управління його фінансовою стороною ніколи не буде
вичерпана. Завжди нові зміни, реформи, запозиченні практики успішних
підприємств. Але основними відкривачами даного питання є: Ф. Ф. Бутинець, С.
Ф. Голов, П. М. Гарасим, Н. М. Малюга, В. П. Завгородній та інші. У їх роботах
розкриваються загальні аспекти обліку заборгованостей підприємства.
Головним нормативним актом, який регулює питання бухгалтерського
обліку в Україні, є Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996–XIV (із наступними змінами та
доповненнями). На положеннях даного закону ґрунтуються всі інші нормативні
акти, які стосуються будь-якої сфери бухгалтерського обліку та фінансової
звітності [4]. Наступними важливими нормативними актами, що стосуються
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саме методології обліку розрахунків П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»
[5] та П(С)БО 11 «Кредиторська заборгованість».
Хочу звернути увагу на основні завдання аудиту кредиторської та
дебіторської заборгованостей підприємства:
- підтвердження достовірності стану
внутрішньої інформації щодо
величини дебіторської і кредиторської заборгованостей;
- оцінка ефективності використання заборгованостей;
- виявлення причин відхилень фактичних показників дебіторської та
кредиторської заборгованостей від запланованих величин;
- пошук внутрішньогосподарських резервів для зростання фінансової
стійкості підприємства [6].
Ще однією популярною та інноваційної практикою, запозиченою із
Заходу, а саме із маркетингової сфери, є створення чек-листів перевірки, тобто
певний регламент перевірки. Кожне підприємство складається із багатьох різних
підрозділів, але всі вони об’єднані єдиною метою – вивести підприємство на
новий конкурентоспроможний рівень. Кожен економічний підрозділ
підприємства, вказаний на рис. 1, несе відповідальність за організацію та
проведення процедур внутрішньогосподарського контролю дебіторської та
кредиторської заборгованостей.
Організація-контрагент
Відділ збуту (служба
маркетингу)

Відділ закупівель

Фінансовоекономічна служба
Бухгалтерія

Юридична
служба

Служба внутрішнього аудиту

Рисунок 1 - Схема взаємодії суб’єктів контролю в процесі
внутрішнього контролю дебіторської і кредиторської заборгованостей
підприємства
Одним з ефективних інструментів для системи контролю на підприємстві за
станом дебіторської та кредиторської заборгованостей є моніторинг. З
економічної точки зору моніторинг – це безперервне спостереження за
економічними об’єктами, аналіз їх діяльності як складової частини управління.
Перевагою моніторингу, в порівнянні з іншими способами контролю, є
наявність зворотного зв’язку, що являє собою огляд по моніторингу, який
необхідний як для керівництва підприємства, так і для його економічних і
фінансових підрозділів, оскільки під час моніторингу діяльності відбувається
збір, перевірка та побудова ефективних прогнозів на підставі отриманих даних,
які відображають поточний економічний стан і перспективи його змін.
Таким чином, на практиці може знадобитися розробка та опис детального
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плану, який описує весь процес управління дебіторською та кредиторською
заборгованостями та містить необхідну інформацію про права та обов’язки усіх
співробітників, які залучені у процес керування заборгованостями.
Такий регламент має враховувати рекомендації та вимоги щодо наступних
компонентів:
- порядок формування платіжного балансу підприємства;
- встановлення надійності та платоспроможності потенційного контрагента
на етапі переговорів та укладання договору;
- особиста відповідальність посадових осіб, які сприяли укладенню
договору з «ненадійними» контрагентами, що, в свою чергу, спричинило
виникнення простроченої або безнадійної заборгованості;
- система мотивації персоналу підприємства, залученого до процесу
управління дебіторською і кредиторською заборгованостями;
- система створення резервів по сумнівних боргах;
- система знижок, які надаються контрагентам;
- вимоги проведення інвентаризації майна і зобов’язань;
- процес перевірки взаєморозрахунків із контрагентами;
- строки формування місячної та поточної звітності для керівництва.
На мою думку, ті погляди, які були актуальні ще 10 років назад, на данному
етапі втрачають свою чинність. Чому? Хочу навестии приклад дослідження
американських вчених, які в певній мірі підтверждують мій, і не тільки мій
погляд, на новітні системи навчання, праці ,мотивації персоналу та спілкування
із контрагентами.
У 1991 році американськими вчченими Нейлом Хуовом та Вільямом
Штраусом була створена теорія поколінь. Згідно неї, кожні 20-25 років
народжується нове покоління людей, що мають риси характеру, звички та
особливості, які виділяють їх на тлі всіх інших і і потім повторюються у
майбутніх поколіннях.
Із всіх сформованих покодінь, основну частку працюючих в україні
складають покоління У (або покоління «Міленіум», дати їх народження з 1984
до 2004 р.р.) Як правило, це енергійні люди, які легко пристосовують, вміють
виконувати роботу у величезних обсягах, постійно прагнуть до нових знань та
розвитку. Вони розуміють, що час рухається швидко, тому не хочуть бути
вузьким фахівцем ,а розвиваються в різних сферах одночасно.
Та покоління Z (з 2004 року по сьогодні). Вони не звикли до фізичної праці.
Зациклені на самовираженні та саморозвитку. Межа міє реальним і вртуальним
життям для них майже стерта [2].
Але є одна спільна характеристика ,яка обєднує ці два покоління: прагнення
до саморозвитку. На заході вже давно практикується політика підприємства
відповіднодо теорії поколінь і те, що в нас новизна, в США вже норма, якій
слідують всі успішні підприємтсва.
Це практика «Гейміфікації» - стимулювання роботи працівників за
допомогою ігор, дошок виконання планів працівників, порівняння — змагання,
для досягнення кінцевого результату підприємства.
Якщо працівникам, які займаються дебіторською та кредиторською
заборгованості підприємства ввести нормативи по виконанню та кількісне
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порівняння з іншими колегами, нематеріальне заохочення (таке як призи та
подарунки) то рівень дебіторської заборгованості може знизитися.
У вітчизняних наукових виданнях розглядаються можливості застосування
гейміфікації переважно в освіті та формуванні фахових компетентностей
студентів. Цій тематиці присвячені роботи О.Ткаченко, Б.М.Качана,
В.Ю.Бугайова.
Гейміфікацію як чинник підвищення ефективності дистанційного навчання
в педагогіці розгладає О.О.Макаревич. Статті доктора педагогічних наук
Л.Сергеєвої, доктора економічних наук Виноградова О.В. та колективу авторів,
присвячені питанням застосування інструментів гейміфікації в мотивації
персоналу [2]. Більше проблемам використання ігрових технологій в управлінні
персоналом присвячені роботи зарубіжних вчених та практиків. Найбільш
помітною роботою, що отримала розповсюдження на пострадянському просторі,
є книга Кевіна Вербаха та Дена Хантера в перекладі на російську мову «Вовлекай
и властвуй. Игровое мышление на службе бизнеса».
Прагнення людини вiддати перевагу грi нiж реальнiй діяльностi ґрунтується
на глибоких потребах у п[знанні, змаганнi та досягненнях, публічному
визнанніiкомпетентності, відносинах (гра дає можливість поділитися своїми
досягненнями). К.Вербах та Д.Хантер додають ще властивiсть правильно
організованих iгр в негральних контекстах задовільняти потребу в автономії
діяльності. [2, с. 84] Слід ще додати, що завдяки добровільності участі та
«несерйозності», гра надає можливість людині ризикувати у безпечних умовах
(тобто створює умови для задоволення потреб вищих рівнів у досягненнях із
повністю задоволеними потребами другого рівня за ієрархією потреб А.
Маслоу).
Розділяють два типи гейміфікаці – внутрішня і зовнішня. Зовнішня
гейміфікація спрямована на залучення споживачів та потенційних клієнтів та, як
наслідок, підвищення впізнаваємості бренду та зростанню доходів компанії.
Внтурішня ж гейміфікація спрямована на підвищення ефективності роботи
компанії, мотивування та підвищення лояльності працівників, тобто за такою
спрощеною класифікацією, гейміфікація в HR-менеджменті потрапляє в групу
внутрішньої гейміфікації. Розглянемо, як у табл. 1 як успішні компанії
використовують гейміфікацію для стимулювання працівників.
Таблиця 1 – Мотивування персоналу на ефективнішу роботу за
допомогою гейміфікації
Microsoft
Більше 1500
російських
компаній

Ствроення гри «Енерголандія», спрямовану на відвідування
віддалених офісів працівниками інших суміжних офісів та підрозділів.
завдяки грі за півроку показник «Погодження зусиль» виріс на 5%, а
«лояльність» - на 7%.
Викостистовують онлайн сервіс Проекту «Пряники», не тільки
підвищуючи ефективність бізнесу, але й за рахунок програм
нематеріальної мотивації (бейджі, рейтинги, віртуальна валюта)
підвищують рівень лояльності працівників
Використовує симулятор «Альфа-місто», мотивуючи співробітників
продавати більше банківських продуктів, оскільки лише їх реалізація

Альфа Банк
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дозволяє працівникові отримати бали, які можна буде витратити на
будівництво споруд у грі або обміняти на подарунки.
Гра-змагання на 3-х рівнях: індивідуальному, командному та
загальнокорпоративному за декількома показниками ефектиності та
якості роботи (виконання плану роботу, зменшення кількості
бракованих анкет, тощо). Результати: зростання кількості годин
роботи (на 45%), зростання інтенсивності праці (кількості заповнених
анкет в годину), скорочення показника плинності кадрів з 15,4% до
9,1%, зростання індексу захопленості працівників з 38 до 62.
Запровадження внутрішньої валюти «їжачків» для мотивування
персоналу. Результат: підвищення виконання KPI на 19% на
трубопрокатному заводі корпорації.

Чи завжди гейміфікація приносить користь компаніям? Огляди досвіду
різних компаній показує, що це не завджи так. Найбільш відмомий описаний
прецедент пов’язаний із компанією Google, яка в травні 2010 року вирішила
відзначити 30-річний ювілей гри Pac-Man і вбудувала браузерну версію гри в
логотип на головній сторінці Google, 4,8 млн годин робочого часу співробітників
по всьому світу було витрачено на цю гру, що привело загальносвітової втрати
продуктивності в 120 млн дол. [1]
Опираючись на вищевказану інформацію про мотивування працівників
щодо негативного стану дебіторської та кредиторської заборгованостей, також
необхідно звернути увагу на загальноприйняті показники, які показують стан
даних заборгованостей.
Аналіз дебіторської заборгованості здійснюється за показниками:
1. Оборотність дебіторської заборгованості:
В

Од = ,
Д

де Од – оборотність дебіторської заборгованості;
В – виручка від реалізації продукції;
Д – середня дебіторська заборгованість.
2. Період погашення дебіторської заборгованості:
90
Пд =
Од
де Пд – період погашення дебіторської заборгованості;
Од – оборотність дебіторської заборгованості.
3. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі активів:
Дз
Да =
∗ 100
Па
де Да – частка дебіторської заборгованості в поточних активах;
Дз – дебіторська заборгованість;
Па – поточні активи.
4. Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки
від реалізації.
Д
Дз =
В
де Д – середня величина дебіторської заборгованості;
В – виручка від реалізації.
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5. Частка сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі
заборгованості.
Аналіз кредиторської заборгованості необхідно розпочати із вивчення її
складу і структури за даними форми 1 «Баланс». Розраховують питому вагу
кожного виду кредиторської заборгованості в загальній сумі. Важливо визначити
причини і фактори, які впливають на її зміни. Головною причиною змін
кредиторської заборгованості є взаємні неплатежі.
Оборотність кредиторської заборгованості розраховують за ідентичною
формулою дебіторській, але в знаменнику відображають суму обороту для
закупівлі сировини, матеріалів.
Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованостей передбачає
складання розрахунково-платіжного балансу.
В результаті даного порівняльного аналізу заборгованостей можна виявити
збільшення або зменшення заборгованостей.
Як збільшення, так і зменшення дебіторської заборгованості можуть
призвести до негативних наслідків для фінансового стану підприємства.
Зменшення дебіторської заборгованості у порівнянні із кредиторською
може статися через зменшення кількості покупців. Збільшення дебіторської
заборгованості у порівнянні із кредиторської заборгованістю може бути
наслідком неплатоспроможності клієнтів.
Наявність кредитового сальдо в розрахунково-платіжному балансі показує,
що майбутні платежі перекриються майбутніми надходженнями. Кожен випадок
виникнення дебіторської і кредиторської заборгованості має ретельно
розглядатись на підприємстві [3, с.15].
Враховуючи все вище написане, можна зробити наступні висновки:
1. В
умовах
ринкової
економіки
підприємство
має
бути
конкурентоспроможними. У зв’язку із цим необхідно звертати увагу на таку
важливу складову діяльності як заборгованість.
2. Одним з ефективних інструментів для системи контролю на підприємстві
за станом дебіторської та кредиторської заборгованостей є моніторинг.
Перевагою моніторингу, в порівнянні з іншими способами контролю, є наявність
зворотного зв’язку, що являє собою огляд по моніторингу, який необхідний як
для керівництва підприємства, так і для його економічних і фінансових
підрозділів, оскільки під час моніторингу діяльності відбувається збір, перевірка
та побудова ефективних прогнозів на підставі отриманих даних, які
відображають поточний економічний стан і перспективи його змін.
3. Необхідно використовувати якісний аналіз, головне завдання якого це
виявлення сфер діяльності підприємства, за якими виникає найбільша
дебіторська заборгованість. Для стимулювання діяльності працівників необхідно
запозичати зарубіжний досвід успішних підприємств, найпопулярнішим із яких
є процес гейміфікації.
4. З огляду на суперечливість гейміфікації бізнес-процесів, зокрема в сфері
управління людськими ресурсами, подальші дослідження мають бути
зосередженими на збиранні достовірної статистичної інформації щодо
поширення ігортехнік в практиці українських компаній та подальшій розробці
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основних інструментів гейміфікації: ігрових елементів, комбінацій, технології
розробки та впровадження гри в бізнес-реальність.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТУ АУДИТУ
У роботі досліджено економічну сутність реалізації, як об’єкту аудиту,
завдання обліку процесу реалізації готової продукції, робіт і послуг, фактори,
що впливають на виручку та особливості формування прибутку
сільськогосподарського підприємства.
Ключові слова: аудит, реалізація, продукція, ціна, виручка, прибуток, доходи,
витрати.
Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування,
управління і контролю. Для успішного керівництва за господарською діяльністю
в цілому та по кожному господарському процесу (виробниче споживання,
реалізація) необхідно мати відомості про склад й розмір засобів і коштів, наявних
у розпорядженні. Всі ці відомості здатний надати облік.
Одним із ключових етапів кругообігу капіталу є етап реалізації продукції,
робіт або послуг, тому що він є завершальним і від того наскільки він буде
ефективним залежить ефективність функціонування всього підприємства.
Процес реалізації - це сукупність операцій з продажу готової продукції
споживачам.
Процес реалізації продукції є завершальним процесом економічного
перетворення «гроші-товар-гроші», вироблена продукція набуває грошового
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виразу, тобто на даній стадії відбувається отримання результату від усієї
господарської діяльності. Для прогнозування тенденцій і можливостей розвитку
системи бухгалтерського обліку процесу реалізації сільськогосподарської
продукції необхідно провести якісний аналіз розвитку обліку як цілісної системи
у тісному зв’язку з розвитком систем і структур управління, а також аналіз
конкретного об’єкту обліку, враховуючи зміни систем виробництва. [3, с. 23].
Товарний характер виробництва обумовлюється законом вартості.
Головним змістом відповідного закону є еквівалентність обміну. Товарні
стосунки, обмін продукцією здійснюються через купівлю і продаж. Для цієї мети
необхідні чіткий облік потреб і пропозиції, організація ефективної системи
збуту. Головним регулятором обсягу виробництва продукції є споживчий попит,
який являє собою задоволення потреб окремих громадян, підприємств різних
галузей та держави в цілому.
Створений у виробництві продукт, знаходить остаточне підтвердження
своєї суспільної необхідності у момент реалізації. Тільки в процесі споживання
можуть бути визначені його споживчі властивості, створені у процесі
виробництва. Умовою реалізації є відповідність споживчої вартості вимогам, які
висуваються до товару.
За економічним змістом сутність категорії «реалізація продукції»
характеризується кінцевим результатом роботи підприємства, виконання ним
обов’язків перед, перш за все, місцевими та національними споживачами у
максимальному задоволенні їхніх потреб. Відповідний процес у
бухгалтерському обліку відображається сукупністю операцій, що пов’язані з
реалізацією виробленої продукції (робіт, послуг) іншим підприємствам і
організаціям.
До головних завдань обліку процесу реалізації готової продукції, робіт і
послуг відносять:
− встановлення кількості та вартості відвантаженої продукції;
− визначення дебіторської заборгованості за відвантажену покупцям
продукцію, виконані роботи та надані послуги відповідно до договорів;
− дотримання термінів поставок готової продукції, виконання робіт та
надання послуг, а також строків оплати зі сторони споживачів;
− облік затрат, що пов’язані із збутом продукції, товарів, робіт і послуг та
просування їх на споживчому ринку;
− визначення фінансового результату від реалізації продукції, виконаних
робіт та наданих послуг підприємством як у розрізі номенклатурних груп
товарів, так і в цілому [4].
Якщо продукція підприємства знаходить свого споживача і успішно
реалізується, то це свідчить про відповідність властивостей товару потребам
споживачів. У зв’язку з цим, питання реалізації продукції є досить важливим,
адже є несе в собі важливу суспільну роль.
Розглянемо сутність поняття «процес реалізації» в табл. 1.
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Таблиця 1 – Визначення сутності поняття «процес реалізації» різними
науковцями
Джерело
Л. Бернстайн

Ковач С.І.

Лишиленко О.В.

Огійчук М.Ф.
Садовська І.Б.
Сук П.Л.

Сутність поняття «реалізація»
Процес переходу не грошових прав і ресурсів у грошовий вираз, що
найбільш точно використовується в обліку й фінансовій звітності при
встановленні обсягу продажу активів за гроші чи вимог на отримання
грошей
«Відчуження благ, що належать підприємству з метою
Відтворення витрат у вартісній формі з товарної на грошову»
Кінцевий етап кругообігу господарських засобів, який пов’язаний із
реалізацією готової продукції, виконаних робіт та наданих послуг
підприємством і, як результат, із встановленням фінансового
результату його діяльності
Відчуження активів, які належать підприємству, шляхом їх реалізації
з метою відтворення використаних активів підприємства та
отримання прибутку для задоволення різних потреб підприємства та
його власників
Реалізація вироблених або перепроданих товарів і послуг для
одержанням грошової виручки
Операцій з продажу готової продукції, виконаних робіт і наданих
послуг, під час яких відбувається передача готової продукції
споживачам, отримання оплати від них, встановлення результату
діяльності

Аналітична оцінка наведених трактувань дозволяє зробити висновок, що
всі науковці зазначають, що головною метою процесу реалізації є отримання
позитивного фінансового результату – прибутку.
Без реалізації повторення процесу виробництва неможливе. Вона є
основною умовою безперервного виробництва, відтворення і є результатом
суспільно-корисної праці. Розвиток суспільства в наш час не може відбуватись
за відсутності зв’язку між споживанням і виробництвом. Товарний характер
виробництва обумовлюється законом вартості. Головним змістом відповідного
закону є еквівалентність обміну. Товарні стосунки, обмін продукцією
здійснюються через купівлю і продаж. Для цієї мети необхідні чіткий облік
потреб і пропозиції, організація ефективної системи збуту. Головним
регулятором обсягу виробництва продукції є споживчий попит, який є
задоволення потреб окремих громадян, підприємств різних галузей та держави.
Створений у виробництві продукт, знаходить остаточне підтвердження
своєї суспільної необхідності у момент реалізації. Тільки в процесі споживання
можуть бути визначені його споживчі властивості, створені у процесі
виробництва. Умовою реалізації є відповідність споживчої вартості вимогам, які
висуваються до товару. Реалізованою вважається та продукція за яку надійшли
кошти від покупця, на рахунок виробника. Фактичний відпуск готової продукції
зі складу або цеху, оформлюється на підставі доручення на право одержання
цінностей, накладної, а іногороднім покупцям товарно-транспортної накладної.
Основними показниками обсягу виробництва є товарна і валова продукція.
Валова продукція - це вартість усієї виробленої продукції і виконаних робіт
включно з незавершеним виробництвом. Виражається в зіставних і діючих цінах.
Товарна продукція відрізняється від валової тим, що в неї не включають
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залишків незавершеного виробництва і внутрігосподарський оборот. За складом
на багатьох підприємствах валова продукція збігається з товарною, якщо немає
внутрігосподарського обороту і незавершеного виробництва.
В сучасних ринкових умовах метою діяльності сільськогосподарських
підприємств є отримання прибутку, основним джерелом якого є реалізація
готової продукції. Проте, без достовірної, релевантної, систематизованої
належним чином інформації про особливості обліку процесу реалізації
продукції, товарів, робіт, послуг неможливе ефективне управління
підприємством.
Найважливішим економічним показником, що характеризує господарськофінансову діяльність підприємств є процес реалізації продукції, оскільки по
завершенні процесу визначаються результати господарювання та ефективність
виробництва. Багато сучасних економістів мають свої погляди щодо визначення
поняття «процесу реалізації».
Процес реалізації − це завершальна стадія кругообігу господарських
засобів, яка безпосередньо пов’язана із реалізацією готової продукції, виконаних
робіт та наданих послуг підприємством і, як наслідок, із визначенням
фінансового результату його діяльності.
Процес реалізації, завжди передбачає відчуження активів, що належать
підприємству, шляхом їх продажу з метою відтворення використаних засобів
підприємства та отримання прибутку для задоволення різноманітних потреб
підприємства та його власників.
Суттєве реформування обліку реалізації вимагає уважного вивчення
проблеми і кваліфікованого підходу до питання.
Розвиток ринкових відносин підвищує вимоги до бухгалтерського обліку
як важливої функції управління економікою на рівні підприємства.
В сучасних умовах виграє той, хто виробляє та реалізує продукцію високої
якості з мінімальними витратами. Тому, метою бухгалтерського обліку є
посилення його впливу на процес ресурсозабезпечення та підвищення рівня
управління. Реалізація продукції аграрного підприємства – це, перш за все,
відчуження активів, які належать до підприємства, шляхом їх продажу з метою
відтворення використаних засобів підприємства та отримання прибутку для
задоволення різних потреб підприємства та його власників.
У бухгалтерському обліку цей процес представлений сукупністю операцій,
які пов’язані з реалізацією виробленої продукції іншим підприємствам і
організаціям.
Місце та роль процесу реалізації в суспільному відтворенні визначається
за відповідного господарського механізму, який встановлює умови здійснення
реалізації та умови розрахунків для реалізованої продукції, досить часто регулює
ціни. Визначення поняття та моменту здійснення реалізації було знайдено
відображенням у законодавчих актах, що регулюють сплату податків.
В національному стандарті П(С)БО 15 «Дохід» міститься порядок
визначення, оцінка та розкриття у фінансовій звітності доходу, який виникає в
результаті реалізації чи використання активів підприємства іншими суб’єктами
господарювання. В цьому стандарті фактично визначається період відображення
у звітності, а значить і у фінансовому обліку також, виручки від реалізації у всіх
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її аспектах. Реалізованою вважається та сільськогосподарська продукція, за яку
на рахунок підприємця-виробника надійшли кошти від покупця продукції. Якщо
проводиться передоплата за продукцію, то реалізованою вона вважається по мірі
її відвантаження покупцями. В умовах бартерного обміну продукція буде
вважатися реалізованою, у тому випадку, коли надійшли товари обміну на
відповідну вартість відпущеної продукції, на яку належним чином оформлені
документи [4].
Фактичний відпуск готової продукції зі складу або цеху продавців
проводиться списанням її з матеріально відповідальних осіб та відвантажується
покупцям на підставі доручення на право одержання цінностей, накладної, а за
необхідності перевезення продукції – товарно-транспортної накладної.
Розрахунковими документами при реалізації продукції є: договір-угода,
рахунки-фактури, платіжні вимоги, в яких зазначаються дані (найменування,
кількість, ціна, вартість тощо) про відвантажену продукцію. Початком процесу
реалізації є оприбуткування готової продукції, а закінченням даного процесу –
отримання коштів від покупців. Коефіцієнт товарності визначається
відношенням реалізованої продукції до виготовленої. Чим більше буде
реалізовано продукції та менше буде залишатися готової продукції для потреб
господарства, тим рівень товарності такої продукції буде вищий [7].
До основних завдань обліку процесу реалізації продукції відносять:
забезпечення інформації про обсяг реалізованої продукції за її видами; своєчасне
документальне оформлення кожної партії реалізованої продукції; виявлення
фінансових результатів по підприємству в цілому та окремих видів продукції;
контроль за своєчасним надходженням плати за реалізовану продукцію;
забезпечення контролю за формуванням повної собівартості продукції;
забезпечення контролю за рівнем реалізаційних цін.
На даний час велика кількість підприємств з тих, які мають певні технічні
можливості, а сільськогосподарські підприємства прагнуть підвищити рівень
обліку за допомогою його автоматизації, - в останній період переходять на по
асортиментний облік продукції. В аналітичному обліку сільського господарства
важливим є визначення об’єктів. Собівартість товарної продукції, яка
реалізується, характеризують витрати на виробництво та збут протягом усього
періоду, який пішов на виготовлення та реалізацію цієї продукції. Фінансові
результати підприємств складаються з прибутків від реалізації продукції,
виконаних робіт, наданих послуг, а також від позареалізаційної діяльності.
Вартість продукції, яку отримує продавець за реалізаційними цінами
називається виручкою. Наскільки великою буде виручка залежить від: рівня
реалізаційних цін; кількості реалізованої продукції; асортименту продукції.
Кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства є прибуток або
збиток. Яким буде результат залежить від таких факторів як, обсяг і структура
реалізованої продукції, зміна собівартості реалізованої продукції та реалізаційні
ціни на сільськогосподарську продукцію [7].
Прибуток певним чином являється у вигляді частини додаткового
продукту, який виражений у грошовому виразі та після реалізації продукції
повністю або частково перебуває у розпорядженні підприємства. Валова
продукція, валовий і чистий доход являються основними складовими частинами
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при формуванні фінансових результатів. Дані показники мають вартісний вираз
та відображаються при складані звітності сільськогосподарських підприємств. В
циклі кругообігу господарських засобів завершальною стадією є реалізація
продукції. Підприємство, яке стабільно працює, протягом процесу реалізації
повертає всі витрати, які пішли на виготовлення та збут продукції, а товар
перетворюється в гроші. Для того щоб визначити фінансовий результат, який
отримаємо від реалізації продукції потрібно порівняти наступні показники:
фактичну собівартість, що вийшла на підприємстві та фактичну виручку
реалізованої продукції, яку отримали від покупців.
В бухгалтерському обліку процес реалізації продукції, виконаних робіт та
наданих послуг обліковується за допомогою системи рахунків. За допомогою
рахунка 90 «Собівартість реалізації», здійснюється узагальнення інформації про
собівартість готової продукції, наданих послуг та виконаних роботах. Фактична
собівартість реалізованої продукції показується за дебетом цього рахунку, а за
кредитом відображається сума, яка в подальшому списується на дебет рахунку
79 «Фінансові результати». Як правило, закриття рахунку 90 «Собівартість
реалізації» відбувається в кінці звітного періоду.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів та послуг) відображається
за допомогою рахунку 70 «Доходи від реалізації», яка була нарахована чи
отримана підприємством протягом звітного періоду, нараховується з початку
року наростаючим підсумком. Для того щоб на цьому рахунку можна було
визначити чистий доход підприємства на дебеті рахунку 70 «Доходи від
реалізації» показують податки, які сплачують з доходу, а також частину доходу,
яка передається іншим підприємствам за договорами комісії, за договорами про
спільну діяльність тощо [7].
Для розмежування витрат на основну діяльність рахунок 90 «Собівартість
реалізації» має такі субрахунки: 901 «Собівартість реалізованої готової
продукції»; 902 «Собівартість реалізованих товарів»; 903 «Собівартість
реалізованих робіт і послуг» [7].
Дебет рахунка 90 «Собівартість реалізації» кореспондує з кредитом
рахунків: 21 «Поточні біологічні активи», 23 «Виробництво», 26 «Готова
продукція», 26 «Товари». До первинних документів з обліку доходів від
реалізації продукції належать договори купівлі-продажу, товарно-транспортні
накладні, платіжні вимоги, прибуткові касові ордера, виписки банку, акти
виконаних робіт, рахунки-фактури, бухгалтерські довідки [2].
В бухгалтерській звітності передбачені статті за якими ведеться
аналітичний облік доходів (прибутків) та збитків. Протягом року на цих
аналітичних рахунках здійснюють записи планової собівартості реалізованої
продукції, наданих послуг та робіт. В кінці року, коли вже визначили фактичну
собівартість продукції, проводять коригування планової собівартості та
фінансових результатів на рахунках обліку реалізації [1].
Для ефективного розвитку підприємств важливе значення становить
оптимальний розподіл прибутку. Через податки, податкові пільги, економічні
санкції держава здійснює свій вплив на основні напрями використання прибутку.
Після того як відбулися відрахування в бюджет, та частина прибутку, яка
залишилася самостійно використовується підприємством для його економічного
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та соціального розвитку.
Отже, особливості ведення обліку процесу реалізації продукції на
сільськогосподарському підприємстві залежать від вчасно та достовірно поданої
інформації про обсяг і структуру реалізованої підприємством продукції; від
контролю виконання договірних зобов'язань щодо поставки товарної продукції;
від нарахування та сплати належних до обсягу реалізації податків та зборів та від
визначення ціни реалізації та фінансових результатів як у цілому за
підприємством, так і за окремими видами продукції.
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Остапчук М.О.
здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ
БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ
У статті розглянуто ефективність державного фінансового контролю в
Україні, охарактеризовано його суть та значення, розкрито види та форми
контролю.
Ключові слова: фінансовий контроль, Державний бюджет України (загальний і
спеціальний фонд), бюджетні програми, виконання бюджетних програм.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблемою виконання
бюджету є ефективне використання бюджетних коштів. Питання державного
контролю виконання бюджетних програм є важливим, результати якого
підвищать ефективність використання державних ресурсів. Удосконалення
системи державного фінансового контролю, дасть змогу зробити її більш
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відкритою та прозорою для суспільства та надавати інформацію про те, як
держава досягає поставлених завдань і цілей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток теорії
і практики фінансового контролю використання бюджетних коштів зробили
відомі українські та зарубіжні вчені. Фінансовий контроль у різні періоди
досліджувався такими науковцями, як: О.О. Анісімов, М.Ф. Базась, Ф.Ф.
Бутинець, Е.О. Вознесенський, О.Ю. Грачова, Л.В. Гуцаленко, І.М. Іванова, Є.В.
Калюга, С.П. Опьонишев, Н.Д. Погосян, Л.А. Савченко, С.В. Степашин, І.П.
Устинова, О.П. Пащенко, С.О. Шохін та іншими. Вивченням державного
фінансового контролю як діяльності державних органів займались: В.В. Бурцев,
П.К. Германчук, В.К. Симоненко, І.Б. Стефанюк, Н.І. Рубан.
Формування цілей статті. Мета статті полягає в розкритті сутності
державного фінансового контролю та з’ясуванні шляхів удосконалення
контролю за використанням фінансових ресурсів бюджетними установами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Державний бюджет України –
це головний загальнодержавний фонд централізованих коштів, який складається
із загального та спеціального фонду, для забезпечення усіх функцій і завдань
держави протягом бюджетного періоду. Для реалізації загальних функцій
держави – використовують кошти загального фонду, а із спеціального фонду
кошти надходять на конкретну мету.
Видатки по напрямку соціальна, трудова та професійна реабілітація
інвалідів здійснюються лише за рахунок коштів спеціального фонду Державного
бюджету України.
Джерелом цих коштів є надходження сум адміністративногосподарських
санкцій та пені, які використовуються Фондом виключно у відповідності та на
напрямки, визначені у статті 20 Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» та згідно із Порядком використання суми
адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу
робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного
бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007
р. №70.
В умовах обмеженості державних ресурсів значної актуальності набуває
проблема досягнення ефективності бюджетних видатків та удосконалення
фінансового контролю виконання бюджетних програм. Зростання ефективності
витрат бюджету аналогічне зростанню ресурсів, але без збільшення податкового
тягаря і державної заборгованості, тому це зростання слід розглядати як умову
успішного розвитку економіки, культури і країни загалом.
Державний фінансовий контроль - одна з найважливіших функцій
державного управління. У широкому розумінні державний фінансовий контроль
- це встановлена законодавством діяльність органів державної влади і управління
всіх рівнів з виявлення та попередження:
- помилок і зловживань в управлінні державними грошовими та іншими
матеріальними ресурсами, а також контроль за використанням у господарській
діяльності об'єктів державної власності;
порушення
фінансово-господарського,
зокрема
бюджетного,
законодавства;
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-

- недоліків організації системи управління фінансово-господарською
діяльністю державних органів, підприємств та організацій.
З огляду на це, оцінка ефективності бюджетних видатків має проводитися
на всіх етапах бюджетного процесу (бюджетне планування, формування
бюджету, виконання бюджету) має важливе практичне значення.
На думку Савченко Л.А., державний фінансовий контроль – вид
фінансового контролю, що спрямований на забезпечення інтересів держави,
охоплює всі операції пов’язані з рухом державних коштів, управлінням
державним майном та здійснюється органами державної влади і управління, а
також спеціалізованими державними органами фінансового контролю [2, с. 504].
У наукових працях вітчизняних і зарубіжних авторів багато уваги
приділено проблемі упорядкування і застосування основних видів і форм
державного фінансового контролю. Проте, єдиного підходу до їх класифікації не
вироблено, що спричиняє плутанину у визначенні функцій і повноважень
контрольних органів, а також неможливість оцінити рівень загроз.
Відсутність єдиної класифікації державного фінансового контролю в
Україні зумовлена кількома чинниками:
- різні підходи науковців і практиків до критеріїв і формату класифікації
державного фінансового контролю;
- пряма залежність системи державного фінансового контролю від системи
державного управління, яка постійно зазнає реформування;
- трансформація фінансово-господарських аспектів діяльності держави у
зв’язку з переходом економіки до ринкових відносин.
Таким чином, єдина класифікація державного фінансового контролю має
бути науково обґрунтованою.
Нині серед українських і російських фахівців найпоширеніший підхід, що
визначає необхідність розмежовувати поняття «види» і «форми» контролю, а
відповідний вид контролю може бути організований у різних формах та різними
методами.
З цим підходом можна погодитися лише в загальному аспекті. Для
створення класифікації недостатньо просто розмежувати поняття. Потрібно
визначити чіткі критерії, за якими систематизувати державну функцію
фінансового контролю. Спираючись на власний практичний досвід і вивчення
теоретичних основ, І. Іванова першим і головним критерієм у класифікації
фінансового контролю пропонує вид фінансового контролю [3].
Як економічна категорія поняття «вид» — це класифікаційна одиниця у
систематиці, яка об’єднує розряд предметів і явищ з однаковими ознаками, що
належать до загального розряду.
Види державного фінансового контролю, класифікуються за ознаками:
залежно від часу проведення;
за інформаційним забезпеченням;
залежно від характеру взаємовідносин суб’єкта та об’єкта;
за відношенням до власника;
за формами здійснення.
Залежно від часу проведення державний фінансовий контроль поділяється
на: попередній, поточний, наступний (ретроспективний).
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За інформаційним забезпеченням фінансовий контроль поділяють на
документальний і фактичний.
Залежно від характеру взаємовідносин суб’єкта та об’єкта державного
фінансового контролю державний фінансовий контроль поділяється на види:
зовнішній контроль та внутрішній контроль.
За відношенням до власника фінансовий контроль поділяють на
внутрішньовідомчий і внутрішньогосподарський.
За формами здійснення фінансового контролю розрізняють: ревізії, аудит,
тематичні перевірки, камеральні перевірки, фінансові експертизи, службове
розслідування, слідство.
Крім того, Савченко Л.А. вказує, що державний фінансовий контроль
залежно від правового статусу суб’єктів фінансового контролю, їх контрольних
повноважень можна поділити на такі підвиди: загальнодержавний і відомчий.
Гуцаленко Л.В. та інші зазначають, що державний фінансовий контроль,
як різновид фінансового контролю, що здійснюється відповідними органами
державного фінансового контролю, полягає у встановленні фактичного стану
справ щодо дотримання вимог чинного законодавства на підконтрольному
об’єкті, спрямований на забезпечення законності, фінансової дисципліни і
раціональності в ході формування, розподілу, володіння, використання та
відчуження активів, що належать державі, а також використання коштів, що
залишаються у суб’єкта фінансових правовідносин у зв’язку з наданими
пільгами за платежами до бюджетів, державних позабюджетних фондів та
кредитів, отриманих під гарантії Кабінету Міністрів України [1, с. 424].
Здійснення державного фінансового контролю за виконанням бюджетних
програм прямо передбачено нормативно-правовими актами держави. Передусім
такі норми визначені у главі 17 Бюджетного кодексу України, де закріплені
повноваження за Верховною Радою, Рахунковою палатою, Міністерством
фінансів, Державним казначейством, державною контрольно-ревізійною
службою, Верховною Радою, місцевими радами та державними адміністраціями.
Так статтею 113 Кодексу визначено, що органи Державної фінансової інспекції
України здійснюють контроль за цільовим та ефективним використанням коштів
державного та місцевих бюджетів. Цю норму уточнено наказом Міністерства
фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (п.
3) [4], яким передбачено здійснення органами державної контрольно-ревізійної
служби у ході проведення ревізій і перевірок контролю за цільовим та
ефективним витрачанням коштів державного бюджету відповідно до паспортів
бюджетних програм. Зазначено також, що за результатами здійснення такого
контролю до 1 квітня року, наступного за звітним, слід подавати Міністерству
фінансів відповідну інформацію для врахування при формуванні проекту
державного бюджету на наступні бюджетні періоди.
Оскільки кожна з категорій бюджетних програм має специфічні цілі і
завдання, то й методичні підходи до фінансового контролю виконання
бюджетних програм мають різнитися. Одним з важливих аспектів підвищення
ефективності бюджетних видатків є оцінка діяльності бюджетних установ.
Показники результативності та якості мають вказувати на соціальний
ефект від виконання бюджетної програми. Світова практика свідчить, що
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державний контроль за виконанням програм здійснюється у двох видах:
фінансового аудиту та аудиту адміністративної діяльності.
Аудит Адміністративної діяльності (в Україні частіше його називають
операційним аудитом) здійснюється переважно там, де є соціальна проблема і
потрібно знайти її розв'язання. Фінансовий аудит відштовхується від потоків
бюджетних коштів. При їх споживанні, незалежно від виконання чи невиконання
результативних показників програми, виникає об'єктивна необхідність
поточного чи подальшого фінансового контролю щодо достовірності фінансової
звітності та законності використання бюджетних коштів. Таким чином,
використання бюджетних коштів обов'язково підлягає фінансовому аудиту,
водночас операційний аудит щодо виконання програм не завжди є обов'язковим
(зокрема, коли програма фінансується на 100 % з бюджету і не має свідчень про
її невиконання). Також державні цільові програми можуть підлягати контролю
як у вигляді операційного, так і фінансового аудиту. Підставою для застосування
операційного аудиту в цьому випадку є наявність соціальної проблеми, яку
потрібно розв'язати, а для фінансового аудиту – неперевірених в межах програми
обсягів бюджетних видатків.
При сестиматичному контролі видатків бюджетних установ
забезпечується дотримання принципів законності, доцільності та ефективності
розпорядчих і виконавчих дій з управління державними фінансовими ресурсами,
матеріальними цінностями і нематеріальними об'єктами, їх збереження та
збільшення для виконання бюджетних програм. Зокрема, мова йде про те, що:
– підвищується відповідальність за витрачання державних коштів, їх
цілеспрямоване, кваліфіковане, економічне та ефективне використання;
– відповідальність за використання державних ресурсів стає все більш
реальною, посилюються вимоги до виконання законодавчо-правових норм у
регулюванні ресурсно-майнових відносин;
– контроль ефективності використання державних коштів повинен мати
високий рівень незалежності, оскільки це є передумовою його достовірності та
результативності.
Що стосується ситуації достовірності формування фінансової та
бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, у
тому числі зведеної бюджетної звітності, вона перевіряються органами
Казначейства в частині відповідності аналогічним даним, відображенним у
бухгалтерському обліку органів Казначейства, у терміни, встановлені
Казначейством України та органами Казначейства у межах термінів, визначених
Бюджетним кодексом України для подання звітності про виконання Державного
бюджету України. Оцінка ефективності бюджетних програм передбачає заходи
з моніторингу,
аналізу та контролю за цільовим та ефективним
використанням
бюджетних
коштів.
Головними
розпорядниками
та
іншими
учасниками
бюджетного
процесу
здійснюється оцінка ефективності бюджетних програм в межах своїх
повноважень.
Висновки з цього дослідження. Підсумовуючи вищевикладене, можна
зробити наступні висновки: по-перше, в Україні існують об'єктивні фактори, які
зумовлюють необхідність здійснення державного фінансового контролю
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виконання бюджетних програм; по-друге, такий контроль має бути
систематичним і охоплювати всі видатки бюджетної установи; по-третє, для
здійснення державного фінансового контролю виконання бюджетних програм в
Україні створено мінімально необхідну правову базу.
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ДЕБІТОРАМИ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
В статті розглянуто економічну сутність розрахунків з різними дебіторами,
значна увага приділена класифікації дебіторської заборгованості підприємства
з урахуванням діючих нормативних актів.
Ключові слова: дебітор, дебіторська заборгованість з різними дебіторами,
розрахунки.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями.
Ефективна система управління дебіторською заборгованістю необхідна,
перш за все, керівникам комерційних організацій. Така необхідність зумовлена
тим, що часто дебіторка накопичується в прискореному темпі і неможливо
грамотно визначити, що і в якій послідовності варто починати для її стягнення.
Крім цього, система роботи з дебіторською заборгованістю включає в себе
побудову структури роботи з клієнтами в умовах відстрочки платежу.
Правильно вибудувана система сприяє тому, що робота організації буде
результативна і буде приносити прибуток, а також сприяє зменшенню ризиків
організації.
Для побудови ефективної системи управління дебіторською заборгованістю
необхідно організувати роботу за двома основними напрямками: робота з
поточною дебіторською заборгованістю і робота з новими контрагентами.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вагомі дослідження
питань регулювання організації управління та удосконалення обліку розрахунків
із покупцями та замовниками здійснили вітчизняні дослідники: Бехверхий К.,
Білик М.Д., Бутинець Ф.Ф., Гавриленко В.О. Ловінська Л.Г., Нашкерська Г.В.
Приходько І.П., Шесторікова В.В. та інші. Однак, залишаються невирішеними
ряд теоретичних та практичних питань щодо забезпечення інформаційних
потреб користувачів про розрахунки з різними дебіторами.
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Формулювання цілей статті. Метою дослідження є аналіз особливостей
організації управління розрахунками з різними дебіторами з огляду облікових
потреб.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи загальний підхід до
визначення поняття дебіторської заборгованості, можна відмітити, що вона являє
собою суму, яка підлягає отриманню підприємством покупців, замовників та
інших контрагентів при операціях, що потребують відтермінування термінів
оплати.
При цьому такі покупці, замовники та інші контрагенти стають дебіторами
по відношенню до підприємства.
Економічна література подає загальну класифікацію дебіторської
заборгованості та визначає місце розрахунків з різними дебіторами в загальній
структурі дебіторської заборгованості підприємства (рис.1).
Дебіторська заборгованість
Довгострокова
Заборгованість за майно,
що передано у фінансову
оренду
Довгострокові векселі
одержані

Інша дебіторська
заборгованість

Поточна

Розрахунки з покупцями
та замовниками

Розрахунки за виданими
авансами

Резерв сумнівних боргів

Розрахунки і
підзвітними особами

Сумнівна

Розрахунки за
нарахованими доходами
Розрахунки за
претензіями
Розрахунки за
відшкодуванням
завданих збитків

Рисунок 1 – Класифікація дебіторської заборгованості
Ефективне управління дебіторською заборгованістю потребує встановлення
порядку роботи з дебіторською заборгованістю, спрямованого на своєчасне
виявлення простроченої дебіторської заборгованості та її погашення.
Основним завданням роботи з дебіторською заборгованістю є ефективне
правове взаємодія з боржником (дебітором), який не виконав або неналежним
чином виконав договірні зобов'язання, з метою отримання від них належної
винагороди.
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Серед основних понять, які необхідно опрацювати працівникам
підприємства, що будуть працювати з розрахунками з дебіторами є:
- дебіторська заборгованість – це заборгованість покупця, замовника,
контрагента перед підприємством з виплати винагороди за договором про
надання послуг, виконання робіт;
- безнадійна дебіторська заборгованість – це дебіторська заборгованість,
отримання якої неможливо внаслідок неплатоспроможності покупця, замовника,
контрагента або інших причин.
- нормальна дебіторська заборгованість – це дебіторська заборгованість
покупця, замовника, контрагента, отримання якої можливо в результаті вжитих
кредитором дій щодо витребування з замовника належної винагороди.
Залежно від термінів погашення дебіторська заборгованість відноситься до
короткострокової (поточної) заборгованості з терміном погашення від 1 місяця
до 3 місяців або довгострокової заборгованості з терміном погашення понад 12
місяці.
Необхідно відмітити, що дебіторська заборгованість виникає з моменту
виставлення рахунку-фактури або іншої підстави.
Термін погашення заборгованості за надані реалізовані товари, надані
послуги, виконані роботи визначається за умовами договору.
До осіб на підприємстві, що відповідальні за виявлення дебіторської
заборгованості належать:
- фінансовий директор;
- працівник фінансової служби (бухгалтерії), на якого покладено
безпосереднє ведення реєстру дебіторської заборгованості;
- помічник генерального директора по договірній роботі або юрист;
- керівник підрозділу.
Під час виявлення дебіторської заборгованості необхідно врахувати.
З метою виявлення дебіторської заборгованості фінансовий директор або
головний бухгалтер організовує ведення єдиного реєстру дебіторської
заборгованості, в якому зазначаються: повне найменування підприємстваборжника, організація-дебітор, особа-дебітор; сума заборгованості, дата і
підстава виникнення заборгованості, реальність погашення дебіторської
заборгованості, які заходи вживалися для погашення дебіторської заборгованості
та примітки.
Заповнення реєстру дебіторської заборгованості проводиться щомісячно
(або щотижня) відповідальними особами за виявлення дебіторської
заборгованості в наступній послідовності:
- фінансова служба або інший підрозділ не пізніше перших трьох робочих
днів місяця, наступного за звітним, на підставі бухгалтерських даних вносить
відомості до таких розділів реєстру дебіторської заборгованості, як повне
найменування підприємства-боржника, організація-дебітор, особа-дебітор сума
заборгованості, дата і підстава виникнення заборгованості. Підставою для
включення до реєстру є виставлений рахунок-фактура або інший первинний
документ протягом місяця (тижні). Після заповнення зазначених розділів реєстру
надсилається електронною поштою керівникам підрозділів, працівнику по
договірній роботі (або юристу) для подальшого заповнення розділів реєстру;
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- протягом двох днів з моменту отримання реєстру дебіторської
заборгованості керівник підрозділу і працівник по договірній роботі (або юрист)
заповнюють такі розділи реєстру дебіторської заборгованості, як реальність
погашення дебіторської заборгованості і які заходи вживалися для погашення
дебіторської заборгованості, і негайно передають його фінансовому директору
або головному бухгалтеру. У примітці керівник підрозділу і працівник по
договірній роботі (або юрист) вказують додаткову інформацію, пропозиції щодо
її погашення замовниками, покупцями або іншими контрагентами; про причини
її непогашення; можливості стягнення та інші відомості, що мають значення в
подальшому для ведення роботи по примусовому стягненню дебіторської
заборгованості.
Скоригований реєстр дебіторської заборгованості фінансовий директор або
головний бухгалтер не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним,
передає відповідальній особі. Копію реєстру дебіторської заборгованості
фінансовий директор направляє працівнику по договірній роботі (або юристу).
В процесі погашення дебіторської заборгованості виникають такі
особливості.
Керівники підрозділів та працівник по договірній роботі (або юрист),
отримавши реєстр дебіторської заборгованості, здійснюють заходи, спрямовані
на погашення замовником дебіторської заборгованості.
При проведенні роботи, спрямованої на погашення дебітором дебіторської
заборгованості використовуються наступні форми:
- проведення переговорів з метою отримання належного за договором про
надання послуг (виконання робіт) винагороди в позасудовому порядку
(уточнення строків та порядку погашення дебіторської заборгованості);
- підготовка та направлення письмових звернень з питання погашення їм в
добровільному порядку дебіторської заборгованості;
- підготовка та направлення претензій та позовних заяв до арбітражного
суду про стягнення із замовника винагороди за надані йому послуги, виконані
роботи.
У разі ненадходження винагороди від замовника після закінчення:
- трьох (або інший період) тижнів з моменту виставлення рахунку-фактури
працівник по договірній роботі (або юрист) здійснює телефонний дзвінок про
нагадуванні оплатити надані послуги, роботи, або керівник підрозділу проводить
переговори з питання погашення дебіторської заборгованості;
- півтора місяців (або інший період) з моменту виставлення рахункуфактури керівник підрозділу направляє замовнику лист-нагадування про гасінні
в добровільному порядку дебіторської заборгованості. Проект листанагадування до замовника готує працівник по договірній роботі (або юрист).
Якщо в ході переговорів дебітор просить про відстрочення оплати в зв'язку з
важким фінансовим становищем або дебітор направляє письмову відповідь з
проханням про відстрочення оплати, керівник підрозділу повинен оцінити,
наскільки ризиковано надання відстрочки платежу того чи іншого дебітора за
такими критеріями: період роботи з дебітором; період існування самого
підприємства (кількість років з моменту його державної реєстрації); обсяг
накопиченої дебіторської заборгованості; фінансове становище дебітора. У разі
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ненадходження протягом двох тижнів (або інший термін) від дебітора письмової
відповіді з проханням про відстрочення оплати керівник підрозділу направляє
лист-вимогу про погашення дебітором в добровільному порядку дебіторської
заборгованості. Проект листа-вимоги до дебітора готує працівник по договірній
роботі (або юрист);
- трьох місяців (або інший термін) з моменту виставлення рахунку-фактури
керівник підрозділу направляє дебітору претензію про погашення заборгованості
і сплати штрафних санкцій. Проект претензії готує працівник по договірній
роботі (або юрист) і передає для підписання керівнику підрозділу (або
генеральному директору, або відповідальної особи за цей напрям). Претензія
повинна бути складена в письмовій формі у двох примірниках: один залишається
у склала її боку, другий передається стороні, яка порушила договірні
зобов'язання. Факт передачі претензії повинен бути зафіксований: претензія
може бути вручена під розписку, передана по факсу і відправлена
рекомендованим листом з повідомленням. У претензії підприємство описує
допущене дебітором порушення договірних зобов'язань і пред'являє їй відповідні
вимоги. При цьому можуть наводитися посилання на положення укладеного між
сторонами договору, статті Цивільного кодексу, інші нормативні акти;
- понад три місяці (або інший термін) з моменту виставлення рахункуфактури і в разі невиконання дебітором пред’явлених вимог щодо погашення
дебіторської заборгованості підприємство вживає заходів для витребування
дебіторської заборгованості в судовому порядку. Відповідно до вимог
Цивільного кодексу за користування чужими грошовими коштами (кредитора)
внаслідок ухилення від оплати наданих послуг (виконаних робіт), інший
прострочення в оплаті на боржника накладається зобов'язання зі сплати
відсотків, розмір якого визначається обліковою ставкою банківського відсотка
на день виконання грошового зобов'язання. При цьому необхідно мати на увазі,
що основна сума боргу (дебіторська заборгованість) в цій частині збільшується
в бухгалтерському обліку і звітності лише на суми відсотків, визнаних судом або
боржником за позовом кредитора.
При списанні дебіторської заборгованості потрібно врахувати наступне.
На підставі результатів аналізу дебіторської заборгованості фінансовий
директор або головний бухгалтер за погодженням з генеральним директором
приймає рішення про списання дебіторської заборгованості.
Дебіторська заборгованість підлягає списанню:
- після закінчення терміну позовної давності;
- в разі визнання боргів нереальними до стягнення.
Відповідно до Цивільного кодексу загальний строк позовної давності
встановлено в три роки. Перебіг строку позовної давності для пред'явлення
вимог до дебітора про погашення дебіторської заборгованості починається після
закінчення терміну виконання робіт, надання послуг.
Списання дебіторської заборгованості після закінчення терміну позовної
давності проводиться за рахунок зменшення прибутку або резерву сумнівних
боргів відповідно до прийнятої облікової політики і чинним законодавством в
галузі бухгалтерського обліку. Списання дебіторської заборгованості
проводиться на підставі наказу.
371

У разі визнання боргів нереальними до стягнення списання дебіторської
заборгованості проводиться до закінчення терміну позовної давності відповідно
до законодавства України. Підставою для списання дебіторської заборгованості
є «Акт на списання дебіторської заборгованості», що містить всі реквізити
первинного облікового документа: найменування; Дата складання;
найменування організації, від імені якої складено документ; зміст господарської
операції; вимірювачі господарської операції в натуральному і грошовому
вираженні; найменування посад осіб, відповідальних за здійснення
господарської операції і правильність її оформлення; особисті підписи
зазначених осіб. Акт обґрунтовує нереальність боргу для стягнення.
На підставі даного акту генеральний директор видає наказ про списання
дебіторської заборгованості.
При контролі погашення дебіторської заборгованості здійснюється:
- контроль над веденням реєстру дебіторської заборгованості покладається
на фінансового директора або головного бухгалтера;
- контроль над виконанням дебіторами зобов'язань з погашення дебіторської
заборгованості покладається на фінансову службу або бухгалтерію і працівника
по договірній роботі (або юриста).
- контроль над виконанням заходів щодо витребування дебіторської
заборгованості підприємства покладається на працівника по договірній роботі
(або юриста).
Висновки. Побудова результативної системи роботи з дебіторською
заборгованістю – це ефективний інструмент, який дозволяє запобігти
виникненню прострочених боргів і скоротити часові, трудові і фінансові витрати
підприємства при управлінні дебіторкою. Аналіз існуючої системи роботи з
дебіторською заборгованістю дозволить побачити перспективи і своєчасно
підібрати методи роботи з уже виникла заборгованістю. Профілактичні заходи
необхідні для запобігання утворенню дебіторки. Впровадження системи роботи
з заборгованістю дозволить керівникам компаній грамотно мінімізувати ризики
і ефективно стягувати борги.
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ООБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ В ЧАСТИНІ СКЛАДАННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ
КОШТОРИСІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
У статті розглянуто сутність та особливості проведення державного
фінансового контролю за доцільним та ефективним використанням фінансових
ресурсів в частині складання і затвердження кошторисів бюджетних установ.
Визначено, що кошторис доходів і видатків є основним фінансовим документом,
яким керується в ході своєї діяльності кожна бюджетна установа.
Проаналізовано основні порушення у частині виконання кошторису доходів і
видатків бюджетних установ.
Ключові слова: бюджетна установа, кошторис, лімітна довідка, план
асигнувань, порушення, фінансовий контроль.
На сьогодні кількість порушень у бюджетній сфері залишається настільки
значною, що вимагає безперервного контролю за ефективністю управління
бюджетними коштами. Саме тому працівники органів Державної аудиторської
служби України при проведенні інспектування фінансово-господарської
діяльності установ приділяють особливу увагу питанням правильності складання
кошторисів, їх затвердження, дотримання законодавчих вимог щодо виконання
кошторису, внесення в них змін і виконання кошторисів. Як свідчить практика
проведення інспектування, бюджетними установами допускаються порушення
при складанні, затвердженні, внесенні змін і виконанні кошторисів.
Питанням державного фінансового контролю за доцільним та ефективним
використанням фінансових ресурсів у частині складання і виконання кошторисів
бюджетних установ присвячено ціла низка праць вітчизняних науковців, серед
яких слід відзначити Л.В. Гізатуліна, Т.І. Єфименко, Є.В. Калюга, С.О. Левицька,
Л.Г. Ловінська, В.М. Метелиця, С.В. Свірко, Н.І. Сушко, О.О. Чечуліна та ін.
На всіх стадіях бюджетного процесу його учасники мають забезпечити
фінансовий контроль та аудит ефективності використання бюджетних коштів,
що передбачено законодавством України, а саме частинами 1, 2 статті 19
Бюджетного кодексу України.
Обов'язковість проведення державного фінансового контролю закріплена
Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.
Відповідно до пункту 2 статті 19 Бюджетного кодексу на всіх стадіях
бюджетного процесу здійснюються контроль за дотриманням бюджетного
законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами
відповідно до законодавства.
373

Згідно із ст. 2, п. 30 Бюджетного Кодексу України, кошторис - це основний
плановий фінансовий документ бюджетної установи. Кошторисом на
бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень
та розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та
здійснення платежів для виконання бюджетною установою досягнення
результатів та своїх функцій, визначених відповідно до бюджетних
призначень [2, с. 315].
Кошторис складається з двох частин:
- загального фонду, що містить обсяг надходжень із загального фонду
бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на
виконання бюджетною установою основних функцій;
- спеціального фонду, 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,
також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою
основних функцій.
Невід'ємною частиною кошторису є план асигнувань, що затверджується
разом із кошторисом. План асигнувань - це щомісячний розподіл асигнувань,
який затверджений у кошторисі за скороченою формою економічної
класифікації, що регламентує взяття установою зобов'язань упродовж
календарного року [1, с. 124].
Бюджетні кошти можуть виділятися лише за наявності затверджених
кошторисів і планів асигнувань. Установи мають право брати бюджетні
зобов'язання, витрачати бюджетні кошти на цілі, визначені затвердженими
кошторисами.
При здійсненні контролю за правильністю складання і виконання
кошторисів бюджетних установ перевірці підлягають такі основні документи [1,
с. 160]:
- бюджетний запит, кошторис бюджетної установи, розрахунки до
загального та спеціального фондів кошто0 рису, плану асигнувань загального
фонду бюджету, план спеціального фонду бюджету, лімітні довідки про
бюджетні асигнування, довідки про внесення змін до кошторису і плану
асигнувань;
- картки аналітичного обліку готівкових операцій; картки аналітичного
обліку касових видатків, картки аналітичного обліку фактичних витрат, картки
аналітичного обліку отриманих асигнувань, книги обліку асигнувань та
прийнятих зобов'язань;
- звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №
2д, № 2м); звіти про виконання спеціального фонду кошторису
- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за
послуги (форма № 401д, № 401м), звіт про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 402д, № 402м),
звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(форма № 403д, № 403м), звіт про надходження і використання коштів,
отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів (форма № 40 4д), звіт про надходження та використання інших
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надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
(форма № 403д.1, № 403м.1), звіт про заборгованість за бюджетними коштами
(форма № 7д, № 7м).
Ревізія з питання правильності складання та затвердження кошторису,
внесення до нього змін та виконання кошторису передбачає здійснення
контролю за:
- дотриманням бюджетною установою напрямів (видів) діяльності
відповідно до покладених на неї функцій та завдань із задоволення суспільних
потреб та організаційної структури, визначених у Положенні про діяльність
установи;
- наявністю (у головних розпорядників) паспорта бюджетної програми, що
визначає суму коштів, необхідних для виконання бюджетної програми,
законодавчі підстави її реалізації, мету, завдання, напрями діяльності,
відповідальних виконавців та досягнення установою передбачених в ньому
результативних показників;
- наявністю затвердженого у встановленому порядку кошторису, плану
асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального
фонду бюджету, плану спеціального фонду та інших документів згідно з
нормативно-правовими актами Державного казначейства щодо касового
виконання державного (місцевого) бюджету за видатками;
- дотриманням порядку розгляду, затвердження та внесення змін до
кошторису;
- наявністю та обґрунтованістю розрахунків потреби в асигнуваннях
загального фонду бюджету на здійснення видатків за відповідними кодами
економічної класифікації або класифікації кредитування бюджету і деталізовані
за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за
одиницю;
- наявністю та обґрунтованістю розрахунків обсягу надходжень та видатків
за спеціальним фондом кошторису за кожним джерелом доходів та/або
фінансування бюджету чи повернення кредитів до бюджету та напрямком
використання цих коштів, а також відповідності вказаних показників показникам
бухгалтерської звітності за відповідні періоди;
- дослідженням фактичного стану фінансування установи та встановлення
причин її недофінансування (за наявності);
- відповідністю затверджених в кошторисі сум асигнувань загального фонду
бюджету на здійснення видатків або надання кредитів з бюджету, за
відповідними кодами економічної класифікації, граничним обсягам видатків
бюджету із загального фонду, доведеним лімітною довідкою;
- дотриманням порядку перерозподілу бюджетною установою у разі
потреби своїх асигнувань за визначеною законодавством процедурою з метою
попередження нецільового використання бюджетних коштів;
- відповідністю проведених фактичних та касових видатків затвердженим
обсягам асигнувань;
- обґрунтованістю утворення, повноти зарахування та законності
використання власних надходжень бюджетних установ у складі доходів та
видатків спеціального фонду кошторису;
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- відповідністю використаних бюджетних коштів їх цільовому призначенню
(у розрізі складових витрат та джерел їх фінансування);
- відповідністю обсягів взятих зобов'язань (виконаних робіт) бюджетним
асигнуванням, установленим кошторисом (планом використання бюджетних
коштів);
- дотриманням встановленого порядку коригування обсягів узятих
бюджетних зобов'язань за загальним фондом кошторису для проведення
видатків з цих зобов'язань зі спеціального фонду кошторису.
Основні вимоги щодо складання, затвердження, внесення змін та виконання
кошторисів доходів і видатків бюджетних установ визначені Постанови Кабінету
Міністрів України № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».
Згідно з п. 22 Порядку № 228 показники видатків бюджету або надання
кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису, повинні бути
обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом економічної
класифікації видатків або класифікації кредитування бюджету і деталізовані за
видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю.
Головні розпорядники під час розгляду проектів кошторисів, планів асигнувань
загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду
бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів
(крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів
використання бюджетних коштів зобов'язанім [4, с. 3]:
- забезпечити суворе виконання вимог законодавства, а також вказівок щодо
складання кошторисів на наступний рік;
- дотримуватися режиму економії, не допускати включення до кошторисів
бюджетних асигнувань, не обумовлених потребою;
- забезпечити в проектах кошторисів, планів асигнувань загального фонду
бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів
спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів
використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання
бюджетних коштів дотримання доведених у лімітних довідках річних обсягів
бюджетних асигнувань і їх помісячного розподілу з урахуванням термінів
проведення окремих заходів і можливості здійснення відповідних видатків
бюджету або пре залишення кредитів з бюджету протягом бюджетного періоду;
- не допускати прийняття в кошторисах сум, не підтверджених
розрахунками та економічними обґрунтуваннями.
Серед найбільш розповсюджених порушень у частині виконання кошторису
доходів і видатків бюджетних установ є порушення порядку внесення змін до
кошторису доходів і витрат бюджетних установ. Так, згідно з п. 47 Порядку №
228 зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану
надання кредитів із загального фонду бюджету та плану спеціального фонду,
план використання бюджетних коштів (крім плану використання бюджетних
коштів одержувача), помісячний план використання бюджетних коштів
вносяться у разі [4, с. 17]:
- виникнення потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань в розрізі
економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу
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бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та
спеціальним фондами розпорядника;
- передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника
бюджетних коштів іншому;
- прийняття рішення про зменшення бюджетних призначень головним
розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;
- прийняття рішення про перерозподіл видатків у межах загального обсягу
бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за
бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок
зменшення інших видатків;
- прийняття рішення про перерозподіл видатків бюджету на централізовані
заходи між адміністративно-територіальними одиницями;
- прийняття рішення про передачу нерозподілених бюджетних призначень
на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними
розпорядниками;
- прийняття рішення про скорочення видатків бюджету чи надання кредитів
за рахунок коштів загального фонду бюджету в цілому на рік;
- внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про
місцевий бюджет);
- виникнення необхідності в збільшенні видатків бюджету або надання
кредитів за рахунок коштів спеціального фонду бюджету в результаті
перевищення надходжень до цього фонду з урахуванням залишків бюджетних
коштів на початок року, не використаних у попередньому бюджетному періоді,
в порівнянні з надходженнями, врахованими в бюджеті.
Відповідно до п. 49 Порядку № 228 зміни до спеціального фонду кошторису
вносяться у разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду
разом з обсягом залишків бюджетних коштів на його рахунках на початок року
буде перевищувати відповідні надходження, враховані в кошторисі на
відповідний рік. При цьому в спеціальному фонді кошторису уточнений обсяг
видатків бюджету або надання кредитів з бюджету повинен дорівнювати сумі
уточненого обсягу доходів і залишків бюджетних коштів на початок року.
У разі коли фактичний обсяг власних надходжень з урахуванням залишків
бюджетних коштів на початок року бюджетних установ менший від планових
показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники
зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до
спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з
урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у
відповідному бюджетному періоді.
Так, включення недостовірних даних до бюджетних запитів, що призвело
до затвердження необґрунтованих бюджетних призначень або необґрунтованих
бюджетних асигнувань, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті ж дії, вчинені
особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж
порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 50 до 70
нмдг. Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з
перевищенням повноважень, встановлених БКУ або законом про Держбюджет
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на відповідний рік; включення до складу спеціального фонду бюджету
надходжень з джерел, не віднесених до таких БКУ або законом про Держбюджет
на відповідний рік, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від
50 до 70 нмдг.
Крім того, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без
встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч БКУ чи
закону про Держбюджет на відповідний рік, нецільове використання бюджетних
коштів тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 70 до 85 нмдг.
Ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному
стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на
посадових осіб від 85 до 100 нмдг.
Перевірка кошторису як основного планового документу бюджетної
установи відіграє важну роль в контролі бюджетної установи. Метою
інспектування фінансово-господарської діяльності будь-якої бюджетної
установи полягає насамперед в контролі за правильним та обґрунтованим
витрачанням бюджетних коштів. Специфіка діяльності бюджетних установ,
основним чином, полягає в їх зовнішньому фінансуванні. Відповідно, це
зумовлює необхідність впровадження таких напрямів їх роботи як планування
доходів і витрат установи та звітування про виконання кошторису.
Контрольні процедури щодо доходів і витрат бюджетних установ
здійснюються у два етапи. Перший етап передбачає здійснення перевірки
законності формування кошторису установи. Другим етапом контролю доходів і
витрат є перевірка дотримання виконання затвердженого кошторису.
Отже, перевірка кошторису як основного планового документу бюджетної
установи відіграє важну роль в інспектуванні бюджетної установи. Контроль має
важливе місце, він сприятиме подальшому розвитку та удосконаленню
складання та затвердження державного бюджету України. Саме контроль
питання достовірності формування кошторису є першочерговим, оскільки він
дає змогу зробити висновок, чи мало місце зайве виділення асигнувань або
недофінансування установи.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ
ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
У статті досліджено теоретичні основи та методичні аспекти аудиту
капітальних інвестицій підприємства. Визначено економічну сутність, мету
обліку капітальних інвестицій, класифікаційні ознаки капітальних інвестицій.
Ключові слова:капітальні інвестиції, централізовані капітальні інвестиції,
нецентралізовані капітальні інвестиції, дисконтова на сума окупності
капітальних інвестицій.
В даний час інвестиційна діяльність здійснюється в складних економічних
умовах, а також в умовах досить нестабільного соціально-економічного
положення в країні. До того ж безперервне зростання вартості будівництва,
залежність від дорогого банківського кредиту, а також небажання банків
вкладати засоби в довгострокові проекти в значній мірі стримують збільшення
об'ємів капітальних вкладень, капітального будівництва і введення виробничих
потужностей і об'єктів будівництва, що обумовлює складний фінансовий стан
підприємств та організацій і повільний розвиток виробництва продукції.
Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням його коштів
та джерел їх утворення. Фінансовий стан підприємства - це забезпеченість
власними обіговими коштами, стан нормованих запасів товарно-матеріальних
цінностей, стан та динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості,
оборотність коштів, платоспроможність та інші підсумки фінансовогосподарської діяльності підприємства, що дозволяють дати оцінку досягнутим
результатам, зробити висновки про рівень фінансово-економічного стану та про
наявність нереалізованих внутрішньогосподарських резервів.
Капітальні інвестиції підприємства являють собою один з головних
показників фінансово-господарської діяльності підприємства.
Капітальні вкладення є використанням суспільством валового
національного продукту на відтворення основних засобів. Формою вони
виступають як сукупність витрат на створення нових, а також технічне
переозброєння, реконструкцію і розширення основних засобів виробничого і
відтворювального призначення, що діють. Капітальні інвестиції мають важливе
народногосподарське значення, визначуване роллю, яку виконують знов
створені або модернізовані засоби праці в процесі виробництва матеріальних
благ, що створює умови для зростання і вдосконалення суспільного виробництва
і підвищення матеріального добробуту населення.
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Метою статті є дослідження теоретичної основи та методики аналізу
капітальних інвестицій підприємства та джерел їх фінансування в сучасних
умовах господарювання
Інформаційну базу дослідження складають закони України, накази,
постанови, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: Білуха
М.Т., Грабова Н.Н., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М., Криницький Р.І.,
Лахтіонова Л.А., Лушкин В. А., Пономарьов В.Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е.,
Носова С. С., Савицька Г.П., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.
Економічна природа інвестицій обумовлена закономірностями процесу
розширеного відтворення і полягає у використанні частини додаткового
суспільного продукту для збільшення кількості та якості всіх елементів системи
продуктивних сил суспільства [1, c.3].
Інвестиції в широкому сенсі можна визначити як витрати ресурсів, які
здійснюються з метою здобуття в майбутньому економічних вигід або прибутку.
У такому розрізі прийняття рішення про вкладення інвестицій відрізняються від
рішень, направлених на вжиток, для яких характерно, що витрати ресурсів
направлені на здобуття лише негайної корисності.
Інвестиційна діяльність, пов’язана зі здійсненням капітальних інвестицій,
має виключно важливе значення, оскільки створює основи для стабільного
розвитку економіки країни. Інвестиційні процеси, пов’язані з інвестиціями в
основний капітал, в Україні за останні роки суттєво активізувалися. Створені та
накопичені в країні основні засоби за рахунок здійснених капітальних інвестицій
є частиною майнового багатства країни, яке є основною складовою
національного багатства. Основні засоби є одним з найважливіших елементів
продуктивних сил, визначають їх рівень, а тому в ринкових умовах важливою
передумовою забезпечення ефективності господарювання підприємств є
відтворення виробничого потенціалу шляхом проведення поліпшень об’єктів
основних засобів, що призведе до підвищення рівня їх використання.
Капітальні інвестиції - це кошти, що спрямовуються на відтворення
основних засобiв, розширення, реконструкцію і модернізацію підприємств і
споруд, здійснення технічного прогресу у всіх галузях господарства,
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 збільшення економічних вигод
у майбутньому. Кінцевою метою капітальних інвестицій є розширене суспільне
виробництво. Виділяють чотири основні цілі капітальних вкладень (рис 1).
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Метою обліку капітальних вкладень є:
своєчасне, повне та достовірне
відображення всіх проведених
капітальних витрат за їх видами та
враховуються об'єктах

правильне визначення , а також
відображення первісної вартості
введення в дію об'єктів основних
засобів
забезпечення контролю за
виконанням плану капітальних
вкладень, плану введення в дію
виробничих потужностей та об'єктів
основних засобів

контроль за виконанням
встановленого плану
фінансування і мобілізації
внутрішніх ресурсів

Рисунок 1 - Основні цілі обліку капітальних вкладень
Основні засоби в процесі свого функціонування постійно переносять свою
вартість на готову продукцію, що вiдображається в бухгалтерському обліку як
нарахування амортизацiї та включення її у витрати виробництва. В результаті
реалізації продукції перенесена частина вартості основних засобів
накопичується в грошовій формі. В подальшому 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) [2, c. 365].
Класифікують капітальні інвестиції за видами планування та за їх
структурою (рис. 2).
Капітальні інвестиції

За видами планування
Централізовані
капітальні
інвестиції — це
кошти, які
асигнують на
капітальне
будівництво та
придбання
основних засобів
з державного
бюджету.

За структурою

Нецентралізовані
капітальні
інвестиції
визначаються
планами
підприємств,
підприємців,
населення і
здійснюються за
рахунок їхніх
власних коштів.

капітальне будівництво
придбання (виготовлення)
основних засобів
придбання (виготовлення) інших
необоротних матеріальних
активів
придбання (виготовлення)
нематеріальних активів
придбання (вирощування)
довгострокових біологічних
активів

Рисунок 2 - Класифікація капітальних інвестицій
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До капітального будівництва відносять такі роботи, як:
- роботи по зведенню, переобладнанню, розширенню будинків і споруд,
включаючи монтаж конструкцій;
- роботи по санітарно-технічному обладнанню, а саме, будівництву та
обладнанню водопроводом, каналізацією, тепло- і газомережею, телефонізація,
радіофікація;
- іригаційні, осушувальні, днопоглиблювальні та болотно-підготовчі
роботи;
- з будівництва артезіанських свердловин та артезіанських колодязів.
Будівельні роботи класифікують на: нове будівництво; розширення діючих
підприємств; реконструкцію діючих підприємств; технічне переобладнання
діючих підприємств.
Капітальні інвестиції на придбання (виготовлення) основних засобів
поділяють на підвиди (рис 3).

Капітальні інвестиції на придбання
(виготовлення) основних засобів
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

Рисунок 3 – Класифікація капітальних інвестицій на придбання
(виготовлення) основних засобів
Витрати на придбання або виготовлення матеріальних активів відносять до
капітальних інвестицій на придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних активів.
До капітальних інвестицій на придбання (виготовлення) нематеріальних
активів включають витрати на створення власними силами активів або їх
придбання.
Капітальні інвестиції у придбання (вирощування) довгострокових
біологічних активів, до них включають витрати на придбання або вирощування
(створення) довгострокових біологічних активів.
Що стосується незавершених капітальних інвестицій, вони являють собою
капітальні інвестиції у придбання, створення та модернізацію необоротних
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матеріальних і нематеріальних активів, використання яких за призначенням на
дату балансу не відбулося.
У вітчизняній практиці для оцінки ефективності капітальних інвестицій
найбільш часто використовують п'ять основних методів, які умовно
об'єднуються в дві групи:
прості (статичні)
динамічні.
Серед простих методів визначення доцільності вкладення капіталу в
інвестиційний проект найчастіше застосовуються:
1. Розрахунок терміну окупності інвестицій (Payback Period - PF);
2. Розрахунок бухгалтерської рентабельності інвестицій (Return on
Investment - ROI). Вони оперують окремими "точковими" (статичними)
значеннями вихідних показників, що базуються на облікових оцінках. При їх
використанні не враховується вся тривалість терміну життя проекту, а також
нерівнозначність грошових потоків, що виникають у різні моменти часу. Тим не
менш в силу своєї простоти і ілюстративності ці методи досить широко
розповсюджені, хоча і застосовуються в основному для швидкої оцінки проектів
на попередній стадії розробки [2].
При використанні методів дисконтування найчастіше розраховуються:
1.Чиста поточна вартість проекту (Net Present Value - NPV)
2. Індекс рентабельності інвестицій (Profitability Index - PI)
3. Внутрішня норма прибутковості (Internal Rate of Return - IRR)
модифікована внутрішня норма прибутковості (Modified Internal Rate of Return MIRR)
4. Дисконтований строк окупності інвестицій (Discounted Payback Period DPP). Методи оцінки ефективності проектів, що входять у другу групу
(динамічні), засновані на застосуванні концепції дисконтування, оперують
поняттям часових рядів і вимагають застосування спеціального математичного
апарату і більш ретельної підготовки вихідної інформації [2, С 377].
Розрахунок терміну окупності інвестицій (Payback Period - PP) полягає у
визначенні необхідного для відшкодування інвестиційних витрат періоду часу,
за який очікується повернення вкладених коштів за рахунок доходів, отриманих
від реалізації інвестиційного проекту [3].
Незважаючи на очевидні переваги (легкість у розрахунках, простота у
застосуванні, відсутність необхідності вести облік іншої, крім офіційного
бухгалтерського), метод оцінки ефективності інвестиційного проекту із
застосуванням показника ROI також має ряд істотних недоліків, обумовлених в
основному відсутністю обліку тимчасової складової грошових потоків [4].
Розрахунок чистої поточної вартості (Net Present Value - NPV). Чиста
поточна вартість - це різниця між приведеними до теперішньої вартості (шляхом
дисконтування) сумою грошового потоку за період експлуатації інвестиційного
проекту і сумою інвестованих в його реалізацію засобів.
Якщо чиста поточна вартість позитивна, то проект приймають до
провадження, якщо негативна - відхиляють. З декількох альтернативних проектів
слід приймати той, у якого значення чистої поточної вартості найбільше.
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Таким чином, критерієм абсолютної ефективності інвестиційного проекту є
виконання умови
NPVпроекта > 0
(1)
Критерієм відносної ефективності альтернативних проектів є виконання
умови, коли:
𝑁𝑃𝑉проекта1 > 𝑁𝑃𝑉проекта

(2)

Рівень коефіцієнта дисконтування вибирається інвестором в залежності від
його уявлень про альтернативні можливості вкладення, які надають йому ринок
капіталів і розвиток власної справи.
Таким чином, розрахунок показника чистої поточної вартості проекту
дозволяє дати відповідь на питання, чи сприяє аналізований варіант інвестування
збільшенню фінансів підприємства або багатства інвестора, але не говорить про
відносну величину такого збільшення. Для усунення цього недоліку
розраховують індекс рентабельності інвестицій.
Розрахунок індексу рентабельності інвестицій (Profitability Index РІ). Індекс рентабельності інвестицій - це показник, що дозволяє визначити,
якою мірою зростає цінність фірми (багатство інвестора) у розрахунку на одну
грошову одиницю інвестованого капіталу. За алгоритмом розрахунку він є
класичним показником рентабельності, оскільки обчислюється як відношення
результату до витрат [4].
При оцінці інвестицій можна використовувати кілька індексів
прибутковості:
1. Індекс прибутковості витрат - відношення суми накопичених грошових
потоків до суми грошових відтоків.
2. Індекс прибутковості дисконтованих витрат - це той же індекс
прибутковості витрат, тільки за дисконтованих величин.
3. Індекс прибутковості інвестицій - відношення суми дисконтованих
грошових потоків до накопиченого обсягу інвестицій.
4. Індекс прибутковості дисконтованих інвестицій - відношення суми
дисконтованих грошових потоків до накопиченого дисконтованого обсягу
інвестицій [5, с. 272].
Розрахунок внутрішньої норми прибутковості інвестицій (Internal Rate of
Return - IRR). Якщо розрахунок чистої поточної вартості інвестиційного проекту
дає відповідь на питання про те, чи ефективно вкладені кошти при деякої заданої
ззовні нормі дисконту, то показник IRR проекту визначається в процесі
розрахунку як норма прибутковості, при якій дисконтована вартість притоків
коштів дорівнює приведеній вартості відтоків. Таким чином IRR - коефіцієнт
приведення, при якому дисконтована вартість чистих надходжень від
інвестиційного проекту дорівнює поточної вартості інвестиційних витрат, а
величина чистої поточної вартості проекту - нулю. Це означає, що всі витрати
занурюються. Інакше кажучи, при нарахуванні на суму інвестованого капіталу
відсотків за ставкою, що дорівнює внутрішній нормі прибутку, забезпечується
отримання розподіленого в часі доходу, еквівалентного інвестицій [5, c. 272].
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Оскільки внутрішня норма прибутковості - це коефіцієнт дисконтування,
при якому чиста поточна вартість проекту дорівнює нулю, даний показник у
вітчизняній літературі називають перевірочним дисконтом, так як він дозволяє
знайти граничне значення коефіцієнта дисконтування, що розділяє інвестиційні
проекти на прийнятні та невигідні. Для цього розраховане значення
показника IRR порівнюють з рівнем (нормою) рентабельності вкладень
(Required Rate of Return - RRR), який інвестор вибирає для себе в якості
стандартного з урахуванням того, за якою ціною сам інвестор отримав капітал
для інвестування, який "чистий" рівень прибутковості хотів би мати при його
використанні і який сформований ринковий рівень ефективності
альтернативного використання фінансових коштів.
Принцип порівняння цих показників такий:
а) якщо IRR > RRR, то проект варто прийняти;
б) якщо IRR < RRR, то проект слід відкинути;
в) якщо IRR = RRR, то проект не прибутковий і не збитковий [6, с. 247].
Розрахунок показника модифікованої внутрішньої норми прибутковості
інвестицій (Modified Internal Rate of Return - MIRR). Як було сказано вище, одним
з недоліків показника внутрішньої норми доходності проекту є неможливість
його використання у разі неординарного грошового потоку. Аналізуючи
застосовність методу, слід розмежовувати чисті і змішані інвестиції [7].
Показник модифікованої внутрішньої норми прибутковості завжди має
єдине значення як для ординарного (конвенційного), так і для неординарних
потоків. Отримане значення показника MIRR також порівнюють з необхідної
інвестором нормою прибутковості інвестицій (RRR) [7].
Методи, засновані на облікових оцінках (розрахунок показників
бухгалтерської рентабельності інвестицій, терміну окупності), як і раніше
застосовуються, проте вже не в якості основних, на яких базується прийняте
рішення, а в якості обмежень, які враховуються при його прийнятті.
Безумовно, як видно з аналізу, дисконтовані методи оцінки ефективності
капітальних вкладень є більш досконалими. Принцип кожного методу з цієї
групи схожий і ґрунтується на прогнозуванні доходів і витрат, пов'язаних з
реалізацією проекту, а також зіставленні отриманого сальдо грошових потоків,
дисконтованого за відповідною ставкою, з інвестиційними витратами.
Отже, реалізація суб’єктами контролю результатів проведених досліджень
операцій з капітальними інвестиціями передбачає розробку заходів з усунення
виявлених недоліків та порушень та контроль за їх усуненням. Такі заходи
включають усунення виявлених недоліків при перевірці документів, вказівки
щодо усунення недоліків та порушень, обговорення недоліків з керівництвом та
розробку відповідних управлінських рішень. Контроль за усуненням виявлених
недоліків і порушень передбачає вивчення виконання рішень, прийнятих за
результатами контролю працівниками відділів, в яких були допущені порушення
та недоліки, а також вивчення усунення недоліків і порушень при проведенні
наступних перевірок [8, с.88].
Такий підхід дозволяє побудувати раціональну систему внутрішнього
контролю капітальних інвестицій, що дає можливість, по-перше, сформувати
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ефективну політику щодо капітальних інвестицій; по-друге, своєчасно виявляти
резерви ефективності їх здійснення.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто методику аудиту фінансового стану підприємства,
послідовність проведення аудиторських перевірок та основні показники,
необхідні для аудиту фінансового стану підприємства.
Ключові слова: аналіз, аудит, аудиторські процедури, показники фінансового
стану, фінансовий стан.
Відповідно до оцінки фінансового стану підприємство позиціонує себе в
економічні системі країни, та взаємодіє з іншими економічними суб’єктами на
ринку. Фінансову оцінку потрібно здійснити якомога об’єктивніше, виконання
цього завдання доцільно доручити аудитору, оскільки дотримання ним
професійної етики, та системне підвищення його кваліфікації забезпечує високу
достовірність перевіреної інформації та якості наданих послуг, крім того такі
результати визнаються і іншими учасниками ринку, зокрема державними
органами, банками та ін.
В умовах ринкових відносин роль сучасного аудиту в прийнятті
оптимальних управлінських рішень безперервно зростає, що, в свою чергу,
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вимагає від аудиторської спільноти постійного вдосконалення і наукового
обґрунтування методології і організації проведення перевірок.
Проблеми аудиторської оцінки фінансового стану підприємства були
предметом дослідження багатьох вчених, таких як: Алборов Р.А., Андреєв В.Д.,
Бандура З.Л., Вейкрут Л.С., Давидов Г.М., Данильчук І.В., Крейнін М.Н.,
Моляков Д.С., Огійчук М.Ф., Русак Н.О., Савченко В.Я., Шеремет А.Д., Шишкин
В.Ю. та інші.
У кризових умовах розвитку економіки зростає актуальність питань,
пов’язаних з вибором та уніфікацією системи прийомів та методів аудиту
фінансового стану підприємства, адже саме правильний їх вибір та методика
розрахунків дозволить розробити ефективний механізм для всебічної та якісної
перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства.
Питання теоретичних та методичних засад аудиту фінансового стану
вітчизняних підприємств відображенні у працях: Білика Л.Д., Бутинця Ф.Ф.,
Гуцаленко У.О., Даниленка А.І., Ізмайлова К.В., Кулика Р.Р., Мниха Є.В.,
Подолянчука О.А., Тарасенка Н.В., Чумаченка М.Г. та інших.
Метою статті є узагальнення теоретичних основ аудиту фінансового стану
підприємства та аналіз методичних підходів до його проведення.
Ситуація, що склалася в Україні, потребує такої організації незалежного
контролю, який би сприяв обґрунтованості прийняття управлінських рішень на
основі врахування виявлених порушень у бухгалтерському обліку, фінансовій та
податковій звітності. Враховуючи ці обставини, аудит на підприємствах повинен
бути впорядкований і проведений за такими методичними підходами, які
забезпечували б достовірність перевірок відповідності відображення в
бухгалтерських регістрах і звітності наявних у господарстві необоротних
активів, запасних частин, сировини, а також достовірність калькуляції продукції
та її оцінку при переробці та реалізації; визначення фінансових результатів;
складання точної, повної та своєчасної звітності, отримання доказів на її
підтвердження та донесення цієї істини через аудиторський висновок до усіх
користувачів інформації.
За обставин, які склалися на підприємствах України найбільш актуальним
питанням є аудит фінансового стану підприємства. Його застосування дозволить
виявити слабкі і сильні сторони підприємства та запропонувати вибір прийняття
найбільш раціонального управлінського рішення, що дозволить врятувати
підприємство від банкрутства, підвищити незалежність, ліквідність
підприємства і т.д.
Під фінансовим станом підприємства розуміють рівень його забезпеченості
необхідним обсягом фінансових ресурсів, потрібних для ведення ефективної
господарської діяльності та своєчасного виконання грошових розрахунків за
своїми зобов’язаннями. Доречно характеризувати фінансовий стан елементами
економічної діяльності: прибутковістю (рентабельністю) роботи; оптимальністю
розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні після сплати податків і
обов’язкових відрахувань; наявністю власних фінансових ресурсів (основних і
оборотних засобів) не нижче мінімально необхідного рівня для організації
виробничого процесу і процесу реалізації продукції; раціональним розміщенням
основних і оборотних засобів (власних і позикових); платоспроможністю;
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ліквідністю. Отже, фінансовий стан підприємства є результатом всіх напрямків
його діяльності як суб’єкта господарювання [8, с.479].
Аудит фінансового стану — це процес збирання незалежним аудитором
достовірної інформації про об'єкт дослідження, в нашому випадку — про
фінансовий стан підприємства, з метою оцінки його відповідності визначеним
критеріям і надання компетентного висновку його користувачам. Сьогодні аудит
фінансової звітності не обмежується резюмуванням недоліків у системі обліку
та фінансовій звітності клієнта за минулий рік чи декілька років. Від аудитора
очікують також оцінки подій, які відбуваються після дати складання останнього
балансу; висловлення думки про можливість безперервного функціонування
підприємства, яке перевіряється протягом найближчого перспективного періоду;
аналізу прогнозних фінансових показників [2].
Оцінювання фінансового стану підприємства цікавить багатьох суб'єктів
ринку, а саме:
 підприємства, яке хоче знати неупереджену думку про свою
діяльність і розробити заходи щодо її поліпшення;
 інвесторів, заінтересованих в ефективності інвестування своїх
коштів;
 кредиторів і постачальників, які бажають впевнитись у
платоспроможності підприємства;
 партнерів по бізнесу, які прагнуть встановити з підприємством
стабільні й надійні ділові відносини (постачальники, споживачі,
транспортувальники, страхові компанії та ін.);
 сторонніх щодо підприємства структур (так, Державна податкова
адміністрація бажає впевнитись у спроможності підприємства сплачувати
податки, профспілки — у стабільності зайнятості працівників і здатності
своєчасно виплачувати заробітну плату; благодійні організації — у
потенційній здатності підприємства допомагати).
Судячи з вищезазначеного, доцільно залучати незалежних аудиторів до
проведення перевірки фінансового стану підприємства, так як зменшується
ризик надання недостовірної інформації про фінансовий стан підприємства.
Аудит фінансового стану може бути самостійним видом послуг, тобто
інтегрованим видом послуг (процедури незалежної оцінки фінансової інформації
під час проведення фінансового, управлінського або екологічного аудиту).
Метою аудиту фінансового стану клієнта 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 [4, с.111].
Перш ніж розглянути методику проведення аудиту фінансового стану, слід
зазначити таку характерну особливість, як відсутність єдиних нормативних
документів щодо встановлення критеріїв 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
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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 ін.),
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.
Організаційне забезпечення аудиту фінансового стану обумовлюється цілями
та завдання проведення комплексного або тематичного аналізу фінансового
стану підприємства; практичною затребуваністю користувачами отриманих
узагальнювальних 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 обумовлюється як специфікою
роботи підприємства, так і обраними методами проведення аудиту [5, с.259].
Аудит фінансового стану може бути деталізований за такими напрямами:
1) розрахунок кількісних та якісних показників фінансового стану
підприємства;
2) порівняння окремих розрахункових показників, які характеризують
фінансовий стан, з нормативними та рекомендованими значеннями;
3) визначення тенденцій зміни розрахункових показників фінансового стану
підприємства (просторово-часовий аналіз);
4) оцінка фінансового стану підприємства на поточний момент (певну дату)
та в середньому за період з урахуванням впливу факторів;
5) аналіз та оцінка перспектив розвитку підприємства на базі проведення
прогнозного аналізу фінансових коефіцієнтів.
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)
[7, с.259].
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.
Джерелами інформації для проведення аудиту фінансового стану
підприємства є фінансова звітність. Крім фінансової звітності використовується
інша інформація, яка доступна тільки персоналу підприємства, зокрема,
планово-нормативна (фінансовий план, нормативи), конструкторськотехнологічна інформація, а також позаоблікова інформація (маркетингові
дослідження, інструкції, експертна інформація та ін.) [9, с.17].
Аудит майнового та фінансового стану може виконуватися з тим чи іншим
ступенем деталізації залежно від інформаційного забезпечення, ступеня
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володіння методиками аналізу, часового параметра, наявності технічних засобів
для виконання розрахунків тощо.
З позиції кількісної оцінки можна виокремити три типові процедури, які
рекомендується проводити на постійні основі:
 вертикальний аналіз;
 горизонтальний аналіз;
 побудова системи показників та аналітичних коефіцієнтів.
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 [6, с.168].
При аудиті звіту про фінансові результати можливо виявити такі помилки:
1) реалізація активів за цінами, що не відповідають ринковим; 2) необґрунтоване
заниження (завищення) доходів чи витрат; 3) включення до складу доходів
(витрат) майбутніх періодів доходів чи витрат діяльності звітного періоду; 4)
некоректна кореспонденція рахунків з обліку доходів і витрат; 5) недостовірне
визначення фінансових результатів і невірне складання звіту.
Особливу увагу при проведенні аудиту фінансового стану слід приділити
отриманню доказів стосовно наявності у суб'єкта перевірки умов продовжувати
власну діяльність, тобто дотриманню такого принципу підготовки фінансової
звітності, як безперервність діяльності підприємства. Це пов'язано з тим, що
однією з найбільш складних для аудитора є ситуація, коли після аудиторської
перевірки та видачі позитивного висновку підприємство раптово зупиняє
діяльність з причини ймовірності банкрутства. Якщо аудитор виявляє
порушення цього принципу, що може бути достовірно зроблено лише після
ретельного вивчення основних аспектів діяльності підприємства, він повинен, як
мінімум, включити до аудиторського висновку спеціальний розділ для того, щоб
привернути увагу зацікавлених користувачів фінансової звітності [1].
Аналіз практики аудиту фінансової звітності в Україні засвідчує
формальний підхід до цієї досить важливої справи, який не підвищує якості
звітної інформації, а навпаки, штовхає керівництво підприємств, яке заручається
позитивними висновками аудиторів на викривлення показників фінансової
звітності. Не кожен керівник чи бухгалтер повною мірою розуміє, для чого
потрібен аудит на його підприємстві. Аудитори не зобов’язані вишукувати
помилки та шахрайство, не мають наміру звинуватити керівництво у їх
допущенні. Вони мають висловити думку про достовірність фінансової звітності,
і в ході перевірки вказати на недоліки, усунення яких надасть керівництву
впевненості щодо майбутньої податкової перевірки.
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На сьогоднішній день фінансовий стан є визначальним чинником
конкурентоспроможності й сталого розвитку підприємства та найважливішою
характеристикою функціонування фірми в ринкових умовах. Дослідження
фінансового стану підприємства дозволяє визначити рівень його
конкурентоспроможності і місце підприємства в економічному середовищі.
Отже, 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 неможливе раціональне ведення господарства будьякого суб’єкта господарювання.
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ВИТРАТНИЙ, ПРИБУТКОВИЙ І РИНКОВИЙ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ
ОЦІНКИ ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
У статті досліджено методичні підходи до оцінки нематеріальних активів
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підприємства та прав інтелектуальної власності. Висвітлено основні методики
оцінки нематеріальних активів: витратний підхід, метод первісних витрат,
метод вартості заміщення, метод вартості відтворення, прибутковий підхід,
метод прямої капіталізації прибутків, метод дисконтування чистих грошових
потоків, метод звільнення від роялті, ринковий підхід.
Ключові слова:нематеріальні активи, інтелектуальна власність, методи
оцінки нематеріальних активів, дисконтування, грошові потоки.
Фахівці у галузі передачі технологій США вважають: „Технологія коштує
стільки, за скільки її вдалося продати, не більше й не менше” [1], підкреслюючи
цими словами, що немає стандартної, універсальної методики розрахунку ціни
результату науково–технічної діяльності. ЮНІДО у своїй доповіді 1989р.
підкреслювала, що „не існує стандартної методики визначення ціни технології,
але є значна кількість рецептів, які фахівці у галузі передачі технологій можуть
вам запропонувати”. Отже володілець науково-технічного досягнення як
монополіст на ринку може запропонувати свій товар за будь–яку ціну, яку він
вважає прийнятною. Але в реальній ситуації на фактичну ціну науковотехнічного досягнення будуть впливати різні фактори, які визначатимуть його
ринкову, а не монопольну ціну, а саме: стадія розробки технології, її технічна та
комерційна цінність, рівень правової охорони, обсяг прав, що передаються,
умови платежів тощо.
Під час оцінки вартості ІВ часто виникають досить складні питання
пов’язані з:
1) різноманітністю об’єктів інтелектуальної власності (винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, товарні знаки, програми для ЕОМ, бази даних, „ноухау”, результати НДДКР тощо);
2) форми практичного використання ОІВ.
Вибір підходів до оцінки вартості ІВ є особливо важливий, має бути досить
обґрунтований і зважений щодо конкретної мети здійснення такої оцінки,
особливих відмінностей оцінювання об’єкта, урахування переваг і недоліків тих
чи інших підходів та притаманних їм методів оцінки. Необхідно також
визначитися з видом вартості, як буде визначатися у тому чи іншому випадку,
Найбільш прийнятним видом вартості ІВ є справедлива (ринкова) вартість.
Згідно з Міжнародним стандартом оцінки під час визначення вартості
майна створюваних та діючих підприємств використовуються три основні
підходи – витратний, прибутковий та ринковий, кожному з яких притаманні свої
методи.
Витратний підхід. В основу витратного підходу покладені показники
матеріальних витрат під час створення (придбання) конкретного ОІВ та
прагнення одержання їх відшкодувань. Звичайно, що витрати на дослідження та
розробку будь–якої технології ні в якому разі не дорівнюватимуть справедливій
вартості технологій. Проте на думку фахівців вони можуть служити відправною
точкою для її визначення, тобто теоретично виступати мінімальною ціною, яку
можна запропонувати під час передачі результатів науково–технічної діяльності.
Застосування витратного підходу передбачає встановлення реальної
вартості того чи іншого ОІВ в складі НА підприємства шляхом визначення
первісної вартості оцінюваного об’єкта (з урахуванням всіх удосконалень за час
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його використання) за вирахуванням суми амортизаційних відрахувань. Цей
підхід приводить до досить об’єктивних результатів, коли можна точно оцінити
витрати на створення аналогічного об’єкта та його зносу за обов’язкової умови
відповідної рівноваги попиту та пропозиції на ринку. Витратний підхід
застосовується, як правило, щодо ОІВ, які не можуть давати прибуток одразу, –
це стосується соціальної сфери, медицини, екології, оборонних програм,
космосу, забезпечення наукових досліджень (прилади. обладнання, способи
тощо), або знаходяться на грані банкрутства.
Для визначення поточної вартості ІВ на підставі витратного підходу
використовують: метод первісних витрат, метод вартості заміщення та
метод вартості відтворення.
А. Метод первісних витрат. Вартість ІВ, що визначається за цим
методом, називається історичною, оскільки вона базується на фактично
здійснених витратах під час створення ОІВ, інформація про які міститься в
бухгалтерській звітності підприємства. При цьому, первісні витрати, як правило,
збільшуються на підприємницький прибуток з урахуванням зносу оцінюваного
об’єкта. У разі необхідності раніш зроблені витрати можуть бути скоректовано з
урахуванням часу створення оцінюваного об’єкта та реальних умов
господарської діяльності підприємства (метод приведених витрат).
PV   PV0  REV  A ,
(1)
де PV – поточна вартість оцінюваного об’єкта;
 PV0 – вартість первісних витрат на створення оцінюваного об’єкта;
REV – підприємницький прибуток;
A – знос оцінюваного об’єкта.
На практиці цей метод використовується за умов, що витрати на створення
ОІВ здійснилися нещодавно й, відповідно, немає необхідності коректувати їх з
урахуванням фактору часу.
Б. Метод вартості заміщення передбачає вибір об’єкта, еквівалентного
до оцінюваного за своїми функціональними можливостями та варіантом
використання. Вважається, що максимальна вартість ІВ визначається
мінімальною ціною, яку варто заплатити під час купівлі об’єкта з аналогічною
споживчою вартістю.
В. Метод вартості відтворення передбачає визначення поточної
вартості витрат на створення точної копії такого ж самого ОІВ в цінах на дату до
вирахування всіх видів зносу та є найбільш прийнятним під час оцінки вартості
унікальних об’єктів. При цьому варто зауважити, що ОІВ на відміну від
матеріальних об’єктів крім відомих видів зносу (фізичного, функціонального,
економічного) притаманні ще й моральний знос (пов’язаний з появою на ринку
нових, більш прогресивних ОІВ) та так званий строковий знос (обумовлений
терміном корисного використання й юридичними чи іншими обмеженнями
цього терміну, зокрема строком дії охоронного документа або умовами
ліцензійного договору).
Прибутковий підхід. Прибутковий підхід виходить з припущення, що
типовий інвестор, який купує ОІВ, очікує у майбутньому одержання певного
прибутку від використання цього ОІВ. Іншими словами, вартість оцінюваного
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об’єкта прямо залежить від його спроможності приносити у майбутньому
прибуток. Оцінка вартості ІВ за прибутком виходить з уявлення, що вартість
оцінюваного об’єкта в грошовому відбитку можна ототожнити з капіталом
(інвестицією) визначених розмірів, який спроможний „генерувати” додатковий
прибуток підприємства за умови ефективного використання цього об’єкта. При
цьому варто використовувати чисті прибутки підприємства, що „очищені” від
впливу інших чинників зміни балансової вартості основних засобів
підприємства,
обсягу
використовуваних
оборотних
коштів,
зносу
використовуваних нематеріальних активів тощо. Отже в основу прибуткового
підходу покладене прогнозування майбутніх показників ефективності
використання оцінюваного об’єкта: прибутку підприємства, рентабельності
тощо.
Визначення вартості ОІВ, використання яких не дає прямого прибутку
(об’єкти, що стосуються медицини, охорони праці та техніки безпеки, екології,
оборони, забезпечення наукових досліджень), при такому підході представляє
певну складність. Тому вартість таких об’єктів доцільно визначати, виходячи з
долі продавця в економії коштів покупця, яку останній одержить через відмову
від рішення проблеми за рахунок власних сил. При цьому вважається, що
оптимальна доля продавця, яка має відшкодовувати витрати продавця на
маркетинг, укладення ліцензійного договору, передачу технічної документації
тощо, як правило, становить 15–30 % очікуваних витрат покупця на розробку
такого ж самого і визначається експертним шляхом.
Майбутні вигоди підприємства переводять у сьогоденну вартість ІВ
методом прямої капіталізації прибутку від використання ОІВ, або методом
дисконтування чистих грошових потоків прибутку, або методом звільнення від
роялті, які відображають послідовність отримання прибутків, їх зміну та
відповідну норму віддачі.
А. Метод прямої капіталізації прибутків полягає в тому, що загальна
вартість капіталу й одержуваний від його використання прибуток пов’язані між
собою позиковим відношенням, яке передбачає повернення капіталу
(амортизації) та одержання прибутку від його використання. Завдяки
капіталізації прибуток від використання оцінюваного об’єкта перекладається на
його вартість.
Згідно з цим методом поточна вартість оцінюваного об’єкта визначається
шляхом ділення щорічного прибутку, що отримується від комерційного
використання оцінюваного об’єкта на так звану „норму капіталізації”.
PV  

CFi

K

,

(2)

де PV – поточна вартість оцінюваного об’єкта;
CF – грошовий потік щорічного прибутку;
K – норма капіталізації.
Норма капіталізації розраховується через коефіцієнт дисконтування
шляхом вирахування очікуваних середньорічних темпів зростання прибутку або
грошового потоку (залежно від того, яка величина капіталізується). Якщо
відомий коефіцієнт дисконтування (I ) , норма капіталізації визначається за
формулою:
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KI g,

(3)

де K – норма капіталізації;
I – коефіцієнт дисконтування;
g – довгострокові темпи зростання прибутку або грошового потоку.
Метод прямої капіталізації прийнятний у випадках, коли прибуток від
використання оцінюваного об’єкта протягом тривалого терміну є більш менш
стабільним (або темпи його зростання є стабільними). Отже цей метод найбільш
прийнятний під час оцінки вартості вже функціонуючих об’єктів зі стабільними
і такими, що добре прогнозуються, величинами прибутків. Якщо визначення
норми капіталізації є утрудненим, цей метод взагалі не можна використовувати.
Б. Метод дисконтування чистих грошових потоків базується на аналізі
грошових потоків за весь період володіння ІВ. В основу цього методу
покладений головні фінансові закони, за якими:
1) “сьогоднішній долар коштує більше, ніж завтрашній”;
2) “безризиковий долар коштує більше ніж ризиковий”.
Співвідношення між поточною та майбутньою вартістю активу
визначаються за формулою:
CF
(4)
PV   i
t ,
(1  I )

де PV – поточна вартість оцінюваного об’єкта;
CFi – щорічні майбутні грошові потоки;
I – коефіцієнт дисконтування;
t – час.
Визначення ставки дисконтування є найбільш вузьким місцем цього
методу, оскільки падіння вартості грошей у часі є універсальною властивістю,
що пов’язана з певними ризиками, нестійкістю, протиріччями, властивими
виробничим відносинам як об’єктивному фізичному явищу. Безперечно, що на
безризикові капіталовкладення ставка дисконтування буде мінімальною, а
високоризикові – максимальною.
Існує ряд досліджень, пов’язаних з розробкою алгоритмів визначення
ставки дисконтування. Самим поширеним та загальноприйнятним з них є метод
кумулятивної побудови, згідно з яким коефіцієнт дисконтування являє собою
підсумок премій за ризик, що зумовлені різними чинниками. Ідея цього методу
полягає в тому, що коефіцієнт дисконтування обчислюється шляхом
встановлення безризикової ставки, визначення видів ризику підприємства,
пов’язаного з одержанням майбутніх доходів, їх оцінки та послідовного підсумку
одержаних результатів. Основними видами ризику є:
– розмір підприємства
0 – 5 %,
– якість менеджменту
0 – 5 %,
– територіальна та виробнича диверсифікованість виробництва 0 – 5 %,
– структура капіталу
0–5 %,
– диверсіфікованість клієнтури
0–5 %,
– стабільність та ступінь вірогідності отримання прибутків
0–5 %,
– інші можливі ризики
0–5 %.
В розвинених країнах безризикова ставка приймається на рівні 3–4 %, що
відповідає приблизно реальній
прибутковості довгострокових урядових
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облігацій США. До цієї ставки додаються премія за так званий ризик країни та
премія за інші можливі ризики. В Україні за початкову рекомендується брати
ставку по депозитних вкладах юридичних осіб найбільш надійних банків, яка
поєднує в собі безризикову ставку та ставку за інвестиційний ризик в економіку
України.
Наведемо приклад розрахунку ставки дисконтування щодо інвестування
прав інтелектуальної власності у статутний капітал малого підприємства. За
початкову приймемо ставку дисконтування 12 %. Середня премія за ризик
інвестування в малу компанію складатиме 5,3 %. Припустимо, що управління
фірми досить кваліфіковане, завдяки чому надбавка за цим фактором
становитиме приблизно 2,4 %. Підприємство мобільне, може швидко
переорієнтуватись на випуск нових видів продукції, що мають попит на ринку, –
за диверсифікованість додаємо 1,0 %. Підприємство має високу рентабельність
та оборотність капіталу – цей ризик за оцінкою в 2,3 %. Фірма має розгалужену
клієнтуру – ризик 2,0 %. Фірма отримує досить стабільні прибутки – додамо
лише 1,0 %. Отже загальна сума, тобто коефіцієнт дисконтування, складатиме –
(12 + 5,3 + 2,4 + 1,0 + 2,3 + 2,0 + 1,0) = 26 %.
Отже цей метод на відміну від попереднього є найбільш прийнятним у
випадку нестабільних грошових потоків щодо прибутків та видатків. Зазначимо
також, що метод дисконтування чистих грошових потоків потребує великого
масиву інформації. Якщо інформації недостатньо, прогнози будуть
помилковими, що приведе до невірної оцінки вартості оцінюваного об’єкта.
В. Метод звільнення від роялті. Суть цього методу полягає у припущенні,
що ІВ, яку використовує підприємство, нібито йому не належить, а додатковий
прибуток, що створює ця ІВ (частина доходу, яку підприємство мало би сплатити
у вигляді роялті власникам цієї ІВ як винагороду) залишається на підприємстві.
При цьому розраховують розміри щорічних грошових потоків додаткового
прибутку (роялті) як певний відсоток від планових обсягів промислової
реалізації ліцензійної продукції за гіпотетичною ліцензійною угодою;
визначають щорічні дисконтовані (капіталізовані) на дату оцінки грошові потоки
додаткового прибутку (роялті) та визначають як поточну вартість ціни
гіпотетичної ліцензії ринкову вартість ІВ у вигляді їх суми за формулою:
t
(5)
PV r   CFr
t   Pi  Vi  Ri (1  I )
(1  I )

де

– поточна вартість грошових потоків додаткового прибутку (роялті);
CFr – прогнозовані грошові потоки додаткового прибутку (роялті);
Pi – ціна одиниці ліцензійної продукції за гіпотетичною ліцензією;
Vi – щорічний обсяг виробництва ліцензійної продукції;
Ri – ставка роялті;
I – коефіцієнт дисконтування;
t – час.
На розмір ставок роялті впливають такі обставини:
– економічна ефективність гіпотетичної ліцензії;
– наявність та об’єм правової охорони;
– обсяг прав, що передаються за гіпотетичною ліцензією;
PV r
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– обсяг документації та „ноу–хау”, що передаються за гіпотетичною
ліцензією;
– інжинірінг;
– кон’юнктуру ринку;
– конкурентні пропозиції.
Природно, що цей метод використовується за умов наявності інформації
про угоди з подібними активами, або, як мінімум, про ставки роялті у
досліджуваній галузі.
Ринковий підхід. Ринковий підхід заснований на припущенні, що
“розумний” потенціальний покупець не заплатить за ОІВ суму більшу, ніж
вартість іншого, аналогічного за своїми споживчими властивостями об’єкта.
Ринковий підхід до оцінки вартості ІВ передбачає використання показників
ринкової привабливості, обумовлених прагненням до монополії на певному
сегменті.
Метод порівняльного аналізу продаж, в основу якого покладений
ринковий підхід, передбачає порівняння оцінюваного об’єкта з іншими
об’єктами, які еквівалентні йому за своєю якістю, призначенням і корисністю
(об’єктами–аналогами) та були продані на аналогічному сегменті ринку останнім
часом.
Для реалізації даного методу оцінювач має:
–виявити недавні за часом угоди купівлі–продажу на відповідному
сегменті ринку об’єктів, що еквівалентні оцінюваному об’єкту за своєю якістю,
призначенням і корисністю (об’єктів–аналогів) та інформацію про їх вартість;
– вибрати одиниці співставлення та здійснити порівняльний аналіз
оцінюваного об’єкта з об’єктами–аналогами за кожною з таких одиниць;
– визначити ринкову вартість оцінюваного об’єкта шляхом коректування
вартості найбільш близького об’єкта-аналога з урахуванням відмінностей між
оцінюваним об’єктом та об’єктом, з яким відбувається порівняння.
Ринкова вартість ІВ становитиме величину, яка буде обумовлена
розходженням між оцінюваним об’єктом та його аналогом і яку може заплатити
покупець об’єкта на дату оцінки.
Відповідно до Міжнародних стандартів оцінки, про які йшлося раніше,
визначення ринкової вартості ІВ передбачає:
1. Збір та аналіз правових, фінансових, технічних та інших даних про
об’єкт, що оцінюється, а саме, інформацію:
– про власника оцінюваного об’єкта;
– про середовище безпосереднього оточення оцінюваного об’єкта;
– про правовий статус оцінюваного об’єкта (вид, форма правової охорони
тощо);
– про складові оцінюваного об’єкта, вартість яких необхідно визначити під
час оцінки його вартості;
– про стан ринку (маркетинг) щодо оцінюваного об’єкта.
2. Аналіз основних форм використання оцінюваного об’єкта та можливих
варіантів його використання.
3. Збір та аналіз інформації про угоди з об’єктами–аналогами, що мали
місце на ринку можливої реалізації в минулому, та умови таких угод. Підчас
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аналізу зазначених даних слід враховувати істотні відмінності між оцінюваним
об’єктом та об’єктами–аналогами, що впливають на ринкову вартість
оцінюваного об’єкта. При цьому особлива увага приділяється відмінностям
щодо обсягу прав, які передаються під час купівлі продажу оцінюваного об’єкта
та об’єктів–аналогів, умов відповідних розрахунків за передачу таких прав та
стану ринку ІВ на дату оцінки. Враховується також наявність та строки дії
договорів, в тому числі й опційних, щодо реалізації проектів, під час виконання
яких планується використання оцінюваного об’єкта.
Якщо інформації про факти продаж об’єктів–аналогів недостатньо,
використовуються дані про пропозиції щодо продажу таких об’єктів,
враховуючи при цьому умови та обмеження щодо використання цієї інформації
для оцінки вартості оцінюваного об’єкта.
4. Збір та аналіз інформації, що необхідна для оцінки складових частин
об’єкта.
5. Збір та аналіз інформації щодо фактичних витрат на створення
об’єктів, що можуть замістити за своїми споживчими якостями об’єкти, що
містяться у складі оцінюваного об’єкта.
6. Збір необхідної інформації для визначення зносу (амортизації)
оцінюваного об’єкта. При цьому дуже важливим вбачається врахування
морального зносу щодо можливої втрати вартості, пов’язаної з наявністю на
ринку об’єктів аналогів з більш високими техніко–економічними показниками.
7. Збір та аналіз інформації про економічні характеристики оцінюваного
об’єкта: відомостей про доходи (фактичні і прогнозовані) від використання
оцінюваного об’єкта, використання об’єктів–аналогів. При цьому важливим є
мотивоване обґрунтування можливих майбутніх доходів та витрат під час
використання оцінюваного об’єкта.
8. Збір та аналіз інформації, необхідної для визначення норми капіталізації
(або коефіцієнта дисконтування), що стосується оцінюваного об’єкта.
Отже, основними умовами придатності ринкового підходу є:
1) наявність відомостей про факти продажу схожих за призначенням й
корисністю, тобто об’єктів–аналогів;
2) доступність та достовірність інформації про ціни та умови угод з
об’єктами–аналогами;
3) вміння оцінити вплив відмінних від об’єктів–аналогів рис на вартість
об’єкта оцінки.
Природно, що ринкові методи досить ефективні лише за умови існування
достатньої інформації про відповідний ринок та схожі угоди купівлі–продажу
об’єктів–аналогів.
Висновки. В основу витратного підходу покладені показники матеріальних
витрат під час створення будь–якої технології, які можуть служити відправною
точкою для визначення її вартості, тобто теоретично виступати мінімальною
ціною, яку можна запропонувати під час передачі результатів науково–технічної
діяльності. Для визначення поточної вартості інтелектуальної власності на
підставі витратного підходу використовують метод первісних витрат, метод
вартості заміщення та метод вартості відтворення.
Прибутковий підхід виходить з припущення майбутнього одержання
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певного прибутку від використання об’єкта інтелектуальної власності, яку
можна ототожнити з капіталом, спроможним „генерувати” додатковий прибуток
підприємства за умови ефективного використання цього об’єкта. Майбутні
вигоди підприємства переводять у сьогоденну вартість інтелектуальної власності
методом прямої капіталізації прибутку від використання об’єкта інтелектуальної
власності, або методом дисконтування чистих грошових потоків прибутку, або
методом звільнення від роялті, які відображають послідовність отримання
прибутків, їх зміну та відповідну норму віддачі.
Ринковий підхід до оцінки вартості інтелектуальної власності передбачає
використання показників ринкової привабливості, обумовлених прагненням до
монополії на певному сегменті ринку. Метод порівняльного аналізу продаж, в
основу якого покладений ринковий підхід, передбачає порівняння оцінюваного
об’єкта з іншими об’єктами, які еквівалентні йому за своєю якістю,
призначенням і корисністю та були продані на аналогічному сегменті ринку
останнім часом.
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ПРОБЛЕМИ У ФІНАНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Прозора та достовірна інформація передбачає та попереджує виникнення
негативних наслідків, які призводять до фінансових проблем або навіть
банкрутства. Керівництво банківської установи не завжди надає потрібну
документацію та повну інформацію про діяльність банку. Тому незалежні
аудитори не в змозі надати абсолютно точний аудиторський висновок.
Неповністю розкрита банківська інформація не дає змоги попередити кризове
фінансове становище на ранній стадії.
Ключові слова: бухгалтерська інформація, аналіз фінансових результатів
банку, фінансової звітності банку, фінансові результати, перевірка,
аудиторський висновок .
Бухгалтерський облік — це інформаційна ланка, яка надає певну інформацію
про банк як елемент господарської діяльності, це процедура визначення,
вимірювання та передавання інформації фінансово-економічного змісту.
Система обліку передбачає впорядкованість процесів, які фіксують всі
операції банку, а саме:
- визначати і записувати зміст здійснених операцій;
- описувати операції в часовому проміжку;
- узагальнювати здійснені операції згідно з принципами міжнародних
стандартів обліку;
- відповідним чином виражати операції з певними деталями.
Бухгалтерський облік є важливим чинником сукупності внутрішнього
контролю. Бухгалтерська інформація має суттєвий вплив на рішення
управлінського характеру щодо готівки, стану розрахунків, цінних паперів, які
знаходяться у власності банку, депозитних операцій, валютних коштів,
кредитних ресурсів та його кредитного портфеля.
Бухгалтерська інформація базується на документах, за якими можна
проаналізувати рух активів від моменту отримання дозволу та них та придбання
до списання чи реалізації. Подібним чином можна сказати про пасив — йдеться
про проміжок часу від виникнення зобовязань до їх погашення. Адже банк не
може повноцінно існувати в конкурентному оточенні
без певної
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систематичності щоденного обліку всіх своїх операцій і зобов’язань. Відповідно
до цього керівництво даної установи постійно моніторить всі аспекти її
діяльності, а загалом, і ризики, які мають тна неї вплив.
Система бухгалтерських проведень банків України виконується
в
автономному режимі. Для обліку банківських операцій використовується
система рахунків фіннансового обліку. Всі бухгалтерські рахунки
розподіляються на дві групи: балансові та позабалансові.
На сьогоднішній день дана тема є дуже актуальною, яку досліджували
наступні науковці: Барковський А.Н., Букатов В.І., Герасимович А.М.,
Глісін Ф.Ф., Кітрар Л.А., Долан Є.Г, Дробозіна Л.А., Кураков Л.П.,
Лаврушин О.І., Матвієнков М.Ю., Мішин Г.І., Москвін В.А., Мороз А.М.,
Парамонова Т.В., Парасій-Вергуненко І.М., Примостка Л.О., Усоскин В.М.
Проте банківські операції потребують ще детальнішого вивчення та
дослідження.
Метою даного дослідження є оцінка ефективності та правдивості фінансової
звітності банку, як основи аналізу його фінансового стану для певних
користувачів інформації.
Основною ланкою стійкості та конкурентоспроможності банку є його
фінансовий результат. Фінансовий результат – це збільшення або зменшення в
процесі діяльності банку
власного капіталу. Позитивним фінансовим
результатом банку є прибуток, а негативним – збиток. Якщо ж збитки стануть
регулярними, то з часом будуть витрачені всі фінансові ресурси і банк оголосить
банкрутство.
Фінансові результати є джерелом капіталу банку, а також чинником, що
відповідає за стійкість та стабільність фінансового стану.
До завдань аналізу фінансових результатів банківської установи можна
віднести наступні:
показник виконання фінансового плану за доходами, видатками та прибутками;
визначення впливу чинників на зміну фінансових результатів;
виявлення запасів збільшення доходів, економії видатків і збільшення прибутку;
розробка заходів, спрямованих на узагальнення запасів, підвищення
прибутковості банківської організації.
Керівництво банку використовує аналіз фінансових результатів банку для
того, щоб оцінити ситуацію і виявити та усунути відхилення та недоліки. Даний
аналіз являється необхідним як для банку, так і для всіх учасників економічного
процесу. Адже для акціонерів прибуток є доходом на інвестиційний капітал.
Банківська сфера являється конкурентоспроможною, стабільною та стійкою
завдяки збільшенню запасів та підвищенню якості послуг. Позичальники також
зацікавлені в певному банківському прибутку, адже можливість банківської
установи надавати кредит залежить від розміру і структури його капіталу. В
банківському прибутку також зацікавлені інші фінансово-кредитні установи,
які не потребують послуг комерційних банків.
Фінансова гнучкість та стабільність банківської установи є складовою
частиною аналізу поточної діяльності та її фінансових результатів.
Через стрімкий розвиток економічних відносин, несприятливі умови ринку,
застосування сучасних методів конкурентної боротьби потрібно запропонувати
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конкретний елемент управління, який буде достатньо швидко визначати
ситуацію і давати їй оцінку.
Фінансова звітність складається на основі Міжнародних стандартів фінансової
звітності, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Законів України.
Банки ведуть бухгалтерський облік усіх операцій і складають фінансову
звітність, яку регулярно передають до установ Національного банку України.
Зовнішні користувачі зацікавлені в отриманні повної та достовірної інформації,
адже вона складає враження про надійність банку.
Прозора та достовірна інформація передбачає та попереджує виникнення
негативних наслідків, які призводять до фінансових проблем або навіть
банкрутства. На основі показників органи контрольної влади вживають заходи
щодо уникнення банкрутства або фінансових ускладнень протягом певного часу.
Саме на цій підставі важливо подавати відповідну правдиву фінансову
інформацію. Проблема подання недостовірної інформації загострилася під час
виникнення світової кризи. До причин, які на це вплинули, можна віднести
наступні:
недоліки управління щодо внутрішнього контролю та аудиту з приводу
розкриття й прозорості інформації;
недосконалий нагляд за фінансовою системою;
неправильна пролонгація кредитів, перекредитування;
недостовірне збільшення капіталу, шахрайство з цінними паперами;
велика різниця між показниками звітності за національними вимогами, та
звітності за вимогами МСФЗ.
Подання неправдивої фінансової інформації може відбутися через помилки
або ж умисне приховування справжнього фінансового становища. Але якщо ж
фінансове становище не з найкращих, то керівництво намагається приховати
таку інформацію від акціонерів та клієнтів.
Для того, щоб ефективно проаналізувати банківську діяльність, потрібно мати
доступ до балансу банку та звіту про прибутки і збитки. Баланс комерційного
банку являється основною ланкою його звітності. Проаналізувавши баланс,
можна визначити наявність особистих коштів, зміни фінансових ресурсів,
складові частини активів та їх динаміку.
Баланс є комерційною інформацією банківського управління, а також певною
рекламою для клієнтів.
Керівництво банківської установи не завжди надає потрібну документацію та
повну інформацію про діяльність банку. Тому незалежні аудитори не в змозі
надати абсолютно точний аудиторський висновок. Наприклад у 2016 році Приват
Банк не надав аудиторській компанії потрібних даних своєї діяльності. І це
спричинило зниження репутації аудиторської фірми. Головним чинником, за
яким банк став державним, був стан активів (97 % кредитів були надані власним
акціонерам). Щоб подібних ситуацій не виникало, потрібно додати до переліку
фінансової звітності, певні дані управлінського обліку. Ці показники мають
показати реальне фінансове становище банку та його конкурентоспроможність.
Неповністю розкрита банківська інформація не дає змоги попередити кризове
фінансове становище на ранній стадії. Аналіз, який проводиться на основі
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показників фінансової звітності банків, також не дають змоги повністю оцінити
фінансову ситуацію установи. Для повного аналізу потрібно дослідити весь
масив інформації про банки, який часто несе конфіденційний характер. Через це
виникає проблема утворення підсумкових значень фінансової стійкості. Тому
аналітики підводять підсумки з урахуванням особистого досвіду та спеціалізації,
що додає до перевірки суб’єктивних значень. А певна кількість досліджуваних
показників ускладнює точність порівняння між банківськими установами. Тому
для незалежного аналітичного органу потрібно надати повний доступ до будьякої банківської інформації, яка потрібна для проведення аналізу фінансової
стійкості банку.
В Україні існує велика кількість банків, які діють з різною ефективністю. Але
лідируючі позиції займають ті банки, які бездоганно обслуговують своїх
клієнтів, дбаючи про свій авторитет. Для оцінки ефективної діяльності банку
проводиться аналіз, який являється цінним джерелом інформації як для банку,
так і для потенційних клієнтів. Банківській установі він дає можливість оцінити
управлінські рішення та визначити надійних партнерів.
Виходячи з цього інформація в фінансовій звітності відображає
впорядкованість фінансового стану та фінансових результатів установи.
Фінансова звітність надає можливість моніторити ефективність діяльності
банківського персоналу. Але вона не дає можливості повністю проаналізувати їх
роботу. Найкращою ж оцінкою фінансової діяльності банку є збільшення
кількості клієнтів установи та розширення мережі за звітний період.
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ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ: ЙОГО РОЛЬ ДЛЯ
ДЕРЖАВИ ТА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ
У роботі розглянуто сутність податку на прибуток, його основні елементи.
Здійснено аналіз податкових надходжень до державного бюджету, їх динаміку,
та структуру. Розкрита роль податків у сучасному підприємницькому
середовищі.
Ключові слова: податок, податок на прибуток, елементи податку, об’єкт
оподаткування, база оподаткування, ставка податку..
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З використанням податкових стягнень, держава таким чином забезпечує
себе певними грошовими ресурсами, які необхідні для виконання поставлених
перед ним функцій, та забезпечення усіма благами населення. Нормалізація
таких стягнень необхідна для того щоб було задоволено дві сторони, з одного
боку держава – максимально забезпечити себе коштами, та з іншого,
підприємства, установи, організації (платників податку), які зобов’язані
сплачувати податки, і щоб ці стягнення не були занадто обтяжними для них, а
навпаки мали можливість розвиватись, збільшувати свої обороти тощо.
Необхідність даного дослідження полягає у знаходженні оптимального
середовища оподаткування, яка буде задовольняти які державу так і платників
податків.
Метою статті є дослідження сфери оподаткування прибутку підприємств, їх
облік та аналіз в теперішньому часі.
Тема оподаткування прибутку не є новою, але є постійно актуальною, тому
таким дослідженням займались велика кількість теоретиків та практиків.
Основні з яких: В. Андрущенко [1], В. Вишневський [2], Ю. Гороховська, В.
Чигрин [3], Н. Дєєва, Н. Редіна [4], А. Крисоватий [5], О. Непочатенко, П.
Боровик, Б. Щепелюк [6] та інші. Більшість фахівців основний недолік вбачають
у податковому законодавстві та наголошують на необхідності його
вдосконалення.
Незважаючи на численні напрацювання у сфері податку на прибуток,
визначенні його значення, механізму обчислення та сплати, питання визначення
об’єкта оподаткування таким податком залишається відкритим до його пізнання.
Питання поглиблення теоретичних засад обчислення податку на прибуток
вимагають додаткових досліджень.
В Україні результати діяльності юридичних осіб здійснюється
оподаткуванням податком на прибуток та єдиним податком, якщо ця юридична
особа здійснює свою діяльність на спрощеній системі оподаткування.
Термін «податок» має різні інтерпретації, і з приливом нового часу він
удосконалюється і набуває другої форми. Складність розуміння його сутності
полягає в тому, що податок є одночасно правовим, економічним і господарським
явищем. Тому при визначенні цього поняття звернімося до його визначення в
інтерпретації зарубіжних і вітчизняних науковців (таблиця) [7].
Отже, у результаті дослідження теоретичних аспектів оподаткування слід
зазначити, що на кожному етапі розвитку суспільства теоретичні поняття
зазнавали змін, доповнень, різних інтерпретацій, однак обов’язкова, фіскальна
роль податків задля досягнення суспільних благ та функціонування держави
залишається незмінною.
У наукових дослідженнях економічної теорії податків сформувалося два
системних підходи до обґрунтування категорії «податок»:
– перший ґрунтується на визнанні необхідної обов’язковості податкових
платежів;
– другий, як напрям фіскальної теорії, визначається як громадянський
обов’язок – на відміну розуміння податку як примусу законослухняних
платників цього обов’язку [1].
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Таблиця 1 – Категорія «податок» в інтерпретації зарубіжних і
вітчизняних науковців
Автор
В. Л. Андрущенко

Визначення
Демократичні за процедурою встановлення, але примусові за формою
стягнення платежі індивідів і корпорацій, призначені для трансферту
фінансових ресурсів із приватного сектора в державний з метою
фінансування суспільних, загальнонаціональних, урядових потреб
способом, альтернативним емісії та позикам
В. В. Буряковський Встановлені вищим органом законодавчої влади обов’язкові платежі,
що їх сплачують фізичні та юридичні особи в бюджет у розмірах і в
терміни, передбачені законом
М. Є. Заяц
Обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб в бюджет, які
встановлює та примусово стягує держава у формі перерозподілу
частини суспільного продукту
Ю. Б. Іванов
Обов’язкові платежі, які законодавчо встановлює держава, сплачують
юридичні та фізичні особи у процесі розподілу та перерозподілу
частини вартості ВВП й акумулюють у централізованих грошових
фондах для фінансового забезпечення виконання державою функцій
Л. Л. Ігоніна
Обов’язковий та індивідуальний платіж, який стягують з організацій і
фізичних осіб у формі відчуження грошових засобів з метою
фінансового забезпечення діяльності держави та муніципальних
утворень
М. П. Леоненко
Обов’язкові внески платників до бюджету та позабюджетних фондів,
розміри і терміни сплати яких регламентує податкове законодавство
В. М. Пушкарьова Обов’язкові, безвідплатні та безповоротні платежі суб’єктів
господарювання та населення органам державного управління
С. М. Рукіна
Обов’язковий, індивідуальний і безвідплатний платіж до державного
або місцевого бюджетів, який справляють у законодавчо
встановленому порядку з юридичних та фізичних осіб

Податок на прибуток підприємств в Україні, крім фіскального значення,
характеризується можливістю регулювання та стимулювання підприємницької
діяльності. За допомогою податку на прибуток підприємств можна впливати на
прийняття багатьох рішень, у тому числі й фінансових. Наприклад, вибір
правової форми організації бізнесу, рішення про спрямування прибутку на
споживання чи нагромадження, вибір джерел фінансування інвестицій
(самофінансування, залучення чи запозичення коштів), розподіл матеріальних та
трудових ресурсів між окремими сферами господарської діяльності, галузями й
територіями, розподіл та перерозподіл валового внутрішнього продукту, темпи
економічного зростання тощо. Вплив може здійснюватись і завдяки
диференціації ставок оподаткування за різними видами діяльності. Тому можна
вважати що даний податок є основним стягненням юридичних осіб.
Розглянемо які ж існують позитивні та негативні якості даного
оподаткування (рис. 1).
Також до негативної якості податку можна віднести нестабільність
законодавства, що спричинює дезорієнтацію підприємств та утворення масу
помилок що спричинює до негативних наслідків. Також варто відмітити, що
оподаткування прибутку як механізм прямого оподаткування забезпечує
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надходженням коштів в бюджет лише за рахунок отримання ним прибутку. А в
сучасному ринковому середовищі, посиленої конкуренції це не завжди вдається.
Тому називати такі надходження в бюджет стабільними досить важко.
Позитивні та негативні риси податку на прибуток
Позитивні

Негативні

Вплив на макроекономічну
політику держави.
Є платою за користування
суспільними благами та
інфраструктурою на певній
території.
Є основою наповнення
бюджету грошовими
ресурсами.

Податки мають влив на
регулювання ціни продукту
що виробляється.
Існує вірогідність ухиляння
від податку, шляхом
приховування прибутку.
Здійснення фіскальної
функції можливе лише за
рахунок позитивного
фінансового результату
підприємства.

Рисунок 1 – Позитивні та негативні якості податку на прибуток
Інколи підприємства вдаються до піднесення цін з метою примноження
прибутків. Здійснюють вони це, керуючись бажанням мати змогу, крім сплати
податків та зборів, формувати власні джерела для розвитку підприємства,
забезпечення соціальних потреб, матеріального стимулювання працівників,
здійснення іншої діяльності. Проте цим самим підприємства скорочують попит
на свою продукцію та сприяють зменшенню майбутніх прибутків і відповідних
сум податків. Тому на державне регулювання за допомогою прямих податків, у
тому числі податку на прибуток, покладено завдання стимулювати
зацікавленість підприємств у покращенні результатів економічної діяльності,
прирості доходів [1].
Податок на прибуток – це прямий податок, який підприємства сплачують з
прибутку, отриманого від реалізації продукції (робіт, послуг), нематеріальних
активів, основних фондів, валютних цінностей, цінних паперів та інших видів
фінансово-матеріальних цінностей, із прибутку від орендних операцій, роялті та
від позареалізаційних операцій.
Податок на прибуток ґрунтується на певних засадах або принципах:
– принцип законності, який полягає в тому, що податок регулюється
Податковим кодексом України, законами України, указами Президента,
постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України та передбачає
єдину методику нарахування та сплати податку;
– принцип обов’язковості (податок на прибуток є безапеляційною
економічною категорією);
– принцип своєчасності сплати податку, недотримання якого загрожує
виникненням проблем щодо фінансування запланованих видатків у
встановлений термін;
– принцип повноти сплати податку покликаний не допустити виникнення
дефіциту бюджетів усіх рівнів;
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– принцип гласності передбачає систематичне оприлюднення відомостей
про суми зібраного податку;
– принцип ефективності адміністрування податку говорить, що процедура
податкових стягнень повинна бути зручною та зрозумілою для платника [4].
Податок на прибуток за формою оподаткування є прямим податком, тобто
встановлюється безпосередньо щодо платників, а його розмір прямо залежить
від розміру об’єкта оподаткування.
Залежно від рівня державних структур, які його встановлюють, податок на
прибуток є загальнодержавним, тобто таким, що встановлюється вищими
органами влади і стягується по всій території країни. Крім того, суми податку в
певному обсязі спрямовуються безпосередньо до Державного бюджету України.
Податок на прибуток підприємств є пропорційним податком, тобто таким,
ставка якого не змінюється під впливом зміни величини об’єкта оподаткування.
Суб’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є юридичні
особи, а джерелом сплати податку є прибуток або капітал [2].
Щоб розуміти роль податку на прибуток дослідимо його дві основні функції
які він виконує (табл.2).
Таблиця 2 – Функції податку на прибуток [4]
Функція
Фіскальна

Регулююча

Характеристика
Часткове наповнення державного бюджету за рахунок бюджетних
доходів у вигляді податку на прибуток підприємств. З її допомогою
можна забезпечити максимально можливий баланс між доходами та
видатками державного бюджету, а також шляхом застосування
податкових важелів впливати на економічні процеси в країні.
Здійснюється протидія надмірному фіскальному тиску, за
допомогою спеціальних механізмів забезпечується баланс
економічних інтересів держави, юридичних і фізичних осіб.

Щоб зрозуміти необхідність податку для держави здійснимо аналіз
податкових надходжень до державного бюджету за декілька періодів, та
визначимо його роль у цій структурі (табл. 3).
Таблиця 3 –
2018 рр.

Податкові надходження до державного бюджету за 2017-

Стаття доходів

2017 рік

2018 рік

Відхилення
(+/-)

Податок на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємства
Рентна плата та плата за використання
інших природних ресурсів
Внутрішні податки на товари та
послуги
Податки на міжнародну торгівлю та
зовнішні операції
Усього

75033,4
66911,9

91741,8
96882,3

16708,4
29970,4

Питома вага
за 2018 рік
(%)
12,16
12,84

48661,1

45265,7

-3395,4

6,00

422274,1

493360,6

71086,5

65,40

24541,8

27076,6

2534,8

3,59

637422,3

754327

116904,7

100

У даному дослідженні було взято показники за 2017 та 2018 рік. У результаті
було виявлено, що показник податку на прибуток у 2018 році зріс на 29970,4 тис.
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грн., що є позитивним фактором для державного бюджету в цілому. В
загальному показники які були взяті до уваги, відобразили тенденцію на
збільшення, окрім рентної плати та плати за використання інших природних
ресурсів.
Структуру податкових надходжень до бюджету на 2018 рік. На місце в
ньому податку на прибуток відображено на рис. 2.
4%

Податок на доходи фізичних
осіб

12%

Податок на прибуток
підприємства
13%
6%
65%

Рентна плата та плата за
використання інших
природних ресурсів
Внутрішні податки на товари
та послуги
Податки на міжнародну
торгівлю та зовнішні
операції

Рисунок 2 – Структура податкових надходжень державного бюджету
на 2018 рік
Здійснивши аналіз податкових надходжень державного бюджету за 2018
рік, можна сказати, що найбільшу частку податкових надходжень займають
внутрішні податки на товари та послуги (65%). На другому місці стоїть податок
на прибуток, який сягає 13% розміру усіх надходжень. Найменшу частку у
розмірі 4% займають податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції.
Тому варто наголосити, що не дивлячись на те, що податок на прибуток не займає
великої частки надходжень до бюджету, він є значущим для підприємств, та
держави виконуючи перед собою поставлені функції.
Отже, у ході проведених досліджень було визначено роль податків для
держави; виявили, що термін «податки» має досить широку інтерпретацію;
проаналізували позитивні та негативні сторони податку на прибуток, а також
визначили роль податку у структурі податкових надходжень державного
бюджету в цілому.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ, СПОСОБІВ ТА
ПРИЙОМІВ АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
У роботі розглянуто сукупність методів способів та прийомів, які
використовуються в аналізі оборотних активів підприємства, доцільність та
способи їх застосування. Досліджено динаміку основних організаційноекономічних показників ПрАТ «ПлазмаТек».
Ключові слова: оборотні активи, факторний аналіз, вертикальний аналіз,
горизонтальний аналіз, метод фінансових коефіцієнтів.
Оборотні активи відіграють важливу роль і формують левову частку в
активах будь-якого суб'єкта господарювання. Необхідність їх аналізу полягає в
дослідженні можливості суб’єкта до розвитку та адаптування до зовнішніх
факторів (політичних, економічних, ринкових). Адже, оборотні активи є базою
для формування фінансової звітності, а облікова інформація стосовно них стає
підґрунтям для прийняття управлінських рішень. Тому, основне завдання
підприємства полягає у їх раціональному використанні, забезпеченні
безперервного виробництва, за умов інфляційних процесів, кризи, тощо.
Повноцінне формування активів та їх використання вимагає підвищеної
уваги та поінформованості з боку адміністративно-управлінського персоналу.
Зазначену інформацію можливо отримати лише в результаті системного
моніторингу – системи обліку, контролю та аналізу.
Ведення обліку та здійснення аналізу оборотних активів є актуальним, адже
вони є обов’язковими при здійсненні господарської діяльності підприємством,
ефективного функціонування його на сучасному ринку, досягнення
конкурентоздатності, отримання максимального прибутку.
Основною ціллю статті є використання на практиці різноманітних методів
аналізу, їх порівняння та аналіз показників.
Питанням організації і методики аналізу присвячено багато ґрунтовних
досліджень провідних науковців України, зокрема: Білухи М.Т., Бондаря М.І.,
Бутинця Ф.Ф., Валуєва Б.І., Герасимовича А.М., Гуцайлюка З.В.,
Давидова Г.М., Дерія В. А., Дорош Н.І., Загороднього А.Г., Завгороднього С.Я.,
Кіндрацької Л.М., Крупки Я.Д., Кужельного М.В., Кузьмінського А.М.,
Кулаковської Л. П., Пантелєєва В. П., Петрик О. А., Пічі Ю. В.,
Скоробогатова В.В., Воронцова І. І., та інші. Проте, ряд питань щодо методики
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аналізу та аудиту оборотних активів підприємств вимагає подальших досліджень
та наукових розробок.
На даний період, в сучасному аналізі, виокремлюють низку методів,
прийомів та способів, за допомогою яких можна досліджувати фінансовогосподарську діяльність підприємства. Всі вони в сукупності відображають
фінансовий аналіз. Трактування поняття фінансового аналізу різними
науковцями можна розглянути в табл.
Таблиця 1 – Визначення змісту поняття «фінансовий аналіз»

Джерело
І.О.Школьник
[1, c. 12-13]

Трактування
Фінансовий аналіз – це система
взаємопов’язаних
методів
обробки
фінансової інформації підприємства,
спрямована на визначення фінансових
ресурсів та джерел їх формування з метою
прийняття оптимального управлінського
рішення
А.М.
Фінансовий аналіз – комплексне поняття,
Поддєрьогін
яке є результатом взаємодії всіх елементів
[2, с. 282-283] системи
фінансових
відносин
підприємства, визначається сукупністю
виробничо-господарських факторів і
характеризується системою показників,
що відображають наявність, розміщення і
використання фінансових ресурсів.
I.О. Бланк [3, с. Фінансовий
аналіз
–
рівень
476]
збалансованості
окремих
елементів
активів і пасивів підприємства, а також
рівень ефективності їх використання.
Г.В. Савицька Фінансовий аналіз – спроможність
[4, с. 409]
фінансувати свою діяльність, тобто
характеризується
забезпеченістю
фінансовими ресурсами, фінансовими
взаємовідносинами з іншими фізичними
та
юридичними
особами,
платоспроможністю
та
фінансовою
стійкістю.

Думка автора
Робиться
акцент
на
прийняття
оптимального
управлінського рішення.

Робиться акцент на наявність
ресурсів, які можуть бути
використані підприємством,
однак випускається з уваги
якісний бік: доцільність та
ефективність
їх
використання.
Враховано
два
аспекти:
необхідна кількість ресурсів і
якість їх використання.
Знову ж таки, якісна сторона
використання ресурсів та
участь у взаємовідносинах не
вказується

Оцінюючи вищенаведені дослідження можна сказати, що фінансовий аналіз
має досить розгалужену систему методів та прийомів, які дозволяють всебічно
проаналізувати діяльність суб’єкта господарювання.
Наше дослідження буде базуватись на таких методах фінансового аналізу,
як: горизонтальний аналіз, структурний (вертикальний) аналіз, факторний
аналіз, метод фінансових коефіцієнтів.
Горизонтальний аналіз звітності базується на вивченні тенденцій розвитку
підприємства на основі показників базового та звітного періоду, їх порівняння,
визначення абсолютного та відносного відхилення. Так, як оборотні активи
відображаються в балансі підприємства, а саме в структурі активів, будемо
проводити аналіз показників другого розділу активу балансу який має назву
оборотні активи (табл. 2).
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Таблиця 2 – Горизонтальний аналіз показників оборотних активів
ПрАТ «ПлазмаТек»
Назва статті
ІІ Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на
прибуток
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках
Інші оборотні активи
Усього за розділом II

Код
рядка

Базовий
період

Звітний
період

Абсол.
в-я

Відн.
в-я, %

1100
1101
1102
1103
1104
1125

153029
122600
6030
19036
5363
85025

253593
200932
5815
42627
4219
60046

100564
78332
-215
23591
-1144
-24979

65,72
63,89
3,57
123,93
21,33
29,38

1130

7642

17639

9997

130,82

1135
1136

10322
2321

35513
147

25191
-2174

244,05
93,67

1155

43936

161777

117841

268,21

1160
1165
1167
1190
1195

9899
26029
26029
11770
347652

0
32072
32072
13998
574638

-9899
6043
6043
2228
226986

100
23,22
23,22
18,93
65,29

Провівши горизонтальний аналіз фінансово-господарських показників
досліджуваного підприємства можна зробити такі висновки:
1. навіть не знаючи, який вид діяльності веде підприємство, наявність
запасів, готової продукції та товарів говорить про те, що це виробнича діяльність,
а саме, виготовлення певної продукції;
2. порівнявши показники базового та звітного періоду, можна сказати, що з
кожним наступним роком у нас відбувається тенденція до зростання. Запаси у
звітному періоді зросли на 65%, що не можна сказати про товари, в даному
випадку вони скоротилися на 21 %. Така ж тенденція прослідковується і у
дебіторській заборгованості за товари роботи та послуги, які скоротились на 24
979 грн. Великі відхилення має показник дебіторської заборгованості за
розрахунками за виданими авансами. Цей показник зріс більше ніж вдвічі. Така
сама ситуація з розрахунками з бюджетом – показник зріс на 25 191 грн. Гроші
та їх еквіваленти, рахунки в банках, інші оборотні активи у звітному періоді
зросли, в середньому, на 20%.
Отже, використовуючи метод горизонтального аналізу можна визначити
тенденцію зростання та скорочення показників, порівнюючи з попередніми
періодами а також їх вплив на результат діяльності.
Структурний (вертикальний) аналіз полягає у визначенні питомої ваги
окремих статей балансу в загальному підсумку показників і наступному
порівнянню результату з даними попереднього періоду (табл. 3).
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Таблиця 3 – Структурний (вертикальний) аналіз показників оборотних
активів ПрАТ «ПлазмаТек»
Назва статті
ІІ Оборотні активи
Запаси
- виробничі запаси
- незавершене виробництво
- готова продукція
- товари
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на
прибуток
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках
Інші оборотні активи
Усього за розділом II

Код
рядка

Базовий
період

Звітний
період

Відхилення

1100
1101
1102
1103
1104
1125

44,02
35,27
1,73
5,48
1,54
24,46

44,13
34,97
1,01
7,42
0,73
10,45

0,11
-0,3
-0,72
1,94
-0,81
-14,01

1130

2,20

3,07

0,87

1135
1136

2,97
0,67

6,18
0,03

3,21
-0,64

1155

12,64

28,15

15,51

1160
1165
1167
1190
1195

2,85
7,49
7,49
3,39
100%

5,58
5,58
2,44
100%

-2,85
-1,91
-1,91
-0,95
Х

Дослідивши показники оборотних активів ПрАТ «ПлазмаТек» за
допомогою методу структурного аналізу можна зробити певні висновки:
найбільшу частку оборотних активів у звітному періоді займають запаси, які
включають в себе виробничі запаси, готову продукцію, незавершене
виробництво, товари, що в цілому становлять 44,13%; наступним за величиною
показника є інша поточна дебіторська заборгованість, що становить 28,15%;
значущим показником також є величина дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи та послуги, що становить 10,45%.
Дослідивши відхилення часток величини оборотних активів можна сказати,
що в цілому, показники знаходяться на одному рівні, за виключенням
дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги – показник скоротився
на 14%, а також інша поточна дебіторська заборгованість – показник збільшився
на 15,51% .
Для наочного відображення структури оборотних активів базового та
звітного періоду представимо її у вигляді діаграми (рис. 1,2).
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Виробничі запаси

3%

Незавершене виробництво
Готова продукція

7%

Товари

7%

3%

32%

Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами

12%

з бюджетом

1%
3%
2%

5%
23%

у тому числі з податку на прибуток

1%

Інша поточна дебіторська
заборгованість
Поточні фінансові інвестиції

1%

Рисунок 1 – Структура оборотних активів ПрАТ «ПлазмаТек» базового
періоду
Відображена діаграма яскраво показує, який об’єкт займає найбільшу
частку оборотних активів. 32% займають виробничі запаси; 23% - дебіторська
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги; 12% - інша поточна
дебіторська заборгованість.
Виробничі запаси
2%

Незавершене виробництво

5%
0%

Готова продукція

5%

Товари
33%

Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами

27%

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
7%
0%

6%
3%

10%

1%

1%

Інша поточна дебіторська
заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти

Рисунок 2 – Структура оборотних активів ПрАТ «ПлазмаТек» звітного
періоду
Кругова діаграма показує, які зміни відбулись у звітному періоді,
порівнюючи з базовим. На 1% збільшились виробничі запаси; досить суттєво зріс
показник іншої поточної дебіторської заборгованості – на 15%, та на 13%
скоротились поточні фінансові інвестиції.
Метод фінансових коефіцієнтів – це розрахунок відносин даних фінансової
звітності. Фінансові коефіцієнти застосовуються для аналізу фінансового стану
підприємства і являють собою абсолютні і відносні показники, які визначаються
за даними фінансових звітів [5, c. 136].
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Статистика оборотних активів дає змогу оцінити ступінь ефективності їх
використання за допомогою комплексу розроблених теорією і практикою аналізу
господарської діяльності підприємства показників (табл. 4).
Таблиця 4 – Обчислення показників аналізу використання оборотних
активів та їх економічний зміст
Показник
Коефіцієнт
оборотності
оборотних
активів
Коефіцієнт
оборотності
запасів

Формула розрахунку
Ко.а. = ЧД/ ОА сер., де
ЧД – чистий дохід;
ОА сер. – середня вартість оборотних активів.

Економічний зміст
Характеризує швидкість
обертання
оборотних
активів

Ко.з. = Ср.п./ Зсер., де
Ср.п. – собівартість реалізованої продукції;
Зсер. – середня вартість запасів.

Коефіцієнт
оборотності
дебіторської
заборгованості

К о.дз. = ЧД/(ДЗп+ДЗа+ДЗб+ДЗпп+ДЗд+ДЗр+ДЗі),

Характеризує швидкість
обертання
запасів,
вказує, скільки разів за
досліджуваний
період
повністю
обернулися
кошти, вкладені в запаси
Характеризує швидкість
обертання дебіторської
заборгованості

де ДЗп – дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги;
ДЗа – дебіторська заборгованість за
розрахунками: за виданими авансами;
ДЗб – з бюджетом;
ДЗпп – у тому числі з податку на прибуток;
ДЗд – з нарахованих доходів;
ДЗр – із внутрішніх розрахунків;
ДЗі – інша поточна дебіторська заборгованість.
Тривалість
Тоб. = Д/Коб., де
одного обороту Д – кількість днів у періоді
Коб. – коефіцієнт оборотності
Коефіцієнт
Кз = 1/Коб.
завантаження

Показує за скільки днів
повертаються
кошти,
авансовані в активи
Показує скільки гривень
активів припадає на
гривню чистого доходу
або
собівартості
реалізованої продукції

Проаналізуємо ефективність використання ресурсів ПрАТ «ПлазмаТек» за
допомогою показників оборотності активів. Показники аналізу використання
оборотних та інших видів активів ПрАТ «ПлазмаТек» наведені у табл. 5.
Первинні показники для аналізу сформовано на основі консолідованої
фінансової звітності підприємства.
Таблиця 5 – Показники аналізу оборотності активів ПрАТ «ПлазмаТек»
Показники
Код рядка
Вхідні показники для аналізу оборотності активів, тис. грн
Чистий дохід (виручка) від реалізації
2000
продукції (товарів, робіт, послуг)
Середньорічна вартість оборотних активів
1195
Собівартість реалізованої продукції
2050
414

Звітний рік
1335224
461145
915372

Середня вартість запасів
1100
Середня
величина
дебіторської
1125-1155
заборгованості
Показники оборотності активів підприємства
Коефіцієнт оборотності активів
2000/1195
Середня тривалість обороту активів, днів
360/Коб
Коефіцієнт оборотності запасів
2050/1100
Середня тривалість обороту запасів, днів
360/Коз
Коефіцієнт
оборотності
дебіторської
2000/ (1125-1155)
заборгованості
Середня тривалість обороту дебіторської
360/Кдз
заборгованості, днів

203113
169671,5
2,89
124
4,5
80
7,8
46

Провівши розрахунки було виявлено, що кошти, які авансовані в активи
протягом періоду повертаються через 124 дні, оборот запасів відбувається через
кожних 80 днів, а оборот дебіторської заборгованості через кожних 46 днів.
Подібний аналіз дозволяє визначити, від яких об’єктів можна скоріше повернути
кошти, що були авансовані.
Отже, підведемо підсумки по проведеному дослідженню: оборотні активи є
важливим об’єктом для підприємства, їх аналіз безпосередньо спрямований на
пошук резервів або слабких місць, вдосконалення управління ресурсами, а також
на мобілізацію резервів та ефективного їх використання. Існують різноманітні
методи, прийоми та способи які допомагають дослідити ресурси різносторонньо.
Тому, проведення аналізу набуває все більшого значення, а так як оборотні
активи займають вагому частку в загальному обсязі активу балансу, то керівники
мають бути зацікавлені у перевірці оборотних активів, тому що вони будуть
знати реальний стан справ, що дозволить планувати діяльність підприємства на
майбутнє, розвиватися та залучати нові ресурси.
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РОЗРАХУНКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкрито теоретичні основи управління безготівковими
розрахунками підприємства. Досліджено види та форми безготівкових
платежів. Проаналізовано основні первинні документи, якими оформлюється
рух безготівкових розрахунків.
Ключові слова: безготівкові розрахунки, платіжні документи, банківські
рахунки, платіжне доручення, чек акредитив.
Становлення ринкової економіки в Україні, розвиток фінансовогосподарських зв’язків між суб’єктами підприємницької діяльності, поява
новітніх форм платіжних засобів, упровадження інформаційних технологій
зумовили необхідність удосконалення обліку. Його реформування покликане
адаптувати вітчизняну практику до вимог міжнародних стандартів та створити
якісне інформаційне підґрунтя для прийняття управлінських рішень,
спрямованих на забезпечення ліквідності підприємства в коротко- та
довгостроковій перспективі. Саме грошові кошти та їх еквіваленти, як
найважливіша ланка системи кругообігу ресурсів, формують базис для
підвищення платоспроможності господарюючого суб’єкта.
Функціонування підприємств в умовах ринку передбачає безперервний рух
грошових коштів, тому їх слід розглянути як важливий ресурс та результат
діяльності підприємств. Коли Україна виходила з кризи підприємства, кредитні
установи, інші господарюючі суб’єкти вступають у договірні відносини по
використанні грошових коштів, яке обумовлює зростання ролі організації обліку
даного об’єкту як необхідної умови для отримання достовірної інформації для
прийняття обґрунтованих рішень, вибору надійних господарських партнерів і
запобіганню підвищеного ризику діяльності. Більшість підприємств звертає
мало уваги на правильність та ефективність організації обліку грошових коштів.
Актуальність цих питань вплинула на вибір теми, адже правильна організація
обліку операцій на рахунках у банку значною мірою впливає на фінансовогосподарську діяльність суб’єкта господарювання.
Прийняття ефективних рішень щодо управління грошовими коштами на
підприємстві можливе завдяки розв’язанню низки задач, що стосуються
методики та організації їхнього обліку, аналізу і аудиту та розглядалися у
роботах вітчизняних (С.Л. Берези, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Є.В. Калюги,
М.В. Кужельного, Л.Г. Ловінської, В.О. Озерана, О.М. Петрука, А.А. Пилипенка,
В.В. Сопко, Л.К. Сука, В.О. Шевчука та інших) та закордонних (В.П. Астахова,
Х. Нюрнберга, В.Ф. Палія, Т.Б. Рубінштейна, Г.А. Салтикової, О.В. Соловйової,
О.М. Сорокіної, В.П. Суйца, Л.З. Шнейдмана) вчених-економістів.
За ринкових умов економіки кожне підприємство для здійснення
безготівкових розрахунків з іншими суб’єктами господарювання, а також для
зберігання власних коштів відкриваю поточні рахунки в банках. Відкриті
рахунки в банках для підприємств є необхідною складовою безперервної
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виробничої та фінансової діяльності підприємств.
Сучасні умови існування підприємств, а також процеси, що протікають в
економіці України ще раз підтверджують важливість і необхідність грошових
коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності суб'єктів
підприємництва. Від організації безготівкових розрахунків у господарському
обороті
залежить
ефективність
функціонування
кожного
суб'єкта
підприємницької діяльності і економіки в цілому.
Водночас, організація обліку операцій на рахунках в банку, так званих
безготівкових розрахунків має забезпечувати достатні умови для взаємного
контролю договірних відносин між постачальниками й покупцями з дотримання
умов контролю банківських установ за правилами розрахунків згідно з чинним
законодавством [1, с. 13].
В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують
фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та
робітниками підприємства і окремими особами. Для здійснення діяльності вони
мають у своєму розпорядженні грошові кошти. Функціонування підприємства
передбачає безперервний рух грошових коштів, тому їх слід розглядати як
важливий ресурс та результат діяльності підприємства.
Рух грошових коштів, який відбувається в процесі діяльності, може
здійснюватись як у готівковій, так і у безготівковій формах.
Фінансовим посередником у безготівкових розрахунках виступає банк,
який надає послуги своїм клієнтам-підприємствам.
Новосьолова Л.А. підкреслює, що «необхідною умовою проведення
безготівкових розрахунків є наявність у платника і отримувача коштів рахунку в
банку» [2, с.45].
Відповідно до ст.341 Господарського Кодексу України при безготівкових
розрахунках всі платежі провадяться через установи банків шляхом
перерахування належних сум з рахунку платника на рахунок отримувача або
шляхом заліку взаємних зобов’язань та грошових претензій [3].
Наведене поняття безготівкових розрахунків більш детальніше наведене в
Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, згідно
якої безготівкові розрахунки являють собою перерахування певної суми коштів
з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування
банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними
готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів [6]. Ці розрахунки
проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях
чи в електронному вигляді.
Банк, в якому відкрито рахунки підприємств, організацій, установ усіх форм
власності, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, банків та їх
установ, фізичних осіб, та який здійснює для них на договірних засадах будь-яку
з операцій, - є обслуговуючим.
При здійсненні безготівкових розрахунків можуть застосовуватися
акредитивна, інкасова, вексельна форми розрахунків, а також розрахунки
можуть проводитись розрахунковими чеками, банківськими платіжними
картками, причому клієнти банків самостійно обирають платіжні інструменти
(платіжне доручення, платіжна вимога, акредитив). Форма розрахунку
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вказується під час укладання договорів. Види банківських рахунків наведено на
рис. 1.
ВИДИ РАХУНКІВ У БАНКУ
Поточний – це рахунок, який відкривається в уповноважених установах банків
підприємствами усіх видів і форм власності, а також їх відокремленими
підрозділами для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій
за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України як в
національній, так і в іноземній валюті.
Акредитив – це рахунок з якого банк за дорученням свого клієнта виконує
платіж третій особі за поставлені товари, виконані роботи і надані послуги.
Акредитив – це умовне грошове зобов’язання банку, яке видається ним за
дорученням клієнта на користь його контрагента за договором, згідно з яким
банк який відкрив акредитив, може провести постачальнику платіж або надати
повноваження іншому банку виконувати такі платежі за умови надання їм
документів, передбачених к акредитиві, тощо
Валютний – це рахунок, який відкривається для зберігання грошових коштів в
іноземній валюті.
Депозитний - це рахунок, на якому здійснюються операції за депозитним
договором.
Картковий – це рахунок, на якому проводяться операції за платіжними
картками.
Кредитний – це рахунок на якому проводиться отримання кредитних ресурсів
та їх використання.
Тимчасовий – це рахунок, який відкривається для зарахування коштів з метою
формування статутного капіталу та забезпечення спільної діяльності за участі
іноземних інвесторів.

Рисунок 1 - Основні види банківських рахунків
Важливою умовою для проведення безготівкових грошових коштів
являється наявність коштів рахунку у банку у платника та отримувача.
У сучасних умовах ринкової економіки існують такі основні проблеми для
розвитку і організації системи безготівкових грошових коштів на підприємствах
України:
- оптимізація і систематизація форм безготівкових грошових коштів та їх
організація;
- знаходження нових механізмів організації безготівкових грошових
коштів, які в подальшому сприяли б подоланню кризових явищ;
- використання безготівкових розрахунків при умовах здійснення
безготівкових грошових коштів у господарському обороті та досконалої їх
організації;
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- прискорення та інтенсифікація грошових коштів.
Організація безготівкових грошових коштів повинно слугувати
нормальному обігу безготівкових грошових коштів і забезпечувати реалізацію
продукції. В організації безготівкових грошових коштів можна виділити такі
основні вимоги та принципи:
- грошові кошти власних та залучених господарських суб'єктів підлягають
обов'язковому зберіганню на поточних і інших рахунках в установах банків;
- безготівкові розрахунки за товарно-ма теріальні цінності проводяться з
постачальниками після надання послуг, з використанням попередньої оплати;
- підприємства та організації самостійно обирають форму розрахунку;
- платежі здійснюються тільки в межах наявних коштів при надані
банківського кредиту або на рахунках платника;
- безготівкові грошові кошти, списуються з рахунка підприємства за
розпорядженням власника.
У разі не дотримання перелічених принципів, це може спричинити платіжну
кризу.
Особливістю організації безготівкових грошових коштів в Україні є
застосування спеціальної форми, яка використовується для здійснення самого
платежу, а саме:
- у безготівкових грошових коштах існує три учасника: платник, одержувач
і банк, у якому здійснюються розрахунки у формі запису по рахунках платника
та одержувача;
- учасники безготівкових розрахунків являються в кредитних відносинах з
банком;
- перерахуванні кошти, що належать одному учасникові розрахунків,
здійснюються шляхом записів на їхніх рахунках, у результаті чого провадиться
кредитна операція, вчинена за допомогою коштів, таким чином оборот готівки
замінюється кредитною операцією [4].
Отже, згідно зі статтею 17 Конституції України, забезпечення економічної
та інформаційної безпеки є найважливішою функцією держави. Реалізація даної
функції лежить на відповідних державних органах, що діють у межах відведеної
їм компетенції [5]. У першу чергу, ця функція спрямована на забезпечення
фінансової стабільності держави та потребує жорсткого контролю за обігом
коштів. З метою забезпечення контролю за фінансовими потоками
України,державними органами проводиться ряд заходів щодо зменшення
готівкової форми взаєморозрахунків. Ці заходи дозволяють не тільки економити
грошові кошти, направлені на їх емісію, але й дозволяють вирішити проблему
виводу з тіні економіки країни.
Грошові кошти визначаються як гроші та будь-які документи, які
приймаються банками до вкладу та негайно відносяться на рахунок вкладника
[1].
Безготівкові розрахунки дозволяють значно зменшити витрати обігу,
пов’язані з грошовими розрахунками у господарстві, звести до мінімуму суму
грошей, яка знаходиться в обігу. Цією беззаперечною перевагою безготівкових
розрахунків їх значення у ринковій економіці не обмежується. Зосередження
безготівкового платіжного обороту в кредитній системі дає змогу раціонально
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використовувати всі тимчасово вільні кошти, що зберігаються на банківських
рахунках, для цілей прямого банківського кредитування суб’єктів ринкових
відносин, суттєво прискорювати розрахунки, в тому числі шляхом
запровадження найновіших засобів електронного зв’язку. Оскільки зміст
безготівкових розрахунків розкривається у розрахункових (платіжних)
документах, розрахунки у такий спосіб несуть в собі великі можливості
контролю за виконання договірних зобов’язань з боку як одержувачів грошей,
так і платників, а в необхідних випадках – з боку контролюючих і
правоохоронних органів.
На сьогодні розроблено законодавчу та нормативно-правову базу,
створено форми організації валютних відносин, сформовано національну
валютну систему.
При здійсненні розрахункових операцій підприємства можуть
використовувати розрахункові документи (табл. 1).
Таблиця 1 –
Види розрахункових документів при здійсненні
безготівкових операцій
Форма
документа

Зміст документа

Розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника
обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку вказаної суми
коштів і її перерахування на рахунок одержувача
Розрахунковий документ, що містить вимогу одержувача безпосередньо
до платника сплатити суму коштів та доручення платника банку, що
його обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми коштів
Платіжне
зі свого рахунку на рахунок одержувача. Складається з двох частин:
вимога- верхньої – вимоги одержувача безпосередньо до платника про сплату
доручення
певної суми коштів;
- нижньої – доручення платника обслуговуючому банку про списання зі
свого рахунку визначеної ним суми коштів і перерахування її на рахунок
одержувача
Документ який містить розпорядження власника рахунку установи
Розрахунковий
банку-емітента, яка веде його рахунок, сплатити чековласникові вказану
чек
в чеку суму коштів
При цій формі банк за дорученням свого клієнта зобов'язаний:
- виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари,
Акредитив
виконані роботи та надані послуги;
-надати повноваження іншому банку здійснити цей платіж
Полягає в здобутті банком грошей по різних документах від імені своїх
Інкасо
клієнтів і зарахуванні їх в установленому порядку на рахунок
одержувача засобів.
Розрахунковий документ, який складають за ініціативою банку для
Меморіальний
оформлення операцій щодо списання коштів з рахунку платника та
ордер
внутрішньобанківських операцій. Використовується при здійсненні
розрахунків банками
Розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або (за
договірного списання) одержувача до обслуговуючого платника банку
Платіжна вимога здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів
з рахунку платника на рахунок одержувача. Платіжну вимогу
застосовують у випадках, коли ініціатором переказу виступає стягувач.
Платіжне
доручення
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Форми безготівкових грошових коштів мають свої переваги та недоліки.
Розрахунки платіжними дорученнями, достатньо прості, зручні та забезпечують
швидке здійснення платежу. Основний їх недолік полягає в тому, що вони не
гарантують платіж постачальнику. Для подолання даного недоліку в банківській
практиці використовуються розрахунки акцептованими банком платіжними
дорученнями.
Значну роль у практиці передачі боргів відіграють векселі у випадку
простроченої кредиторської заборгованості, погашенні остаточної частини
заборгованості за розрахунками під час заліку взаємозаборгованості. Ця форма
безготівкових розрахунків може забезпечити значно доцільнішу систему
боротьби з заборгованістю. Також вексель застосовується в міжнародних
кредитних відносинах, тому потрібно налагодити механізм функціонування
вексельного обігу, основою якого є сучасні міжнародні вексельні права.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ АУДИТУ В ПРОЦЕДУРАХ ВІДНОВЛЕННЯ
НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА
У роботі охарактеризовано роль аудиту в процедурах санації та банкрутства
підприємства, визначено основні види аудиту, аудиторських послуг, аудиторських
процедур. Досліджено місце аудиту фінансової звітності в процесі відновлення
платоспроможності боржника.
Ключові слова: аудит, неплатоспроможність, банкрутство, боржник,
санація, ліквідація, процедура банкрутства.
Для отримання узагальненої та комплексної характеристики аудиту в
процедурах відновлення платоспроможності та банкрутства доцільно визначити
основні види аудиту та аудиторських послуг. Відносно підприємства-боржника
аудит у процедурах відновлення платоспроможності та банкрутства, як і в
звичайних умовах діяльності, доцільно розмежувати на зовнішній та внутрішній.
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Внутрішній аудит – це перевірки, виконані всередині суб’єкта
господарювання його працівниками (внутрішніми аудиторами) з метою надання
необхідної інформації керівництву для прийняття управлінських рішень і
здійснення внутрішнього поточного контролю [2, с. 16]. Внутрішній аудит надає
оперативну інформацію та консультації для прийняття або коригування
управлінських рішень та бізнес-планів, прогнозує та попереджає кризові явища на
підприємстві, знижує аудиторські ризики у ході проведення зовнішніх
аудиторських перевірок [3, с. 56]. Зазначені властивості внутрішнього аудиту
дають можливість позиціонувати його як невід’ємну складову у процесі
забезпечення безперервної діяльності підприємства, а, отже, й важливий елемент
процесу відновлення платоспроможності.
Однак, така широка функціональність внутрішнього аудиту не виключає
необхідність проведення зовнішнього незалежного аудиту, оскільки, як визначено
МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів» [1, с. 667], внутрішні
аудитори не можуть бути незалежними від підприємства. До того ж, внутрішній
аудит виконується внутрішнім персоналом підприємства, тому його здійснення
стає неможливим у зв’язку зі звільненням працівників у процедурі ліквідації та у
процедурі санації, якщо звільнення буде передбачене планом санації.
Разом з тим, матеріали внутрішнього аудиту можуть використовуватися
зовнішніми аудиторами для розуміння особливостей діяльності підприємства,
ідентифікації та оцінювання ризиків суттєвого викривлення, тому даний вид
аудиту безперечно повинен мати місце в процедурах досудової санації,
розпорядження майном та санації. Однак, більш дієвою формою контролю
залишається саме зовнішній аудит, який на відміну від внутрішнього аудиту може
здійснюватися в усіх процедурах відновлення платоспроможності та банкрутства.
Основним видом аудиторських послуг в процедурах відновлення
платоспроможності та банкрутства э аудит фінансової звітності. Пов’язано це з
тим, що на відміну від огляду, інших завдань з надання впевненості та супутніх
послуг, де впевненість взагалі не висловлюється, здійснення аудиту фінансової
інформації дає змогу отримати аудитору обґрунтовану впевненість щодо
достовірності фінансової звітності у всіх суттєвих аспектах відповідно до
застосовної концептуальної основи фінансового звітування та відсутність
суттєвого викривлення показників внаслідок шахрайства, або помилки. В свою
чергу, користувачі, незалежно від їх потреб, мають використовувати лише повну
та достовірну ОЗІ, яка характеризує дійсний фінансовий стан боржника, та
приймати на основі такої інформації обґрунтовані рішення щодо застосування
санаційних заходів та запобігання банкрутству підприємств.
Підтвердженням доцільності проведення саме аудиту фінансової звітності є
й той факт, що надання інших аудиторських послуг в процедурах відновлення
платоспроможності та банкрутства буде неефективним, якщо попередньо не буде
отримано впевненість у достовірності обліково-звітних даних.
Однак, проведенням власне аудиту фінансової звітності аудиторські послуги
в процедурах відновлення платоспроможності та банкрутства не можуть
обмежуватись. В процедурах санації (судової та досудової) та розпорядження
майном важливим завданням є оцінка санаційної спроможності та розробка плану
санації.
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З метою оцінки санаційної спроможності, тобто наявності у підприємства
фінансових, організаційно-технічних та правових можливостей, які визначають
його здатність до успішного проведення фінансової санації [4, с. 109, 110], є
санаційним аудитом.
З цього приводу зауважимо, що аудиторські послуги можуть надаватись як
до, так і після розробки плану санації у відповідній процедурі. Однак, у випадку
залучення аудиторів до розробки плану санації мова йде не про власне санаційний
аудит, а про супутні послуги, в результаті яких впевненість не висловлюється, тому
користувачі роблять свої власні висновки на підставі результатів роботи аудитора.
В свою чергу санаційний аудит має проводитись лише після розробки плану
санації. При цьому аудитори, які брали участь у розробці плану санації, відповідно
до принципів професійної етики, не зможуть провести санаційний аудит.
В науковій літературі санаційний аудит та аудит фінансової звітності
інтерпретуються як аудиторські послуги, що можуть проводитись в комплексі, або
припускається, що санаційний аудит є різновидом аудиту фінансової звітності [5,
с. 210]. Однак, як з теоретичної, так із практичної точки зору, їх доцільно
відокремити, оскільки вони: мають різні об’єкти та завдання перевірки (об’єктом
аудиту фінансової звітності є фінансова звітність підприємства, а завданням –
підтвердження її достовірності, об’єктом санаційного аудиту – план санації, а
завданням – підтвердження його достовірності, ефективності, економічності та
досяжності); можуть не співпадати у часі проведення (аудит фінансової звітності
має передувати розробці плану санації, щоб забезпечити достовірність даних, з
використанням яких такий план розроблюється, тоді як санаційний аудит має
проводитись вже після розробки плану санації).
Експрес-оцінка, як альтернатива аудиту фінансової звітності в процедурах
відновлення платоспроможності, могла б мати місце, тому що дійсно терміни
здійснення процедур обмежені, а боржник може не мати коштів, щоб оплати
вартість послуг з проведення аудиту фінансової звітності. Однак, в будь-якому
разі, експрес-оцінка не зможе забезпечити належного рівня впевненості, як це
можливо при повноцінному аудиті фінансової звітності. Тому, для вирішення цієї
проблеми доцільним э запровадження обов’язкового аудиту фінансової звітності
перед складанням плану санацій та проведенням санаційного аудиту. Водночас,
обов’язковість проведення аудиту у процедурах відновлення платоспроможності
обумовлена не лише необхідністю забезпечення санаційного аудиту достовірною
інформацією, а й, як було попередньо визначено, потребою забезпечення
зацікавлених користувачів достовірними даними для прийняття ефективних
рішень.
Аудит фінансової звітності, що проводиться до розробки плану санації та до
безпосереднього введення санаційних заходів, основним завданням якого є
підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, на яких в подальшому буде ґрунтуватись план санації, можливо
охарактеризувати як досанаційний. В свою чергу, аудит фінансової звітності, що
проводиться після завершення заходів фінансового оздоровлення, або в процесі їх
здійснення, можливо позиціонувати як постсанаційний. В процесі постсанаційного
аудиту за погодженням з замовником можливе здійснення оцінки ефективності
проведення санаційних заходів та оцінки дій арбітражного керуючого, наприклад,
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в частині вжитих заходів щодо пошуку та повернення майна підприємства,
ліквідації дебіторської заборгованості, наявності необґрунтованих витрат тощо.
Доцільно запропонувати встановити обов’язковість здійснення й
санаційного аудиту, оскільки користувачам, серед яких в першу чергу кредитори
та господарський суд, які схвалюють план санації та можуть не мати спеціальних
знань для його належної оцінки, потрібно чітко усвідомлювати його достовірність,
можливість та доцільність реалізації. Вирішити проблему оплати послуг аудиторів,
у випадку відсутності у боржника коштів для цього, цілком реально шляхом
законодавчого закріплення можливості призначення господарським судом
проведення аудиту за рахунок кредиторів, або інвесторів, які виявили бажання
взяти участь у санації підприємства. Проведення обов’язкового аудиту дійсно буде
додатковим фінансовим тягарем, однак, ці витрати можуть повністю виправдати
себе, оскільки рішення, прийняті на основі повної та достовірної інформації,
будуть значно результативніші.
Розглянемо необхідність та умови встановлення обов’язкового аудиту по
кожній процедурі відновлення платоспроможності та банкрутства. З метою
розуміння реального фінансового стану підприємства, доцільності та необхідності
прийняття рішення про введення процедури, суд має бути впевненим у
достовірності та досяжності плану санації й інших даних, що надаються до заяви
про затвердження такого плану, джерелом яких є ОЗІ. Відтак, доцільно
запропонувати подати до суду аудиторський звіт щодо достовірності звітності
підприємства, сформованої після прийняття рішення про проведення досудової
санації та перед початком розробки плану санації, тобто досанаційний аудит
фінансової звітності, а також звіт за результатами санаційного аудиту, який
потрібно проводити після розробки плану санації та до проведення зборів
кредиторів, на яких має схвалюватись план санації перед поданням до суду.
У разі невдачі при здійсненні досудової санації або у випадку, коли досудова
санація не мала місце взагалі, але встановлений факт неплатоспроможності
підприємства, подається заява про порушення справи про банкрутство. До того ж,
якщо попередньо здійснювались заходи досудової санації, аудит фінансової
звітності буде мати риси постсанаційного аудиту.
Процедура розпорядження майном вводиться ухвалою господарського суду
про порушення справи про банкрутство. Цією ж ухвалою суд може зобов’язати
боржника провести аудит. Це єдина існуюча на даний момент законодавча вимога
проведення аудиту фінансово неспроможних підприємств в процедурах
відновлення платоспроможності та банкрутства. В той же час, зауважимо, що
особливості такого аудиту Законом не встановлюються. Можливо лише
припустити, що мова йде, про аудит фінансової звітності з метою підтвердження її
достовірності, однак, як вищезазначено, аудит фінансової звітності необхідно
здійснити до подання заяви про порушення справи про банкрутство з метою
підтвердження, в першу чергу, підстав для порушення судової справи. Крім того,
у процедурі розпорядження майном не пізніше 2 місяців від дня порушення
провадження має бути розроблений та поданий на розгляд комітету кредиторів
план санації. Як вже наголошувалось, перед розробкою плану санації доцільно
підтвердити достовірність даних, на яких він буде базуватись, тому, враховуючи
обмеженість часу, доцільно досанаційний аудит фінансової звітності проводити
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до введення процедури розпорядження майном, тобто на етапі підготовки до
подання заяви про порушення справи про банкрутство.
У підсумковому засіданні у процедурі розпорядження майном суд може
прийняти одне з рішень: ввести процедуру санації та затвердити план санації;
ввести процедуру санації та зобов’язати керуючого санацією підготувати план
санації; визнати боржника банкрутом і відкрити ліквідаційну процедуру;
припинити провадження у справі про банкрутство; продовжити строк процедури
розпорядження майном. Таке рішення суд приймає за пропозицією розпорядника
майна боржника та на підставі рішення зборів кредиторів, які, в свою чергу,
можуть ґрунтуватися на матеріалах незалежної аудиторської перевірки.
Керуючий санацією зобов’язаний подати до суду розроблений та схвалений
комітетом кредиторів план санації боржника. Отже, і в процедурі санації можливе
проведення санаційного аудиту після розробки плану санації. Крім того, варто
передбачити проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності й на останню
звітну дату перед завершенням процедури санації. А звіт керуючого санацією
повинен містити аудиторський звіт щодо достовірності фінансової звітності. Такий
аудит доцільно охарактеризувати як постсанаційний, що здійснюється з метою
підтвердження достовірності даних про стан підприємства вже після здійснення
санаційних заходів, які вливатимуть на рішення кредиторів та господарського суду
щодо подальшої долі боржника.
Ліквідаційна процедура потребує у проведенні аудиту фінансової звітності,
а також санаційного аудиту, оскільки вона має цільове спрямування на продаж
майна та проведення розрахунку з кредиторами, тому в її межах план санації не
розроблюється, заходи фінансового оздоровлення не реалізуються. Проте, існує
необхідність проведення аудиту ліквідаційної звітності.
З метою встановлення достовірності обліково-звітних даних та розуміння
реального фінансового стану підприємства, що в подальшому вплине на
формування реєстру кредиторів та ліквідаційної маси, доцільно вимагати
проведення аудиту фінансової звітності банкрута. Такий аудит можливо
охарактеризувати як доліквідаційний, що здійснюється до безпосереднього
введення ліквідаційних заходів, передбачених даною процедурою.
Враховуючи фактори часової та фінансової обмеженості проводити аудит
проміжного, розрахункового та ліквідаційного «нульового» балансу недоцільно.
У свою чергу, ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний
баланс, який доцільно позиціонувати як передліквідаційний. З метою
підтвердження достовірності інформації щодо наявності чи відсутності майна
банкрута після завершення всіх розрахунків з кредиторами, доцільно передбачити
проведення аудиту передліквідаційного балансу.
Також, можлива мирова угода – процедура, яка передбачає домовленість між
боржником та кредитором щодо відстрочки та розстрочки, а також прощення
(списання) кредиторами боргів боржника, та може укладатися під час будь-якої
іншої процедури. З моменту затвердження мирової угоди судом припиняється
провадження у справі про банкрутство, але аудит фінансової звітності може
проводиться з ініціативи боржника, або якщо він є обов’язковим для нього
відповідно до законодавства. В такому разі аудит, який здійснюватиметься під час
дії мирової угоди, яка була укладена за результатами процедур судової або
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досудової санації та розпорядження майном, якій передувала досудова санація,
також доцільно охарактеризувати як постсанаційний. Укладення мирової угоди
можливе й в процедурі ліквідації, у зв’язку з чим аудит фінансової звітності матиме
характеристики постліквідаційного аудиту.
Разом з тим, варто зауважити, що аудитори, які надавали послуги боржнику,
наприклад, щодо розробки заходів фінансового оздоровлення та плану санації, або
ведення бухгалтерського обліку у процедурах відновлення платоспроможності та
банкрутства, втратять свою незалежність відносно підприємства, тому здійснити
відповідні види обов’язкового аудиту, не зможуть.
Таким чином, в результаті проведеного дослідження встановлено, що в
процедурах відновлення платоспроможності та банкрутства доцільно виокремити
такі основні види аудиту: відносно підприємства-боржника – внутрішній та
зовнішній; залежно від законодавчої регламентації – обов’язковий та ініціативний;
залежно від видів аудиторських послуг – аудит фінансової звітності (до- та
постсанаційний, до- та постліквідаційний аудит), специфіка якого є відмінною від
традиційної та зумовлена особливостями процесу відновлення платоспроможності
та банкрутства, санаційний аудит як завдання з надання впевненості, що не є
аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, спрямоване на
підтвердження достовірності, досяжності та ефективності плану санації, та
комплекс інших аудиторських послуг, цільова спрямованість яких залежить від
потреб користувачів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ З УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ
ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено теоретичні та методичні аспекти з управління
трансакційними витратами для ефективного розвитку підприємства.
Розглянуто підходи до визначення економічної сутності витрат підприємства.
Проаналізовано класифікацію трансакційних витрат, визначено мету та
завдання контролю над трансакційними витратами.
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витрат, укладання договорів, управління витратами.
Ефективність господарської діяльності будь якого підприємства прямим
чином залежить від якісного інформаційного забезпечення для прийняття
управлінських рішень. Інформація про майбутні витрати та витрати які були
понесені, є основою для прийняття таких рішень. Трансформація ринкового
середовища спричинила виокремлення як окремого об’єкта – трансакційні
витрати. Вони мають значний вплив на конкурентоспроможність та фінансову
стійкість підприємства, їх частку у структурі витрат постійно зростає, і будь яка
зміна буде впливати на фінансовий результат в цілому. Його значущість та
необхідність аналізу і є предметом нашого дослідження.
Вагомий внесок щодо дослідження питань організації обліку трансакційних
витрат, зокрема визначення їх сутності, складу, видів, методики обліку, аналізу,
контролю та класифікації здійснили такі вітчизняні та зарубіжні науковці: О.
Вільямсон, М. Данько, О. Замазій, Т. Еггертсон, Г. Кірейцев,
І. Костирко, В. Литвиненко, Р. Коуз, Д. Норт, О. Матвеєва, В. Толстоног,
І. Панженська, М. Пушкар, С. Суворова, М. Шигун, О. Шепеленко, Ж. Ющак та
інші. Науковцями запропоновано цілий ряд підходів щодо класифікації
трансакційних витрат, але в основному вони присвячені визначенні типології цих
витрат, облікового відображення, зокрема в системі бухгалтерських рахунків,
фінансовій звітності тощо.
Основними цілями статті є: визначення сутності та вплив на результати
діяльності трансакційних витрат, розгляд класифікаційних ознак, а також
відображення основних складових та елементів щодо трансакційних витрат в
обліковій політиці підприємства.
Поняття «трансакційні витрати» було вперше запропоновано в 1937 році у
праці «Природа фірми» Р. Коузом, що означають як витрати, пов’язані зі
збиранням та обробкою інформації, проведенням переговорів та прийняттям
рішень, контролем та юридичним захистом виконання контрактів в умовах ринку
[1, с. 144]. Багато хто схиляється до думки що трансакційні витрати – це витрати
пов’язані з організацією укладання договорів, заключення контрактів тощо.
Тому такі витрати є достатньо специфічними з огляду бухгалтерського обліку,
але вони все ж мають вплив на собівартість продукції а також на фінансовий
результат в цілому. Окрім цього такі витрати з’являються на різних етапах
господарської діяльності, тому більш доцільніше проводити аналіз таких витрат
протягом усього звітного періоду.
Варто звернути увагу при дослідженні подібних витрати з огляду
бухгалтерського обліку, так як подібні витрати не мають окремого субрахунку,
що і ускладнює процес ідентифікації, виявлення точних показників у фінансовій
звітності.
Детально питання щодо класифікації трансакційних витрат знайшли своє
відображення у працях таких науковців: О. Вільямсона, М. Данька, Р. Коуза, В.
Литвиненка, В.В. Толстонога, Д. Нортона, Т. Еггертсона тощо. По відношенню
до моменту укладання угоди О. Вільямсон [2, с. 308] запропонував
класифікувати трансакційні витрати на три групи: витрати понесені до укладання
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угоди (ex ante); витрати у процесі укладання угоди (ex interim); витрати понесені
після укладання угоди (ex post).
З урахуванням інформаційно-статистичних даних М. Данько [3, С. 36]
пропонує розгорнуту номенклатуру трансакційних витрат, виділяючи такі їх
типи: разові трансакційні витрати, умовно-постійні та умовно-змінні. Виходячи
із визначення сутності трансакційних витрат, Р. Коуз [1, с.144] розподіляє їх на
такі види: витрати на пошук партнерів; витрати на проведення переговорів;
витрати на комунікації з партнерами; витрати на підготовку контракту; витрати
на забезпечення виконання контракту.
Вітчизняні науковці В. Литвиненко та В. Толстоног у монографії [4, с. 122]
пропонують наступну класифікацію трансакційних витрат: представницькі
витрати; організаційні трансакційні витрати; винагороди за професійні послуги;
податки, збори та інші обов’язкові платежі; втрати від опортуністичної
поведінки; витрати на пошук інформації; витрати захисту прав власності;
витрати на проведення розрахунків; витрати на рекламу і дослідження ринку;
інші трансакційні витрати.
За етапами трансакції Д. Норт і Т. Еггертссон [5, 6, с. 84] пропонують
трансакційні витрати класифікувати на: пошук інформації, вимірювання,
забезпечення права власності, специфікацію, проведення переговорів та
укладання угод, опортуністичної поведінки, моніторинг контрактів, захисту від
третіх осіб. С. Суворова [7, с. 55] виділяє наступні класифікаційні ознаки
трансакційних витрат: за типом контракту, за характером, за суб’єктами, по
відношенню до ринкових механізмів, за організаційною формою.
Для формування інформації в бухгалтерському обліку та для прийняття
управлінських рішень. М. Шигун [8, С. 30] пропонує такий розподіл
трансакційних витрат: за відношенням до середовища виникнення (зовнішні та
внутрішні); за податковим визнанням (податкові та фінансові); за частотою
виникнення (разові та регулярні); за характером господарських процесів
(інформаційні, договірні, комунікаційні, торгові, правові). У табл. 1 наведена
класифікація трансакційних витрат підприємства, інформація якої була взята із
поглядів вище наведених науковців.
Таблиця 1– Класифікація трансакційних витрат підприємств
Ознаки класифікації
Види витрат
Для оцінки трансакційних витрат та визначення впливу на фінансові результати
За видами діяльності
Витрати звичайної діяльності
Витрати фінансової діяльності
Витрати інвестиційної діяльності
За можливістю відображення в обліку
Облікові
Не облікові
За доцільністю здійснення
Продуктивні
Непродуктивні
За періодами виникнення
Довгострокові
Короткострокові
Одноразові
За джерелами відшкодування
Включаються у собівартість продукції
За рахунок прибутку підприємства
За етапами трансакцій
Інформаційні витрати
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Витрати на проведення переговорів
Витрати на оформлення угод
Витрати на специфікацію
Витрати на вимірювання
Витрати на моніторинг контрактів
Витрати захисту від третіх осіб
Для контролю трансакційних витрат
За рівнем контрольованості
Контрольовані
Неконтрольовані
Частково контрольовані
За порядком обчислення
Фактичні
Планові

Основними завданнями, вирішення яких можливе в процесі розроблення
класифікації трансакційних витрат з метою визначення їх сутності та значущості
в управлінському обліку, є наступні:
- формування повної та своєчасної інформації про склад та величину
трансакційних витрат;
- відображення трансакційних витрат, пов’язаних з операційною,
фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства;
- удосконалення процесу організації обліку, аналізу та контролю
трансакційних витрат;
- отримання інформації щодо трансакційних витрат за центрами їх
виникнення та відображення в управлінській звітності;
- систематизація (шляхом визначення основних напрямів класифікації)
трансакційних витрат у відповідності до потреб обліку та управління;
- удосконалення процесу управління трансакційними витратами та
забезпечення інформацією для прийняття управлінських рішень.
Однією з основних базових концепцій управління витратами є концепція
трансакційних витрат. Якщо в загальному, то у будь якій економіці є два види
витрат: виробничі (операційні) і трансакційні. Категорія трансакція розуміється
гранично широко і використовується для позначення обміну товарами,
юридичними зобов’язаннями, угодами короткострокового й довгострокового
характеру, що вимагають детального оформлення і пропускають просте
взаєморозуміння сторін. Витрати і втрати, якими може супроводжуватись така
взаємодія що має назву трансакційних витрат [9, с. 47].
В організації обліку витрат підприємства варто здійснювати в процесі
управління трансакційними витратами. Вони забезпечать якісне управління
підприємством
загалом,
що
дасть
змогу
залишитись
суб’єкту
конкурентоспроможним і займати стійку ринкову позицію.
Механізм управління такими витратами варто розділяти на три рівні, кожен
з яких пов’язаний з вихідними даними попереднього рівня (рис. 1).
Функціональний рівень розкриває інформацію, де саме виникають
трансакційні витрати. Тут висвітлено, що трансакційні витрати виникають у
таких процесах технології виробництва, як: кар'єрне господарство, приймальне
відділення, формувальне відділення, сушильно-обпалювальна ділянка, відділ
збуту, відділ маркетингу, юридичний відділ тощо. За рахунок методів
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ідентифікації, спостереження та реєстрації інформація з функціонального рівня
потрапляє і деталізується на емпіричному рівні, на якому розкриваються об'єкти
управління трансакційних витрат. Цей рівень показує носіїв трансакційних
витрат, тобто працівників, у яких виникли трансакційні витрати, їхні види,
відображає склад та місця виникнення таких витрат. Отже, цей рівень загалом
відображає інформацію про трансакційні витрати. Наступним рівнем є
методичний рівень, де, власне, висвітлено, які існують етапи управління
трансакційними витратами, тобто що саме потрібно робити для управління
такими витратами. Ці етапи розподілено логічно, оскільки за допомогою
комунікаційних потоків інформація від одного етапу передається до наступного.
Неврахування одного з етапів чи перескакування через будь-який з цих етапів не
забезпечить ефективне управління трансакційними витратами.
Суб’єкт управління (менеджери,
керівники підрозділів)
Технологія виробництва
Кар’єрне
господарство

Приймальне
відділення

Формувальне
відділення

Відділ
маркетингу

Юридичний
відділ

Функціональний рівень

Об’єкт управління
Носії
трансакційних
витрат

Види
трансакційних
витрат

Склад
странсакційних
витрат

Місця
виникнення
трансакційних
витрат

Емпіричний рівень

Етапи управління трансакційними витратами
1 етап
Визначення
інформаційних
джерел
трансакційних
витрат

2 етап
Забезпечення
методичного
інструментарію
збору, обробки
й аналізу даних

3 етап
Оцінювання
резервів
підвищення
ефективності
діяльності

4 етап
Специфікація
інструментів та
заходів
управління
трансакційними
витратами

Методичний рівень

Рисунок 1 – Механізм управління трансаційними витратами
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Таким чином механізм управління трансакційними витратами показує місця
виникнення трансакційних вит- рат, їхні види та можливі шляхи управління
ними, що дасть змогу управлінській ланці отримувати повну й достовірну
інформацію і приймати виважені управлінські рішення, а це призведе до
результативного управління трансакційними витратами та ефективної роботи
суб'єкта господарювання загалом. Зауважимо, що управління трансакційними
витратами є трудомістким процесом і сукупністю робіт, які діють на
виокремлення та здійснення витрат у всіх видах діяльності для отримання
раціонального рівня трансакційних витрат підприємства.
Складність управління трансакційними витратами зумовлена тим, що вони
розподілені між витратами підприємства, виникають на всіх етапах здійснення
господарської діяльності суб'єкта господарювання і в різних сферах
відповідальності.
Основне завдання управління трансакційними витратами підприємства —
це посилення конкурентних можливостей підприємства і забезпечення його
результативного функціонування на ринку за рахунок побудови раціонального
механізму формування таких витрат.
Отже, в господарській діяльності суб'єкта господарювання з'являються нові
об'єкти обліку, а саме трансакційні витрати, яким необхідно приділяти більше
уваги, оскільки вони впливають не тільки на прибуток діяльності підприємства,
а й на конкурентоспроможність підприємства на ринку. Тому виникає
необхідність у розробці підходів та механізмів управління трансакційними
витратами на підприємстві, які дозволять отримувати оперативну та достовірну
інформацію про такі витрати від усіх підрозділів підприємства де виникають
такого роду витрати, її обробляти й аналізувати, що сприятиме своєчасному
прийняттю виважених управлінських рішень для ефективного розвитку
підприємства. Проаналізована проблематика окреслює актуальність та
перспективи подальшого розвитку досліджуваної теми.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
У статті висвітлено організаційні аспекти здійснення казначейського
контролю в Україні, визначено об’єкти та суб’єкти його здійснення, наведено
основні завдання та функції контролю в системі казначейського обслуговування
бюджету.
Ключові слова: фінансові ресурси, фінансовий контроль, державний фінансовий
контроль, казначейський контроль, державний бюджет.
Казначейський контроль посідає важливе місце в системі управління
державними фінансовими ресурсами, створюючи передумови для ефективного
використання майна та ресурсів держави. Здійснення заходів в межах реалізації
соціально-економічних програм, виконання функцій органами державної влади
потребує здійснення належного контролю за витрачанням коштів державного
бюджету, їх суворого обліку і контролю, перевірки режиму економії та
доцільності використання бюджетних коштів.
Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку контролю в системі
державного казначейства висвітлено у працях багатьох вчених-економістів,
зокрема Л. Гуцаленко, В. Дерія, М. Коцупатрого, М. Гончаренко, І. Стефанюк,
Н. Рубана, І. Стефанюк, А. Загороднього, Є. Калюги, В. Рудешко та ін. Втім,
незважаючи на значні напрацювання вчених питання становлення та розвитку
державного фінансового контролю в системі казначейського обслуговування
бюджету залишаються актуальними та потребують подальшого дослідження.
Для бюджетної системи України, яка перебуває в процесі реформування,
питання створення дієвої системи державного фінансового контролю є
важливим та актуальним. Першим законодавчим актом України, який встановив
засади створення системи державного контролю в бюджетній сфері, став
Бюджетний кодекс України [1]. Кодексом передбачено контроль за дотриманням
бюджетного законодавства та визначено норми відповідальності та заходи
впливу за вчинені порушення бюджетного законодавства. Крім того,
повноваження органів бюджетного контролю регламентуються спеціальними
законами, Указами Президента України та іншими нормативно-правовими
актами [4, с. 60].
Система державного фінансового контролю в Україні представлена різними
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суб’єктами, що здійснюються контроль за законністю та ефективністю
використання бюджетних коштів на різних рівнях державного управління, а
саме: Рахункова плата України, Державна аудиторська служба України,
Державна фіскальна служба України, інші центральні органи державної влади,
що наділені контрольними функціями. Одним із органів, що здійснює
бюджетний контроль на стадії фінансування загальнонаціональних,
загальнодержавних та інших програм соціально-економічного розвитку країни,
є Державна казначейська служба України.
Державна казначейська служба України керується у своїй діяльності
Конституцією України, законами України, актами Президента України,
декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
наказами Міністерства фінансів України, Положенням про Державну
казначейську службу України, а також Бюджетним кодексом України.
Відповідно до Положення № 215 [6] Державна казначейська служба України
є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який
реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних
коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.
Згідно з Положенням про Державну казначейську службу України [6], у
межах своїх повноважень та покладених завдань, Державне казначейство
України здійснює контроль за:
- веденням бухгалтерського обліку надходжень і витрат державного та
місцевих бюджетів, складенням та поданням розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів фінансової і бюджетної звітності;
- бюджетними повноваженнями під час зарахування надходжень бюджету;
- відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам
розпису бюджету;
- відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних
зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної
програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному
процесі);
- відповідністю платежів узятим бюджетним зобов’язанням та відповідним
бюджетним асигнуванням;
- дотриманням правил за операціями з бюджетними коштами в іноземній
валюті;
- дотриманням порядку проведення лотерей з використанням електронних
систем прийняття сплати за участь у лотереї в режимі реального часу;
- дотриманням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,
іншими клієнтами вимог законодавства у сфері закупівель в частині наявності,
відповідності та правильності оформлення документів.
У процесі здійснення операцій з бюджетними коштами Державне
казначейство України діє як злагоджений механізм, що концентрує бюджетні
кошти в єдиній системі рахунків підпорядкованих структур, створює єдину
інформаційну базу та готує фінансову та бюджетну звітність. Інформація, яку
надає Державне казначейство України Уряду, дає змогу оцінити ефективність
роботи органів державного управління й отримати інформацію про економічні
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наслідки бюджетної політики, провадженої Урядом.
Суб’єктами казначейського контролю є органи казначейської служби:
Головні управління казначейської служби, територіальні органи казначейської
служби: управління та відділення.
Об’єктами казначейського контролю є: отримувачі бюджетних коштів як
суб’єкти, уповноважені законом на витрачання бюджетних коштів відповідно до
встановлених цілей і способами, а також комерційні банки, що здійснюють за
дорученням клієнтів перерахування платежів.
Контрольованими параметрами є:
- обсяги платежів і терміни їх списання, перерахування та зарахування;
- кошторис доходів і витрат, норми витрачання коштів та їх обґрунтованість;
- ліміт бюджетних зобов’язань;
- джерела покриття витрат [5].
Таким чином, під казначейським контролем необхідно розуміти сукупність
дій органів казначейської служби з перевірки діяльності кредитних організацій
як платіжних агентів суб’єктів економіки для забезпечення своєчасного і повного
перерахування платежів у бюджет і отримувачам бюджетних коштів для
забезпечення цільового та ефективного їх витрачання [5].
Метою казначейського контролю є зменшення кількості та обсягів
порушень бюджетного законодавства, а саме - контроль за порушенням
використання бюджетних коштів не за призначенням та у межах бюджетних
асигнувань [3, с. 141].
Державну казначейську службу України необхідно розглядати як
специфічну установу, оскільки поряд з технічними банківськими функціями здійснення платежів, обслуговування клієнтів тощо - воно залишається
відповідальним за обслуговування бюджетних коштів згідно з покладеними на
нього основними функціями.
Реалізація функції управління бюджетними потоками держави стала
можливою через консолідацію фінансових ресурсів держави на єдиному
казначейському рахунку (ЄКР). Запровадження ЄКР, на який зараховуються
державні доходи і з якого здійснюються видатки, дозволяє органам Державної
казначейської служби України мати вичерпну інформацію про стан державних
фінансів, а отже, володіти важелями фінансового регулювання [7, с. 177-178].
Державна казначейська служба України відповідає за виконання
Державного бюджету на центральному рівні – на рівні уряду. І ця її функція –
виконання Державного бюджету – нерозривно пов’язана з діяльністю по
контролю за виконанням бюджету на всіх етапах використання коштів, тобто на
етапі прийняття зобов’язань, перевірки та оплати [5].
За змістом та етапами проведення контрольних заходів щодо використання
бюджетних коштів їх можна поділити на попередні та поточні.
I етап – попередній контроль проводиться на стадії прийняття зобов’язань,
особливо на стадії схвалення та дозволу на витрачання державних коштів.
Попередній контроль передує здійсненню операцій по надходженню та
витрачанню коштів. Ефективність цієї форми контролю полягає в тому, що вона
дозволяє попередити порушення законів, нецільове використання коштів. Проте,
цей вид контролю не набув необхідного розвитку і потребує розробки дієвого
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механізму контролю за рівнем взятих зобов’язань розпорядниками бюджетних
коштів та недопущенням утворення й зростання бюджетної заборгованості.
II етап – перед здійсненням платежу, включаючи дозвіл та підтвердження
вимог на оплату, тобто фінансовий контроль на стадії здійснення операцій, перед
здійсненням платежу. Цей контроль постійно здійснюється Державною
казначейською службою України, яка зобов’язана забезпечити використання
бюджетних коштів відповідно до закону і в дозволених рамках, забезпечити
ефективне й раціональне використання державних коштів згідно з програмами
уряду.
III етап – контроль після здійснення видатків (аудит). Проводиться після
проведення операцій після того, як доходи отримані, видатки здійснені. Він дає
змогу впевнитись у законності здійснених операцій, використанні коштів за
цільовим призначенням і безпосередньо на цілі, визначені законодавчо. В
процесі цього контролю виявляються позитивні й негативні сторони виконання
бюджету. Контроль здійснюється шляхом перевірок та ревізій безпосередньо на
місцях, в установах, організаціях [5].
Реалізація казначейського контролю в повному обсязі можлива лише при
дотриманні загальних принципів фінансового контролю, а саме: законності,
об’єктивності, поєднання державних, регіональних і приватних інтересів,
розподілу контрольних повноважень, повноти охоплення об’єктів контролем,
достовірності фактичної інформації, збалансованості контрольних дій,
превентивності контрольних дій, самодостатності системи контролю,
ефективності та відповідальності.
Для підвищення ефективності здійснення казначейського контролю в
Україні необхідно, зокрема:
– забезпечити своєчасне доведення інформації, отриманої органами
казначейства при здійсненні превентивного контролю, до органів, які
здійснюють наступний контроль, що буде сприяти реалізації одного з
пріоритетних завдань Державної казначейської служби України, а саме,
координації роботи казначейства з Державною фінансовою інспекцією в частині
своєчасної кваліфікації та упередження порушень у процесі виконання бюджету;
– залучати відповідальних фахівців казначейської служби до здійснення
попереднього фінансового контролю на стадії планування бюджету;
– запроваджувати державний аудит в органах казначейства, що буде
сприяти підвищенню ефективності й результативності діяльності органів
казначейства;
– систематично проводити
семінарів-нарад з відповідальними
працівниками бухгалтерських служб розпорядників і одержувачів бюджетних
коштів щодо вивчення і роз’яснювати законодавчі акти з питань управління
бюджетними коштами в системі казначейства;
– розміщувати в засобах масової інформації публікації фахівців органів
казначейства з актуальних питань управління фінансовими ресурсами в системі
казначейства [3, с. 151-152].
Таким чином, виокремлення казначейського контролю як окремого виду
державного фінансового контролю створює підстави для підвищення контролю
в системі казначейства, а також покращення бюджетної дисципліни в цілому.
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Реалізація наведених контрольних дій дасть змогу запобігти виникненню різного
роду помилок, а також зловживань у використанні бюджетних коштів, що
забезпечить підвищення ефективності їх використання.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВОЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ
У статті розглянуто сутність категорії «економічна безпека підприємства».
Визначено основні складові економічної безпеки підприємства. Досліджено
сутність та зміст інвестиційної компоненти економічної безпеки
підприємства як її визначальної функціональної складової, проаналізовано
основні підходи щодо оцінки рівня інвестиційної безпеки.
Ключові слова: економічна безпека, складові економічної безпеки, інвестиційна
безпека, оцінка інвестиційної безпеки, інвестиційний проект.
На сучасному етапі розвитку бізнесу при високому динамізмі та
невизначеності зовнішнього середовища, глобалізації світового господарства,
збільшенні інтегруючих процесів національної економіки в міжнародні
об’єднання, високої конкурентної боротьби на будь-якому рівні для кожного
суб’єкта господарювання незалежно від галузевої приналежності, розміру та
особливостей організації, одним із актуальних та пріоритетних аспектів
функціонування є забезпечення належного рівня економічної стабільності
підприємства, яка визначається завдяки забезпеченню належного рівня безпеки
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у всіх сферах життєдіяльності підприємства, а саме: фінансовій, виробничій,
збутовій, кадровій, інформаційній, інвестиційній тощо.
Особливе значення приділяється інвестиційній компоненті економічної
безпеки підприємства, задача якої полягає в акумулюванні фінансових ресурсів,
а саме прийняті рішень щодо правильного, ефективного та раціонального
залучення таких ресурсів, які сприятимуть розвитку підприємства, зростанню
конкурентоспроможності та зміцненню своїх позицій не тільки на
національному а й міжнародному ринках. Саме тому актуальність дослідження
інвестиційної складової в системі економічної безпеки зумовлює необхідність
визначення теоретично-методичного апарату цього питання.
Значний внесок у дослідження сутності економічної безпеки підприємства
здійснили вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти, серед яких можна виділити:
О. І. Барановський, Т. Г. Васильців, В. М. Геєць, Р. І. Гринько, Т.В. Давидюк, Т.Р.
Данилишин, О. О. Кучеренко, В. С. Пономаренко, Г. Пастернак-Таранущенко,
А.М. Ткаченко, А. Фалович, І.А. Федоренко та ін. Питання щодо визначення
сутності, змісту та оцінки інвестиційної безпеки були ґрунтовно висвітлені у
працях таких фахівців, як: Б. В. Губський, В. І. Кириленко, Д. Г. Лук’яненко, О.
М. Мозговий та ін. Проте, незважаючи на наявність значної кількості
досліджень, серед науковців існують розбіжності не тільки щодо трактування
категорії економічної та інвестиційної безпеки підприємства, але й не
сформовано загального підходу до розробки методів та критеріїв оцінювання
інвестиційної безпеки суб’єктів господарювання, а ступінь теоретичної та
методологічної розробки цієї проблематики не задовольняє повною мірою
потреби вітчизняних підприємств та їх потенційних інвесторів.
Метою статті є дослідження сутності та змісту інвестиційної безпеки
підприємства як визначально-функціональної складової економічної безпеки.
Специфічний категоріальний апарат із застосуванням невластивих
класичній економічній науці термінів, формування відповідного йому
методологічного інструментарію аналізу засвідчили створення окремої підгалузі
економічних досліджень – науки про економічну безпеку.
Поняття «економічна безпека підприємства» вперше з’явилося за часів
трансформаційних процесів, які відбувалися в економіці України, що й саме
стали передумовою його виникнення та еволюції. На початку 90-х років
вітчизняні вчені-економісти розглядали відповідну категорію як створення
необхідних умов для захисту комерційних таємниць підприємства,
інтелектуальної власності і взагалі інформації як найціннішого товару.
В сучасних умовах господарювання поняття набрало дещо іншого значення,
а саме, трактувалося як: економічна безпека підприємства – це стан захищеності
підприємства, який забезпечує незалежність, стабільність, стійкість, здатність до
розвитку та спроможність запобігати і підтримувати вплив зовнішніх і
внутрішніх загроз у певних межах [6, с. 27-28].
Для управління економічною безпекою підприємства важливим аспектом є
визначення основних її складових. Складові економічної безпеки
підприємства – це сукупність основних напрямів його економічної безпеки,
істотно відмінних один від одного за своїм змістом [3].
Економічна безпека підприємства поділяється на такі складові, як
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виробнича, ресурсна, фінансова, технічна, технологічна, інвестиційна,
інноваційна, інформаційна, політична, інтелектуальна, енергетична, тощо [5].
До числа умов, що забезпечують економічну безпеку, належать
використання нововведень, інноваційна активність, розвиток інноваційної
інфраструктури, рівень кваліфікації кадрів, їх знання, уміння і навички. Світовий
досвід свідчить, що детермінуючим чинником соціально-економічних
перетворень є саме інноваційний розвиток . Враховуючи той факт, що близько
90% ВВП виробленого в Україні і майже 95% вартості основних засобів припадає
на частку великих підприємств промисловості, то можна простежити залежність
стану економічної безпеки держави від рівня економічної безпеки підприємства.
Стрімкий розвиток підприємства та зміцнення його позицій в внутрішньому
і зовнішньому середовищі в основному залежить як від вигідного
капіталовкладення, так і вибору джерел відповідного інвестування, таким чином
саме інвестиційна компонента економічної безпеки підприємства є надзвичайно
важливою для загального стійкого розвитку будь-якого підприємства.
Під інвестиційною безпекою підприємства розуміють процес забезпечення
такого стану інвестиційної сфери, за якого економічна стратегія розвитку
підприємства здатна зберігати і підтримувати достатній рівень інвестиційних
ресурсів в умовах дії внутрішніх і зовнішніх загроз [1].
Досліджуючи праці вітчизняних та зарубіжних вчених можна виділити такі
наукові підходи до трактування сутності поняття «інвестиційна безпека
підприємства», а саме:
- можливість обійтися без істотного соціально-економічного збитку при
реалізації інвестиційного проекту. Інвестиційна безпека забезпечується
проведенням комплексу політичних, організаційно-технічних та інших заходів,
спрямованих на зниження інвестиційних ризиків;
– стан підприємства як суб’єкта інвестиційної діяльності, при якому
довгострокові економічні інтереси підприємства є узгодженими із впливом
суб’єктів зовнішнього середовища. За такого узгодженого стану при умовах
виникнення загроз, підприємство в довгостроковому періоді не переходить у
кризовий стан, який загрожує великомасштабними збитками, втратою
конкурентоспроможності, порушенням нормального режиму господарської
діяльності [8];
– такий стан функціонування, за якого підприємство і його продукція є
конкурентоспроможними на ринку та одночасно гарантується: найбільш
ефективне використання ресурсів, інтелектуального та кадрового потенціалу;
стабільність функціонування, стійкість та прогресивність розвитку; можливість
протидіяти негативним впливам зовнішнього і внутрішнього середовища його
функціонування [2, с. 18].
Інвестиційна безпека є необхідною компонентою у зворотному зв’язку в
процесі відтворення, що опосередкована впливом розподілу продукції на
динаміку споживання обмежених ресурсів – факторів виробництва, тобто
основного капіталу та трудових ресурсів .
Отже, варто зауважити що науковці достатньо широко здійснили
дослідження сутності поняття «інвестиційна безпека підприємства», але за
сучасних умов економіки більш актуалізованим питанням постає забезпечення
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інвестиційної безпеки безпосередньо інвесторів. Оскільки для реалізації
інвестиційних проектів необхідні значні капіталовкладення, вітчизняні
підприємства не можуть самостійно здійснювати фінансування цих процесів за
допомогою власних ресурсів, а тому залучаються запозичені кошти від
вітчизняних та іноземних інвесторів.
Відтак для зовнішніх інвесторів актуальним є проведення комплексної
оцінки інвестиційної безпеки підприємства, при якій необхідно врахувати її
наступні характерні ознаки:
– довгостроковий характер;
–об’єктом інвестиційної безпеки підприємства є
узгодження
довгострокових економічних інтересів підприємства як суб’єкта інвестиційної
діяльності з інтересами суб’єктів зовнішнього середовища;
– основний індикатор узгодження економічних інтересів між суб’єктами –
це додатковий грошовий потік від реалізації інвестиційних проектів;
– кризовий фінансово-економічний стан підприємства ідентифікується як
інвестиційна небезпека, яка характеризується збитками великого масштабу,
втратою конкурентоспроможності, порушенням нормального режиму
господарської діяльності;
– диференціація за стратегічними зонами господарювання (СЗГ) та
інвестиційними проектами кожної СЗГ;
– при відсутності інвестиційних проектів у певній СЗГ, інвестиційна
безпека в ній визначається, з огляду на ситуацію «без проекту».
Таким чином, для оцінки інвестиційної безпеки підприємства представлено
її концептуальну модель, яка в свою чергу містить наступні складові [7, с.70]:
 Підходи до оцінювання інвестиційної безпеки підприємства:
- оцінка ступеня небезпеки загроз;
- індикативний - визначення порогових значень інвестиційних індикаторів.
Застосування індикативного аналізу носить моніторинговий характер і при
ретельному аналізі ситуації визначає потребу у розвитку й адаптації до
конкретних умов, можливостей керування технологічними, організаційноуправлінськими і соціально-економічними параметрами підприємства. В такому
випадку, для оцінки стану безпеки використовується система індикаторів, які
характеризують ступінь впливу визначених загроз та вразливість об'єктів
безпеки при їх дії. Така система індикаторів безпеки, особливо в кількісному
вимірі, повинна визначити рівень якості прийняття стратегічних рішень та
своєчасно сигналізувати про економічну небезпеку, передбачити заходи щодо
запобігання її негативного впливу або зниження негативних наслідків її дії.
 Напрями ідентифікації внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на
систему інвестиційну безпеку підприємства:
- оцінка можливостей підприємства протидіяти загрозам; оцінка причини
появи загроз з боку факторів внутрішнього середовища;
- систематичний аналіз стану та тенденцій розвитку зовнішнього
середовища;
- оцінка тенденцій
розвитку підприємства; визначення зони його
функціонування;
- прогнозування впливу змін факторів внутрішнього та зовнішнього
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середовища на стан підприємства.
 Етапи оцінювання інвестиційної безпеки підприємства:
- виділення структурних елементів шляхом поділу ІБ за стратегічними
зонами господарювання;
- сегментування за інвестиційними проектами у кожній стратегічній зоні
господарювання. Оцінка стану інвестиційної безпеки залежить від оцінки станів
інвестиційної безпеки проектів кожної стратегічної зони господарювання;
- збір та аналіз інформації про тенденції та фактори розвитку внутрішнього
та зовнішнього середовища підприємства, ідентифікація параметрів
інвестиційних проектів та їхніх загроз;
- оцінка можливостей підприємства протидіяти загрозам; внесення коректив
у параметри інвестиційного проекту;
- вибір найбільш ефективних методів оцінювання рівня інвестиційної
безпеки; прогнозування впливу загроз на інвестиційну безпеку проекту певної
стратегічної зони господарювання, результатом чого є оцінка стану його
інвестиційної безпеки;
- зведення оцінок за станами інвестиційної безпеки проектів, та на їх
підставі формування комплексного висновку про інвестиційну безпеку
підприємства.
 Загрози інвестиційної безпеки підприємства:
- відсутність або недосконалість інвестиційної стратегії;
- високі інвестиційні ризики; політична нестабільність; недосконала
законодавчо-нормативна база;
- зменшення частки прибутку в джерелах фінансування інвестицій;
обмеженість доступних фінансових коштів;
- високі інвестиційні ризики за оцінкою міжнародних рейтингових агентств
тощо.
 Формування програмно-цільових заходів, спрямованих на ліквідацію,
нейтралізацію та усунення загроз інвестиційної безпеки підприємства.
Таким чином, згідно проведеного дослідження варто зазначити, що для
економічної та інвестиційної безпеки підприємства потрібно створити відповідні
заходи програмно-цільового характеру, які матимуть на меті стратегію, яка в
свою чергу базуватиметься на зовнішніх та внутрішніх загрозах, їх
характеристиці; визначення та пошуку факторів, які мають негативний вплив на
економічну стійкість стану підприємства як на короткострокову так і
довгострокову перспективу; встановленні критеріїв і параметрів показників, що
характеризують інтереси підприємства і відповідають вимогам його
інвестиційної безпеки; формуванні інвестиційної політики підприємства та
напрямах діяльності підприємства відповідно до реалізації стратегії.
Необхідність постійного дотримання економічної безпеки пояснюється
завданням забезпечити стабільне функціонування і досягнення головної мети
своєї діяльності, що об'єктивно стоїть перед кожним суб'єктом господарювання.
Цьому слугує ефективна та безпечна організація інвестиційної діяльності, що
забезпечує економічну безпеку підприємства в цілому, дозволяє запобіганню
загроз, уникненню ризиків і формує здатність до досягнення поставлених цілей
в умовах гострої конкуренції.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В статті досліджено систему організації проведення аналізу доходів
операційної діяльності господарюючого суб’єкта. Обґрунтовано, що методика
аналізу являє собою сукупність аналітичних способів і правил дослідження
економіки підприємства, певним чином підпорядкованих досягненню мети
аналізу. Враховуючи, що аналіз використовується як інструмент підготовки,
обґрунтування управлінських рішень і контролю їх реалізації, то його мета
повинна бути підпорядкована меті управління доходом операційної діяльності
Ключові слова: аналіз, доходи операційної діяльності, завдання, етапи
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Характерною особливістю сучасного розвитку
економіки України є глобальні економічні перетворення в сфері виробництва на
основі ринкових відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи
аналізу. Реалізація фінансової стратегії підприємства значною мірою залежить
від рівня управління його доходами, метою якого є отримання прибутку. Разом з
тим, доходи можуть розглядатися як відносно самостійні об’єкти управління,
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аналіз складу та динаміки яких дозволяє оцінити відповідність змін, що
відбулися у звітному періоді, стратегічним намірам підприємства.
Отримання доходів (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг)
свідчить про те, що продукція підприємства знайшла свого споживача, що вона
відповідає вимогам та попиту ринку за ціною, якістю, іншими технічними,
функціональними характеристиками та властивостями.
Отримання доходів операційної діяльності створює основу для
самофінансування підприємства за умови, що їх розмір достатній для покриття
витрат підприємства з реалізації продукції, товарів та інших видів діяльності,
виконання зобов’язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку.
Аналіз останніх досліджень. В процесі дослідження були використані праці
таких відомих в Україні і за кордоном авторів як Беіуха Н. Т., Бутинець Ф. Ф.,
Кулаковська Л. П., Мельник О. А., Орлова В. К., Палюх М. С., Савицкая Г. В.,
Савич В. І., Самарченко Е., Сенчішак С. В., Скрипнік Т. А., Сопко В. В.,
Ткаченко Н. М., Шерер І. Л., Шигун М. М. та ін.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження виступило узагальнення
методики аналізу доходів підприємства.
Виклад основного матеріалу. Жодне підприємство не функціонує у вакуумі,
а перебуває в диференційованому середовищі, що характеризується значною
динамічністю. Чинники цього середовища слід розглядати як стратегічні і
враховувати при розробці стратегії отримання доходів підприємства.
Разом із цим, аналіз зовнішнього середовища не дає змоги отримати
бажаних результатів, якщо не досліджувати це середовище в системі всіх
чинників, що визначають вибір високоефективної стратегії підприємства. До цих
чинників належать:
• правильно обрана довготермінова мета;
• глибоке вивчення конкурентного середовища;
• реальна оцінка можливостей підприємства [1].
Як правило, завдання аналітиків в процесі отримання доходів операційної
діяльності полягає в ідентифікації взаємопов’язаних чинників зовнішнього
середовища для конкретного підприємства. При цьому слід пам’ятати, що не всі
чинники враховуються в розробці ринкової стратегії, оскільки серед них є як
контрольовані, так і неконтрольовані.
Незважаючи на те, що зовнішні чинники перебувають поза зоною
постійного контролю з боку партнерів підприємства, їх вплив на стратегічне й
оперативне планування доволі значний, і з цією метою варто їх кількісно
оцінити. Вимоги до проведення аналітичних досліджень:
 обґрунтованість, тобто одержання саме тієї інформації, що
відповідає меті дослідження;
 надійність, що характеризується точністю отриманих даних;
 показовість,забезпечена достатньою вибіркою для одержання
перевірених результатів [1].
Метою управління доходом операційної діяльності є максимізація доходу
з одночасним підтриманням рівня платоспроможності, достатнього для
стабільного функціонування підприємства.
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На нашу думку, метою аналізу доходу операційної діяльності є
забезпечення аналітичною інформацією суб'єктів управління інформацією про
доходи операційної діяльності.
Важливу роль відіграє визначення послідовності етапів розробки та
прийняття управлінського рішення. Розробка управлінського рішення є
комплексом різних управлінських дій, де кожна наступна дія є логічним
продовженням попередньої [2].
Всебічна обґрунтованість рішення означає, насамперед, необхідність
прийняття його на базі максимально повної і достовірної інформації. Проте
тільки цього недостатньо. Воно повинно охоплювати весь спектр питань, усю
повноту потреб системи. Для цього необхідні знання особливостей, шляхів
розвитку керованих, керуючих систем і навколишнього середовища.
Своєчасність управлінського рішення означає, що прийняте рішення має
ні відставати, ні випереджати потреби і задачі соціально-економічної системи.
Передчасно прийняте рішення не знаходить підготовленого ґрунту для його
реалізації і розвитку і може дати імпульси для розвитку негативних тенденцій.
Спізнілі рішення не менш шкідливі для суспільства. Вони не сприяють рішенню
вже «перезрілих» задач і ще більш посилюють і без того хворобливі процеси [3].
Завдання аналізу доходу операційної діяльності повинні співвідноситися з
етапами підготовки управлінських рішень, що стосуються доходу (табл.1).
Таблиця 1- Завдання аналізу доходу операційної діяльності у відповідності з
етапами прийняття та реалізації управлінських рішень
Етап прийняття та
реалізації
управлінського рішення
збір інформації про
можливі проблеми
виявлення і визначення
причин виникнення
проблеми
обґрунтування стратегії
вирішення проблеми
розробка варіантів
вирішення проблеми

Завдання аналізу

визначення рівня показників-індикаторів, що свідчать про
можливі проблеми
вивчення рівня, структури та динаміки доходів і його сегментів;
вимір впливу чинників на рівень доходів і його сегментів
вивчення рівня показників-індикаторів, що дозволяють
визначити та оцінити альтернативні варіанти вирішення
проблем

вибір кращого варіанта
корегування і
узгодження рішення
реалізація рішення і
контроль його
виконання

обґрунтування кількісних і якісних параметрів (характеристик),
яким повинен відповідати об'єкт управління в результаті
виконання рішення
оцінка рівня показників, що характеризують ефективність
управління доходом; вивчення рівня, структури та динаміки
доходів і його сегментів; вимір впливу чинників на рівень
доходів і його сегментів

Розглянемо способи вирішення завдань аналізу доходу операційної
діяльності, що виникають підчас прийняття та реалізації управлінських рішень.
Найбільш істотними є проблеми зменшення доходу в результаті зниження обсягу
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реалізації, а також проблеми погіршення платоспроможності внаслідок
необґрунтованого надання товарного кредиту. Важливо також при аналізі
виявити резерви зростання прибутків (покриття збитковості), підвищення
рентабельності й визначити конкретні заходи на перспективу [3].
Конкретними задачами аналізу доходів є:

виявлення і кількісна оцінка причин зміни доходів в(в цілому і в розрізі
видів діяльності, періодів часу і окремих структурних підрозділів) підприємства;

оцінка динаміки розвитку доходів підприємства за загальним обсягом,
складом і структурою (в цілому і в розрізі видів діяльності, періодів часу і
структурних підрозділів);

об'єктивна оцінка ступеня виконання плану доходів підприємства за
загальним обсягом, складом і структурою (в цілому і в розрізі видів діяльності,
періодів часу і структурних підрозділів);

аналіз окремих видів доходів звичайної діяльності і виявлення резервів
їх збільшення (в розрізі видів діяльності);

підрахунок резервів збільшення доходів і розробка заходів з їх
практичної реалізації [4].
Інформаційну основу проведення аналізу доходів становить нормативнодовідкова, облікова й звітна, а також позаоблікова інформація.
Методика аналізу являє собою сукупність аналітичних способів і правил
дослідження економіки підприємства, певним чином підпорядкованих
досягненню мети аналізу. Враховуючи, що аналіз використовується як
інструмент підготовки, обґрунтування управлінських рішень і контролю їх
реалізації, то його мета повинна бути підпорядкована меті управління доходом
операційної діяльності [1].
Аналіз доходів пов'язаний з обробкою великих обсягів інформації, що
характеризує найрізноманітніші аспекти функціонування підприємства як
виробничого, фінансового, майнового, соціального комплексу. Найчастіше ці
дані зосереджені в документах фінансової звітності, балансі підприємства,
облікових відомостях. Таким чином, документально-інформаційною основою
аналізу фінансового стану і господарської діяльності підприємств служать дані
бухгалтерського обліку. Ці дані дозволяють висловити судження про стан справ
на фірмі, однак глибокий аналіз вимагає також і їх обробки [4].
Як відомо, бухгалтерський облік на підприємствах ведеться не лише з
метою відображення здійснюваних підприємством господарських операцій та
угод, фіксації наявного майна, доходів, джерел їх формування. Дані фінансової
звітності використовуються в процесі вироблення, обґрунтування та прийняття
управлінських рішень. Планування напрямку і сфер діяльності, розвитку
підприємства, розробка та забезпечення реалізації проектів інноваційного та
виробничого профілю, організаційно-кадрові заходи щодо поліпшення
діяльності підприємства, підвищення ефективності роботи так чи інакше
пов'язані з попереднім аналізом звітності [3].
Достатність формування доходів оцінюється в цілому по підприємству на
основі аналізу напрямків використання отриманих доходів (на сплату податків,
покриття постійних та змінних витрат, формування чистого прибутку). Для
цього визначаються обсяги, динаміка та питома вага кожного напрямку
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використання доходів в загальному обсязі їх формування, аналізуючи показники
доходності витрат та прибутковості доходів.
На господарську діяльність підприємства, навіть на окремо взятий
показник, можуть впливати численні фактори. Визначити та вивчити абсолютно
всі причини дуже складно, та й не завжди доцільно. Завдання полягає в тому,
щоб знайти те найсуттєвіше, що найбільше впливає на той чи інший показник
[4].
Отже, обов'язковою умовою правильного аналізу є економічно
обґрунтована класифікація причин, що вплинули на господарську діяльність
підприємства та її результати. До характерних особливостей методу
економічного аналізу належить і визначення та вимірювання взаємозв'язку між
об'єктивними економічними показниками. Іноді нехтування таким
взаємозв'язком може призвести до некоректних висновків, а подеколи зробити
аналіз узагалі неефективним.
Методика аналізу доходів представлена на рис. 1.
Методика аналізу доходів підприємства

Оцінка ступеня виконання плану (в
цілому по підприємству, за
структурними підрозділами, періодами
часу, видами діяльності)

за загальним обсягом

Оцінка динаміки доходів (в цілому по
підприємству, за структурними
підрозділами, періодами часу, видами
діяльності)

за складом

за структурою

Оцінка ступеня виконання плану і динаміки доходів основної діяльності (в цілому по
підприємству, за структурними підрозділами, періодами часу)
Оцінка ритмічності і рівномірності формування доходів від основної діяльності
підприємства (в цілому по підприємству, за структурними підрозділами, періодами
часу)
Виявлення і кількісна оцінка причин зміни доходів (в цілому і в розрізі окремих
структурних підрозділів, видів діяльності і періодів часу)
Аналіз доходів діяльності і виявлення резервів їх збільшення (в розрізі видів доходів) в
цілому і за періодами часу і структурними підрозділами

Підрахунок резервів збільшення доходів (в цілому і в розрізі окремих структурних
підрозділів, видів діяльності) і розробка заходів щодо їх практичного впровадження

Рисунок 1 – Методика аналізу доходів
Для прийняття управлінських рішень необхідним є проведення
стратегічного аналізу, орієнтованого на забезпечення виконання функції
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управління, що орієнтована на перспективу, має високий рівень невизначеності,
досліджує економічну систему за параметрами, що визначають її майбутній стан.
Стратегічний аналіз підприємства направлений на визначення важливих
особливостей зовнішнього та внутрішнього середовищ, які ймовірно
впливатимуть на досягнення економічних цілей в коротко- та довгостроковій
перспективах. Сучасні умови функціонування вітчизняних підприємств
характеризуються високим рівнем невизначеності та ризиковості, що пов’язано
із відсутністю інформації та можливістю прогнозування ймовірності настання
майбутніх подій та їх вплив на фінансові результати діяльності підприємства.
Невизначеність ситуації формує множину можливих варіантів, які повинні
врахувати управлінці в процесі формування економічної стратегії [5].
Методика аналізу доходів операційної діяльності повинна сприяти
виявленню фактів зниження рівня доходів та платоспроможності, а також
резервів їх збільшення. В умовах оперативного управління найбільш ефективним
способом вирішення даної задачі є оцінка системи показників, що сигналізують
про існуючу проблему [1].
Для оперативної оцінки необхідності збільшення обсягів реалізації нами
пропонуються такі показники. Коефіцієнт покриття рівня реалізації, який
розраховується за формулою 1:

Кр =

ГП пі1+ГП плі1−ГП ві1
ГПрі0

,

(1)

де Кр — коефіцієнт покриття рівня реалізації (попиту);
ГПпі1 — залишки готової продукції певного виду на початок періоду,
натуральних одиниць;
ГПплі1 — плановий обсяг виробництва певного виду продукції, натуральних
одиниць;
ГПві1— обсяг певного виду продукції, що підлягає відвантаженню відповідно
до укладених договорів, натуральних одиниць;
ГПрі0— обсяг реалізації певного виду продукції за аналогічний період
попереднього року, натуральних одиниць [1].
Цей показник характеризує ступінь покриття рівня реалізації, що склався
за аналогічний період попереднього року. Коефіцієнт, що дорівнює одиниці,
свідчить про збалансованість обсягів виробництва і реалізації. Якщо значення
коефіцієнта більше одиниці, то це вказує на проблему затоварення і необхідність
проведення заходів щодо збільшення обсягів реалізації. Коефіцієнт менший за
одиницю характеризує ситуацію, коли підприємство має можливість збільшення
обсягу реалізації за рахунок нарощування обсягу виробництва.
Коефіцієнт завантаження виробничих потужностей (формула 2):

Кз =

ГПі

,
(2)
де Кз — коефіцієнт завантаження виробничих потужностей;
ГПІ — обсяг виробництва продукції певного виду за певний проміжок часу
(частіше добу), натуральних одиниць;
ГПнпі — обсяг виробництва продукції певного виду за певний проміжок часу
(частіше добу) при повному завантаженні виробничих потужностей,
натуральних одиниць [4].
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ГПнпі

Даний показник характеризує ступінь завантаження виробничих
потужностей і свідчить про можливість розширення обсягу виробництва.
Значення коефіцієнта менше за одиницю свідчить про наявність резерву
завантаженості виробничих потужностей, а отже, резерву збільшення прибутку
за рахунок нарощування обсягу виробництва й реалізації. Коефіцієнт, що
дорівнює одиниці, характеризує повне завантаження виробничих потужностей.
Доцільно аналізувати розглянуті показники сукупно, оскільки підчас
розрахунку коефіцієнта покриття рівня реалізації за базу приймається обсяг
реалізації, що склався під дією ринкової кон'юнктури і, як правило, не враховує
максимального обсягу виробництва при повному завантаженні виробничих
потужностей. Таким чином, недолік коефіцієнта покриття рівня реалізації – це
порівняння не з необхідним рівнем реалізації, а з досягнутим. У той же час,
запропонований порядок розрахунку коефіцієнта покриття рівня реалізації
враховує зовнішній чинник попиту на продукцію підприємства. Для ліквідації
цього недоліку разом з коефіцієнтом покриття рівня реалізації слід аналізувати
коефіцієнт завантаженості виробничих потужностей.
Джерелом інформації для розрахунку запропонованих коефіцієнтів є
управлінська звітність та дані аналітичного обліку. Для проведення аналізу
звітності щодо доходів операційної діяльності застосовуються вертикальний,
горизонтальний, трендовий аналіз показників; коефіцієнтний аналіз,
порівняльний аналіз, чинниковий аналіз. Проте в рамках аналізу звітності
стосовно доходу операційної діяльності нам вважається за доцільне обмежитися
тільки вертикальним і горизонтальним аналізом.
Вертикальний аналіз звіту про фінансові результати в частині доходу
операційної діяльності - це аналіз структури доходу. В той же час такий вид
аналіз На нашу думку, такий підхід до аналізу структури не враховує ступінь
релевантності інформації про доходи тієї або іншої групи для цілей управління.
У зв'язку з цим, вважаємо за доцільне проводити аналіз структури доходу,
використовуючи групування, що передбачає виділення у складі інших
операційних доходів доходу від операційної оренди, доходу від реалізації інших
оборотних активів, доходу від реалізації іноземної валюти та доходу від подій
операційної діяльності.
Горизонтальний аналіз спрямований на вивчення динаміки показників, а
трендовий — на виявлення тенденції зміни цих показників. Аналіз динаміки
доходу операційної діяльності слід проводити за тими ж показниками, що й
аналіз структури. Також вважаємо за доцільне розраховувати додаткові
показники. Таким показником виступає частка повернень в сумі виручки
(формула 3):
П
Пвд = × 100,
(3)
Д

де Пвд — частка повернень у сумі виручки, %;
П — сума повернень, тис. грн.;
Д — дохід (виручка) від реалізації, тис. грн.
Цей показник характеризує частку доходу, недоотриманого в результаті
повернень продукції. На відміну від абсолютної величини повернень, розрахунок
даного коефіцієнта дозволяє нівелювати вплив чинника обсягу. Збільшення в
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динаміці частки повернень у виручці є негативною тенденцією. Також варто
розраховувати частку знижок у сумі виручки (формула 4):
З
Пвз = × 100,
(4)
Д

де ПвЗ — частка знижок у сумі виручки, %;
З — сума знижок, наданих покупцям, тис. грн.;
Д — дохід (виручка) від реалізації, тис. грн.
Показник характеризує частку доходу, недоотриманого в результаті
надання знижок. Слід зіставляти динаміку зміни даного показника з показником
ефективності знижок [1].
Крім запропонованих коефіцієнтів, для аналізу ефективності управління
дебіторською заборгованістю слід розраховувати коефіцієнт оборотності
дебіторської заборгованості (формула 5:
РП
Кобдз =
,
(5)
СДЗ

де КОБдЗ - коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, разів;
РП - обсяг реалізованої продукції, за реалізаційними цінами, тис. грн.;
СДЗ - середня дебіторська заборгованість за аналізований період [1]
Висновки. Таким чином аналіз доходів операційної діяльності - це наукова
база прийняття управлінських рішень у бізнесі. Для обґрунтування їх необхідно
виявляти і прогнозувати наявні і потенційні проблеми, виробничі і фінансові
ризики, визначати вплив управлінських рішень на рівень ризиків і доходів
суб’єкта господарювання.
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ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВИХ РЕЗЕРВІВ» ЯК ОБ’ЄКТА
АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ
У статті розглянуто поняття фінансових резервів, основні їх характеристики
та призначення. Було проаналізовано основні класифікаційні ознаки та наведено
основні види фінансових резервів.
Ключові слова: аудит, ресурси, фінансові резерви, ефективність, фонди
Постановка проблеми. У сучасних умовах реформування економіки
здійснення аудиту на підприємствах є запорукою їх ефективного та успішного
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функціонування. Проведення аудиту спрямоване на забезпечення прозорості та
достовірності економічних відносин та проведення розрахунків. Здійснення
аудиту на підприємствах пов’язане також із забезпеченням їх довгострокового
функціонування та розвитку.
Резерви потрібні завжди, незалежно від моделі економічного розвитку,
форми власності, рівня розвитку продуктивних сил. У високотехнологічному
виробництві за умов конкуренції необхідність у фінансових резервах зумовлена
змінами
технології
виробництва,
зовнішньоекономічними
зв'язками,
кон'юнктурою ринку.
Аналіз останніх досліджень. Вивчення наукових праць вітчизняних та
зарубіжних вчених показало, що дане питання є маловивченим, проте досить
актуальним. Вагомий внесок у розкриття даного питання зробили такі вченіекономісти: Ю.А. Верига, Ж.В. Загоруйко, М.М. Орищенко, Є.І. Іванової, Є.В.
Мниха, А.М. Саунина.
Метою статті є дослідження та узагальнення теоретичних основ визначення
поняття «фінансових резервів».
Виклад основного матеріалу. Фінансові резерви – це особлива форма
фінансових ресурсів, що відокремлена суб’єктом господарювання на випадок
виникнення непередбачуваних витрат і специфічних потреб, зумовлених
необхідністю ліквідації негативних наслідків випадкових подій і обставин.
Призначені для фінансування поточних і капітальних витрат або взагалі не
передбачених затвердженими фінансовими планами, або передбаченими в
менших обсягах, або не забезпечених фінансовими джерелами через
недонадходження запланованих доходів. Формування фінансових резервів
об'єктивно зумовлене потребами суспільного відтворення, що потребує
безперебійного фінансування навіть при настанні непередбачених подій і різного
роду випадковостей. Воно відбувається на стадії розподілу фінансових ресурсів.
У ринковій економіці з моменту її появи визначальне положення займали
резерви та інші механізми, які гарантують виконання зобов'язань на
найрізноманітніших умовах, найрізноманітнішими суб’єктами, починаючи від
статутних резервів і закінчуючи резервами і механізмами, які представляють
комерційну таємницю.
За даними професора В. І. Ткач і французького аудитора Ж. Лоран, у світі
використовується більше двохсот резервів найрізноманітнішого вигляду. Є
великі групи резервів, що забезпечують захист активів, зобов’язань, капіталу. У
світовій економіці використовується більше 20 резервів, ось деякі з них: резерви
по сумнівних боргах; резерви коливань; резервні можливості недостачі; резерви
можливих збитків від незавершених угод; гарантійні резерви; резерви для
ризиків; резерви по арбітражним та судовим витратам; резерви для капітальних
ремонтів та інші [4, с. 251].
Резерви, що формуються відповідно до законодавства та установчих
документів, утворюються за рахунок чистого прибутку, отриманого
організацією. Умовою для створення резервного капіталу є наявність чистого
прибутку. Якщо організація отримала чистий (непокритий) збиток за звітний рік,
то відрахування в резервний капітал не виробляються [7, с. 3, 6].
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Під фінансовими резервами розуміються невикористані і постійно
виникаючі можливості зростання і вдосконалення, покращення кінцевих
результатів діяльності підприємства. Процес утворення фінансових резервів
безперервний, оскільки пов’язаний з науково-технічним прогресом,
удосконаленням організації праці й управління.
Фінансові резерви складають предмет економічної інформації, яка
формується в управлінському обліку. Фінансові резерви є предметом облікової
політики організації, абсолютно залежать від волі власника або його
представника, не впливають на юридичну оцінку прав і зобов’язань та покликані
регулювати вплив тих або інших фактів господарського життя на реальну оцінку
активів, капіталу і зобов’язань та фінансовий результат [6, c. 277].
Забезпечити високий
рівень фінансової
стійкості бізнесу при
негативному впливі
зовнішніх та
внутрішніх факторів

Призначення

У момент
формування
резерву

1 Планування фінансового резерву;
2 Формування фінансового резерву;
3 Моніторинг наявності фінансового
резерву на певний момент;
4 Використання фінансового резерву

Виникнення

Фази процесу резервування

ФІНАНСОВІ РЕЗЕРВИ

Виступають

Об’єктом обліку,
аналізу та контролю

Основний суб’єкт

Фінансовий
менеджер

Є предметом

Фінансової
політики
підприємства

Рисунок 1 – Характеристика фінансових резервів
Функціональним призначенням фінансових резервів є не розширення
виробництва й надання соціальних послуг, а лише забезпечення стабільності в
економічній і соціальній сферах при виникненні непередбачуваних обставин і
нових суспільних потреб, що потребують негайного задоволення. З огляду на це,
фінансові резерви можна назвати фондами фінансових ресурсів спеціального
призначення, тобто коштами, що використовуються для підвищення добробуту
людей, і фінансовими ресурсами, що використовуються для розвитку діяльності
та його удосконалення. [1, с. 300-301].
Підприємства утворюють фінансовий резерв за рахунок відрахувань від
прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, в розмірах,
передбачених статутом, для покриття непередбачених втрат і збитків.
Характеристика фінансових резервів наведена на рис. 1 [6, c. 279].
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Фінансові резерви покликані забезпечити стійкість усієї фінансової
системи, надійність фінансового забезпечення економічного розвитку у разі
впливу непередбачуваних обставин. Проте фінансові резерви визначають розмір
матеріальних і трудових резервів. Так, для створення матеріальних запасів
потрібні кошти. Без фінансових ресурсів неможливо нічого створити або
удосконалити. Аналогічна ситуація складається і при формуванні трудових
ресурсів.
Підготовка кваліфікованих робітників, перепідготовка й перекваліфікація
робочої сили, а також надання допомоги тимчасово непрацюючим потребують
затрат фінансових ресурсів. До фінансових резервів належать також валютні
резерви. Специфіка цих резервів проявляється в тому, що вони покликані
забезпечити стабільність національної грошової одиниці. Врешті-решт це також
впливає на стабільність фінансової ситуації і дає змогу локалізувати вплив
кризових явищ як у світовій економіці, так і на підприємствах [1, с. 301-302].
Фiнансовi резерви створюються у грошовiй формi й виступають
необхiдною умовою стабiльного i збалансованого розвитку. Важливою є
проблема обґрунтування розмiрiв таких фондiв, тому що необґрунтоване
збiльшення чи зменшення фiнансових резервiв веде за собою негативнi наслiдки:
значне вiдволiкання коштiв i сповiльнення їх обороту або нестачу коштiв при
необхiдностi фiнансування непередбачених потреб [4, c. 16].
Для визначення необхідності створення фінансових резервів, потрібно
дослідити їх класифікацію.
Таблиця 2 – Клaсифікaція фінансових резервів для цілей обліку та
aудиту [2, c. 30].
Класифікаційна ознака

Види резервів

По відношенню до балансу




Зa джерелом формувaння


резерви, створені зa рaхунок собівaртості товaрів,
робіт, послуг;

резерви, створені зa рахунок оперaційних витрaт;

резерви, створені зa рaхунок чистого прибутку;

резерви, створені зa нaявності умовних фaктів

Зa обов’язковістю
формувaння




обов’язкові резерви;
добровільні резерви

Зa можливістю виявлення




бaлaнсові резерви;
приховaні резерви

Зa об’єктом бухгaлтерського
обліку

Зa метою формувaння

активні
пасивні


стaтутні резерви;

резерви мaйбутніх витрaт і платежів;

оціночні резерви

резерви, створені для рівномірного включення
витрaт до склaду виробничих тa оперaційних витрaт;

резерви, створені для уточнення оцінки стaтей
звітності;

резерви, створені для покриття збитків
451

Зa способом формувaння


рівномірно включaються до склaду виробничих тa
оперaційних витрaт;

є обліковим регулятором бaлaнсової оцінки стaтей;

є способом кaпітaлізaції прибутку

Зa зaлежністю від
фінaнсового результaту




резерви, що зaлежaть від фінaнсового результaту;
резерви, що не зaлежaть від фінaнсового результaту

Зa періодом формувaння




щомісячні aбо щоквaртaльні резерви;
резерви, що формуються один рaз у кінці року

Зa строком використaння




поточні резерви;
довгострокові резерви

Зa порядком відобрaження в
бaлaнсі


резерви, що формують сaмостійні стaтті бaлaнсу;

резерви, що коригують знaчення окремих стaтей
бaлaнсу

Зa клaсифікaцією рaхунків






Зa функціонaльним
признaченням


резерви для зaбезпечення стaбільності в розвитку
підприємствa;

резерви для зaбезпечення беззбиткової діяльності;

резерви соціaльно-економічного хaрaктеру

Зa нормaтивно-прaвовим
регулювaнням

контрaрні резерви;
фондові резерви;
розподільчі резерви;
позaбaлaнсові резерви


резерви, створені відповідно до чинного
зaконодaвствa aбо устaновчих документів;

резерви, створені відповідно до нaціонaльних
П(С)БО;

резерви, створені відповідно до внутрішньовідомчих
положень

У міжнародній практиці при складанні фінансової звітності резерви
класифікуються за такими основними ознаками:
1) Резерви капіталу, зокрема фонд переоцінки вартості, та резерви надходження
доходів у майбутньому, різних дотацій та безоплатно одержаних активів.
2) Нормативні резерви (встановлені законодавством) та ненормативні резерви
(рішення про створення яких приймає підприємство самостійно).
3) Розподільні, які розподіляються між власниками, та нерозподільні резерви
(розподіл цих резервів розпочинається при настанні ліквідації).
4) Цільові резерви (створюються та використовуються на конкретні цілі) та
загальні резерви (не мають цільового характеру) [2].
Відповідно до ситуації та законодавства, підприємства можуть
створювати:
• резерв сумнівних боргів;
• для наступної оплати відпусток та виплату винагород за вислугу років;
• на ремонт основних засобів у межах норм амортизаційних відрахувань на повне
їх відновлення;
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• на виробничі затрати для підготовчих робіт на підприємствах з сезонним
виробництвом;
• наступних затрат для ремонту предметів прокату.
Аналізуючи утворення резервів, необхідно встановити повноту та
обґрунтованість проведення відрахувань з врахуванням необхідності і
відповідності положенням. Особливу увагу слід приділити аналізові
використання резервів, дотримання чинних нормативних актів відображення
видатків, витрат і втрат, обґрунтованість їх проведення [5, c. 67-68].
Фінансові резерви — одна з важливих умов безперервного й ефективного
функціонування підприємства. Наявність фінансових резервів у нинішніх
умовах є запорукою успішного та довготривалого функціонування підприємства.
На нашу думку, підприємство обов’язково повинне створювати фінансові
резерви незалежно від організаційно-правової форми.
Список використаної літератури:
1. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник К. : НІОС, 2003. 416 с.
2. Верига Ю. А. Трактування фінансових резервів як об’єкта аудиту та їх
класифікація URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
&Image_file_name=PDF/Vlca_ekon_2015_48_7.pdf.
3. Графова Т. Контроль функционирования резервной системы
инновационного предприятия. Риск: Ресурсы. Информация. Снабжение.
Конкуренция. М., 2010. № 4. С. 251-260
4. Кириленко О. П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика) : навч. посіб.
Тернопіль : Економічна думка, 2000. 243 с.
5. Ластовецький В. О., Миронюк О. В. Ефективність господарювання.
Оцінка, аналіз, фактори, резерви : посібник . Чернівці, 1995. 92 с.
6. Пархомчук О. О. Резерви та їх значення для організації обліку: сутність
і поняття Міжнародний збірник наукових праць. Житомир. 2010. № 3(18). С.
274-283.
7. Яников Р. Г. Особености аудиторской проверки резервов. Аудит. 2006.
№ 11. С. 3-9.
УДК 357 (045)
Швабська Т.В.
здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
У роботі висвітлено роль економічної інформації, зокрема, фінансової звітності
як об’єкта фінансового контролю, досліджено особливості управлінської
інформації, вимого до фінансової звітності та її якісні характеристики.
Ключові слова: фінансова звітність, управління підприємством, фінансовий
контроль, управлінська інформація, користувачі фінансової звітності.
В сучасних умовах суттєво зростає роль економічної інформації,
цінність якої визначається придатністю комплексно характеризувати діяльність
суб’єктів підприємницької діяльності. Показники, що
характеризують
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господарські процеси та їх зміни на підприємстві, формуються у звітності
(фінансовій, внутрішньогосподарській, податковій, статистичній).
Так, як ефективне управління діяльністю підприємства значною мірою
визначається рівнем інформації, необхідний обсяг якої може забезпечити
відповідна система звітності, тому потребує детального вивчення
інформаційних потоків, функцій управління, запитів користувачів на
необхідну інформацію тощо.
Управління підприємством в умовах ринкових відносин використовує
різноманітну інформацію, необхідну для прийняття відповідних управлінських
рішень. Тому, для забезпечення конкурентних переваг підприємств інформація
відіграє пріоритетну роль, набуває значення стратегічного ресурсу. П. Друкер
зазначає, що досвід і вміння правильно діяти є єдиними перевагами, що має
підприємство в конкурентній економіці [2, с. 18]. Інакше кажучи, в сучасних
умовах господарювання раціональне управління, тобто система знань,
принципів і прийомів, що забезпечують ефективне використання всіх наявних
ресурсів на підприємстві, є запорукою його прибуткової і стабільної
діяльності. Розглядаючи процес прийняття рішень на всіх стадіях управління,
закономірним є висновок про те, що інформація «є одним з ключових вхідних
ресурсів до процесу прийняття управлінських рішень. А якість вхідних даних
безпосередньо впливає на якість того, що отримаємо на виході» [1, с. 108]. На
думку М.С. Пушкаря «інформація – це субстрат, необхідний і обов’язковий
для того, щоб оцінити ситуацію, виробити можливі альтернативи
управлінських рішень та відібрати найдоцільнішу з них для практичного
використання» [3, с. 54].
Якість системи звітності можна оцінити тільки через призму
задоволення інформаційних потреб осіб, яким інформація про активи,
зобов’язання, доходи та витрати суб’єктів господарювання необхідна для
прийняття рішень.
З поняттям інформації тісно пов’язані поняття ентропії та релевантності.
Економічна інформація для потреб управління знешкоджує незнання,
невизначеність – ентропію. Релевантність інформації – певна бажана
характеристика інформації, яка визначає, наскільки повно інформація
відповідає запитам користувача.
До особливостей економічної управлінської інформації, які випливають
із її сутності, слід віднести: залежність від системи управління; алфавітноцифрові знаки як переважаючу форму подачі інформації; необхідність
забезпечення високої точності результатів обчислень під час виконання
арифметичних та логічних операцій; необхідність оформлення результатів у
вигляді, зручному для сприйняття; необхідність обробки значних обсягів
інформації; необхідність одержання значної кількості підсумків за
результатами оброблення одних і тих самих даних за різними критеріями;
необхідність фільтрації та узагальнення при передачі інформації з нижчого
рівня управління на вищі рівні; необхідність нагромадження та тривалого
зберігання тощо.
Поняття економічної інформації передбачає наявність трьох об’єктів –
джерела інформації, користувача інформації та комунікативного середовища.
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Стосовно зазначеного джерелом економічної інформації про діяльність
господарюючого суб’єкта виступають господарські процеси, споживачами
інформації є внутрішні та зовнішні користувачі, а комунікативним середовищем
– звітність підприємства (рис. 1).
Вимоги до фінансової звітності
Правові аспекти

Якісні характеристики

Обов’язковість подання

Зрозумілість

Державна регламентація

Доречність

Відповідальність засвідчення

Достовірність
Порівнянність

Рисунок 1 – Вимоги до фінансової звітності
Як комунікативне середовище звітність підприємства поділяється на дві
частини: відкриту, що оприлюднюється,
та закриту, яка
становить
комерційну таємницю підприємства. Тобто рівень доступу до економічної
інформації у різних категорій користувачів різниться залежно від їх ролі у
процесі
управління діяльністю господарюючого суб’єкта. Звітність
підприємства представляє
інтерес для широкого кола користувачів, які
покладаються на неї як на основне джерело інформації про господарські
процеси під час прийняття управлінських рішень. Користувачів звітності можна
поділити на дві основі групи: внутрішні та зовнішні (рис. 2).
Внутрішні користувачі – це адміністрація підприємства та його
персонал. Апарат управління підприємством використовує інформацію
звітності на всіх стадіях прийняття управлінських рішень: планування,
контролю та оцінки ефективності самої функції управління. Діяльність
адмінперсоналу направлена на забезпечення фінансової стійкості
підприємства, тому звітність має розкривати інформацію про ступінь
забезпечення виробничими запасами для завантаження
виробничих
потужностей, стан розрахунків із постачальниками та підрядниками, вартість
виробничої собівартості продукції (товарів, послуг) і т.п.
Зовнішні користувачі функціонують поза підприємством, і представлені
групами: користувачі, що мають прямий фінансовий інтерес; користувачі, що не
мають прямого фінансового інтересу; користувачі, що не мають
фінансового інтересу.
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Якісні характеристики фінансової звітності
Зрозумілість

Доречність

Достовірність

Фінансова
звітність
повинна бути
розрахована на
однозначне
тлумачення її
користувачами і
за умови, що
вони мають
достатні знання
у сприйманні
інформації, яка
надається у
фінансових
звітах

Фінансова
звітність
повинна містити
лише
інформацію, яка
впливає на
прийняття
рішень
користувачами,
дає змогу вчасно
оцінити минулі,
теперішні та
майбутні події,
підтвердити та
скоригувати їх
оцінки, зроблені
в минулому

Фінансова
звітність не
повинна містити
помилок та
перекручень, які
здатні вплинути
на рішення
користувачів
звітності

Порівнянність
Фінансова
звітність
повинна
надавати
користувачам
можливість
порівнювати:
- фінансові звіти
підприємства за
різні періоди;
- фінансові звіти
різних
підприємств

Рисунок 2 – Якісні характеристики фінансової звітності
Зовнішні користувачі звітності підприємства, що мають прямий
фінансовий інтерес – дійсні або потенційні інвестори, дійсні або потенційні
кредитори, постачальники, дійсні або потенційні клієнти, покупці, майбутні
акціонери, Фонд Державного майна України. Для таких користувачів звітність є
інформаційною базою для прийняття інвестиційних, кредитних та інших
фінансових рішень, аналізу фінансового стану підприємства та фінансового
результату, оцінки здатності підприємства вчасно виконувати свої
зобов’язання, генерувати грошові кошти та їх еквіваленти.
Користувачами звітності підприємства, що не мають прямого
фінансового інтересу, є податкові органи, професійні учасники фондового
ринку й органи управління економікою та зв’язків із громадськістю. Для
податкових органів (Пенсійний фонд, фонди соціального страхування, Центр
зайнятості) звітність підприємств є інформаційним
джерелом
для
здійснення фіскальних функцій держави та податкового планування.
Інформаційні інтереси таких користувачів звітності, як Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку України, депозитарій, фондові
біржі, дилери, брокери, клірингові організації полягають у моніторингу
діяльності учасників фондового ринку.
Органами управління економікою (Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Національний
банк України, Антимонопольний комітет України та ін.) звітність
використовується з метою вивчення окремих процесів господарської
діяльності підприємств для узагальнення економічного та соціального
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розвитку країни, регіонів, галузей та для побудови макроекономічних
показників.
Профспілки
вивчають
звітність
підприємства
на
предмет
обґрунтування та доцільності укладання колективних договорів, їх
пролонгації.
У складі користувачів звітності, що не мають фінансового інтересу,
виділяють Господарський суд України, судові органи, аудиторські фірми,
консалтингові компанії.
Виходячи з інформаційних запитів внутрішніх та
зовнішніх
користувачів виділяють фінансову, внутрішньогосподарську (управлінську),
податкову та статистичну звітність. Центральне місце в системі зовнішнього
інформаційного забезпечення належить фінансовій звітності, показники якої
характеризують фінансовий стан, умови господарської діяльності та
ефективність використання вкладеного власником капіталу. Фінансова
звітність забезпечує інформаційні запити користувачів стосовно придбання,
володіння та продажу цінними паперами, оцінки якості управлінської
діяльності, визначення здатності суб’єкта господарювання вчасно
виконувати свої зобов’язання, розрахунку суми дивідендів, які підлягають
розподілу між учасниками, регулювання діяльності підприємства та інших
рішень. Внутрішньогосподарська (управлінська) звітність забезпечує
інформацією систему управління підприємством на всіх рівнях для
прийняття рішень щодо розширення існуючих і створення нових ринків
збуту, переоснащення
виробництва,
поліпшення якості продукції,
впровадження нових технологій. Така звітність забезпечує вирішення
внутрішніх управлінських завдань на основі оперативної, своєчасної та
достовірної інформації про витрати і результати діяльності як в цілому по
підприємству, так і в окремих його структурних підрозділах (цехах,
дільницях, бригадах, ланках тощо).
Податкова звітність є важливою складовою взаємовідносин держави
(через систему податкових органів) із суб’єктами
підприємницької
діяльності. Вона є засобом контролю виконання фіскальних функцій держави з
метою перерозподілу додаткового суспільного продукту. Для прийняття
управлінських рішень така звітність надає сукупність інформації про
розраховану суму у відповідності до чинного законодавства певного виду
податку, внеску, збору за конкретний податковий період, суми фактично
сплачені або зараховані у зменшення до сплати певних видів податків,
внесків, зборів протягом конкретного податкового періоду, суми податків,
внесків, зборів, які підлягають до сплати перед бюджетом, державними
фондами або до повернення підприємству (компенсація) на певну дату.
Статистична інформація є однією із головних складових економічної
політики держави, сприяє розробці об’єктивного науково обґрунтованого
курсу економічного розвитку суспільства. У зв’язку із цим статистика має
бути максимально наближена до управління економікою країни, спрямована на
реалізацію інтересів та забезпечувати державні, комерційні, соціальні
структури інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень і
прогнозування окремих сфер діяльності як підприємства окремо, так і
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національної економіки в цілому. Статистична звітність охоплює всі складові
національної економіки: фінанси, інновації, працю, промисловість, послуги,
зовнішньоекономічну діяльність тощо. Глибоке вивчення економічної
ефективності суспільного виробництва, факторів його підвищення, резервів
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів – найважливіше
завдання статистики.
Моніторинг – одна із головних складових управління, що забезпечує
безперервне спостереження та аналіз діяльності суб'єктів господарювання з
відстеженням динаміки змін. Звітність підприємства дає змогу оцінити та
прогнозувати ефективність відтворення капіталу. Вона забезпечує механізм
управління необхідною інформацією для здійснення
оперативного
моніторингу процесів використання та поновлення обсягів капіталу
підприємства. Звітність дає можливість оцінити діяльність підприємства,
тобто визначати та аналізувати якісні та кількісні характеристики, а також
забезпечує процес управління ними. На підставі інформації, зо міститься у
звітності підприємства, приймаються управлінські рішення щодо виявлення,
ідентифікації, оцінювання та нейтралізації фінансових ризиків під час
здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб’єкта
господарювання.
Для гнучкого реагування на зміни в конкурентному середовищі і
отримання конкурентних переваг на довгострокову перспективу необхідне
відповідне інформаційне забезпечення. Звітність надає необхідну інформацію
для ефективного управління конкурентним потенціалом підприємства,
ухвалення обґрунтованих ефективних рішень, що забезпечують оптимальний
конкурентний потенціал, відповідну та адекватну конкурентну поведінку і
отримання довгострокових сталих конкурентних переваг.
Створення належного інформаційного забезпечення обґрунтування
управлінських рішень – це цілеспрямований підбір
конкретних
інформативних показників для використання в процесі аналізу, планування,
прийняття оперативних управлінських рішень та контролю за їх реалізацією.
Зміст системи інформаційного забезпечення управління
діяльністю
сільськогосподарських підприємств визначається галузевими особливостями
суб’єктів господарювання. Це обумовлює необхідність формування системи
звітності сільськогосподарських підприємств, орієнтованої на прийняття
стратегічних управлінських рішень, на ефективне поточне та оперативне
управління результативністю діяльності аграрних формувань. З огляду на це
важливим є оцінка концептуальних положень формування звітності
підприємствами та забезпечення її достовірності.
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО І
СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
У статті висвітлено особливості фінансового контролю коштів загального і
спеціального фондів бюджетних установ. Основною задачею контролю
являється обґрунтованість та правильність обчислення показників загального
та спеціального фондів бюджетної установи.
Ключові слова: бюджетна установа, фінансовий контроль, загальний фонд,
спеціальний фонд.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Бюджетні установи надають нематеріальні послуги.
Це їхній основний і складний вид діяльності. Він має безпосередній зв'язок з
різними витратами матеріальних і фінансових ресурсів, коли нараховують
заробітну плату та стипендії, набувають і використовують необоротні активи,
запаси і т.д. Накопичені витрати звітного періоду підлягають співставленню їх з
доходами, чим забезпечується результат виконання кошторису за рік. У
бюджетних установах облік відображає всі операції, які відносяться до
виконання кошторису. А фінансова звітність являється по сутті «обличчям»
бюджетної установи.
Бюджетні установи – це установи, що знаходяться на фінансуванні держави
і відповідають за функціонування соціальної сфери, вони грають важливу роль в
Україні, так як наука, культура, освіта та охорона здоров'я нерозривно пов'язані
з рівнем розвитку держави і є показниками його добробуту.
Джерелом доходів загального фонду бюджетної установи є асигнування з
державного або місцевого бюджету через органи ДКС [6, c. 52].
Власні надходження бюджетної установи, які формують її спеціальний
фонд поділяються на дві основні групи: доходи за обмінними операціями та
доходи за необмінними операціями [6, c. 58].
Основні завдання фінансового контролю коштів загального і спеціального
фондів бюджетних установ:
1.
Перевірка стану усунення недоліків виявлених при попередній
ревізії
2.
Перевірка планових показників їх обґрунтованість та виконання
3.
Перевірка повноти та вчасного отримання доходів
4.
Перевірка ефективності та цільового використання цільових коштів
5.
Суцільна ревізія фінансово господарської діяльності
6.
Перевірка стану бухгалтерського обліку.
Загалом належна ефективність ревізії за рахунками залежить не лише від
повноти перевірки, яка проводиться на самому суб’єкті державного сектору.
459

Суттєве значення при цьому має проведення зустрічних перевірок даних, в тому
числі безпосередньо в казначейській службі, яка обслуговує установу, котра
ревізується.
Формулювання цілей статті. Метою написання статті є дослідження
теоретичних та практичних аспектів, а також розробка методичних підходів
фінансового контрою коштів загального і спеціального фондів бюджетних
установ.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми методики та
організації фінансового контролю коштів загального і спеціального фондів
бюджетних установ висвітлено в працях багатьох вітчизняних науковців
облікової сфери діяльності бюджетних установ та державного сектору
економіки. Серед них Хорунжак Н. М. [11], Ф. Ф. Бутинець, В. С. Лень [6], Б. Ф.
Усач [10], С. В. Свірко, М. Т. Білуха [1], П. К. Германчук [3], Р. Л. Хом’як [5], Л.
Т. Штимер, Лучко М. Р. [7] та багато інших. Питання обліку та аналізу коштів
загального і спеціального фондів бюджетних установ присвячені праці: Л. В.
Дікань [4], та ін.
Незважаючи на це, питання щодо методики та організації фінансового
контролю коштів загального і спеціального фондів бюджетних установ досі
залишається актуальним.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна специфіка фінансовогосподарської діяльності бюджетних установ як суб’єктів державного сектору
характеризується щонайменше двома основними рисами. По-перше, відсутністю
достатнього рівня фінансування (навіть на виплату заробітної плати власним
працівникам), по-друге, дозволом на надання платних послуг (у зв’язку з
першим, а також у зв’язку з розвитком ринкових відносин). Бюджетні установи
можуть надавати платні послуги, виконувати роботи чи здійснювати іншу
діяльність, пов’язану з основною діяльністю, доходи від яких спрямовуються на
здійснення видатків, передбачених у кошторисі, і не мають на меті отримання
прибутку [7, c. 211].
Таким чином, бюджетні установи можуть отримувати в своє розпорядження
не тільки кошти з бюджету, а й з інших джерел. Це передбачено також статтею
13 БКУ, за якою бюджет може складатися із загального та спеціального фондів.
Складовими частинами спеціального фонду бюджету є:
1. доходи бюджету (у т.ч. власні надходження бюджетних установ), які
мають цільове спрямування;
2. видатки бюджету за рахунок конкретно визначених джерел надходжень
(у тому числі власні надходження бюджетних установ);
3. кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету з визначенням
цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за
рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету);
4. фінансування спеціального фонду бюджету [2].
Первинними документами з нарахування доходів спеціального фонду є
угоди, договори, акти виконаних послуг, накладні.
Первинними документами про отримання доходів спеціального фонду є
виписки із спеціальних реєстраційних рахунків з органів Державного
казначейства України.
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Перевірка формування коштів спеціального фонду:
перевірка договорів надання послуг (виконання робіт, реалізації
товарів);
перевірка актів приймання виконаних робіт;
перевірка меморіальних ордерів.
Ревізія надходжень до загального фонду – важлива ділянка контролю, на що
вказує той факт, що до переліку питань Примірної програми ревізій фінансовогосподарської діяльності бюджетної установи, затвердженої Наказом Державної
фінансової інспекції № 80 від 14.03.2014 р., включено питання «Утворення та
використання власних надходжень бюджетних установ». Вагомим аргументом
на користь цього твердження є склад надходжень до загального фонду, які в
Бюджетному кодексі позиціонуються також як власні надходження бюджетних
установ, що отримуються додатково до коштів загального фонду [7, c. 212].
Види власних надходжень зображено на рис. 1.
Складовими частинами загального фонду бюджету є:
1. всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до
спеціального фонду бюджету;
2. всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду;
3. кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету без
визначення цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що
здійснюється за рахунок надходжень загального фонду бюджету);
4. фінансування загального фонду [2].
Таким чином, завданнями контролю є:
 перевірка правильності планування власних коштів; перевірка
своєчасності та повноти надходження й оприбуткування власних надходжень;
перевірка витрачання коштів спеціального фонду на предмет дотримання
цільового використання згідно з кошторисними призначеннями; перевірка
правильності та точності звітності про надходження і використання коштів
спеціального фонду;
 зіставлення даних меморіальних ордерів із договорами, актами прийнятих
робіт, журналами реєстрації касових ордерів та з’ясувати, чи всі надходження
надійшли у повному обсязі, та чи були вони включені до складу доходів у
бухгалтерському обліку, та звітності.
Казначейство ж, у свою чергу, забезпечує в межах повноважень організацію
та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль
за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності [6, с.].
В цілях обов’язкового забезпечення відповідності зазначеним вимогам
існує чітка організація взаємодії між бухгалтерами за виконанням їхніх
зобов'язань. Основа бухгалтерського обліку в бюджетній установі – це,
насамперед, нормативно-правова база і жорсткий контроль за її дотриманням, що
відіграє фундаментальне значення у процесі функціонування будь-якої
бюджетної організації.
Основні завдання проведення ревізії:
1.
Своєчасне і якісне оформлення ревізійних документів;
2.
виконання програми ревізії в повному обсязі;
3.
дотримання при проведенні ревізії вимог Інструкції про техніку її
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проведення;
4.
узагальнення виявлених порушень, зловживань та збір речових
доказів визначення причин і умов порушень, винних осіб та розміру
накопиченого збитку;
5.
формування висновків та пропозицій за результатами ревізії.
Власні надходження бюджетних установ

Перша група –
надходження від
плати за послуги,
що надаються
бюджетними
установами згідно
із законодавством

підгрупа 1 – плата за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно з їх основною діяльністю
підгрупа 2 – надходження бюджетних установ від додаткової
(господарської) діяльності
підгрупа 3 – плата за оренду майна бюджетних установ
підгрупа 4 – надходження бюджетних установ від реалізації в
установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Друга група – інші
джерела власних
надходжень
бюджетних установ

підгрупа 1 – благодійні внески, гранти та дарунки
підгрупа 2 – кошти, що отримують бюджетні установи від
підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних
установ для виконання цільових заходів
підгрупа 3 – кошти, що отримують вищі та професійно-технічні
навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово
вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних
послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

Рисунок 1  Склад власних надходжень бюджетних установ
На завершальній стадії контролю відбувається узагальнення та реалізація
результатів контрою. Воно здійснюється за допомогою сукупності прийомів
синтезування результатів контролю і прийняття рішень щодо усунення
виявлених недоліків і запобігання їх у майбутньому.
Здійснюючи фінансовий контроль коштів загального і спеціального фондів
бюджетних установ, контролери обирають та застосовують прийоми і
процедури, які відповідають певним випадкам. Ці прийоми та процедури повинні
дозволяти отримувати достатні, дійсні та необхідні докази, які вмотивовано
зміцнюють або спростовують їхні точки зору та висновки.
До прийомів узагальнення результатів контролю належать:

документування результатів допоміжного контролю

аналітичне групування

слідчо-юридичне обґрунтування виявлених недоліків

систематизований виклад недоліків

прийняття рішень за результатами контролю

контроль за виконанням прийнятих рішень.
Опрацьована в процесі контролю інформація про наслідки зіставлення
фактичної та нормативної інформації підлягає осмисленню та узагальненню в
підсумкових документах, складених за результатами контролю.
Під час ревізії потрібно порівняти дані запланованих в бюджетному запиті
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обсягів призначень із загального фонду бюджету з даними зведеної фінансової
звітності щодо проведених касових видатків із загального фонду бюджету за
попередній звітний період.
Висновки. Кошти спеціального фонду дозволяють бюджетним установам і
організаціям розвиватися, поповнювати і модернізувати матеріально-технічну
базу, здійснювати ремонти в приміщеннях і більш якісно надавати послуги
населенню.
Контроль коштів загального і спеціального фондів бюджетних установ є
одним із найважливіших елементів звичайного функціонування бюджетної
установи, в цілому, та з метою прийняття ефективних управлінських рішень,
зокрема.
Важливою складовою контролю для забезпечення зростання ефективності
діяльності бюджетних установ має стати аналіз їхньої фінансово-господарської
діяльності.
Складовою ревізії є також встановлення факту відображення всіх операцій
руху грошових коштів на реєстраційних рахунках і правильності їх проведення
в системі бухгалтерського документообороту: накопичувальних відомостях руху
коштів загального й спеціального фондів (меморіальні ордери № 2 та № 3), Книзі
«Журнал – Головна» (дані меморіальних ордерів повинні відповідати даним
книги) [11, с. 27-28].
Фінансовий контроль коштів загального і спеціального фондів має
забезпечуватися на постійній основі і складатися з відповідних етапів, на
кожному з яких, в свою чергу, проводяться окремі перевірочні процедури в
межах контролю за використанням коштів загального і спеціального фондів.
Ретельна перевірка виконання кошторису бюджетними установами це
передумова до подальшого заощадження ( подекуди сотні тисяч гривень держ.
коштів) або ж передумова вчасного реагування на шляху до недопущення факту
утворення боргів, зокрема із соціальних виплат.
Основними методами дослідження контролю загального і спеціального
фондів бюджетних установ є спостереження, обстеження, порівняння,
документальні методи, розрахунково-аналітичні прийоми, офіційні статистичні
дані, фахові літературні джерела та власні аналітичні розрахунки.
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
__________________________________________________________________
УДК 657.411(045)
Бойко Д.І.
здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
В даній роботі розглянуто сукупність методів, що використовуються в
аналізі власного капіталу підприємства на основі економічних показників ТОВ
«САНВУД».
Ключові слова: власний капітал, загальний аналіз, факторний аналіз,
рентабельність капіталу, оборотність власного капіталу.
Чітка економічна політика України – перехід до ринкової економіки,
поглиблення та розширення ринкового середовища у всіх сферах діяльності
викликає необхідність удосконалення методики бухгалтерського обліку.
Відносини власності, які в системі бухгалтерського обліку виражені
категорією «власний капітал», є основою ринкової економіки. Одним з
найсуттєвішим показником, що визначає фінансовий стан підприємства, є
структура і динаміка власного капіталу. Основним джерелом акумулювання та
систематизації необхідної інформації здійснює бухгалтерський облік, який
відображає процес формування власності, обсяг прав власників, розподіл
результатів їх діяльності, тобто інформацію про формування та використання
власного капіталу як фінансової основи діяльності підприємств.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженнями проблем обліку
формування і змін власного капіталу займалися такі вітчизняні і зарубіжні вченіекономісти та науковці, як: Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, О. О. Канцуров, Г. Г.
Кірейцев, В. В. Ковальов, М. І. Кутер, Г. В. Нашкерська, В. Д. Новодворський, В.
Ф. Палій, О. І. Пилипенко, І. Р. Поліщук, М. С. Пушкар, Я. В. Соколов, В. В.
Сопко, В. Г. Швець та ін.
Досі існує проблема удосконалення методології бухгалтерського обліку
власного капіталу відповідно до сучасних вимог обліку та міжнародного досвіду,
хоча даній темі було присвячено багато наукових праць.
Виклад основного матеріалу. Власний капітал – категорія всеохоплююча
та багатоаспектна, через це трактувань власного капіталу існує значна кількість.
За результатами досліджень різних точок зору авторів стосовно визначення
економічної суті власного капіталу слід виокремити основні підходи: як власне
майно підприємства, сукупність ресурсів та засобів, вкладення в активи
підприємства; як запас власних економічних благ.
Дослідження власного капіталу потребує з’ясування сутності капіталу.
Найважливішими аспектами розкриття сутності капіталу є економічний,
юридичний, обліковий. Відповідно до підходу визначення змісту поняття можна
розглянути в табл. 1.
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Таблиця 1 – Визначення змісту поняття «власний капітал»
Економічний
підхід
Власний
капітал

Юридичний
підхід
Обліковий
підхід

Власний капітал – це загальна вартість засобів, фінансових
коштів підприємства,які належать підприємству на правах
власності і використовуються ним для формування певної
частини його активів
Власний капітал – це власні джерела фінансування
підприємства, які без визначеного строку повернення внесені
його засновниками (учасниками) або залишені ними на
підприємстві з чистого прибутку
Власний капітал – частина в активах підприємства, що
залишається після вирахування його зобов’язань (НП(С)БО1).

Таким чином, як видно з рис. 1, наведені визначення поняття «власний
капітал» принципово відрізняються. Для економічних наук власний капітал – це
фінансові ресурси, що вкладаються в частину активів, відображені в пасиві
балансу підприємства. Національне положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (далі – НП(С)БО 1) [1].
Відповідно до табл. 1, можна зробити висновок, що визначення поняття
«власний капітал» досить відрізняються. Економічний та правовий зміст
власного капіталу та для більш зрозумілого окреслення окремих його складових
частин, визначення власного капіталу можна сформулювати таким чином:
власний капітал – це сума власних коштів підприємства, отримана в результаті
його діяльності або від власників (учасників) у вигляді внесків, придбаних акцій,
паїв тощо або залишена на підприємстві безоплатно [2].
У процесі аналізу капіталу підприємства, в першу чергу, досліджуються
зміни в його структурі, складі та дається їм об'єктивна оцінка з позиції інвесторів
та підприємства. Так, установи банків та інших інвесторів цікавить переважно
частка власного капіталу у загальному його розмірі. При внутрішньому ж аналізі
більше уваги приділяють вивченню динаміки і структури власного капіталу та
позикового капіталу, виявляють причини змін окремих складових частин
власного та позикового капіталу та дають оцінку цим змінам. Особливу увагу
звертають на рух джерел залучених коштів, які поділяють на довгострокові
кредити та позики, кредиторську заборгованість, поточні зобов'язання за
розрахунками. В ході аналізу виділяють тенденції змін обсягів та частки кредитів
банку та позик, які не погашені у строк. Збільшення їх абсолютної суми та
питомої ваги свідчить про наявність на підприємстві значних фінансових
ускладнень. Проводять також порівняння структури активів та пасивів балансу,
оцінку факторів, які впливають на співвідношення власного та позикового
капіталу, а отже і на фінансову стійкість підприємства.
Аналіз показників складу, структури та динаміки власного капіталу
підприємства проведених за відповідною методикою, наведено в табл. 2.
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Таблиця 2 – Аналіз показників складу, структури та динаміки власного
капіталу підприємства ТОВ «САНВУД» за 2016-2018 рр.
2016

Показник

Зареєстрова
ний (пайови
й) капітал
Капітал у
дооцінках
Додатковий
капітал
Резервний
капітал
Нерозподіле
ний прибуто
к (непокрити
й збиток)
Неоплачени
й капітал
Вилучений
капітал
Довгостроко
ві зобов’язан
ня і забезп
ечення
Поточні
зобов’язання
і забезпечен
ня
Разом

2017

2018

Відхилення
2017 р. від
2018 р. від
2016 р.
2017 р.
Пит
Пито
Сума
о
Сума
ма
тис.
ма
тис.
вага,
грн
вага грн
%
,%

Сума
тис.
грн

Питома
вага, %

Сума
тис.
грн

Питома
вага, %

Сума
тис. грн

Пито
ма
вага,
%

6000

33.5

6000

30.2

6000

5

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3169)

(17.7)

(4663)

(23.5)

(100093)

(83.8)

(1494)

(75.4)

(9543
0)

91

(2862)

(16)

(2862)

(14.4)

(2632)

(2.2)

0

0

(-230)

0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

0.1

6821

5.7

55

2.7

6766

6.5

5874

32.8

6307

31.7

3855

3.3

433

21.9

-2452

2.3

17905

100

19887

100

119401

100

1982

100

10487
8

100

За
даними
табл.
2
можна
зробити
висновок,
що
Зареєстрований (пайовий) капітал протягом 3-х років зостався незмінним.
Капітал у дооцінках, додатковий капітал, резервний капітал та вилучений капітал
на ТОВ «САНВУД» відсутні. На підприємстві є непокритий збиток, який з 2016
по 2017 рр. виріс на 1494 тис. грн., з 2017 по 2018 рр. виріс на 95430 тис. грн.
Неоплачений капітал був незмінним з 2016 по 2017 рр., що не скажеш про період
з 2017 по 2018 рр., де він зменшився на 230 тис. грн. Довгострокові зобов’язання
і забезпечення з 2016 по 2017 рр. збільшилися на 55 тис. грн., з 2017 по 2018 рр.
збільшився на 6766 тис. грн. Поточні зобов’язання і забезпечення з 2016 по 2017
рр. мали тенденцію до зростання на 433 тис. грн., а з 2017 по 2018 рр. до спадання
на 2452 тис. грн.
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Таблиця 3 – Аналіз показників руху власного капіталу підприємства
ТОВ «САНВУД» за 2016-2018 рр.
Відхилення
2017 р. від
2016 р
тис. грн
%
(1158)
97.3

2018 р. від
2017 р
тис. грн
%
(1494)
4819.4

Показник

2016

2017

2018

Залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

1127

(31)

(1525)

(1158)

(1494)

(2162)

336

29

668

44.7

(1158)
(31)

(1494)
(1525)

(1932)
(6725)

336
(1494)

29
4819.4

668
(5200)

44.7
333.3

Проаналізувавши показники таблиці 3, можна зробити такі висновки, що
залишок власного капіталу на початок року та залишок на кінець року протягом
2016-2018 рр. зменшується,а саме з 2016 по 2017 рр. на 1158 тис. грн.(на 97.3%),
з 2017 по 2018 рр. на 1494 тис. грн. (на 4819.4%), так як підприємство веде
збиткову діяльність і змушене покривати свої збитки за рахунок власного
капіталу. Чистий збиток протягом 2016-2018 рр. тільки збільшується, а саме
2016-2018 рр. на 336 тис. грн. (на 29%), 2017-2018 рр. на 668 тис. грн. (на 44.7%).
Рентабельність як показник дає уявлення про достатність (недостатність)
прибутку порівняно з іншими окремими величинами, які впливають на
виробництво, реалізацію і взагалі на фінансово-господарську діяльність
підприємства. При визначенні показника рентабельності прибуток (у
чисельнику) співвідноситься з чинниками, які мають найзначніший вплив на
його отримання. Безумовно, одним з таких чинників є витрати. Адже від того,
що і скільки ми вкладаємо, залежить величина прибутку, який нам надходить у
ціні реалізації разом з компенсацією понесених витрат. Однак, необхідно знати,
що витрачатися на виробництво (торгівлю чи інший вид статутної діяльності)
можна лише за наявності коштів для здійснення цих витрат. Ці кошти, вкладені
в бізнес називаються інвестиціями. Зрозуміло, що кожному з інвесторів набагато
цікавіше знати прибутковість (рентабельність) його власних інвестицій, ніж
рентабельність понесених підприємством витрат.
Особливу роль в управлінні капіталом відіграє факторний аналіз.
Забезпечуючи кількісну оцінку впливу чинників на результативний показник,
факторний аналіз надає змогу змінювати та формувати параметри управління
капіталом відповідним підбиранням та коригуванням чинників, які їх
зумовлюють [3]. Вплив окремих складових на результативний показник можна
визначити за допомогою факторного аналізу. Розглянемо застосування
факторного аналізу на прикладі оцінювання фінансового стану підприємства.
Таблиця 4 – Обчислення показників аналізу використання власного
капіталу та їх економічний зміст
Показник
Коефіцієнт
співвідношення
позичених і власних
засобів

Формула розрахунку
Ксппвз=СДЗ+СПЗ/РВК, де
Ксппвз - коефіцієнт
співвідношення позичених і
власних засобів;
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Економічний зміст
Характеризує частку власних
коштів у загальній величині
джерел коштів підприємства і

Коефіцієнт
нагромадження власного
капіталу

Коефіцієнт
співвідношення
короткотермінових
зобов'язань
і
перманентного капіталу

Коефіцієнт
реального
капіталу

різниці
власного

Коефіцієнт
рентабельності капіталу

Коефіцієнт оборотності
капіталу
Коефіцієнт
рентабельності власного
капіталу

СДЗ - скориговані
довготермінові зобов'язання;
СПЗ - скориговані поточні
зобов'язання;
РВК - реальний власний капітал
Кнвк=РК+НП-НЗ/РВК, де
Кнвк – коефіцієнт
нагромадження власного
капіталу;
РК - резервний капітал;
НП - нерозподілений прибуток;
НЗ - непокритий збиток;
РВК - реальний власний капітал
Кспкзпк=СКЗ/РВК+СДЗ, де
Кспкзпк - коефіцієнт
співвідношення
короткотермінових зобов'язань і
перманентного капіталу ;
СВК - скориговані
короткотермінові зобов'язання;
РВК - реальний власний
капітал;
СДЗ - скориговані
довготермінові зобов'язання
Крвк=ДК+РК+НП+ДМП-НЗВК-НК, де
Крвкрізниця
реального
власного капіталу;
ДК - додатковий капітал;
РК - резервний капітал;
НП - нерозподілений прибуток;
ДМП - доходи майбутніх
періодів;
НЗ - непокриті збитки;
ВК - вилучений капітал;
НК - неоплачений капітал.
Рк=Рпр*Коб, де
Рк – рентабельність капіталу
Рпр – рентабельність продаж
Коб - коефіцієнт оборотності
капіталу.
Коб=В/К, де
К
–
середньорічна
сума
капіталу;
В – виручка від реалізації.
Рвк=Пч/ВК, де
Рвк – рентабельність власного
капіталу;
Пч - чистий прибуток (рядок
2350, форми 2);
ВК – власний капітал на кінець
звітного періоду(рядок 1495).
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коефіцієнт
співвідношення
позичених і власних засобів

Характеризує питому вагу
джерел
власних
засобів,
спрямованих на розвиток
основної діяльності

Характеризує співвідношення
довготермінових
і
короткотермінових
позичених
коштів,
банківських
кредитів
та
кредиторської заборгованості

Характеризує стійкість
фінансового стану
підприємства

Характеризує
фінансовий
стан і ділову активності
підприємства
Характеризує
швидкість
оборотності капіталу
Характеризує
фінансовий
стан і ділову активності
підприємства

За допомогою показника рентабельності власного капіталу проаналізуємо
ефективність використання ресурсів ТОВ «САНВУД» .
Таблиця 5– Показники для факторного аналізу власного капіталу
підприємства
Показник
Чистий прибуток
(збиток), тис. грн.
Валюта балансу
власного капіталу тис.
грн..

2017 рік

2018 рік

Абсолютне
відхилення,
тис. грн..

Відносне
відхилення,
%

(1494)

(2162)

668

44.7

4837

3951

-886

-18.3

В результаті проведеного факторного аналізу рентабельності власного
капіталу підприємства можна зробити наступні висновок, що збільшення збитків
підприємства на 668 тис. грн. (44.7%) суттєвіше вплинуло на даний показник,
ніж зменшення валюти балансу власного капіталу на 886 тис. грн. (18.3%), а саме
в двічі. Це може свідчити про те, що власнику підприємства потрібно
переглянути діяльність ТОВ «САНВУД» і внести відповідні корективи для
збільшення чистого прибутку.
Отже, 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 і позиковий капітал 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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КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ
ДЛЯ ПОТРЕБ ОБЛІКУ І АУДИТУ
У статті досліджено суттєві класифікаційні ознаки грошових коштів та їх
еквівалентів, які повинні стати основою інформаційного забезпечення
управління високоліквідними активами підприємства, чітко структурувати їх.
Показано важливість окремих ознак класифікації для конкретних потреб
управління.
Ключові слова: грошові кошти, еквіваленти грошових коштів, класифікація,
інвестиції, фінансові інвестиції.
На практиці облік грошових коштів та їх еквівалентів є достатньо
регламентованим законодавчими та підзаконними нормативно-правовими
актами України. Але розширення форм і видів здійснення розрахунків,
властивостей та функцій грошових коштів викликали необхідність детального
дослідження високоліквідних активів з метою коректного формування
інформаційної бази, основою якої є бухгалтерський облік та економічний аналіз.
Як відомо, при дослідженні об’єкта суб’єкту пізнання важливо систематизувати
отриману інформацію про першого, тому правильна класифікація грошових
коштів та їх еквівалентів дозволить забезпечити раціональну постановку
управління ними.
Вітчизняні та закордонні науковці досліджували проблеми обліку,
контролю та аналізу грошових коштів. Основою досліджень в галузі обліку
грошових коштів стали роботи таких зарубіжних економістів, як М. ван Бреда,
Г. А. Велш, К. Друрі, Б. Нідлз, Д. Г. Шорт. Вітчизняні дослідники М. Т. Білуха,
Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, Л. В. Нападовська, В. М. Пархоменко, М. С.
Пушкар, В. В. Сопко, Р. Л. Хом'як, М. Г. Чумаченко крім обліку коштів
досліджували також питання їх контролю та економічного аналізу. Проте ця
проблема вимагає більш детального дослідження, оскільки науковообгрунтована класифікація дозволить чітко структурувати високоліквідні активи
підприємства та розставити пріоритети в дослідженні тих чи інших їх видів.
Метою статті є виділення суттєвих класифікаційних ознак грошових коштів
та їх еквівалентів, що має забезпечити вирішення проблем, пов’язаних з
організацією їх обліку, контролю та економічного аналізу.
Гроші – це багатофункціональна економічна форма, за допомогою якої
здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості. Гроші є
одним із найбільш важливих розділів економічної науки. Вони є набагато
більшим, ніж простий інструмент, що сприяє розвитку економіки. Грошова
система, що добре функціонує, сприяє як повному використанню потужностей,
так і повній зайнятості. І навпаки, грошова система, що функціонує погано, може
стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін
в економіці.
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Нами наведено визначення грошових коштів, яке найбільше відповідає
потребам бухгалтерського обліку. Грошові кошти – це готівка в касі
підприємства, депозити до запитання, кошти на банківських рахунках, які
характеризуються абсолютною ліквідністю, тобто можуть у будь-який момент
бути використані для здійснення розрахунків, або обміняні на законні платіжні
засоби [3, c. 218].
Погоджуємось із професором В.В. Сопком, що класифікація грошових
коштів є вихідним елементом для організації їх обліку [5, c. 214], оскільки дає
змогу їх структурувати відповідно до інформаційних потреб користувачів
бухгалтерської інформації. Проте більшість науковців звертають увагу на
класифікацію лише грошових потоків, а не грошових коштів. Водночас грошові
потоки є похідними від грошових коштів, характеризують рух останніх у процесі
здійснення господарської діяльності підприємства.
Проф. В.В. Сопко наводить таку класифікацію грошових коштів [5, c. 215]:
1. За видами валют – національна валюта, іноземна валюта.
2. За місцем зберігання – аванси видані, підзвітні кошти, еквіваленти
грошових коштів, рахунок у банку, каса.
3. За призначенням – необоротні, оборотні.
4. За джерелами надходження – власні, запозичені, залучені.
Подібні ознаки класифікації наводить О. П. Кундря-Висоцька:
– за призначенням: кошти для проведення поточних розрахунків та кошти,
що мають спеціальне призначення та цільове використання;
– за місцем зберігання: у касі підприємства, на рахунках у банку, у
підзвітних осіб, вкладені в цінні папери, у контрагентів тощо [2, c. 81].
На нашу думку наведені вище класифікації важко назвати вичерпними, а
крім того, на наш погляд, їм притаманні певні недоліки. Скажімо, кошти у
підзвітних осіб та контрагентів, з позиції бухгалтерського обліку на
підприємстві, яке авансувало ці ресурси, є дебіторською заборгованістю, кошти
вкладені в цінні папери – фінансовими інвестиціями. Тому включати їх в ознаку
класифікації „місце зберігання”, на наш погляд, недоречно. В даному випадку
присутня певна підміна економічних категорій, що є недопустимим для
бухгалтерського обліку, оскільки викривляє реальний стан речей на
підприємстві.
Окрім того, всі грошові кошти апріорі є оборотними активами, ті ж види
коштів, які не можна використати протягом одного року або операційного циклу,
якщо він складає більше ніж один рік, можуть класифікуватися або як
довгострокові фінансові інвестиції, або як інші необоротні активи. Нагадаємо,
що грошові кошти є активами, що характеризуються абсолютною ліквідністю,
що автоматично робить неможливим їх віднесення до необоротних. Віднесення
до грошових коштів їх еквівалентів, на наш погляд, є недоречним в силу
специфіки цієї категорії, яка проявляється в тому, що вони є своєрідною
поєднувальною ланкою між двома видами найліквідніших активів – грошовими
коштами та фінансовими інвестиціями. Саме тому еквіваленти грошових коштів
слід виділяти в окрему категорію з виокремленням специфічних, притаманних
лише їй особливостей та функцій.
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Перераховані вище фундаментальні ознаки класифікації (форма існування
та вид валюти) слід доповнити двом допоміжними, що мають важливе значення
при вирішенні окремих задач обліку, аналізу та аудиту:
обмеженість у напрямах використання:
– грошові кошти без обмежень у напрямах використання – грошові кошти,
якими підприємство (установа, організація) може розпоряджатися без жодних
обмежень для ведення господарської діяльності. Приклад: грошові кошти на
поточних рахунках у банку;
– грошові кошти з обмеженнями у напрямах використання – грошові кошти,
які підприємство (установа, організація) може використовувати строго за певним
цільовим призначенням. Приклад: грошові кошти, отримані як цільове
фінансування; гуманітарна допомога у вигляді грошових коштів тощо.
Класифікація грошових коштів за наведеною ознакою має винятково
важливе значення при аналізі фінансового стану підприємства, оскільки суб’єкт
господарювання повинен прагнути до мінімізації частки грошових коштів з
обмеженістю їх використання у загальній грошовій масі. Значна маса грошових
коштів з обмеженнями у їх використання ще не може бути свідченням високої
платоспроможності підприємства. В ідеалі найефективнішим засобом
забезпечення зобов’язань у суб’єкта підприємницької діяльності є грошові
кошти без обмежень у їх використанні.
місце зберігання:
– грошові кошти у касі підприємства (установи, організації) – готівкові
грошові кошти, які зберігають у спеціально відведеному приміщенні або місці у
межах встановленого ліміту залишку готівки;
– грошові кошти на рахунках у банку – грошові кошти, які зберігають на
різних рахунках у банківських установах та можуть бути використані в будьякий
момент за бажанням власника рахунку;
– грошові кошти на мікропроцесорі смарт-карток або карток зі
збережуваною вартістю – один з різновидів „електронних грошей”, – зберігають
на спеціально призначених для цього картах;
– грошові кошти в пам’яті ЕОМ на жорстких дисках – один з різновидів
„електронних грошей”, – зберігають у вигляді файлів в пам’яті комп’ютера які
виступають їх матеріальним носієм.
В умовах ринкових відносин зростає роль і еквівалентів грошових коштів в
діяльності суб’єктів господарювання, що виводить на новий рівень дослідження
облікової сторони цього питання.
Покращення економічної ситуації в державі згладжує коливання
кон’юнктури фондового ринку і стимулює зберігати вільні залишки грошових
коштів у вигляді грошових еквівалентів, погіршення – навпаки зменшує попит
на фінансові інструменти. Тобто в більшості випадків еквівалентами грошових
коштів будуть саме короткострокові високоліквідні цінні папери, які
характеризуються стабільною кон’юнктурою на фондовому ринку протягом
тривалого часу.
На думку деяких дослідників еквіваленти грошових коштів
характеризуються такими властивостями:
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– є високоліквідними цінними паперами низької прибутковості, але високої
надійності;
– вільно реалізуються в будь-який момент із мінімальною втратою вартості
(чи без втрат);
– мають постійну ринкову вартість;
– придбаваються як страховий резерв готівки [1, c. 154].
В іншому джерелі зустрічаємо такі властивості еквівалентів грошових
коштів: вільно конвертуються у певні суми грошових коштів, тобто це означає,
що вони можуть швидко перетворюватись у готівку; мають незначний ризик
зміни вартості; здійснюються на короткий термін [6, c. 47].
Зрозуміло, що еквіваленти грошових коштів за своєю суттю є чимось
середнім між грошовими коштами та поточними фінансовими інвестиціями.
Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою
збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу
або інших вигод для інвестора [4]. На відміну від фінансових інвестицій
еквіваленти грошових коштів споріднені із грошовими коштами, тому що вони,
як і останні, утримуються для погашення короткострокових зобов’язань, а не для
інвестиційних або для яких-небудь інших потреб, проте здатні приносити певний
інвестиційний дохід, як фінансові інвестиції.
Проблема в тому, що П(С)БО 2 „Баланс” не дає нам чіткої різниці між
поточними фінансовими інвестиціями та еквівалентами грошових коштів, що
може стати причиною неправильного визначення обсягу високоліквідних
активів підприємства і, таким чином, зниження якості аналітичної інформації,
необхідної для управління [3, c. 219]. Допоможе у вирішенні цієї проблеми
науково-обгрунтована систематизація та уточнення класифікації грошових
еквівалентів. Також це сприятиме розумінню суті еквівалентів грошових коштів,
їх оцінці, раціональній організації обліку, проведенню інвентаризації, та
коректному відображенню у звітності.
С. І. Чорна пропонує таку класифікацію еквівалентів грошових коштів,
виражених у цінних паперах: – за типом оподаткування доходу:
неоподатковувані, оподатковувані відповідно до встановлених ставок;
– залежно від місця знаходження емітента: внутрішні, іноземні;
– залежно від характеру фінансових зобов’язань: боргові, пайові;
– залежно від рівня доходу, який буде отримано: з фіксованим доходом, з
плаваючою ставкою процентного доходу, з доходом, що залежить від розміру
прибутку;
– залежно від способу реєстрації руху: іменні, на пред’явника;
– залежно від статусу емітента: державні, муніципальні, корпоративні,
банківські [6, c. 48].
Однак, на наш погляд, запропонована названим автором класифікація
еквівалентів грошових коштів не позбавлена певних недоліків, наприклад:
– еквіваленти грошових коштів можуть виступати як у формі цінних
паперів, так і в інших формах (скажімо, строкових депозитних вкладень), що не
знайшло свого відображення у вказаних класифікаційних ознаках;
– акції інших підприємств не можуть бути віднесеними до еквівалентів
грошових коштів в силу їх значної ризиковості, що підтверджується
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закордонним досвідом організації і ведення обліку, згідно якого до еквівалентів
грошових коштів зазвичай відносять лише боргові цінні папери;
– оскільки, як було показано раніше, основна функція еквівалентів
грошових коштів – функція накопичення, то банківські метали (зокрема, золото,
платина тощо) не можуть бути віднесеними до грошових еквівалентів, оскільки
заборона на їх утримання і примноження підприємствами – нефінансовими
установами визначена законодавчо;
– цінні папери з доходом, що залежить від розміру прибутку не можуть бути
віднесеними до категорії еквівалентів грошових коштів, оскільки зазвичай ними
є прості акції, основна мета придбання яких – здійснення впливу за діяльність
підприємства – емітента цих акцій. В той же час, основна мета інвестування в
грошові еквіваленти – забезпечення виконання короткострокових зобов’язань .
Зроблені нами висновки призводять до необхідності коригування та
доповнення існуючих класифікаційних ознак еквівалентів грошових коштів. В
якості базової для обліку еквівалентів грошових коштів нами пропонується
ознака початкового визнання та подальшої їх оцінки, яка базується на
рекомендаціях міжнародних стандартів фінансової звітності та існуючому
закордонному досвіді. Згідно цієї ознаки еквіваленти грошових коштів можна
класифікувати наступним чином:
– еквіваленти грошових коштів початково визнані за справедливою
вартістю – після початкового визнання переоцінюються за справедливою
вартістю з відображенням її зміни в прибутку (або збитку). Зазвичай в цю
категорію включаються еквіваленти грошових коштів, які котуються на
активному ринку і, відповідно, їх справедлива вартість може бути встановлена
точно з високою долею ймовірності;
– еквіваленти грошових коштів, утримувані до погашення– мають
фіксовані або такі, що точно встановлюються терміни виплати та фіксований
строк погашення і щодо них компанія має намір і можливість утримувати до
настання терміну їх погашення;
– еквіваленти грошових коштів у вигляді позик і дебіторської
заборгованості – короткострокові кредити надані надійним контрагентам,
дебіторська заборгованість, отримана внаслідок переуступки права вимоги та
інші специфічні види еквівалентів грошових коштів, по відношенню до яких
існує стабільна впевненість щодо можливості повернення інвестованих коштів;
– еквіваленти грошових коштів для можливого продажу – всі еквіваленти
грошових коштів, які не включені в попередні три категорії. Наведена
класифікація має винятково важливе значення для відповіді на питання про
оцінку еквівалентів грошових коштів при їх оприбуткуванні та на дату балансу.
Однак для цілей проведення інвентаризації, важливим є інший поділ еквівалентів
грошових коштів на: еквіваленти грошових коштів у формі цінних паперів;
еквіваленти грошових коштів у формі, іншій ніж цінні папери.
Наведена класифікація має винятково важливе значення для відповіді на
питання про оцінку еквівалентів грошових коштів при їх оприбуткуванні та на
дату балансу. Однак для цілей проведення інвентаризації, важливим є інший
поділ еквівалентів грошових коштів на: еквіваленти грошових коштів у формі
цінних паперів; еквіваленти грошових коштів у формі, іншій ніж цінні папери.
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Таким чином, для правильного розуміння, ефективного управління, чіткого
аудиту і коректного обліку необхідною є чітка, зрозуміла і логічна класифікація
грошових коштів та їх еквівалентів суб’єкта господарської діяльності, яка
полягає у зведенні всієї їх сукупності в економічно зумовлені однорідні групи.
Отже, на основі проведеного дослідження нами узагальнено існуючі
класифікації грошових коштів шляхом виділення таких ознак: обмеженість у
напрямах використання; місцем зберігання. Класифікація грошових коштів за
наведеними ознаками мають винятково важливе значення при аналізі
фінансового стану підприємства, проведення інвентаризації та максимально
раціонального відображення грошових коштів на рахунках бухгалтерського
обліку.
В подальшому необхідно звернути увагу на функції грошових коштів та їх
еквівалентів, дослідити питання оцінки вказаних активів, звернувши увагу на
електронні гроші, питома вага яких у розрахунках значно зростає.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкрито сутність інвестиційної привабливості підприємства,
виявлено значні розбіжності щодо розуміння цього поняття. Виділено чинники,
що впливають на інвестиційну привабливість, наведено основні фактори та
резерви її підвищення.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, підприємство,
факторинг, фінансування.
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. Для розвитку будь-якого підприємства необхідний капітал із
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зовнішніх джерел. Вітчизняні та зарубіжні економісти під інвестиціями мають
на увазі довгострокові капітальні вкладення в різні сфери та сектори економіки,
інфраструктури, соціальні програми, охорони навколишнього середовища як
всередині країни так і за її межами з метою розвитку виробництва, соціальної
сфери, отримання прибутку. Інвестори зацікавлені в отриманні прибутку і його
примноженні, прагнуть будь-якими шляхами уникнути втрат, враховуючи факт
ризику і оцінку ефективності вкладення інвестицій, що формує уявлення про
інвестиційну привабливість підприємства. Інвестиційна привабливість
підприємства являє собою сукупність характеристик, які дозволяють оцінити,
наскільки ефективно вкладати кошти в подальший розвиток підприємства.
Інвестиційна привабливість є одним із найбільш важливих аспектів
функціонування підприємств в Україні. У сучасних умовах господарювання
одним із найпоширеніших та найефективніших джерел розвитку та розширення
підприємств вважається залучення інвестицій. Реальне інвестування – це один з
головних складових частин економічного зростання, а фінансове забезпечення
інвестиційного процесу виступає основою ефективного стратегічного розвитку
підприємств. Для зміцнення інвестиційного потенціалу підприємств необхідно
підвищити їх інвестиційну привабливість для інвесторів з урахуванням умов і
факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти
напрямків підвищення інвестиційної привабливості знайшли висвітлення у
наукових працях вітчизняних і зарубіжних економістів: Бабушкіна В.А.,
Бланка І.А., Бондарчука І.А., Бутки С.М., Вакаріної О.І., Вишиваної В.М.,
Гитмана Л.Д., Гончаренка О.О., Головатюка В.С., Захаріної А.В.,
Ендовицкого Д.А., Колосової А.М., Крупки Я.Д., Лігоненка К. В., Мокія А.В.,
Моліної О.Д., Омельченко А.В., Романюка С.В., Стирського В.М., Чернової Л.Г.,
Шарпа У.Ф. та інших.
Метою нашого дослідження є вивчення сутності поняття «інвестиційна
привабливість підприємства», дослідження фінансових напрямків підвищення
інвестиційної привабливості підприємства
Викладення основного матеріалу дослідження. Інвестиції відіграють
вирішальну роль в економічному розвитку багатьох країн світу. Вони можуть
принести великі економічні вигоди, в тому числі передачу технологій, створення
робочих місць, розвиток експортної бази.
В даний час зростає значимість вирішення проблеми низької інвестиційної
привабливості вітчизняних підприємств. В сучасних умовах світової економічної
кризи обсяги інвестиційних ресурсів істотно знизилися, тоді як потреби в них з
боку підприємств реального сектора економіки залишаються на досить високому
рівні. Відповідно, значно зросли вимоги потенційних інвесторів до
характеристик підприємств, що претендують на отримання інвестиційних
ресурсів.
Термін «інвестиційна привабливість» досі залишається приводом для
дискусій, так як в економічній літературі до теперішнього часу не дається
повного уявлення про реальний зміст цього поняття. У різних публікаціях
«інвестиційна привабливість» вважається тотожним ряду подібних понять:
«ринкова привабливість», «інвестиційний клімат», «інвестиційний імідж»,
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«інвестиційний потенціал». Для того щоб інвестор вклав гроші саме в його
проект, підприємство повинно максимально підвищувати свою інвестиційну
привабливість.
А.В. Антонов вважає, що «…інвестиційна діяльність – це процес вкладення
грошових коштів, майна, а також майнових прав, в тому числі об’єктів
інтелектуальної власності; цінних паперів, грошових вимог і вимог відносно
виконання зобов’язань, які мають економічну цінність і вкладаються в будь-які
об’єкти господарської діяльності та інвестування яких не заборонене законом, з
метою отримання прибутку, на підставі чого виникають відносини між
економічними суб’єктами» [1, c.80].
І. А. Бланк вважає, що інвестиційна привабливість підприємства – це
характеристика переваг та недоліків підприємства з використанням системи
показників рентабельності, фінансової стійкості, платоспроможності,
оборотності капіталу та активів (якщо акції передбачаються вперше), а також
рівня віддачі акціонерного капіталу, балансової вартості однієї акції тощо (якщо
акції тривалий період обертаються на фондовому ринку) [2, с. 420].
Такі вчені як Є.Г. Величко, В.П. Савчук, С.І. Прилипко вважають, що
інвестиційна привабливість підприємства – це інтегральна характеристика
окремих підприємств як об’єктів майбутнього інвестування з позицій
перспективності розвитку, обсягів і перспектив збуту продукції, ефективності
використання активів, їх ліквідності, стану платоспроможності і фінансової
стійкості [7, с. 26].
На думку О.А. Верзакова [3, с. 25] «інвестиційну привабливість
підприємства» слід розуміти як оціночну характеристику стану підприємства, що
задовольняє вимогам інвестора та переконує його в доцільності вкладання
коштів в даний об’єкт. Цей підхід не визначає, які саме оціночні показники
вказують на інвестиційну привабливість.
Інвестиційну привабливість Д. А. Ендовицкий і В. А. Бабушкін визначають,
як сукупність «взаємопов'язаних між собою характеристик економічного
потенціалу, прибутковості операцій з активами та інвестиційного ризику
господарюючого суб'єкта, що володіє певною здатністю до сталого розвитку в
умовах конкурентного середовища і відповідає допущенню про безперервність
діяльності» [4, с. 24].
Т.В. Майорова [5, с. 57] вважає, що поняття «інвестиційна привабливість»
тотожне поняттю «інвестиційне підприємництво». На її думку, чим вище
ефективність інвестицій, тим вищий рівень інвестиційної привабливості. Але це
суперечливий висновок, оскільки ефективність можна отримати через деякий час
і не завжди в матеріальному вигляді.
На думку О. В. Носової, інвестиційна привабливість підприємства – це
узагальнена характеристика переваг і недоліків об’єкта інвестування [6, с. 120].
На інвестиційну привабливість підприємства впливає велика кількість
чинників, як незалежних від результатів господарської діяльності підприємства,
так і що знаходяться в безпосередній залежності від них. Всі фактори, що
впливають на інвестиційну привабливість поділяють на внутрішні і зовнішні.
Аналіз відомих підходів до оцінки інвестиційної привабливості показує, що
міжнародні організації та агентства для визначення інвестиційної привабливості
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використовують макроекономічні показники як основні параметри: динаміку
зростання та структуру валового внутрішнього продукту, умови національного
балансу, платежі, фінансовий ринок, виплату внутрішніх і зовнішніх боргів.
В умовах глобалізації економіки інвестиційну привабливість підприємства
неможливо розглядати окремо від такої важливої складової як інвестиційний
клімат країни, на території якої функціонує підприємство. Характер
інвестиційного клімату залежить від дії комплексу взаємопов'язаних факторів:
стабільність законодавства, ефективність інвестиційної політики держави щодо
розвитку національної економіки країни, регіонів і суб'єктів господарювання.
Існують такі основні види фінансування підприємства із зовнішніх джерел:
інвестування в акціонерний капітал, надання позикових коштів. Інвестиційна
привабливість підприємства для інвесторів визначається рівнем доходу, який
інвестор може отримати на вкладені кошти. Однак існує ризик неповернення
капіталу та неотримання доходу на вкладений капітал. Відповідно до цих
критеріїв інвестори визначають вимоги до підприємств при інвестуванні.
Основними напрямками підвищення інвестиційної привабливості
підприємства є:

розробка довгострокової стратегії розвитку, бізнес-планування;

створення позитивної кредитної історії;

проведення заходів реформування (реструктуризації);

управління власним капіталом;

використання факторингу і лізингу в своїй діяльності.
За підсумками проведення аналізу стану підприємства визначається
подальша стратегія розвитку, а також складається комплекс заходів,
орієнтований на підвищення інвестиційної привабливості.
Стратегія – це метод або план, обраний для досягнення бажаного
майбутнього, наприклад, досягнення мети або вирішення проблеми. Вона
визначається на основі якісно нових цілей, узгодження внутрішніх можливостей
підприємства з умовами зовнішнього середовища та розробки комплексу
заходів, які забезпечують їх досягнення.
Іншими словами, стратегія пояснює які є основні цілі підприємства і
функціональних напрямків його діяльності та систем. Також дає можливість
проводити планування на більш короткочасні періоди відповідно до єдиної
концепції, оцінити як поточну ситуацію на підприємстві, так і показати його
інвестиційну привабливість. Для ймовірного інвестора стратегія проявляє
бачення підприємством своїх довгострокових перспектив і адекватність
менеджменту підприємства умовам роботи підприємства (як внутрішнім, так і
зовнішнім). Найбільше значення про наявність чіткої стратегії необхідно
інвесторам, які зацікавлені в довгостроковому розвитку підприємства і беруть
участь в бізнесі.
Для всіх категорій інвесторів важливе значення має кредитна історія
підприємства. Саме вона дає можливість судити про досвід підприємства по
освоєнню зовнішніх інвестицій і виконання зобов'язань перед інвесторамивласниками і кредиторами.
Проведення реструктуризації (реформування) вважається одним з найбільш
важких заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємства.
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Виділяються такі основні напрямки, за якими може бути проведена
реструктуризація: реформування акціонерного капіталу, зміна організаційної
структури та методів управління, реформування активів або виробництва.
Управління власним капіталом – це аналіз показників, які характеризують
його величину, динаміку, оптимізація всіх внутрішніх складових компанії.
Оптимізація якісних чинників, які впливають на величину власного капіталу,
надає можливість закріпити отримані результати і поліпшити інвестиційну
привабливість компанії.
Аналіз практики різних країн свідчить про те, що поняття факторингу є
доволі широким.
Так, наприклад, англійські економісти М. Форман, Дж. Гілберт та
Ф. Селінджер визначають «справжній» факторинг як відкриту угоду про повне
обслуговування, яке включає фінансування, страхування кредитних ризиків,
стягнення боргів та інші послуги без права регресу. Інші види факторингу, на
їхню думку, є лише його викривленнями та насправді не можуть вважатися
факторингом [9].
М. Байкерс – визначає факторинг як довготривалу угоду між
факторинговою компанію та постачальником, який продає свої товари на умовах
товарного кредиту, в якій фактор зобов’язується купувати рахунки до отримання
і додатково залежно від угоди надавати такі послуги, як ведення книги дебіторів
та адміністрування дебіторської заборгованості, інкасація боргів, захист від
втрат за наявності поганих боргів, що можуть виникнути під час банкрутства
покупців [9].
Схема факторингового фінансування представлена на рис 1.
Постачальник
товару

Покупці (дебітори)
1
5
4

2

3

Фінансовий заклад

Рисунок 1 – Схема факторингового фінансування
Умовні позначення:
1. Поставка товару на умовах відстрочення платежу.
2. Переуступка фінансовій установі права вимоги на поставку товару.
3. Виплата авансового платежу (до 90% від права вимоги).
4. Перерахування покупцем (дебітором) платежу.
5. Виплата фінансовою установою постачальнику залишку коштів.

До переваг факторингу можна віднести: збільшення товарообігу та
додатковий прибуток від збільшення обсягу продажу, захист від валютних
ризиків, захист від втрат, пов’язаних з відсутністю або недостатністю
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неупередженого контролю за продажами та платежами, отримання додаткового
фінансування, економія на витратах на банківське кредитування (витрати на
оформлення кредиту та застави, проценти, витрати на мобілізацію коштів на
погашення заборгованості за кредитом) та інші.
Найбільшої вигоди від роботи по факторингової схеми отримує клієнтпостачальник: безперебійне фінансування торгової діяльності, можливість
збільшення обсягів поставок, розширення товарного і продуктового
асортименту, швидкий вихід на нові ринки збуту, залучення більшої кількості
клієнтів за рахунок надання вигідних умов щодо відстрочення платежу при
співробітництві з факторингу, інкасування заборгованості покупця, контроль
грошових потоків, ефективне управління дебіторською заборгованістю,
страхування ризиків неплатежів.
На відміну від кредитування, при факторингу зовсім не обов'язково
представляти заставу або поручителів. Крім того, терміни факторингу досить
гнучкі, а підсумкові процентні ставки значно нижче, ніж при інших видах
кредитування.
Висновки. На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що
на даний момент існує велика кількість визначень поняття інвестиційної
привабливості підприємства. Для залучення інвестицій підприємству необхідно
стежити за своєю інвестиційною привабливістю. Спектр інструментів
інвестування в підприємстві надзвичайно широкий. Який із способів залучення
інвесторів використовувати – це вже вибір кожного керівника.
Підготовка підприємства до залучення інвестицій або до продажу чітко
визначений, хоч і складний процес. Підприємство може сформувати програму
заходів для підвищення інвестиційної привабливості, виходячи зі своїх
індивідуальних особливостей і сформованої кон'юнктури ринків капіталу.
Реалізація такої програми дозволяє прискорити залучення фінансових ресурсів і
знизити їх вартість. Слід зазначити, що описані вище можливі заходи не
вимагають істотних матеріальних витрат, але результатом їх реалізації, крім
власне зростання інтересу інвесторів до компанії, є також підвищення
ефективності її роботи.
Список використаної літератури:
1. Антонов А.В. Розвиток наукової думки з питань інвестиційної діяльності
Економіка: проблеми теорії та практики: зб.наук.праць №136. Дніпропетровськ:
Наука і освіта, 2002. С.73–80.
2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. Київ: Эльга-Н, Ника-Центр,
2001. 448 с
3. Верзакова Е.А. Оценка инвестиционной привлекательности отраслей
производственной сферы. Современные проблемы науки и образования. №8
Київ, 2006. С. 23-28.
4. Ендовицкий Д. А., Бабушкін В. А., Батурина Н. А. Аналіз інвестиційної
привабливості організації: наукове видання за ред. Д. А. Ендовицкий. Миколаїв:
КНОРУС, 2012. 376 с.
5. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: навчальний посібник. Київ: ЦМЛ,
2004. 376 с.
481

6. Носова О. В. Інвестиційна привабливість підприємства. Стратегічні
пріоритети, № 1 (12), 2007. С. 120–126.
7. Савчук В.П., Прилипко С.І., Величко Є.Г. Аналіз та розробка
інвестиційних проектів. Київ: Абсолют-В., 1999. 26 с.
8. Яковлев В. С. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия.
Вестник Алтайского государственного аграрного университета, № 11 (61). 2009.
С. 117–121.
9. Особливості факторингу як інструменту мінімізації дебіторської
заборгованості. URL: http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/education/49642/
(дата звернення: 21.02.2019).
УДК 657.33
Непийвода В.Л.
здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТА І ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ БЮДЖЕТНИХ
УСТАНОВ
Дана стаття розкриває такі основні поняття як бюджетні установи,
фінансовий аналіз, фінансовий стан бюджетної організації. Також вона
містить відомості про мету та основні завдання фінансового аналізу
бюджетних установ, звертається увага на особливості такого аналізу саме в
державних установах які не мають на меті отримання прибутку.
Ключові слова: фінанси, аналіз, бюджетна установа, бюджетна організація,
фінансовий стан.
Постановка проблеми. Бюджетні установи – це органи державної влади,
органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у
встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно
державного бюджету чи місцевого бюджету[2]. Дані установи створені для
задоволення потреб суспільства в економічній, соціальній та інших сферах і не
мають на меті отримання прибутку.
У зв’язку зі вище зазначеним та специфікою діяльності бюджетних установ
бухгалтерський облік та аналіз виконання кошторису має суттєві відмінності
порівняно з обліком та аналізом господарської діяльності підприємств, які мають
на меті отримання прибутку.
Зв'язок з актуальними теоретичними та практичними завданнями. В Україні
продовжує тривати процес впровадження новацій у бухгалтерському обліку та
перехід на національні стандарти бухгалтерського обліку у державному секторі
економіки. Це звичайно не могло не вплинути на процедуру фінансового аналізу,
адже протягом останніх років суттєво змінились окремі положення фінансової
звітності бюджетних установ. Тому дуже важливим та актуальним є питання
вивчення фінансового аналізу бюджетних установ, адже однією із основних
функцій управління є саме аналіз.
Сучасні дослідження. Українські вчені приділяють велику увагу вивченню
фінансового аналізу у різних сферах. Серед провідних фахівців можна виділити
таких науковців як М. Д. Білик, Н. І. Верхоглядова, В. В. Сопка, О.О. Чечуліна,
Н. І. Шморгун та інші.
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Основні цілі. Дана стаття покликана з’ясувати основну мету та завдання
фінансового аналізу бюджетних установ, а також визначити предмет, об’єкт та
коло суб’єктів характерних для даних відносин.
Виклад основного матеріалу. Аналіз – є однією із найвагоміших функцій у
сфері управління на рівні з організацією, плануванням, обліком та контролем. У
зв’язку зі жорсткою бюджетною політикою та постійною економією кошт, які
викликані великими дефіцитами, існує необхідність для пошуку джерел, які б
дали змогу підвищити ефективність використання коштів. Тому все більшої
актуальності набуває проблема вивчення фінансового аналізу.
Фінансовий аналіз можна розглядати як певну сукупність знань в
спеціальній сфері, яка спрямована на всебічне вивчення взаємозв’язків між
фінансовими відносинами, фінансовими ресурсами та грошовими потоками з
метою визначення оцінки сучасного стану та перспектив у подальшій діяльності
конкретного суб’єкта господарювання. Фінансовий аналіз є окремою системою і
окремі елементи цієї системи можна спостерігати на кожному з етапів
управління [1, с.148].
Фінансовий аналіз допомагає своєчасно вирішувати питання поліпшення
руху фінансових ресурсів, а також покращити процедуру їх залучення і
раціонального використання. Проведення фінансового аналізу на кожному з
етапів дозволяє ефективно здійснювати планування діяльності на поточний
період та на довгострокову перспективу. На його основі будується фінансове
забезпечення стратегії підприємства на перспективний період. Без фінансового
аналізу не можливі планування, прогнозування, бюджетування, ефективне
розміщення фінансових ресурсів, аудит.
При розгляді фінансового аналізу потрібно звернути увагу на такі основні
напрямки як:
- створення та забезпечення функціонування системи фінансової звітності,
яка б відображала процеси максимально об’єктивно та неупереджено, а також
забезпечувала б контроль фінансового стану установи;
- визначення фінансових потреб установи;
- розподіл грошових коштів відповідно до конкретних планів, пошук
можливостей залучити додаткові фінансові ресурси і способи їх отримання.
Фінансовий стан бюджетної організації - є комплексним поняттям, у зв’язку
з взаємодією та взаємозалежністю всіх складових елементів фінансових відносин
бюджетної установи. Отже фінансовий стан можна визначити як сукупність
виробничих та господарських чинників, він характеризується наявністю системи
показників, які відображають всі процеси, що відбуваються з фінансовими
ресурсами, що відносяться до спеціального або загального фондів.
Фінансовий аналіз буває різних видів і залежить від поставленої мети і
завдань, які він покликаний з’ясувати. Найпоширеніші види фінансового аналізу
наведені на рис. 1.
В залежності від об’єкту дослідження виділяють: внутрішній та зовнішній
фінансовий аналіз. Внутрішній фінансовий аналіз здійснюється такими
суб’єктами як: фінансові менеджери, бухгалтери, фінансовий відділ, керівники
структурних підрозділів з використанням усієї сукупності фінансової звітності
та інших даних. Зовнішній фінансовий аналіз здійснюють податкові інспекції,
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аудиторські фірми, банки, сторонні аналітики, страхові компанії, інвестори,
кредитори з метою вивчення правильності відображення фінансових результатів
діяльності установи, її фінансової стійкості.
Різниця у змісті зовнішнього і внутрішнього аналізу пов'язана з різницею
інформаційного забезпечення і завдань, що їх вирішують обидва ці види аналізу.
Види фінансового аналізу

В залежності від
організаційної
форми проведення

В залежності від
обсягу
дослідження

В залежності від
об’єкту аналізу

В залежності від
періоду
проведення
дослідження

Внутрішній

Повний

По установі в
цілому

Попередній

Зовнішній

Тематичний

По підрозділу
установи

Поточний

По окремій
фінансовій
операції

Наступний

Рисунок 1- Види фінансового аналізу
Повний та тематичний фінансовий аналіз відрізняються в обсязі
досліджуваного об’єкту. Повний аналіз має на меті дослідити та вивчити всі
аспекти фінансового стану, а тематичний спрямований на окремі сфери в
діяльності установи.
Також заслуговує місце класифікація в основу якої покладений такий
критерій як об’єкт дослідження. Так вирізняють фінансовий аналіз, який
проводиться по усій установі та зачіпає всі її структурні підрозділи.
Здійснюється фінансовий аналіз і в окремих підрозділах установи і за окремими
фінансовими операціями. Такий аналіз покликаний з’ясувати певні аспекти
управлінського обліку установи.
Кожен з видів фінансового аналізу, залежно від періоду його проведення,
має окрему мету. Для вивчення та оцінки умов фінансової діяльності в цілому
або ж окремої операції проводиться попередній аналіз. Поточний аналіз
проводиться з метою своєчасного виявлення проблем чи неточностей у
здійсненні фінансової діяльності та оперативного їх виправлення. В більшості
випадків такий аналіз здійснюється у короткий проміжок часу.
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Наступний (ретроспективний) фінансовий аналіз здійснюється за певний
звітний період часу. Він дає можливість максимально поглиблено та повно
оцінити фінансовий стан в порівнянні з попереднім і поточним аналізом, тому
що базується на завершених звітних матеріалах статистичного і бухгалтерського
обліку.
Об’єктами фінансового аналізу є: поточний стан і перспективи подальшого
розвитку бюджетних установ; показники кошт та матеріально-технічних
ресурсів, які є в наявності, їх розміщення та використання, а також наслідки їх
діяльності. У сукупності об’єкти фінансового аналізу визначають його предмет.
Предметом фінансового аналізу бюджетної установи є: процеси та операції
у фінансово-господарській сфері; перспективи економічного розвитку і
фінансовий стан установи; чинники, що впливають безпосередньо чи
опосередковано на результати і потенціал фінансово-господарської діяльності.
Для вищезазначеного виду установ характерним є те, що предметом
споживання у них виступають не речі матеріального світу, а сам процес
виробництва блага тобто отримання корисного ефекту діяльності установи, що
дає можливість забезпечувати найрізноманітніші потреби суспільства.
Так, наприклад, в установах охорони здоров’я це виражається у процесі
надання послуг для лікування або здійснення профілактики певних захворювань;
у комунальних навчальних закладах – надання та закріплення знань для учнів; в
дитячих закладах - догляд за дітьми та їх виховання; у наукових установах –
проведення наукових досліджень, систематизація та структурування наукових
знань, розробка та впровадження новацій урізні сфери суспільного життя.
Основними джерелами інформації для проведення аналізу є: звіт про
виконання кошторису доходів і витрат по спеціальному і загальному фонду, як
індивідуальний (по кожному виду джерел), так і зведений, а також дані отримані
в результаті бухгалтерського обліку, проведення ревізій та перевірок.
Метою фінансового аналізу є
ідентифікація основних фінансовогосподарських неточностей для подальшого їх усунення та мобілізація всіх сил
у сфері виробничих відносин для подальшого розвитку та максимізації
показників роботи установи.
Визначення мети та розстановка пріоритетів у здійсненні господарської
діяльності надає змогу максимально точно визначити характерні особливості та
обсяг роботи бюджетної установи, а також прийняти більш зважені та
обґрунтовані рішення у сфері управління для підвищення якості послуг, які надає
бюджетна установа.
У зв’язу з тим, що бюджетні установи мають некомерційний характер мета
їхньої діяльності значно відрізняється в підприємств головною ціллю яких є
максимізація прибутку та його розподіл. Тому для установ, які фінансуються за
кошти державного бюджету головною метою є досягнення добробуту у різних
сферах життя суспільства тобто реалізація культурних, освітніх, благодійних та
інших програм. Таким чином основним стимулом діяльності їхніх менеджерів є
служіння громадським цілям[4, с.20-21].
Головним завдання фінансового аналізу є підвищення ефективності
господарської діяльності, раціоналізація використання виробничого потенціалу,
економія ресурсів, удосконалення системи управління установою.
485

Враховуючи особливості діяльності бюджетних установ, об’єкт, предмет та
суб’єктів здійснення їх фінансового аналізу можна визначити конкретні завдання
проведення фінансового аналізу, які характерні саме для бюджетних установ.
Отже, такими завданнями є:
 визначення спектру найбільш поширених, важливих та обґрунтованих
потреб суспільства в наявності конкретних бюджетних послуг та продуктів
виробництва наукових установ, а також встановлення рівня необхідності й
частоти їх застосування;
 дати об’єктивну оцінку механізмам реалізації забезпечення потреб
суспільства в послугах і продукції бюджетних установ, визначення проблемних
аспектів, що спричинили неповне виконання плану (бажаного рівня) та
перспектив і сучасних потреб у розвитку господарювання;
 оцінювання ефективності використання ресурсів, виявлення чинників,
які негативно впливають на реалізацію бажаного рівня задоволення потреб
суспільства та встановлення їхнього безпосереднього впливу на той чи інших
процес;
 вияв та підрахунок резервів, які не було використано, з метою
подальшого їх ефективного використання;
 вдосконалення та апробація заходів щодо використання залишкових
резервів бюджетних установ й застосування ефективних механізмів для втілення
цих заходів у життя з максимально корисним ефектом.
Основні завдання фінансового аналізу носять спільний характер для усіх
бюджетних установ. У даний перелік можуть бути внесені зміни та доповнення
в залежності від сфери діяльності установи та конкретної господарської ситуації.
При формуванні системи показників потрібно брати до уваги особливості
звітності бюджетної організації. Особливо детально потрібно розглянути процес
формування доходів бюджетної установи за двома фондами - загальним та
спеціальним.
Проведення аналізу коштів, які надходять та їх використання за загальним
та спеціальним фондами має вагоме значення, адже саме за допомогою аналізу
відбувається контроль за правильністю утворення даних коштів, а також
здійснюється пошук резервів для поліпшення матеріально-технічної бази
установи.
У зв’язку з вищезазначеним можна виділити також такі завдання
фінансового аналізу як:
 оцінка виконання кошторисних призначень;
 виявлення відхилень від бажаного результату виконання плану за
основними показниками кожного з видів надходжень за спеціальним і загальним
фондами;
 розробка та впровадження заходів, які будуть спрямовані на усунення
виявлених під час аналізу недоліків та заходів спрямованих на ефективне
використання коштів за спеціальним і загальним фондами;
 контроль правильності утворення дохідної і видаткової частини
кошторису, перевірка своєчасності і повноти нарахування і перерахування
податків у державний бюджет.
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Для оцінки діяльності бюджетних установ розробляються показники
результативності, які поділяються на чотири основні групи:
 показник витрат, що відображає загальні кількісні характеристики
діяльності бюджетної установи, у тому числі й обсяги фінансування, що в
подальшому
використовуються
при
визначенні
інших
показників
результативності;
 показник продуктивності - це показник кількості вироблених одиниць
продукції, наданих послуг або кількість споживачів, яка була обслугована
державною установою в рамках програми;
 показник ефективності, який оцінює витрати або суму інших ресурсів
на одиницю продукту. Він є інструментом, який відображає, наскільки державні
послуги надаються за рахунок найменших витрат. Однак цей показник не
відображає, наскільки повно задовольняються потреби діяльності за бюджетною
програмою, яка на них направлена;
 показник результату, який відображає співвідношення результатів за
програмою з кількістю зайнятих у ній працівників [3, с. 65].
Для проведення фінансового аналізу та при оцінці фінансового стану
використовуються ряд показників найбільш визначальними з яких є показники:
ліквідності, фінансової стійкості, платоспроможності, а також важливим є аналіз
наявної дебіторської та кредиторської заборгованості. Обов’язково приймаються
до уваги показники результативності діяльності суб’єкта державного сектору
економіки.
Оцінка фінансової стійкості бюджетних установ є дуже важливим сектором
економічного аналізу, який має потребу у подальшому вивченні, розробці та
реалізації дієвих механізмів. Багато вчених також звертає увагу на те, що
відкритим залишається питання оцінки можливості функціонування суб’єкту,
який фінансується за кошти державного бюджету в умовах фінансової
самостійності.
Висновки. Отже, аналіз фінансового стану бюджетної організації можливо
проводити, використовуючи традиційний аналіз, враховуючи особливості
бюджетних організацій. Мета та завдання фінансового аналізу є чітко
визначеними та зрозумілими для реалізації та втілення їх у діяльності бюджетних
установ.
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У статті визначений рівень ефективності господарської діяльності будь-якого
підприємства який характеризує фінансові результати, отримані внаслідок цієї
діяльності. Це можуть бути як прибуток, так і збитки. Обсяг прибутку
підприємство одержує від основної діяльності, фінансових операцій, іншої
звичайної діяльності та надзвичайних подій.
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збиток, основна діяльність, фінансові операції.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними.
Фінансовий результат діяльності підприємства характеризується показником
прибутку або збитку. Отримання прибутку є основною метою будь-якої
підприємницької діяльності. Від розміру отриманого прибутку залежать
формування власного капіталу, виконання зобов'язань перед бюджетом,
фінансування інвестицій, а також платоспроможність підприємства. Прибуток як
головний показник ефективності діяльності підприємства виступає і як критерій
визначення рівня виплат дивідендів, як визначальний фактор при встановленні
рівня заробітної плати і винагороди адміністрації.
Формування цілей статті. Завдання бухгалтерського обліку фінансових
результатів полягає у визначенні кількісних і якісних параметрів фінансового
результату: прибуток чи збиток; формування даних щодо фінансових результатів
для потреб складання фінансової звітності й податкових декларацій;
інформаційне забезпечення порядку розподілу прибутку та здійснення операцій
щодо розрахунків за сумами належних до бюджету податків та обов'язкових
платежів, з акціонерами та засновниками за нарахованими їм дивідендами,
формування резервів власного капіталу тощо. Величина прибутку, рівень
рентабельності залежить від обсягу операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності. Ці показники характеризують всі напрями господарювання.
Виклад основного матеріалу. Загальне визначення прибутку зводиться до
збільшення капіталу в результаті ведення господарської діяльності. Однак у
бухгалтерському обліку перевагу надають терміну "чистий прибуток", що
визначається як різниця між чистими доходами і валовими витратами.
Для обліку фінансових результатів використовують рахунки 79 "Фінансові
результати" та 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". Якщо рахунок
79 "Фінансові результати" є номінальним і на кінець звітного періоду
закривається (сальдо немає), то рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)" є пасивним і його сальдо відображається в балансі. На рахунку 79
"Фінансові результати" обліковуються на окремих субрахунках результати
основної діяльності, фінансових операцій, іншої звичайної діяльності,
надзвичайних подій. Основні вимоги до визнання складу та оцінки доходу
викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" та
П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" [7,c.44]
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Як зазначалося вище, сума отриманого прибутку відображається на
рахунку 79 "Фінансові результати" за кредитом. Це сума чистого прибутку,
оскільки нараховані податки й обов'язкові платежі з реалізації (продажу) на
користь бюджету були враховані попередньо на рахунку 70 "Доходи від
реалізації" до моменту перенесення його сальдо на рахунок 79 "Фінансові
результати", а податок на прибуток був врахований на рахунку 98 "Податки на
прибуток", а потім також відображений за дебетом рахунка 79 "Фінансові
результати".
Щодо податку на прибуток, слід зазначити, що це обов'язковий платіж до
бюджету, який сплачують всі підприємства незалежно від форм власності з
прибутку від господарської діяльності підприємства. Обчислення податку на
прибуток здійснюється у відсотках до фактично отриманого підприємством
прибутку за розрахунками податкової декларації і встановленою державою
ставкою податку. Для складання податкової декларації бухгалтерія веде
податковий облік. Для обліку належної за даними бухгалтерського обліку суми
податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведуть
рахунок 98 "Податок на прибуток". За дебетом цього рахунка відображається
нарахована сума податку на прибуток, а за кредитом — включення її до
фінансових результатів на рахунку 79 "Фінансові результати" [7,c.45]
Визначений фінансовий результат за рахунком 79 "Фінансові результати"
переносять на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", при
цьому дебетують рахунок 79 "Фінансові результати" і кредитують рахунок
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
На рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться облік
нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а
також використаного в поточному році прибутку. За кредитом рахунка
відображають отримання та збільшення прибутку від усіх видів діяльності, а за
дебетом-збитки та використання прибутку. Облік на рахунку ведуть за
субрахунками 441 "Прибуток нерозподілений", 442 "Непокриті збитки", 443
"Прибуток, використаний у звітному періоді" наростаючим підсумком з початку
року -до його розподілу та списання після закінчення звітного року. Це
відповідає встановленому порядку складання фінансової та податкової
звітності [1,c.124]
У міру отримання прибутку підприємство використовує його відповідно
до засновницьких документів і чинного законодавства. Так, акціонерні
товариства за рахунок прибутку нараховують дивіденди, тобто частково
розподіляють між акціонерами раніше накопичені прибутки, здійснюють
виплати за раніше емітованими облігаціями тощо. Частина прибутку може, за
рішенням засновників або акціонерів, бути спрямована на поповнення
статутного або резервного капіталу підприємства. При цьому дебетують рахунок
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" і кредитують, відповідно,
рахунки 67 "Розрахунки з учасниками", 40 "Статутний капітал", 43 "Резервний
капітал" та ін. Підприємство за різних обставин може завершити звітний період
зі збитками. Сума збитків відображається на окремому субрахунку і списується
за рахунок раніше накопиченого нерозподіленого прибутку, а якщо його
недостатньо за рахунок резервного, пайового чи додаткового капіталу. На
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підприємствах, де відсутні такі джерела, непокритий збиток відображають у
балансі в дужках у складі власного капіталу та вираховують його із загального
підсумку [4,c.214]
Наприкінці року при складанні річної фінансової звітності використаний
протягом року прибуток списується на зменшення нерозподіленого прибутку за
дебетом субрахунка 441 "Прибуток нерозподілений" і кредитом субрахунка 443
"Прибуток, використаний у звітному періоді". Таким чином, субрахунок 443
"Прибуток, використаний у звітному періоді" закривається і сальдо немає. Якщо
отриманий прибуток, врахований на субрахунку 441 "Прибуток
нерозподілений", повністю розподілено в поточному році, то цей субрахунок
також закривається і сальдо немає. У випадку, коли за результатами поточного
року зазнано збитки, їх списують за рахунок нерозподіленого прибутку,
резервного, додаткового капіталу чи інших джерел. При цьому кредитують
субрахунок 442 "Нерозподілені збитки" і дебетують рахунки: 441 "Прибуток
нерозподілений", 42 "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал" та ін. [1,c.126]
Прибуток є джерелом нарощування капіталу підприємства, виплат
дивідендів акціонерам (пайовикам), створення фондів підприємства та багато
іншого. На основі прибутку підприємства показується його рейтинг. Разом з тим,
прибуток є головним показником управління діяльністю підприємства. На основі
цих результатів аналізу і приймаються управлінські фінансові рішення,
направлені на підвищення ефективності функцій, що виконує прибуток:
оціночної, розподільчої, стимулюючої.
1. Оціночна. Використовується як показник, що описує ефект
господарської діяльності підприємства. Реалізація у повному обсязі можлива
тільки за умов ринкової економіки.
2. Розподільча. Вона полягає в тому, що прибуток використовується як
інструмент розподілу чистого доходу суспільства
3. Стимулююча. Виконання цієї функції визначається тим, що прибуток є
джерелом формування різних фондів, а саме: фонд накопичення, фонд
виробничого і соціального розвитку, фонд виплати дивідендів, фонд споживання
та ін. [2,c.75].
Прибуток є якісним показником, тому що в його величині показується
зміна доходів підприємства, обсяг витрат, рівень використання ресурсів,
пов’язаних з його діяльністю. Отже, врешті-решт прибуток синтезує всі сторони
діяльності підприємства та відображає її ефективність.
У підвищенні прибутку зацікавлені як підприємство, так і держава. Розмір
прибутку залежить не тільки від ефективності діяльності підприємства, але від
факторів макроекономічного характеру.
З метою покращення та ефективності управління прибутковістю
підприємству потрібно час від часу здійснювати аналіз формування, розподілу
та використання прибутку. Результати аналізу фінансових результатів мають
важливе значення не тільки для підприємства, а й і для зовнішніх користувачів:
фінансових органів, комерційних банків, податкових органів, акціонерів,
власників, менеджерів та інших [5,c.265].
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Як будь-який напрямок аналітичного дослідження, аналіз фінансових
результатів підприємства, повинен відповідати певним критеріям, базуватися на
загальних принципах. До них відносяться:
•
державний підхід при оцінці економічних явищ, результатів
господарювання;
•
науковий характер, який базуватися на положеннях діалектичної
теорії пізнання, враховувати вимоги економічних законів розвитку виробництва,
використовувати досягнення науково-технічного прогресу та новітні методи
економічних досліджень;
•
комплексність аналізу, що вимагає охоплення всіх ланок і всебічного
вивчення причинних залежностей в економіці підприємства;
•
системний підхід до аналізу, коли кожний об’єкт розглядається як
складна динамічна система, що включає ряд показників, певним чином
пов’язаних між собою та зовнішнім середовищем;
•
об’єктивність, конкретність, точність. Аналіз повинен базуватися на
правдивій, перевіреній інформації, що реально відображає об’єктивну дійсність,
а висновки повинні бути обґрунтовані точними аналітичними розрахунками;
•
дієвий характер, активно впливає на хід виробництва і його
результати, своєчасно знаходити прорахунки і використовувати результати
аналізу для управління підприємством;
•
плановий характер, систематичне проведення аналізу з розподілом
зобов’язань по виконанню аналітичної роботи між виконавцями і контролю за її
проведенням;
•
оперативний характер, вміння швидко і чітко проводити аналіз,
приймати управлінські рішення і втілювати їх в життя;
•
демократичний характер аналізу. Залучення до проведення аналізу
широкого кола працівників підприємства забезпечує більш повний вияв
передового досвіду і використання внутрігосподарських резервів, що мають
місце;
•
ефективність аналізу, тобто витрати на його проведення повинні
давати багаторазовий ефект.
Головними завданнями аналізу фінансових результатів підприємства є:
- систематичний контроль за виконанням планів прибутку;
- виявлення факторів впливу на формування прибутку та розрахунки
їхнього впливу;
- вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку;
- виявлення резервів збільшення прибутку;
- розробка заходів для використання виявлених резервів [6,c.344].
Основними джерелами аналітичної інформації є: виробнича програма
підприємства, фінансовий план (розрахунковий баланс доходів і витрат), різні
види операційних бюджетів-бюджет продажу, бюджет виробництва, бюджети
витрат (прямих витрат, загальновиробничих, адміністративних, витрат на збут),
бюджет прибутків і збитків (фінансових результатів), бізнес-план, форми
фінансової звітності № 1”Баланс підприємства”, також № 2”Звіт про фінансові
результати” , декларація про прибуток підприємства, матеріали маркетингових
досліджень [3,c.93].
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Висновки. Отже, розглянувши облік і економічний аналіз фінансових
результатів діяльності підприємства можна стверджувати, що обліком
фінансових результатів та їх розподілом і списанням завершується
бухгалтерський облік господарських процесів. Прибуток є головним фінансовим
показником господарської діяльності підприємства, його ефективності,
прибутковості й платоспроможності. Обсяг та структуру прибутку, його
формування та використання можна охарактеризувати завдяки методам
бухгалтерського обліку. Показник прибутку є об'єктом всебічного економічного
аналізу, зокрема факторного, для чого використовують різні економікостатистичні методи та економіко-математичне моделювання.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА
ВІДОБРАЖЕННЯ ЇЇ ПОКАЗНИКІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
В статті розкрито економічну сутність фінансової звітності, її роль на
фоні підвищення інформаційних потреб користувачів до фінансової інформації,
обґрунтовано методи формування фінансової звітності, що дозволяють
отримати достовірні фінансові показники.
Ключові слова: фінансова звітність, бухгалтерський облік, фінансова
інформація, баланс, користувачі фінансової звітності.
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки питання раціональної
побудови ефективної системи фінансової звітності підприємства постає
особливо актуально. Не випадково концепція складання та публікації звітності є
провідним моментом щодо розгляду в системі національних стандартів у
більшості економічно розвинених країнах світу. Така увага до звітності
пояснюється тим, що будь-яке підприємство тією чи іншою мірою постійно
потребує додаткових джерелах фінансування. Знайти їх можна на ринку
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капіталу, залучаючи потенційних інвесторів та кредиторів шляхом об'єктивного
інформування їх про результати своєї фінансово-господарської діяльності, тобто,
в основному, за допомогою звітності. Наскільки привабливі оприлюднені звіти,
що показують поточний і перспективний фінансовий стан підприємства,
настільки висока ймовірність одержання додаткових джерел фінансування.
Основним призначенням фінансової звітності є надання повної, правдивої,
неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства, результати його
діяльності та рух коштів.
Дослідження проблемних аспектів фінансової звітності необхідне для
формування тенденцій подальшого удосконалення та розвитку фінансової
звітності в Україні. Запропоновані в дослідженні рекомендації і пропозиції
дозволяють сформувати нові напрямки досліджень в сфері теорії і методології
бухгалтерського обліку, дають змогу виявити перспективи розвитку фінансової
звітності, сприятимуть підвищенню ефективності організації бухгалтерського
обліку на вітчизняних підприємствах.
Проте, незважаючи на значну кількість наукових досліджень у цій сфері,
на сьогодні залишаються невирішеними ряд питань щодо змісту фінансової
звітності в Україні та методики її складання.
Актуальність. З появою нового напрямку розвитку фінансового сектору в
Україні, а саме, з наближенням нашої держави до Європи, все гостріше постало
питання щодо вдосконалення організації бухгалтерського обліку. Це дозволить
просунути вітчизняні підприємства на міжнародні ринки, а також залучити
додаткові іноземні інвестиції в економіку.
Формування цілей. Розгляд економічної сутності фінансової звітності,
визначення її місця та ролі в національній системі обліку та відображення
показників у бухгалтерському обліку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Призначення, зміст та
функціональна роль фінансової звітності розглядались багатьма науковцями в
сфері бухгалтерського обліку, серед яких: А.М. Герасимович, Ф.Ф. Бутинець,
Я.Д. Крупка, В.К. Савчук, В.О. Шевчук, М.Я. Дем’яненко, Л. Бернстайн,
Е.С. Хендріксен та інші. Всі ці вчені досягли значних результатів у процесі
дослідження проблем складання та подання фінансової звітності, їх вирішення
та складання пропозицій щодо удосконалення.
Виклад основного матеріалу. Необхідність складання звітності на
сучасному етапі розвитку господарських відносин в Україні визначається
потребами в інформації про результати діяльності та фінансовий стан
різних учасників господарського життя країни. Таку інформацію можна
отримати за допомогою аналізу показників фінансової звітності, які
надають загальну характеристику фінансово-майнового стану юридичної
особи.
Важливу роль бухгалтерського обліку і звітності висвітлює
Бутинець Ф.Ф., що зазначив «Забезпечення за допомогою бухгалтерського
обліку здійснення контролю за прибутком власника розкриває соціальне
значення бухгалтерського обліку, яке полягає у захисті інтересів кожного члена
суспільства. Це питання є досить актуальним для України, коли незначна
кількість власників контролює все національне багатство держави. За таких умов
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організація бухгалтерського обліку повинна забезпечити прозорість інформації
щодо співвідношення розподілу доходів між роботодавцем і працівниками, адже
власники підприємств повинні дбати про народ і державу, що має відображати
відповідна бухгалтерська інформація [2].
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік фінансову
звітність в Україні» фінансова звітність – це сукупність форм звітності,
складених на підставі даних фінансового обліку з метою надання користувачам
узагальненої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства, а також
зміни в його фінансовому стані за звітний період [6].
Фінансова звітність підприємств являє собою систему узагальнених
показників, які характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності
підприємства за минулий період ( квартал, рік).
Фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан);
звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід); звіту про рух
грошових коштів; звіту про власний капітал; приміток до фінансової звітності;
У балансі (звіті про фінансовий стан підприємства) відображаються на
певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.
У звіті про фінансові результати – розкривається інформація про доходи,
витрати і фінансові результати діяльності підприємства та сукупний дохід за
звітний період.
У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про надходження і
вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності.
У звіті про власний капітал відображаються зміни у складі власного
капіталу підприємства протягом звітного періоду та причини, що привели до
таких змін.
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).
До фінансової звітності включаються показники діяльності філій,
представництв, відділень та інших відособлених структурних підрозділів.
Користувачами звітності є фізичні і юридичні особи, які використовують
надану їм інформацію про господарство і його діяльність для прийняття рішень.
Користувачами фінансової звітності можуть бути: представники
самого підприємства, як правило, вищий управлінський персонал, контрольні
органи і податкова служба, позабюджетні фонди, інвестори і кредитори,
замовники і власники підприємства. Кожного із зазначених користувачів
цікавить сама різна інформація, що не співпадає із інформаційними потребами
інших користувачів. Тому аудитор, підтверджуючи ступінь достовірності
фінансової звітності, повинен пам’ятати, що користувачів оприлюдненої
звітності можуть цікавити практично всі її показники.
Інформація, що представлена у фінансовій звітності, дозволяє розробити
певні заходи, що забезпечили б виживання підприємства в умовах конкурентної
боротьби, допоможе запобігти банкрутству та встановити лідерство серед
конкурентів, забезпечить рентабельність роботи підприємства.
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Для прийняття економічних рішень користувачам фінансових звітів
необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у
фінансовому стані підприємства.
Таблиця 1 – Інформаційні потреби основних користувачів фінансової
звітності
Користувачі фінансової
звітності
Керівництво
підприємством
Замовники

Інформаційні потреби
Регулювання діяльності підприємства

Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої
зобов’язання
Банки, постачальники та Забезпечення зобов’язаного підприємства. Оцінка здатності
інші кредитори
підприємства виконувати свої зобов’язання
Інвестори
Придбання, продаж та володіння цінними паперами. Участь у
капіталі підприємства. Оцінка якості управління

Господарська діяльність кожного підприємства складається з
господарських операцій – фактів підприємницької та іншої діяльності, що
впливає на стан активів, капіталу, зобов’язань і фінансових результатів.
Здійснені господарські операції суб’єктом підприємницької діяльності
визначаються в економічному аналізі за допомогою показників.
На сьогоднішній день показники фінансової звітності підприємства стали
не лише тією інформацією, на основі якої можна приймати ефективні
управлінські рішення, обґрунтовувати стратегію розвитку, а й засобом
комунікації. Цьому сприяють такі чинники: створення об’єднаних підприємств,
вихід українських підприємств на міжнародний ринок, розширення
зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, міжнародна інтеграція у сфері
економіки.
Під показниками слід розуміти узагальнену кількість характеристик
відповідних ресурсів і господарських процесів підприємства у їх якісній
визначеності щодо конкретних умов і часу. Так показниками фінансової
звітності підприємства можуть бути окремі активи та зобов’язання , доходи,
витрати і фінансові результати, надходження і використання активів. Сукупність
показників, які визначаються окремими формами фінансової звітності, утворює
систему показників.
Виділяють такі групи показників фінансової звітності підприємства:
–показники фінансового стану підприємства;
–прибутковості та рентабельності підприємства;
–платоспроможності та ліквідності;
–фінансової стійкості та стабільності підприємства
–ділової активності та інші.
Для
аналізу
фінансового
стану
використовується система
взаємозалежних показників, які базуються на даних бухгалтерської й
статистичної звітності підприємства. Такий іноді називають зовнішнім,
оскільки він орієнтується тільки на публічну звітність підприємства.
Вірогідність вихідних даних визначає цінність показників, за якими ведеться
розрахунок. Основний зміст зовнішнього аналізу складається з: аналізу
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абсолютних показників прибутку; аналізу відносних показників прибутку;
аналізу фінансової стійкості і ліквідності балансу.
Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими,
щоб усі ті, хто пов’язаний із підприємством економічними відносинами, могли
одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у
фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність
встановлення таких відносин з підприємством.
Аналіз платоспроможності відображає коефіцієнт покриття. Значення його
характеризує очікувану платоспроможність за період, який дорівнює середній
тривалості одного обороту всіх його оборотних активів.. Рівень
платоспроможності (ліквідності) показує можливість клієнта покрити поточну
заборгованість своїми засобами. При обчисленні цих коефіцієнтів, за базу
розрахунків беруть поточні зобов’язання. Рівень використання підприємством
власних коштів, та їх ефективність показують показники ділової активності.
Показники рентабельності відображають рівень прибутковості
діяльності
підприємства, та обчислюється шляхом співвідношення одержаного чистого
балансового прибутку до здійснених витрат. Оцінивши
рентабельність
підприємства можна зробити висновок про ефективність його діяльності,
визначити слабкі та сильні сторони, мінімізувати витрати на найменш
прибуткові частини діяльності, знайти ефективні шляхи розвитку та зростання
господарського суб’єкта
Фінансова стійкість підприємства залежить від ефективного управління
фінансовими ресурсами та визначається співвідношенням власних і позикових
коштів, активів та джерел їх фінансування. Фінансова
стійкість
є
відображенням стабільного перевищення доходів над витратами, забезпечує
вільне
маневрування
грошовими
коштами підприємства та завдяки
ефективному їх використанню сприяє безперервному процесу виробництва і
реалізації продукції.
Отримані показники необхідно порівняти із встановленими стандартними
(оптимальними) критеріями, з даними за попередній період і аналогічними
показниками на споріднених підприємствах або із середньо галузевими даними.
Зрозуміло, що аналіз фінансової звітності сприяє виявленню хиб, попередженню
банкрутства, визначенню перспектив розвитку виробництва в умовах
конкурентної боротьби.
Висновки. Отже, бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства є
основним джерелом інформації про його діяльність. Звітні показники
використовуються для аналізу господарської діяльності на окремих ділянках
виробництва, визначення його позитивних і негативних сторін, причин
відхилень від плану, виявлення внутрішніх резервів для підвищення
ефективності роботи підприємства. Ретельне вивчення бухгалтерських звітів
розкриває причини успіхів і недоліків у роботі підприємства, допомагає
визначити способи вдосконалення його діяльності.
Роль фінансово-економічної інформації як системи фінансових показників
визначається впливом на обґрунтування і прийняття рішень користувачів. Саме
фінансова звітність, відображаючи всі суттєві зміни в структурі господарських
засобів і їх джерел, а також результати фінансово-господарської діяльності,
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надає в скомпонованому вигляді значний обсяг інформації необхідної зовнішнім
і внутрішнім користувачам.
Організація підготовки, складання та подання фінансової звітності є
завершальним етапом процесу бухгалтерського обліку. Належним чином
підготовлена та складена фінансова звітність стає корисною для внутрішніх та
зовнішніх користувачів для прийняття ними адекватних управлінських та інших
рішень.
Для того щоб звітність була дієвим засобом управління та контролю, вона
повинна відповідати всім вимогам, що висуваються до обліку. Вона має
достовірно відображати ресурси підприємства, їх використання і фінансові
результати діяльності. Показники звітності повинні бути об’єктивними,
обґрунтовані перевіреними даними поточного обліку і підтверджені
відповідними документами.
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здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВ
Розглянуто облік фінансових результатів діяльності фермермерських
господарств, формування звіту про фінансові результати, рахунки
бухгалтерського обліку фінансових результатів та первинні документи для
формування фінансових результатів.
Ключові слова: фермерське господарство, фінансовий результат, первинні
документи, рахунки бухгалтерського обліку.
Постановка проблеми. Показники фінансових результатів є надзвичайно
важливими для управління підприємством. Величина прибутку відображає такі
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аспекти діяльності підприємства як: ефективність адміністративної політики
підприємства, ефективність та організація виробництва, технологічність
виробництва, рівень кваліфікації працівників, а також зовнішні чинники – стан
розвитку галузі, економічне становище країни, тощо. Від того наскільки
ефективно задіяні ресурси виробництва підприємства залежать показники
прибутковості, а прибуток це джерело розвитку підприємства.
Цілі статті. Метою написання статті є дослідження проблеми обліку
фінансових результатів фермерських господарств, так як облік доходів і
формування фінансових результатів діяльності фермерського господарства є
однією з найскладніших ділянок обліку, оскільки специфіка обліку доходів та
фінансових результатів у розрізі видів діяльності тісно пов’язана з формуванням
«Звіту про фінансові результати».
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми обліку доходів, витрат,
формування й відображення у фінансовій звітності результатів діяльності
підприємств ґрунтовно досліджені у працях відомих вітчизняних вчених,
зокрема Сопка В. В., Шевчука В. О., Білухи М. Т., Бутинця Ф. Ф.,
Чумаченка М.Г., Кіндрацької Л. М., Мниха Є. В. Подальшого вивчення
потребують теоретичні аспекти формування фінансових результатів діяльності
фермерських господарств, принципи та правила обліку фінансових результатів,
основи складання та подання фінансових звітів.
Виклад основного матеріалу. Згідно з НП(С)БО 1: фінансова звітність звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності
підприємства. Фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий
стан) (далі - баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)
(далі - звіт про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про
власний капітал і приміток до фінансової звітності. Цим Національним
положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи складання
фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів [1].
Фінансова звітність включає в себе всю інформацію про доходи і витрати від
виробничої діяльності, інформацію про прибутки і збитки підприємства, інший
сукупний дохід та дохід підприємства за звітний період. Підсумки діяльності
підприємства за звітний період відображаються в Ф.№2 «Звіт про фінансові
результати(сукупний дохід)», фінансові результати для підприємства можуть
бути як і позитивними (прибуток), так і негативними (збиток). Інформація яка
наводиться в «Звіті про фінансові результати(сукупний дохід)» має бути
зрозуміла і дохідлива, для зацікавлених користувачів. Згідно статті 1 Закону
України «Про фермерське господарство» - Фермерське господарство є формою
підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну
сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з
метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або
користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства,
товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського
господарства, відповідно до закону [2]. В Україні фермерські господарства
поділяються на чотири види:
1. Мікропідприємства.
2. Малі підприємства.
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3. Середні підприємства.
4. Великі підприємства.
В Україні найбільш розповсюдженим видом фермерського господарства є
«Малі підприємства». Малі підприємства ведуть облік за спрощеною системою,
та подають тільки дві форми звітності, та є платниками єдиного податку.
Підприємства яким надано державою дозвіл вести спрощену систему обліку
ведуть бухоблік і подають звітність відповідно до встановленого законодавства
про спрощену систему звітності. Підприємства можуть самостійно обирати за
якою системою складати і подавати звітність, відповідно підприємства можуть
подавати дві форми звітності, та за власним бажанням перейти на загальну
систему оподаткування і подавати всі п’ять форм звітності. Підприємства які
перевищують критерії для знаходження на спрощеній системі оподаткування,
обліку та звітності змушені перейти на загальну систему оподаткування, обліку
та звітності. Суб’єкти господарювання які діють за спрощеною системою
поділяються на чотири групи. Критерії щодо складання спрощеної звітності
підприємствами зазначені в (в ч.2 ст.2) Закону України «Про бухгалтерський
облік»
Критерії:
Мікропідприємство
1.
Балансова вартість активів - ≤ 350 000 євро;
2.
Чистий дохід - ≤ 700 000 євро;
3.
Середньорічна кількість працюючих - ≤ 10 осіб;
Мале підприємство
1.
Балансова вартість активів - ≤ 4 000 000 євро;
2.
Чистий дохід - ≤ 8 000 000 євро;
3.
Середньорічна кількість працюючих - ≤ 50 осіб;
Середнє підприємство
1.
Балансова вартість активів - ≤ 20 000 000 євро;
2.
Чистий дохід - ≤ 40 000 000 євро;
3.
Середньорічна кількість працюючих - ≤ 250 осіб;
Велике підприємство
1.
Балансова вартість активів – понад 20 000 000 євро;
2.
Чистий дохід – понад 40 000 000 євро;
3.
Середньорічна кількість працюючих – понад 250 осіб;
Малі підприємства використовують лише 7, 8, 9 класи рахунків: 7 «Доходи
і результати діяльності», 8 «Витрати за елементами», 9 «Витрати діяльності». По
залишках на цих рахунках і формується фінансовий звіт та фінансовий результат
(прибуток, збиток). Фінансові результати відображаються на рахунку 79
«Фінансові результати». Типова кореспонденція рахунків з обліку фінансових
результатів представлена в табл. 1.
Таблиця 1 – Типова кореспонденція рахунків з обліку фінансових
результатів
№

Зміст господарської операції

Дт

Кт

1.

Списано на фінансовий результат собівартість реалізації
продукції (послуг, товарів, робіт)

791

90
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Списано на фінансові результати адміністративні витрати
Списано на фінансові результати інші операційні витрати
Списано на фінансові результати витрати на збут
Списано податок на прибуток за даними бухгалтерського
обліку
Списано на фінансові результати інші звичайні витрати
Списано на фінансові результати результат від реалізації
Списано на фінансові результати інші операційні доходи
Списано фінансові результати інші звичайні доходи на
Списання фінансового результату від іншої звичайної
діяльності до складу нерозподіленого прибутку (збитку)

791
791
791
791

92
94
93
981

793
703
71
74
793

97
791
791
793
441

Списання фінансового результату від основної діяльності
до складу нерозподіленого прибутку (збитку)

442

791

Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів
господарської діяльності національними положеннями (стандартами)
встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і
звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких
визначаються Положенням
(стандартом)
бухгалтерського
обліку
25
«Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (із
змінами) [1].
Фермерські господарства є виробниками сільськогосподарської продукції:
рослинництва, тваринництва, бджільництва, рибництва, птахівництва тощо.
Якщо фермерське господарство за спеціалізацією є багатогалузевим то в цілях
управлінського обліку (для внутрішнього користування) доцільно модернізувати
Ф№2 «Звіт про фінансові результати(сукупний дохід)». А саме рядки: 2000
«Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»; 2050
«Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт і послуг)».
2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»:
1. 2000(1) «Чистий дохід від реалізації продукції рослинництва»;
2. 2000(2) «Чистий дохід від реалізації продукції тваринництва»;
3. 2000(3) «Чистий дохід від реалізації продукції птахівництва»;
4. 2000(4) «Чистий дохід від реалізації продукції свинарства» тощо;
Та 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт і послуг)».
1. 2050(1) «Собівартість реалізованої продукції рослинництва»;
2. 2050(2) «Собівартість реалізованої продукції тваринництва»;
3. 2050(3) «Собівартість реалізованої продукції птахівництва»;
4. 2050(4) «Собівартість реалізованої продукції свинарства» тощо;
Завдяки цим доповненням можна буде чітко визначити структуру
виробництва продукції, яку частку доходів займає певний вид продукції
(наприклад рослинництво), та визначити рентабельність кожного виду продукції
окремо, що є важливим для прийняття управлінських рішень в подальшій
сільськогосподарській діяльності. Ціллю функціонування підприємства є –
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прибуток, а ціль управлінського обліку підприємства, зробити цей прибуток
максимально високим (максимізувати).
Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є
надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої
інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.(частина
перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.10.2017 р.
N 2164-VIII) [3].
Фінансовий результат це різниця між доходами і витратами підприємства
за звітний період, звіт про фінансові результати за звітний рік подається
підприємством не пізніше 28 лютого року що слідує за звітним.
Фінансову звітність підприємства, що становить суспільний інтерес,
підписують директор або уповноважена особа у визначеному законодавством
порядку та головний бухгалтер. Фінансова звітність недержавних пенсійних
фондів та інститутів спільного інвестування підписується у порядку,
передбаченому законодавством.
Відповідальність за своєчасне та у повному обсязі подання та
оприлюднення фінансової звітності несе уповноважений орган (посадова особа),
який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до
законодавства та установчих документів.
Фінансовим результaтом будь-якої господарської діяльності є прибуток
або збиток, а прибуток який залишається у розпорядженні підприємства
називають «чистим». Визначення фінансових результатів проводиться за
наступним алгоритмом (рис. 1)
Чистий дохід від реалізації
Собівартість реалізованої продукції
Доходи, витрати операційної, фінансової, інвестиційної діяльності
Витрати з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат – прибуток, збиток

Рисунок 1 – Алгоритм визначення чистого фінансового результату
фермерських господарств
Згідно з «Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової
звітності України» - прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з
ними витрати; збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для
отримання якого були здійснені ці витрати; чистий прибуток (збиток) - це
прибуток (збиток) від господарської діяльності за звітний період після
відрахування податку на прибуток [4].
В даний час в Україні фермерські господарства розвиваються дуже стрімко,
навіть мікропідприємства можуть приносити мільйонний дохід при правильному
використанні його ресурсів та при чітко установленій обліковій політиці та
управлінському обліку. Це зумовлено тим що фермерським господарствам на
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перших 3 роки сільськогосподарської діяльності державою надається податкова
пільга з ПДВ, цим держава стимулює підприємців створювати нові господарства,
облегшуючи їм податковий тягар на перших 3 роки функціонування.
Фінансові результати формуються на підставі доходних та витратних
первинних документів дані з яких і вносяться в «Звіт про фінансові результати
(сукупний дохід)». Такими документами є: рахунки-фактури, товарнотранспортні накладні, прибуткові касові ордери, вибуткові касові ордери,
виписки банку, акти оцінки та інші. Рух первинних документів здійснюється
відповідно з графіком документообігу підприємства.
У «Звіті про фінансові результати (сукупний дохід)» розкривається
інформація про прибутки і збитки, доходи і витрати, сукупний дохід та інший
сукупний дохід підприємства за звітний період.
Якісні характеристики фінансової звітності та принципи її складання:
1. Інформація, яка наводиться у фінансовій звітності, повинна бути
дохідлива і зрозуміла її користувачам за умови, що вони мають достатні знання
та заінтересовані у сприйнятті цієї інформації.
2. 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.
3. Фінансова звітність повинна бути достовірною (правдивою).
Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною (правдивою), якщо
вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення
користувачів звітності.
4. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам
порівнювати: фінансові звіти підприємства за різні періоди; фінансові звіти
різних підприємств.
5. Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації
попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни.
Установлення і зміни облікової політики підприємства здійснюються
підприємством, яке визначає її за погодженням з власником (власниками) або
уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до установчих
документів.
6. Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких
принципів:
1- автономності підприємства,
2- безперервності діяльності,
3- періодичності,
4- історичної (фактичної) собівартості,
5- нарахування, згідно з яким доходи і витрати відображаються в
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення
незалежно від часу надходження або сплати грошових коштів (грошей);
6- повного висвітлення, та інші [1].
Підприємства зобов’язані вести звітність та подавати її згідно з нормами
чинного законодавства, при недотриманні норм складання звітності чи
перекручення (відображення неправдивих даних) на підприємство можуть бути
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накладені штрафні санкції та кримінальна відповідальність на уповноважену
особу яка складала звітність.
Висновки. Отже, порядок та правильність складання та подання фінансової
звітності напряму залежить від уповноваженої особи яка веде та складає
звітність. Якщо помилки в звітності відсутні та всі дані внесені вірно, це свідчить
про компетентність та добросовісність уповноваженої особи (бухгалтера).
Звітність має відповідати нормам складання та подання фінансової звітності. Вся
інформація в звітності має бути актуальна зрозуміла користувачу та правдива.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто організацію аудиту та методи проведення аудиту
операційних витрат на підприємстві. Розкрито організаційні та методичні
аспекти аудиту витрат. Вказано на аудиторські процедури, які
використовуються при аудиті витрат та послідовність проведення аудиту.
Ключові слова: затрати, аудит, операційні витрати, організація аудиту,
методи аудиту, аналіз витрат, проведення аудиту.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями.Забезпечення конкуреноспроможного розвитку
підприємства значною мірою залежать від поведінки витрат та управління ними.
Тому виникає необхідність більше уваги приділяти контрою за витратами
шляхом проведення аудиту. Здійснення якісного й ефективного аудиту витрат
забезпечує прибутковість підприємства, інформаційну прозорість різних
напрямів господарської діяльності та виживання в конкурентному середовищі.
Знання методології аудиту витрат виробництва і уміння застосовувати його
методику при дослідженні різних сторін господарської діяльності підприємства
є одним з найважливіших елементів компетентності аудиторів. Необхідність
вдосконалення і розвитку методології аудиту витрат пов’язана з об’єктивною
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необхідністю підвищення його якості, з метою повнішого задоволення
інформаційної потреби в достовірній інформації про виробничу діяльність
підприємства. Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого ряду
нерозв’язних облікових питань. Зокрема це є теоретичні та методологічні
аспекти аудиту та аналізу витрат.
Цілі статті. Вивчення організації, методики аудиту та аналізу операційних
витрат основної діяльності підприємства.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням сутності
та обліку витрат операційної діяльності підприємства займались такі вітчизняні
науковці, як Я. Бахарєва, С. Білобловський, Ф. Бутинець, В. Грекова,
В. Коваленко, Т. Кучеренко, Ю. Лапа, М. Марчин, Я. Надворняк, 4 О. Шумило
та інші. Проте на сьогодні не всі організаційно-методичні особливості аудиту
операційних витрат не розкриті, отже, потребують подальших досліджень.
Виклад основного матеріалу дослідження. За умов переходу України до
ринкових відносин перед підприємцями всіх форм власності постійно виникає
багато питань: що і в якому обсязі треба випускати, за якою ціною реалізовувати,
розрахувати всі витрати. Конкурентоспроможність підприємства та рівень
прибутку напряму залежить від цього. Отримати останній можна лише за умов
найбільш ефективного використання ресурсів та зниження витрат діяльності.
Реалізація цієї мети вимагає посиленої уваги керівництва до питань, пов’язаних
із визначенням раціональності структури витрат на виробництво продукції та
пошуків шляхів їх зниження. Кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись
у відносинах, об’єктивно оцінювати рівень своїх витрат постійно шукати
пріоритетні напрями їх обліку.
Виявленню внутрішньогосподарських резервів підприємств, запобіганню
зловживанням і перевитратам, зниженню собівартості продукції, підвищенню
продуктивності праці, рентабельності, досягненню комерційного успіху
сприяють чітко налагоджений облік і контроль.
Саме тому важливу роль відіграє обгрунтований облік витрат, що формує
інформацію про використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів,
собівартості виробництва і реалізації, а в кінцевому результаті показники
ефективності роботи підприємства і об’єднань.
Актуальною і є проблема правильної організації обліку і аудиту
операційних витрат підприємства, незважаючи на те, що протягом десятиліть
були напрацьовані методи і заходи щодо її вирішення. У світовій практиці та
вітчизняній науковій літературі питанню організації обліку витрат операційної
діяльності приділяється багато уваги [1, c. 120].
В сучасній економічній літературі і нормативних документах часто
застосовуються такі терміни, як “витрати”, “затрати”. Невірне визначення цих
понять, на наш погляд, може викривити їх економічний зміст. Ознайомлення з
суттю перелічених вище термінів дозволяє зробити висновок про те, що у своїй
основі всі ці поняття означають одне і те ж – витрати підприємства, пов’язанні з
виконанням відповідних операцій.
Нуреєв Р. М. трактує поняття “витрати” у такий спосіб: “Витрати – усе, що
виробник закуповує для використання з метою досягнення необхідного
результату”.
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На думку канадських вчених, зокрема, Д.Р. Херсена, М.М. Моувен та
інших, витрати – це пожертва грішми або грошовими еквівалентами за товари та
послуги, від яких очікується, що вони принесуть поточну чи майбутню вигоду
для організації. Вони кажуть «грошові еквіваленти», оскільки не грошові
ресурси можна обміняти на бажані товари або послуги, наприклад, можна
обміняти обладнання на матеріали, що використовуються для виробництва.. З
вищенаведеного ми можемо зробити висновок, що витрати - це грошова міра
ресурсів, використаних для досягнення певної вигоди [2, c. 521]
Американські вчені Велш Г. А. і Шорт Д. Г. дають таке визначення витрат:
“Витрати – це визначена в доларах сума ресурсів, які були використані чи
витрачені підприємством протягом певного часу з метою отримання доходу”.
Бутинець Ф.Ф. розрізняє поняття бухгалтерських та економічних витрат,
де під економічними витратами розуміють «затрати втрачених можливостей»,
тобто суму грошей, яку можна отримати при найбільш вигідному з усіх
можливих альтернативних варіантів використання ресурсів, а бухгалтерські
витрати означають тільки конкретні витрати ресурсів.
Кіндрацька Г.І. вважає, що за економічним змістом витрати підприємства
– це сукупність витрат живої та уречевленої праці для здійснення поточної
господарської діяльності підприємства, а за натурально-речовим складом –
спожита частина матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; також робить
висновки, щодо розмежування понять «витрати» і «собівартість», де витрати є
ширшим поняттям.
Лень В.С. вказує, що витрати на виробництво – це матеріальні і грошові
кошти, витрачені з метою їх повернення у збільшеній кількості, тобто з метою
одержання доходу.
Ткаченко Н.М. вбачає витрати виробництва як спожиті в процесі
виробництва засоби виробництва, які втілюють у собі минулу працю (сировину,
матеріали, амортизацію основних засобів, працю працівників) з відповідними на
неї нарахуваннями та інше.
Гарасим П.М. вважає, що витрати виробництва характеризують
ефективність управлінської діяльності на підприємстві загалом, оскільки
відображають сукупні затрати живої та уречевленої праці, тобто поєднання
основних засобів, сировини і матеріалів за допомогою праці робітників
підприємства і приходить до висновку, що у витратах виробництва
відображається рівень управлінського обліку на підприємстві, оскільки вся
діяльність менеджерів центрів відповідальності спрямована в підсумку на
мінімізацію затрат живої та уречевленої праці [3, c. 186].
Під затратами ми розуміємо явні витрати підприємства, а під витратами –
зменшення активів або зобов’язань, які приводять до зменшення власного
капіталу підприємства, за умовою, що ці витрати можуть бути достовірно
оцінені. На таке розуміння вищевказаного терміну нас орієнтує П(С)БО 16
“Витрати”, в якому визначені методологічні та методичні засади формування
бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства.
Важливою економічною категорією є витрати підприємства, які
характеризують результати його діяльності та рентабельності. Важливою
умовою успішної діяльності підприємств є досягнення оптимального рівня
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витрат на виробництво, внаслідок чого зросте конкурентоспроможність
продукції та стане реальним досягнення довгострокового економічного
зростання продуктивності підприємств.
Операційні витрати є основною складовою витрат підприємства. До них
входять виробнича собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати,
витрати на збут, інші операційні витрати [4, c. 487].
Аудит витрат – це незалежна перевірка правильності формування
собівартості, складу витрат та витрат на збут, правильності формування
бухгалтерського обліку.
Основою аудиту є організація його процесу, яку доцільно формувати за
технологічним процесом внутрішньогосподарського контролю і за працею
виконавців.
Виходячи з мети діяльності аудиторських служб – забезпечення високого
рівня послуг для досягнення максимальної ефективності праці, спрямованої на
задоволення потреб суспільства, необхідно забезпечити умови для виконання
вимог діяльності аудитора: вірогідність, професіоналізм, якість послуг, довіра.
Для цього підприємство має надати: інформаційне, технічне, нормативноправове, методичне, методологічне, ергономічне, інформаційне забезпечення.
Для визначення прав та обов’язків аудитора, вимог до його роботи та
зв’язків з іншими працівниками в ході виконання обов’язків повинна бути
інструкція службових обов’язків чи посадова інструкція аудитора. Також
повинна бути програма завдань яка є допоміжним засобом у роботі.
Підприємство повинно надати об’єктивну інформацію:
˗ установчі документи;
˗ реєстри бухгалтерського обліку та звітності;
˗ інші документи та матеріали, які підтверджують право на здійснення
операцій і факт їх здійснення;
˗ інша інформація.
У відношенні технічного забезпечення – підприємство повинно надати
можливість користування оргтехнікою та іншим канцелярським чи
копіювальним інвентарем [5, c. 126].
Діяльність аудиторської служби організовується відповідно до Закону
України «Про аудиторську діяльність».
Організація аудиту починається:
1.
клієнт (замовник) складає лист-заяву на виконання послуг.
2.
лист-пропозиція аудиторської служби підтверджує її згоду із
завданнями та масштабом аудиту з попереднім обстеженням об’єкту аудиту.
3.
після обміну листами та на їх основі складається договір на
проведення аудиту.
4.
після підписання договору обирається хто буде проводити аудит на
підприємстві та на що необхідно звернути увагу при підготовці до перевірки. На
даному етапі замовник зобов’язаний організувати аудиторові умови для
своєчасного та якісного проведення аудиту, подати всі необхідні документи та
пояснення.
5.
після узгодження з замовником всіх питань підписується
аудиторський висновок.
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6.
Після того як завершився останній організаційний етап складається
Акт на виконані роботи.
Отже ефективність діяльності аудиторських фірм суттєво залежить від
рівня організації їх роботи [6].
Організація роботи внутрішнього аудиту регулюється «Положенням про
служб внутрішнього аудиту підприємства» в якому власник підприємства
затверджує:
˗ сутність, мету і завдання;
˗ склад суб’єктів;
˗ основні об’єкти;
˗ принципи організації методології та етики поведінки аудиторів;
˗ організацію та забезпечення функціонування відділів внутрішнього
аудиту;
˗ координацію та взаємодію у здійсненні внутрішньогосподарського
контролю.
Форма організації внутрішнього аудиту є способом розподілу праці між
виконавцями. Буває централізована та децентралізована форма організації
внутрішнього аудиту [7, c. 216].
Аудитор має право сам визначати форми та методи аудиту на підставі
чинного законодавства, існуючих норм та стандартів, умов договору із
замовником, професійних знань, досвіду. Для внутрішнього аудиту незалежно
від його форми, характерні три стадії організації технології контрольного
процесу: початкова; дослідна; завершальна.
Початкова стадія передбачає підготовчу роботу, планування внутрішнього
аудиту. На стадії дослідження здійснюють перевірку господарських операцій,
вивчають стан обліку, а на завершальній – узагальнюють результати перевірки,
складають акт, розробляють пропозиції та заходи.
Метод аудиту доцільно розглядати як сукупність його методичних
прийомів, за допомогою яких оцінюють стан об’єктів, що підлягають
дослідженню. За таким принципом методичні прийоми у внутрішньому та
зовнішньому аудиті однакові, але значні відмінності між ними є і вони в першу
чергу зумовлені вимогами користувачів аудиторською інформацією.
До методологічних принципів внутрішнього аудиту належать:
˗матеріальність;
˗адекватність використання процедур;,
˗система обліку та внутрішній контроль;
˗аудиторські докази.
На методологію внутрішнього аудиту впливають:
˗
наявність внутрішніх стандартів, види діяльності підприємства,
об’єкти аудиторського контролю;
˗
політика та стиль управління;
˗
ступінь використання автоматизації роботи в аудиті.
Від організації, технологічних особливостей, виду робіт, що виконуються,
від облікової політики підприємства обирається метод обліку витрат. Аудитор
повинен вияснити – який метод використовує підприємство: позамовний, по
передільний, нормативний.
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Якщо підприємство використовує позамовний метод, аудитор повинен
впевнитися, що бухгалтерія здійснює облік витрат за кожним об’єктом окремо, а
накладні витрати розподіляє між об’єктами за обраною базою розподілу.
Якщо підприємство використовує по передільний метод, аудитор повинен
проконтролювати, що облік прямих витрат і витрат на утримання і експлуатацію
обладнання ведеться за переділами, а в середині переділів розподіляється за
видами продукції пропорційно прямих витрат.
Якщо підприємство застосовує нормативний метод обліку витрат, аудитор
досліджує нормативні калькуляції та всі випадки відхилень від норм за
допомогою сигнальних документів.
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 співставимі з доходами;
˗
неправильна оцінка залишків незавершеного виробництва;
˗
неправильне розмежування витрат за звітними періодами;
˗
необґрунтоване включення в собівартість окремих видів витрат;
˗
порушення методології обліку [8, c. 282-284].
Висновки. Отже, якщо знизити витрати виробництва у сучасних умовах
повинно розглядатися як стратегічний напрям розвитку підприємства, який має
забезпечити конкурентоспроможність продукції, підвищити прибутковість
діяльності. Аудит витрат є невід’ємною частиною загального аудиту
підприємства, інструментом оперативного контролю прийнятих рішень, дієвим
засобом запобігання неефективній господарській діяльності. Вдосконалення
організаційних і методичних аспектів аудиту витрат виробництва пов’язане з
поглибленням практики виконання аналітичних процедур на усіх етапах аудиту
та визначення підходів до певних методів дослідження.
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ПРОБЛЕМИ Й МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ Й
КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
В статті розглянуто теоретичні й практичні аспекти обліку й аналізу
операцій з оплати праці. Визначено проблеми контролю операцій з оплати праці,
а також використання методів удосконалення обліку, аналізу й контролю
таких операцій у системі господарської діяльності підприємств.
Ключові слова: заробітна плата, фонд оплати праці, системи оплати
праці, матеріальне стимулювання працівників, кваліфікаційний рівень,
ефективність праці.
В умовах занепаду економіки, виробничого регресу, а ще зменшення
продуктивності праці, проблема оплати праці – одна з важливих проблем
економіки держави. Саме ступінь оплати праці описує стереотипи суспільної
охорони, загальний платоспроможний попит і темпи фінансових перетворень.
Величина заробітної плати виявляє міру матеріального благополуччя
трудівників.
Оплата праці стала так званим різновидом соціальної допомоги, що ніяк не
пов’язана з результатами праці. Для того, щоб оплата праці набула сучасного
змісту у відповідності до європейських стандартів, необхідно вивчити досвід
високорозвинених країн Європи для кардинальних змін у системі регулювання
оплати праці в Україні та її організації на державному рівні. Підприємства країн
Європейського Союзу мають достатній досвід вибору інноваційних форм і
систем оплати праці, а ще використання інтелектуального, творчого та
професійного потенціалу працівників.
Низький рівень оплати праці знищує процеси економічного зростання в
країні. Дана тенденція спостерігається в кілька останніх років, знижує якість
робочої сили, зменшує трудовий потенціал, що в свою чергу сприяє відтоку
талановитих кадрів за кордон, а також розвиток тінізації. Такий стан оплати
праці не сприяє зростанню показників продуктивності та ефективності праці,
веде до деградації економіки, зменшення активності інвестування. Формування
в Україні ринкової системи, створення економіки нового типу та забезпечення
на цій основі підвищення рівня життя населення вимагають здійснення ряду
заходів щодо узагальненого реформування системи оплати праці на всіх рівнях
економіки.
Аналіз операцій з оплати праці є однією найважливіших і складних ділянок
роботи, оскільки зачіпає економічні інтереси усіх без винятку працівників. Це
безпосередньо пов’язано з тим, що облік заробітної плати є трудомістким,
потребує уважності, оскільки пов’язаний з обробленням великої кількості
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первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких
потребує багато часу та сконцентрованості.
Підкреслюючи актуальність даного дослідження, питанням оплати праці та
матеріальної мотивації трудової діяльності присвячено роботи провідних
українських вчених та фахівців: В.Л. Андрущенко, Д.П. Богині, І.Ф. Гнибіденка,
Е. М. Лібанової, Л. С. Лісогор, А. М. Колота, Г. В. Чабан та інших.
Попри важливість та значний внесок проведених досліджень, існує
об’єктивна необхідність виявлення проблем аналізу операцій з оплати праці
підприємств у сучасних умовах розвитку економіки України. Надзвичайно
стрімкий розвиток економіки вимагає нових заходів щодо поліпшення систем
оплати праці, удосконалення обліку та контролю виплат працівникам
підприємства, зміни бази законодавчих актів.
Мета статті полягає в тому, щоб дослідити теоретичні й практичні аспекти
обліку й аналізу операцій з оплати праці на основі робіт вчених та попередньо
проведених досліджень, визначити проблеми й методи удосконалення обліку,
аналізу й контролю таких операцій у системі господарської діяльності
підприємств.
Поняття та сутність заробітної плати розглядали протягом багатьох століть
велика кількість вчених та професорів. Оскільки праця людини має
винагороджуватися, то спочатку її оплата розглядалася в матеріально-цінних
речах, а потім у грошовому вираженні. На сьогодні заробітна плата згідно з ЗУ
«Про оплату праці» – це винагорода найманих працівників, обчислена як
правило у грошовому виразі, яку власник чи уповноважений ним орган оплачує
за виконану роботу [1]. Іншими словами, заробітна плата – це ціна, що
виплачується за використання праці.
Завданнями організації обліку оплати праці є забезпечення у встановлені
терміни проведення розрахунків з оплати праці (нарахування заробітної плати та
інших виплат, розрахунок утримань), забезпечення своєчасності і правильності
віднесення суми нарахованої заробітної плати і відрахувань на собівартість
продукції, забезпечення контролю за дотриманням кількісного складу
працівників, використанням робочого часу й додержанням трудової дисципліни,
групування показники для цілей оперативного контролю та складання
необхідної звітності, а також ведення розрахунків із бюджетом щодо утриманих
податків і Пенсійним фондом щодо нарахування єдиного соціального внеску.
Удосконалення організації праці в сучасних умовах ринкових відносин
напряму пов’язано з нормуванням праці. Відсутність належно визначених норм
праці призвело до втрати зв’язку заробітної плати з кінцевими результатами
праці. Обґрунтовані прогресивні норми праці заохочують використання наявних
на підприємстві резервів для подальшого підвищення продуктивності праці [2, с.
40].
Таким чином, практичний досвід та значний теоретичний доробок сусідніх
країн обов’язково мають бути взяті до уваги і сприяти вирішенню основних
завдань в сфері нормування праці в Україні. Це дозволить виконати такі основні
завдання з нормування праці, які стоять перед державою:
−
визначити оптимальне поєднання функцій державних органів і
підприємств в управлінні нормуванням праці;
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− забезпечити розвиток і відновлення нормативної бази з праці;
− підвищити якість та розширити сфери застосування діючих норм праці;
− поліпшити підготовку кваліфікованих фахівців в галузі нормування.
Розрахунки за заробітною платою належать до поточних виплат
працівникам, які підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти
місяців по закінченні місяця, у якому працівник виконував відповідну роботу.
Процес розрахунку заробітної плати на кожному підприємстві включає
обов’язкові наступні процедури:
− нарахування в розрахункові відомості заробітної плати згідно штатного
розпису, трудових договорів, табеля обліку робочого часу;
− утримання в розрахунковій відомості;
− розрахунок податків та зборів, що утримуються із заробітної плати
відповідно до законодавства України;
− нарахування в бухгалтерському обліку обов’язкових резервів та інших
сум, таких як резерв відпусток, резерв річного бонусу, тощо.
66 рахунок "Розрахунки за виплатами працівникам" є синтетичним та
використовується бухгалтерами для ведення розрахунків за заробітною платою.
Побудова обліку праці та оплати за неї визначається багатьма факторами,
такими як:
− структура підприємства;
− кількість працюючих і рівень їх якості (категорія, професія);
− режим роботи підприємства (робочий день, який містить одну, дві або три
зміни; тривалість робочого тижня);
− застосування різноманітних форм і систем оплати праці (відрядні,
погодинні, змішані);
− умови виплати заробітної плати та строки здійснення виплат.
Одним з таких факторів є основні завдання, які повинні забезпечити
систематичний облік заробітної плати [3, с. 294].
Бухгалтерський облік і оплата праці мають за основну мету правильний і
своєчасний розрахунок і виплату заробітної плати працівникам, так що він
повністю відображає вартість продукції (робіт, послуг) в контексті структурних
підрозділів та підприємства в цілому, роботу по розрахунку з бюджетом за
податками, що стягуються з доходів громадян, а також збір і перерахування
внесків до фондів соціального страхування.
На сучасний момент існує досить велика кількість універсальних
комплексів ведення бухгалтерського обліку, що призначені для автоматизації
обліку праці та заробітної плати. Дуже важливо відображати економічно
достовірну та обґрунтовану інформацію про виконання нормативів і динаміку
показників про працю, нагляд за дотриманням співвідношення зростання
продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням невиробничих витрат
скритих та явних втрат 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 зростанням продуктивності праці та заробітної
плати [4, с. 18].
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В даний час існує досить багато універсальних систем бухгалтерського
обліку, призначених для автоматизації обліку роботи і заробітної плати. Дуже
важливо відобразити точну та економічно обґрунтовану інформацію про
відповідність стандартам та динаміці трудових показників, контролювати
взаємозв'язок між зростанням продуктивності та заробітною платою, зниженням
витрат на виробництво, прихованими та очевидними втратами робочого часу.
Існує пряма необхідність в заохоченні працівників підприємства, як
матеріальному, так і в моральному. На основі цієї інформації здійснюється
контроль за використанням робочого часу в компанії (фірмі, підприємстві),
впровадження прогресивних методів роботи та дотримання правильного балансу
між зростанням продуктивності праці та заробітною платою.
Одним з складових елементів аналізу операцій з оплати праці є аналіз
формування та використання фонду оплати праці підприємства, що дозволяє
визначити та оцінити доцільність орієнтації системи стимулювання
підприємства. Високий рівень та зростання питомої ваги основної заробітної
плати свідчить про пріоритетність для підприємства таких принципів
стимулювання, як гарантованість та стабільність рівня оплати праці.
Аналіз структури та використання корпоративного фонду оплати праці є
одним з компонентів аналізу операцій із оплати праці, що дозволяє визначити та
оцінити актуальність орієнтації системи стимулювання компанії. Високий рівень
та збільшення частки основних зарплат висвітлює те, що компанія надає
перевагу таким стимулам, як гарантія та стабільність рівня заробітної плати.
Аналіз формування та використання фонду оплати праці здійснюється у
кілька кроків (рисунок 1).
Аналіз загального обсягу
динаміки фонду оплати
праці

Аналіз формування та
використання фонду
оплати праці

Аналіз фінансових
можливостей
підприємства з
формування фонду
оплати праці

Аналіз складу виплат із
стимулювання персоналу
(структури заробітної
плати)

Аналіз рівня
та
динаміки середньої
заробітної плати

Аналіз ефективності
стимулювання персоналу

Аналіз факторів, що
обумовили зміну обсягу
фонду оплати праці

Рисунок 1 - Етапи аналізу формування та використання фонду оплати
праці підприємства [5, 256]
Дослідження відомостей про середню заробітну плату працівників, її
динаміку, а ще причин, що впливають на її ступінь, вважається принциповим при
512

аналізі заробітної плати. Тому він зобов'язаний концентруватися на вивченні
причин зміни середньої заробітної плати трудящих. Слід зазначити, що
середньорічна зарплата робітників залежить від кількості відпрацьованих днів
кожного працівника, від тривалості робочого дня і середньої погодинної
заробітної плати.
Для втілення управлінської діяльності, зокрема, з оплати праці, необхідний
постійний, цілком аргументований і юридично зазначений облік на базі
достовірної первинної документації. Тому потрібно стежити і виконувати
конкретний контроль за надходженням і обробкою головної інформації для
операцій по нарахуванню заробітної плати, як показано на рисунку 2.
Вищезгаданий процес включає перевірку наступних пунктів: табелів
робочого часу, розрахунково-платіжних відомостей, бухгалтерських записів у
журналі згідно рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці».
Таким чином, в умовах сучасності облік заробітної плати займає одне з
центральних місць у всій системі обліку в організації. Для досягнення головних
завдань обліку оплати праці виникає необхідність створення більш комфортного
організаційного, кадрового та інформаційного забезпечення. Передбачається
вдосконалити облік оплати праці шляхом:
− розбору і поліпшення наявної системи організації документообігу;
− конфігурації системи оплати праці на найбільш націлені на мотивування
робітників, введення гнучких форм і систем оплати праці;
− поліпшення працюючої моделі аналітичного обліку, яка означає
конкретизацію рахунку для сортування інформації про суми нарахованої
заробітної плати, виходячи з особистих потреб компанії;
− створення зарплатного проекту для оплати праці за допомогою системи
платіжних карток;
− впровадження підсумків наукових вивчень інтернаціонального досвіду.
Процес контролю розрахунків з оплати праці

Платіжна відомість

Журнал-ордер і
відомість до нього

Розрахунково-платіжна
відомість

Головна книга

Особові рахунки

Звітність

Баланс

Рисунок 2 - Процес контролю розрахунків з оплати праці [6]
Для поліпшення системи оплати праці та попереднього вдосконалення
обліку необхідне удосконалення системи організації оплати праці за допомогою:
− створення кращих умов для службового зростання кращих робітників;
513

− широкого застосування різних форм контролю за роботою працівників, в
тому числі по підсумкам роботи, її якості, дотриманням трудової технологічної
дисципліни, правил охорони праці, а також забезпечення прозорості підсумків
оцінки і контролю;
− розробки системи матеріального заохочення відповідно до результатів
роботи індивідуально кожного працівника та в загальному колективу;
− продовження діючої системи морального стимулювання з організацією
преміювання, нагородження найкращих працівників.
Виходячи з даного, є цілком логічною потреба в актуальній, неупередженій
та достовірній інформації про розрахунки по оплаті праці з точки зору будь-якої
зі сторін суспільно-трудових відносин - країни, роботодавця і найманого
працівника. Саме в таких умовах особливу актуальність отримує вивчення
теоретичних і прикладних якостей бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків
по оплаті праці [7, с. 22].
Якість обліку праці та її оплати знаходиться в безпосередній залежності від
ступеня впровадження засобів обчислювальної техніки для обробки та
узагальнення інформації про нараховану заробітну плату, виготовлених з неї
відрахувань і утримань, а ще сум, належних до виплат.
Отже, на основі вище сказаного, можна зробити висновок, що
удосконалювання систем оплати праці, пошук нових рішень, глибоке вивчення
досвіду західних високорозвинених країн дасть змогу вирішити в Україні чималу
кількість уже існуючих проблем, пов’язаних із заробітною платою, можуть
якісно поліпшити її стан та створити підґрунтя для підвищення зацікавленості
працівників до високопродуктивної праці вже в найближчому майбутньому.
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У статті розглянуто визначення поняття «оборотні активи», проаналізовано
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В сучасних ринкових умовах головною метою підприємств стає стабільний
рух до вдосконалення та розвитку, що можливо тільки в тому випадку, якщо воно
має показники високої конкурентоспроможності. Особливого значення набуває
проблема аналізу оборотних активів. Підприємство має діяти на основі
розрахунків економічних показників щодо джерел формування активів та їх
використання. На сьогодні, кризові явища в економіці призводять до нестачі
оборотних активів для підприємств різних галузей господарювання, які у свою
чергу погрішують фінансовий стан, знижують ефективність гоподарювання
підприємства та його ділову активность.
Окрім того в нинішніх умовах господарювання спостерігається одна з
найвагоміших причин поганого функціонування оборотних активів, що
пов’язана з недовикористанням оборотних активів, які є в наявності на
підпрємстві. Задля того, щоб встановити причини подібного стану та визначити
шляхи удосконалення управління оборотними активами потрібно вдаватися до
сприяння вровадження різних інструментів аналізу.
На сьогодні більшість підприємств закладають головну мету діяльності –
максимізація прибутку. Чітке та ефективне управління оборотними активами
відіграє значну роль для досягнення поставленої цілі. Дана тема дослідження
актуальна також тим, що від регулювання, використання та ефективность
формування оборотних активів, залежить оптимальність рівня ліквідності,
платоспроможності, і як наслідок, фінансова стійкість підприємства. До
банкрутства в більшості підприємств призводить брак оборотних коштів, що
ставить під загрозу саме існування цих підприємств, тому важливим є постійне
вдосконалення системи управління оборотними коштами.
Система бухгалтерського обліку забезпечує користувачів, як зовнішніх,
так і внутрішніх, інформацією про стан активів, про прибутковість підприємства.
Одним із основних завдань обліку оборотних активів є надання повної, правдивої
та неупередженої інформації щодо них у фінансовій звітності.
Однак інформація відносно оборотних активів не завжди є такою через
недосконалість законодавства та часті зміни в ньому. Тому проблема обліку
оборотних активів набуває особливої актуальності. Серед відомих науковців, які
у своїх працях детально розглядали питання обліку оборотних активів, слід
відзначити таких вітчизняних вчених: Безруких П. С. , Бутинця Ф. Ф.,
Врублевського Н. Д., Голову С. В., Малюгу Н. М., Никоновича Г. І., Мниха Є. В.,
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Познаховського В. А., Сопка В. В., Чумаченка М. Г., Ткаченка Н. М., Швеця В.
Г. та ін. Серед зарубіжних авторів ця проблема також розглядається в наукових
працях Велми Глен А., Дж. Сигела, Дж. Шим, Е. С. Хендріксена. Проте ряд
питань щодо методики бухгалтерського обліку оборотних активів підприємств
вимагає подальших досліджень і наукових розробок.
Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» оборотні активи – це «гроші та їх
еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для
реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти
місяців з дати балансу» [1].
Оборотні активи – термін, який збігається із найменування другого розділу
активу бухгалтерського балансу, тобто до оборотних активів відносяться ті
активи, які у бухгалтерському балансі відображаються у його другому розділі.
До основних елементів оборотних активів належать: запаси, дебіторська
заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти,
витрати майбутніх періодів.
Окремі види оборотних активів мають суттєві відмінні особливості в
залежності від різного характеру та цілей використання [2, с. 269]. Тому на
підприємствах з великим обсягом використання оборотних активів виходячи зі
специфіки діяльності підприємства розробляються індивідуальні підходи до
процесу аналізу за окремими видами оборотних активів. Враховуючи потреби
управління підприємств торгівлі, пропонуємо проводити аналіз оборотних
активів у наступній послідовності (рис. 1)
• Визначення завдань та розробка програми аналізу оборотних активів;
• Збір даних та визначення переліку інформаційних матеріалів і підготовка їх до
Організаційн аналізу
• Розподіл обов’язків між виконавцями
ий етап

Основний
етап

• Аналіз обсягів динаміки та структури оборотних активів
• Розрахунок показників оборотності та ліквідності оборотних активів
• Факторний аналіз показників оборотності та ліквідності

• Узагальнення результатів аналізу оборотних активів та їх оформлення,
складання аналітичної інформації
• Передача аналітичної інформації, висновків та пропозицій про ефективність
Результатив
використання оборотних активів керівникам підприємств для прийняття
ний етап
управлінських рішень

Рисунок 1 – Етапи аналізу оборотних активів на підприємствах
машинобудівної галузі
Аналіз оборотних активів є основною можливістю формування правильної
оцінки їх стану, що є фундаментом для формування правильних управлінських
рішень щодо їх використання в теперішньому і в майбутньому періодах. Одним
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з головних завдань економічної політики (фінансова, цінова, інвестиційна,
маркетингова) підприємства щодо оборотних активів є забезпечення
раціонального формування і обороту цих активів та не менш важливим є
оптимізація структури джерел їх фінасування.
Результати кожного з етапів аналізу забезпечують його якість, повноту та
можливість використання в управлінні діяльністю підприємства та всебічно
характеризують стан оборотних активів.
Структура оборотних коштів на підприємствах різних галузей далеко не
однакова і залежить від:
•
специфіки підприємства. На підприємствах з тривалим виробничим
циклом велика частка незавершеного виробництва; на підприємствах гірничого
профілю велика частка витрат майбутніх періодів. На тих підприємствах, у яких
процес виробництва продукції швидкоплинний, як правило, спостерігається
велика питома вага виробничих запасів;
•
якості готової продукції.
Якщо на підприємстві випускається продукція низької якості, яка не
користується попитом у покупців, то різко підвищується частка готової
продукції на складах;
•
рівня концентрації, спеціалізації, кооперування і комбінування
виробництва;
•
прискорення науково-технічного прогресу. Якщо на підприємстві
впроваджуються енергозберігаюча техніка і технологія, безвідходне
виробництво, то це відразу впливає на зниження частки виробничих запасів у
структурі оборотних коштів [2, c. 136].
Одним з найбільш важливих елементів аналізу оборотних активів
організації є аналіз зміни їх складу і структури. Оборотні активи є найбільш
мобільною частиною капіталу, від стану яких в значній мірі залежить фінансовий
стан підприємства в цілому.
Стабільність структури оборотних активів свідчить про стійкий, вдало
налагоджений процес виробництва і збуту продукції і, навпаки, вагомі
структурні зміни – ознака нестабільної роботи підприємства.
Таким чином, було б доцільним проведення аналізу структури оборотних
активів у розрізі різних функціональних ознак, що дозволило б отримати
інформацію про вплив на загальну картину змін у виробницві в залежності від
кожної частки активів.
Зокрема, аналіз зміни оборотних активів у динаміці передбачає їх
детальний аналіз залежно від розподілу на певні види.
Таблиця 1 – Розподіл оборотних активів за ознаками
Ознака
Функціональна
роль у процесі
виробництва

Види
Оборотні
виробничі
фонди
Фонди обігу

Склад (згідно до балансу підприємства)
Виробничі запаси, товари, готова продукція на складі,
тварини на вирощуванні, незавершене виробництво,
напівфабрикати власного виробництва, витрати
майбутніх періодів
Готова продукція відвантажена, грошові кошти в касі
та на розрахункових рахунках у банку, дебіторська
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заборгованість, поточні фінансові інвестиції та інші
оборотні активи
Функціональна
Нормовані
роль у процесі
виробництва

Джерела
формування

Виробничі запаси, товари, готова продукція на складі,
тварини на вирощуванні, незавершене виробництво,
напівфабрикати власного виробництва, витрати
майбутніх періодів
Ненормовані Готова продукція відвантажена, грошові кошти в касі
та на розрахункових рахунках у банку, дебіторська
заборгованість, поточні фінансові інвестиції та інші
оборотні активи
Власний
Це частина оборотних активів підприємства, що
оборотний
створена за рахунок власних коштів підприємства
капітал
Позиковий
Показує частину (вартість) оборотних активів, що
оборотний
сформовані за рахунок позичених коштів
капітал
Залучений
Частина оборотних активів підприємства, яка створена
оборотний
за рахунок залучених фінансових ресурсів (поточні
капітал
зобов’язання
перед
працівниками,
бюджетом,
страховими організаціями, учасниками, із внутрішніх
розрахунків та іншими суб’єктами)

Оборотні активи підприємства поділяються на дві функціональні групи,
відносно сфери їх використання: оборотні фонди та фонди обігу.
Оборотні фонди — це частина виробничих фондів підприємства, яка
повністю споживається в кожному технологічному циклі виготовлення
продукції і повністю переносить свою вартість на вартість цієї продукції. До них
належать: виробничі запаси, незавершене виробництво, а також, витрати
майбутніх періодів.
Фонди обігу – це частина обігових коштів підприємства, яка забезпечує
безперервність виробничого процесу, залишки готової продукції на складі
підприємств, відвантажені, але не оплачені покупцями товари, залишки коштів
підприємств на поточному рахунку в банку, касі, у розрахунках, у дебіторській
заборгованості, а також укладені в короткострокові цінні папери.
До фондів обігу належать:
•
готова продукція, що перебуває на складі підприємства і
підготовлена до відправки споживачеві, а також та її частина, яка вже
відправлена, але ще не оплачена;
•
товари на складі, що закуповуються з метою подальшої реалізації за
вищими цінами. У бухгалтерському обліку окремо відображаються товари на
складі й у дорозі, тобто товари, надіслані постачальником на адресу споживача.
При цьому право власності на ці товари перейшло до споживача, але вони ще не
надійшли на його склади і не оприбутковані;
•
дебіторська заборгованість, що виникає внаслідок взаємних
розрахунків між підприємствами за надані їм послуги або зроблену поставку
товарів;
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•
гроші у розрахунках, що включають як реальні гроші у вигляді
готівки в касі підприємства, так і грошові засоби на розрахунковому рахунку в
банківській установі [3, c. 356].
На нашу думку, комплекс пропозицій для підприємства сформований на
основі аналізу оборотних активів допоможуть покращити не лише майновий
стан підприємства, а й обумовлять ріст позитивного фінансового результату і
рентабельності. Основними управлінськими рішеннями в даному напрямку є:
– реструктуризація дебіторської заборгованості (проведення обліку
векселів в банку, здійснення факторингових операцій); прискорення оборотності
оборотних активів;
– зменшення частки виробничих запасів, що не використовуються в
діяльності та зниження витрат на їх утримання;
– мінімізація витрат оборотних активів у процесі їх використання;
– підвищення рентабельності оборотних активів;
– поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення;
– прискорення реалізації товарної продукції;
– оптимізація запасів сировини і незавершеного виробництва; скорочення
тривалості виробничого циклу.
Таким чином, оборотні активи – це активи, що обслуговують
господарський процес і забезпечують його неперервність. Аналіз оборотних
активів є основною можливістю формування правильної оцінки їх стану, що є
фундаментом для формування правильних управлінських рішень щодо їх
використання в теперішньому і в майбутньому періодах.
Встановлення оптимального співвідношення джерел формування
оборотних коштів у сфері виробництва та обігу має важливе значення для
виконання виробничої програми, забезпечення грошовими коштами, а також є
одним з основних чинників підвищення ефективності використання оборотних
коштів.
Можна зробити висновок, що наявність якісних результатів аналізу
дозволяє приймати ефективні управлінські рішення і досягати поставлених цілей
діяльності. Підприємства, які своєчасно виявляють наявні проблеми у
формуванні та використані майна, мають вищі шанси виходу з кризової ситуації,
яка склалась чи загрожує в подальшому. Ефективність використання оборотних
активів забезпечує підприємству належний майновий та фінансовий стан.
Перспективами для подальших досліджень є вивчення економічного аналізу
оборотних активів за умови використання програмного забезпечення.
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