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СУТНІСТЬ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК УПРАВЛІНСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Кожне підприємство намагається організувати ведення господарської
діяльності таким чином, щоб максимізувати отриманий прибуток та
мінімізувати суму понесених витрат. Тому, основними об’єктами контролю на
підприємствах необхідно вважати доходи і витрати.
Внаслідок поєднання функцій планування і контролю виникла система
бюджетування, яка оптимізує процес прийняття управлінських рішень та дає
можливість оцінювати наслідки цих рішень. Дослідженню питання
бюджетування приділяли в своїх дослідженнях такі вітчизняні автори, як
Г.В. Головчак, Т.Г. Камінська, Н.А. Остап’юк, В.А. Пігош, М.М. Стефаненко,
В.Ф. Яценко та ін.
Перед бюджетуванням ставляться такі завдання: планування фінансовогосподарської діяльності з розрахунком отримання бажаного результату; чітке
визначення мети та контролюючих показників діяльності; створення основи для
оцінки і контролю виконання; виокремлення центрів відповідальності і
розподіл функцій управління між керівниками цих центрів (підрозділів);
мотивація працівників з метою орієнтації на досягнення мети підприємства.
Продуктом бюджетування виступає бюджет.
Бухгалтерський облік фіксує і накопичує синтетичну (узагальнюючу) та
аналітичну (деталізовану) бухгалтерську облікову інформацію про діяльність
господарюючого суб’єкта за певний період. Вона містить відомості про активи
підприємства, про стан майна, джерела його утворення, про зобов’язання,
відносини з контрагентами, про формування фінансових результатів, про
прибуток та його використання тощо [3]. Бухгалтерська облікова інформація
формується, як відомо, на таких стадіях: виявлення, вимірювання, реєстрація,
накопичення, узагальнення.
Водночас слід звернути увагу, що будь-яка інформація, яка виникає в
системі управління підприємством, повинна мати певне технологічне й
організаційне підґрунтя для підтримки власного існування. В основу цього
нами пропонується покласти наявні на кожному підприємстві облікові системи.
Разом з тим слід враховувати, що рівень організації таких систем буде значною
мірою відрізнятися від загального рівня організаційної культури на
підприємстві й наявних технічних можливостей. Окрім того, необхідність
стратегічної орієнтації облікового процесу вимагає включення до складу
наявних підсистем ще й певних аналітичних функцій.
Оскільки аналітичні дані є основою для економічного обґрунтування
стратегічних та поточних управлінських рішень стосовно використання
системи бюджетів та, зокрема, раціоналізації виробництва, оптимізації
перспектив розвитку економіки та підприємства тощо, великого значення
набуває дослідження ступеня аналітичності інформації. В загальному виді під
аналітичністю інформації слід розуміти її адекватність вимогам і завдання
економічного аналізу. Аналітичність даних бухгалтерського обліку є нічим
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іншим як деталізацією даних, які містяться у ньому і їх групування за
важливими економічними ознаками. Вчений О.Є. Кузьмін теж стверджує, що
під аналітичною інформацією перш за все слід розуміти результативні
показники, необхідні при проведенні аналізу. Для отримання таких показників
використовують різну економічну інформацію (показники): облікову, планову,
оперативну [1].
Таким чином, поняття «облікового забезпечення прийняття управлінських
рішень» включає інформацію, яку продукує бухгалтерський облік (в тому числі
і аналітичний поряд із синтетичним) та інформацію, яка готується методами
економічного аналізу. При цьому аналітичною є облікова інформація після
опрацювання її економічним аналізом, тому не доцільно розбивати складову
«аналітична» у понятті обліково-аналітичної інформації на дві частини.
Очевидним є те, що складова «облікова» включає всю інформацію
бухгалтерського обліку, в тому числі і аналітичного, і синтетичного. Отже, в
процесі вироблення обліково-аналітичної інформації можна виділяти три рівні:
1) оперативний облік; 2) бухгалтерський облік; 3) аналіз та синтез. А в процесі
вироблення достовірної обліково-аналітичної інформації можна виділяти рівні
оперативного обліку, бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу та синтезу [2].
Поняття обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю
підприємства є ширшим за поняття обліково-аналітичної інформації. Слово
«забезпечення» у даному терміні означає виконання, гарантування здійснення
процесу постачання обліково-аналітичної інформації системі управління. На
нашу думку, в це поняття має включатися комплекс дій з підготовки обліковоаналітичної інформації, тобто процес її підготовки (рис. 1.1).
Первинний облік
Виявлення,
вимірювання,
реєстрація,
накопичення
інформації

Первинна облікова
інформація

Звітність

Узагальнення
інформації

Результативна облікова
інформація
(первинні аналітичні дані)

Економічний аналіз

Аналітична обробка
облікової інформації

Результативна аналітична
інформація

Рисунок 1 - Процес обліково-аналітичного забезпечення бюджетування та
аналізу доходів та витрат для прийняття управлінських рішень
Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень – це
процес підготовки обліково-аналітичної інформації, забезпечення її кількості та
якості. Таким чином, поняття обліково-аналітичного забезпечення
бюджетування та аналізу доходів та витрат для прийняття управлінських
рішень постає у двох значеннях:
6

1) діяльність, пов’язана зі збором, реєстрацією, узагальненням,
збереженням, передачею та аналітичним опрацюванням інформації;
2) забезпечення системи управління відповідною кількістю необхідної
якісної інформації [2].
Метою обліково-аналітичного забезпечення бюджетування та аналізу
доходів та витрат для прийняття управлінських рішень має стати поєднанням
процедур бухгалтерського обліку і економічного аналізу формування
інформації такого характеру: історичного, що узагальнює результати
діяльності;
аналітичного,
що
передує
прийняттю
обґрунтованого
управлінського рішення.
Значення бюджетів полягає у підвищенні продуктивності праці
працівників підрозділів та ефективності використання матеріальних і
фінансових ресурсів. Загалом, бюджетування – стандартизований процес,
відповідно самостійно розроблених підприємством та загальновизнаних вимог і
процедур. До яких відносяться: розроблення бюджетів за всіма підрозділами,
що сприяє поліпшенню координації дій усередині підприємства; забезпечення
єдиного процесу щодо підготовки, аналізу і затвердження бюджетів;
дотримання з координованої діяльності між підрозділами підприємства при
розробленні бюджетів; структурованість бюджетів; обґрунтованість показників
бюджетів на основі досягнутих результатів, тенденцій, економічних чинників
та заданих темпів розвитку підприємства; відкритість бюджетів до змін
(надання менеджерам прав коригування показників бюджету, виявлення та
розв’язання потенційних проблем з метою постійного відслідковування змін в
обсягах виробництва і продажу); участь у бюджетуванні менеджерів
підрозділів, що відповідають за виконання бюджету.
Бюджетний «план-факт» аналіз є невід’ємною складовою бюджетування,
який полягає у порівнянні планових та фактичних показників в результаті
проведення факторного аналізу. Оскільки план набуває ознак бюджету лише
після реалістичної оцінки та корекції прогнозних показників, то планування
неформалізованих цілей і прогнозування формалізованих кількісних показників
є первинним етапом проведення фінансової роботи підприємства, а
бюджетування - вторинним.
Проміжною ланкою між прогнозними розрахунками і кінцевим бюджетом
є процес узгодження наявних альтернатив. Отже, до основних характеристик
бюджетування можна віднести високий рівень деталізації, формалізацію у
кількісному вираженні цільових показників, внутрішню спрямованість, тісну
інтеграцію з контролем та аналізом відхилень.
Таким чином, роль системи бюджетування полягає в тому, щоб надати всю
інформацію, показати рух грошових коштів, фінансових ресурсів, рахунків та
активів підприємства в максимально зручній формі для будь кого, навіть того
менеджера, який не надто добре розуміє всі тонкощі бухгалтерського обліку,
надати відповідні показники господарської діяльності в тій формі, яка була б
найприйнятнішою для відповідних управлінських рішень. Роль та місце
бюджетування можна розглядати двояко в сучасній фінансовій практиці: у
вузькому значенні – як підсистему управлінського обліку, яка має цільове
скерування, а завдяки цьому відповідні завдання та функції, а також складові
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елемент: об’єкти, методи та організаційні форми [1]. У широкому розумінні
бюджетування – це інформаційна система управління фінансово-грошовими
потоками всередині фірми на базі функціонування центрів відповідальності.
Список використаних джерел:
1. Зятковський І. В. Бюджет підприємства як інструмент управління
фінансовими ресурсами. Фінанси України. 2001. №7. С. 75-79
2. Сіра Ю.В. Бюджетування як інструмент управлінського обліку при
виробництві молочної продукції. Актуальні проблеми економіки. 2009.
№2 (92). С. 176–182.
3. Тарасюк М. В. Бюджетування в торговельних підприємствах та
об'єднаннях : дис... канд. екон. наук: 08.06.01. Київський національний
торговельно-економічний ун-т. К., 2006.
Ганна Даценко
к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МІСЦЕ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У
ПІДВИЩЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Системна модернізація державного внутрішнього фінансового контролю
(як загалом, так і в частині забезпечення фінансової безпеки державних
підприємств, зокрема) відповідно до європейських стандартів і принципів,
орієнтована на посилення об’єктивності та неупередженості контрольної
діяльності керівників підприємств дeржавнoго сeктора, оптимальність і
збалансованість
їх
інституціональної
здатності
та
ефективізацію
функціональної спрямованості.
Разом із тим, відповідно до чинної системи законодавчого та нормативного
регулювання державного фінансового контролю, а також враховуючи нові
вимоги до формування повноцінної парадигми державного внутрішнього
фінансового контролю, що відповідає стандартам і принципам ЄС, схематично
представлено систeмоутворюючі домінанти механізму фінансового контролю в
контексті підвищення фінансової безпеки державних підприємств із
врахуванням діючої моделі державного фінансового контролю в Україні (рис.
1.). Для дієвості роботи механізму в частині підвищення фінансової безпеки
державних підприємств необхідним є дотримання наступних вимог
функційного забезпечення: oптимiзaцiя стрyктyри капiтaлy та фyнкцioнaльних
aктивiв пiдприємствa; свoєчаснe нiвeлювання й yправлiння фiнaнсoвими
ризикaми; зaбeзпeчeння oптимальнoї комбінації рiзних aнтикризoвих операцій
на пiдставi iєрaрхiї кризoвих подій; фoрмyвання і кoнтрoль за рyхoм грoшoвих
пoтоків у чaсi та прoстoрi.
Таким чином, формування механізму фінансового контролю державних
підприємств потрібно розглядати у нерозривному взаємозв’язку із чинною
нормативною базою системи державного фiнaнсoвoго кoнтрoлю шляхом
визначення його системоутворюючих елементів і функціональних та
iєрархiчних зв’язкiв між ними з метою забезпечення фінансової безпеки.
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Система фінансового контролю в Україні упродовж тривалого періоду
характеризується трансформаційними процесами, які визначаються переходом
від контрольної діяльності, зосередженої на виявлeннi пoрyшень, до кoнтролю,
орієнтованого на попередження пoрyшень та фoрмyвання цілісної системи
фінансового контролю як на загальнодержавному рівні, так і на регіональному
чи місцевому рівнях, що передбачає ефективність та результативність
контрольних дій.
На шляхy формування засад щодо розвитку прогресивної парадигми
державного фінансового контролю в Україні бyлo зрoблeно низкy важливих
крoків. Зокрема, розширення повноважень Рахункової палати України та
Державний фінансовий контроль – забезпечення об’єктивного, доцільного і ефективного формування,
розпорядження та використання фінансових ресурсів державних підприємств
Забезпечення фінансової безпеки державних підприємств – підсилення діагностичної функції державного
фінансового контролю в контексті підвищення фінансової безпеки державних підприємств
Державний зовнішній фінансовий контроль
Верховна Рада України (законодавча влада)

Державний
внутрішній
фінансовий
контроль
реформується у відповідності до стратегій реформування
системи управління державними фінансами на 2017– 2020
роки та Стратегій реформування державного управління на
2016–2020 роки

Рахункова палата України (незалежний орган
контролю )
- в Конституції України не закріплено статус
Вищого органу державного аудиту;
- закріплені норми щодо застосування Рахунковою
палатою у своїй роботі основних принципів
діяльності INTOSAI та міжнародних стандартів
вищих органів фінансового контролю ISSAI;
- проведення зовнішнього аудиту та зовнішнього
оцінювання (фінансовий аудит, аудит ефективності,
експертизи, аналізу);
- посилення співпраці з Верховною Радою України
(Закон України «Про Рахункову палату», 2016 р.)

Кабінет Міністрів України
Міністерство фінансів України
Державна
аудиторська
служба України

Внутрішній
контроль

Державна
фіскальна
служба
України
Гармонізація
внутрішнього контролю
і внутрішнього аудиту

Державна
казначейська
служба України

Внутрішній
аудит

Зовнішні та
внутрішні
ризики та
загрози

Фінансова безпека держави – збалансованість фінансових ресурсів держави та фінансової стійкості фінансової
системи
Механізм фінансового контролю у підвищенні фінансової безпеки державних підприємств
Функційне забезпечення механізму: oптимiзaцiя стрyктyри капiтaлy, фyнкцioнaльних aктивiв
yправлiння фiнaнсoвими ризикaми тощо

Фінансова безпека державних підприємств – забезпечення фінансової рівноваги та стабільності фінансових
параметрів розвитку державних підприємств

Рис.1. Місце механізму фінансового контролю у підвищенні
фінансової безпеки державних підприємств
* власна розробка автора

закріплення її незалежності було досягнуто завдяки ухваленому в 2015
році Закону України «Про Рахункову палату»; вiдбyлoсь рoзмeжування
пoвнoважень oрганy державного фінансового контролю – Дeржавної
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ayдиторської служби та Мiнiстерства фiнансiв в частині формування і
кooрдинації політики державного внутрішнього фiнaнсового кoнтрoлю:
цeнтральний пiдрoзділ гармонізації ДВФК увійшов у структуру Міністерства
фінансів України в 2017 році, а Державна аудиторська служба України булa
вивeдeна з-під впливy Міністра фінансів та стала пiдкoнтрoльною
бeзпосередньо Кaбiнетy Мiнiстрiв України [1].
Ці зміни свідчать про поступову імплементацію міжнародних норм і
принципів у вітчизняне правове поле, що, в свою чергу, є запорукою
формування ефективного механізму фінансового контролю державних
підприємств в контексті підвищення їх фінансової безпеки.
Однак, чинна система вітчизняного нормативного регулювання
фінансового контролю потребує подальшого вдосконалення для досягнення
цілей, що відповідають пріоритетам закріплення об'єктивного, прозорого та
неупередженого фінансового контролю, який сприятиме підвищенню рівня
фінансової безпеки як держави в цілому, так і державних підприємств, зокрема.
Так, система державного фінансового контролю, яка функціонує на сьогодні в
Україні, не в повній мірі враховує основні принципи систем державного
фінансового контролю країн ЄС, зважаючи на основні вимоги до
удосконалення існуючого державного та адміністративно-територіального
устрою, узгодженості із загальними принципами та пріоритетами фінансової і
майнової політики, а також з процесом реформ, що відбуваються у цій сфері.
Спроби реформування з урахуванням вітчизняних особливостей
контрольного процесу в державному секторі та досвіду європейських
розвинутих країн поступово впроваджуються в практику. Але це потребує
певного часу та зусиль усіх учасників контролю. Активна участь у гармонізації
міжнародних партнерів сприятиме підвищенню рівня відповідності
внутрішнього державного фінансового контролю стандартам європейських
країн.
Висновки. Таким чином, реалізація вищеокреслених напрямів відповідає
пріоритетам подальшого розвитку прогресивної парадигми державного
фінансового контролю в Україні як важливого механізму фінансового
контролю у підвищенні фінансової безпеки державних підприємств та пoтрeбує
пoдальших ґрунтовних розвідок і наукових дискyсій у цьoмy нaпрямі.
Список використаних джерел:
1. Аналіз чинної нормативної бази системи контролю за використанням
публічних фінансів в Україні [Електронний ресурс] / під заг. кер. проекту А.
Андрушківа. – Київ: ГО «Центр UA», 2018. – 42 с. – Режим доступу :
https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/PFC-Legislation-Analysis_ukr.pdf
(дата звернення: 21. 12. 2018)
2. Даценко Г. В. Проблеми та перспективи підвищення фінансової безпеки
суб’єктів господарювання / Г. В. Даценко // Evropský časopis ekonomiky a
managementu. – 2019. – Svazek 5. – Vydania 2. – S. 209–216.
3. Даценко Г. В. Розвиток ефективного фінансового контролю суб’єктів
господарювання / Г. В. Даценко // Development of modern science: the experience
of European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. –
1st ed. – Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2019. – 312 p. – P. 74–96.
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Олександр Денисюк
д.е.н., професор кафедри обліку та оподаткування
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РІВЕНЬ ДОСТАТНОСТІ ГОТІВКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА
Грошові активи – це найцінніші активи суб’єкта господарювання. Вони
мають абсолютну ліквідність. Найбільш важливим це є в умовах ринкової
економіки, коли діяльність суб’єктів господарювання має непростий
динамічний процес, який ускладнюється циклічним характером обігу грошових
коштів.
Тому одним із головних напрямів діяльності підприємства є здійснення
ефективної
політики
управління
грошовими
активами.
Грошові активи необхідно розглядати як одну із форм обов’язкових
інвестицій
підприємства
в
оборотні
активи.
Проте, утримання надлишкових запасів грошових активів для
підприємства пов'язане зі значним фінансовим ризиком. Так, надлишкове
інвестування у грошові активи призводить до втрат від нераціонального
використання коштів через виведення частини капіталу підприємства з обороту
для зберігання його у формі грошових активів. З іншого боку, недостатній
розмір грошових активів призводить до прострочення погашення боргових
зобов’язань та накопичення боргів і відповідно штрафів, пені та погіршення
ділового іміджу суб’єкта господарювання. Це у кінцевому випадку може
призвести до банкрутства підприємства. Саме тому серед управлінських
завдань провідне місце займає проблема оптимального розміру та складу
грошових
активів.
Для визначення оптимальної суми потрібних грошових активів
використовуються різні моделі управління грошовими коштами. Є дві найбільш
розповсюджені.
Одна з таких моделей належить В. Баумолю. Суть її полягає у тому, що
підприємство починає працювати, маючи максимально потрібний для нього
рівень грошових коштів і потім постійно витрачає їх протягом деякого часу. Усі
кошти, що надходять від реалізації товарів і послуг підприємство вкладає в
короткострокові цінні папери. Як тільки запас грошових коштів закінчується,
то підприємство продає частину цінних паперів і тим самим поповнює запас
грошових коштів до початкової величини.
Відповідно до цієї моделі , максимальний обґрунтований залишок
грошових коштів на майбутній період розраховується за формулою:

ГКмах = √

2∗Вк ∗Пгк
СПкфв

, де

ГКмах - максимальний залишок грошових коштів;
Вк - витрати по обслуговуванню однієї операції поповнення грошових
коштів;
Пгк - планова потреба в грошових коштах;
Вз - рівень витрат доходів при забезпеченні грошових коштів.
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Виходячи з цього, середній запас грошових коштів відповідно до цієї
ГК
моделі визначається як половина максимального їх залишку, тобто: мах .
2
Друга модель управління грошовими коштами запропонована Мертоном
Міллером і Даніелем Орром.
Модель Міллера – Орра - це більш складний варіант розрахунку
оптимального розміру залишків грошових коштів. Залишки грошових коштів за
даною моделлю визначаються в декілька етапів:
1. Потрібно встановити мінімальну величину грошових коштів, яку
необхідно постійно мати на розрахунковому рахунку.
2. Необхідно визначити варіанти щоденного надходження коштів на
розрахунковий рахунок (В).
3. Визначити витрати (Вз ) по зберіганню коштів на розрахунковому
рахунку і витрати (Вп ) за взаємним перетворенням грошових коштів і цінних
паперів.
4. Обчислити розмір залишку грошових коштів на розрахунковому
рахунку (Р) за формулою:
3 3∗В ∗В
п
Р=3∗ √
4 ∗ Вз

5. Визначити вищу межу коштів на розрахунковому рахунку ( ГКмах ), при
перевищенні якої необхідно частину грошових коштів перевести в
короткострокові цінні папери:
ГКмах = ГКмін + Р
6. Визначити точку повернення Тп - величина залишку грошових коштів
на розрахунковому рахунку, до якої необхідно повернутися, якщо фактичний
залишок коштів на рахунку виходить за межі інтервалу (ГКмах , ГКмін ):
Р
Тп = ГКмах +
3
Таким чином, управління грошовими активами є складною, але дуже
важливою складовою загального управління оборотними активами
підприємства, що полягає у визначенні оптимального залишку грошових
активів з метою забезпечення постійної платоспроможності підприємства і
одночасно максимально повного використання ним своїх активів.
Список використаних джерел:
1.
Остафійчук С.М. Грошові кошти та їх еквіваленти як об`єкт
бухгалтерського обліку. Баланс. №12. 2018. 45-47 с.
2.
Скоробогатова В.В. Грошові кошти як основна складова
монетарних активів: економічна та облікова сутність поняття. Вісник ЖДТУ.
№1(59). 2017. 193 с.
3. Чабанюк О.М., Балецька Т.І. Звіт про рух грошових коштів та його місце
в управлінні підприємством. Економічний простір. №9. 2019. 250-255 с.
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Оксана Дзюба
к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ: АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ
РЕФОРМУВАННЯ
Закупівлі за державні кошти завжди були в центрі уваги державних
контролюючих органів та громадскості. Реформа публічних закупівель суттево
змінила та змінює підході до закупівель за державні кошти шляхом
запровадження прозорої електронної системи закупівель, що є важливою
передумовою формування сприятливих умов для економії бюджетних коштів та
розвитку міжнародної співпраці.
В шірокому розумінні публічні закупівлі – це механізм взаємодії усіх
суб’єктів, що мають відношення до витрачання коштів державного бюджету
України (замовників, учасників, контролюючих органів, громадскості). І,
оскільки, закупівлі за державні кошти завжди були в центрі уваги та
потребувала змін з 2016 року розпочалася реформа публічних закупівель, яка
суттево змінила та змінює підході до закупівель за державні кошти шляхом
запровадження прозорої електронної системи закупівель, що є важливою
передумовою формування сприятливих умов для економії бюджетних коштів та
виконання вімог міжнародної спільноти.
Дослідження питань публічних закупівель не знайшло широкого
поширення в теоретичних працях вітчизняних науковців, відтак, переважна
більшість публікацій носять прикладний характер. Серед авторів слід
відмітити: Дзюба О.М., Дуброва Я., Колосок С.І., Олефір А.О., Откаленко О.М.,
Панченко О.В., Шатковський О., Яременко С. та інші. Проте, незважаючи на
велику кількість наукових публікацій, досі залишаються невирішеними низка
питань, що стосуються реформування сфери публічних закупівель в Україні.
Законодавство у сфері публічних закупівель в Україні виступає
фундаментальною основою, яка визначає принципи, поняття та процедури під
час закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.
У грудні 2015 року Верховною радою Україні було прийнято Закон
України «Про публічні закупівлі», який започаткував поетапне впровадження
фактично нової концепції в сфері закупівель – електронні закупівлі.
До 1 квітня 2016 року в Україні публічні (державні) закупівлі
здійснювалися відповідно до Закону України «Про здійснення державних
закупівель» в паперовій формі та з обов’язковим оприлюднення інформації про
такі закупівлі на єдиному веб-порталі [1, 2].
Загалом реформування публічних закупівель в Україні здійснюється
відповідно до Стратегії реформування системи публічних закупівель («дорожня
карта») від 24 лютого 2016 р. № 175-р 3, метою якої є створення сучасної і
дієвої системи публічних закупівель, спрямованої на створення конкурентного
середовища та подальший розвиток добросовісної конкуренції у сфері
закупівель в Україні, а також забезпечення виконання міжнародних зобов’язань
України у сфері публічних закупівель шляхом послідовної адаптації
законодавства України до стандартів ЄС протягом 2015 - 2022 років [3].
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Основні завдання та напрями, завдання та очікувані результати реалізації
стратегії узагальнено в табл. 1 [3].
Таблиця 1 – Основні напрями, завдання та очікувані результати реалізації
стратегії реформування публічних закупівель в Україні
Напрями реалізації стратегії

Завдання реалізації стратегії

гармонізація законодавства
України у сфері публічних
закупівель з відповідними
нормами aquis ЄС відповідно
до Угоди про асоціацію

виконання Україною
зобов’язань у сфері
публічних закупівель, що
випливають з Угоди про
асоціацію та Угоди СОТ про
державні закупівлі від 1994
року
забезпечення раціонального
та ефективного використання
бюджетних коштів

інституційний розвиток,
належне матеріальнотехнічне та кадрове
забезпечення, оптимізація
взаємодії регуляторних та
контролюючих органів у
сфері публічних закупівель
та управління державними
фінансами
створення та розвиток
системи електронних
закупівель з урахуванням
вимог та стандартів ЄС,
кращої міжнародної
практики

розвиток системи
професійної підготовки
спеціалістів з питань
публічних закупівель
міжнародне співробітництво
у сфері публічних закупівель
та підвищення іміджу
України

підвищення ефективності
процесу закупівель та
подолання корупції шляхом
підвищення професійності
органів у сфері закупівель,
здійснення заходів із
запобігання та протидії
корупції, запровадження
механізму електронних
закупівель та участі
громадськості в проведенні
моніторингу
підвищення правової
визначеності та створення
ефективної системи боротьби
з порушеннями

Очікувані результати
реалізації стратегії
забезпечити функціонування
ефективної системи
публічних закупівель, що
відповідає міжнародним
стандартам прозорості,
доступності, стабільності та
конкурентності
привести законодавство
України у сфері публічних
закупівель у відповідність з
вимогами директив ЄС та
Угоди СОТ про державні
закупівлі

забезпечити функціонування
електронних закупівель в
Україні

знизити рівень корупції у
сфері публічних закупівель;
підвищити рівень довіри
бізнесу і суспільства до
системи публічних
закупівель;
оптимізувати витрати у
системі публічних закупівель

Система закупівель функціонує за допомогою своєї інституційної
структури. Це звичайно, замовники та учасники – суб’єкти господарювання, які
беруть участь або мають намір брати участь в закупівлях, а також державні
органи, які забезпечують координацію та контроль у сфері публічних
закупівель, а також державні органи (Міністерство економічного розвитку та
торгівлі, Державна фінансова інспекція/аудиторська служба, Антимонопольний
комітет України, Державне казначейство та інші).
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ProZorro (укр. Прозоро — відкрито, безпосередньо) — системна реформа
тендерного процесу в електронних публічних та державних закупівлях в
Україні [4].
Принципи Prozorro складаються з 3-х основних компонентів (табл. 2).
Таблиця 2 – Основні компоненти, на яких базуються принципи Prozorro [4]
1 компонента

2 компонента

3 компонента

Сучасна гібридна електронна система
побудована за принципами open source.
Під гібридною моделлю, на відміну від
моно- та мульти-платформених,
розуміється така взаємодія центрального
державного модулю та комерційних
майданчиків, коли вся інформація наявна в
центральній базі даних транслюється
через майданчики, які відповідають за
залучення та обслуговування клієнтів.
Розробка системи юридично відбувалось
відомою NGO Трансперенсі Інтернешнл.
Код системи є абсолютно відкритим,
відповідно до ліцензії Apache 2.0, його
можна вільно скачувати та
використовувати

«Всі бачать все» —
офіційний слоган
реформи. Після
закінчення тендеру в
електронній системі
можна побачити всю
інформацію стосовно
поданих пропозицій всіх
учасників, рішень
тендерної комісії, всі
кваліфікаційні документи,
тощо. Ця інформація
доступна через зручний
модуль аналітики для
широкого загалу

Золотий трикутник
Golden triangle of
partnership —
унікальне
об'єднання бізнесу,
влади та
громадянського
суспільства задля
просування змін,
що дозволяє
підтримувати
високий рівень
довіри між
основними
стейкхолдерами
під час реформи

Система Prozorro використовує комерційні онлайн-майданчики для
реєстрації та підключення користувачів та організаторів.
Таким чином, можна зробити висновок, що реформування передбачає
посилення відповідальності у галузі закупівель, впровадження нових
електронних інструментів.
Список використаних джерел:
1. Про публічні закупівлі: Закон України від 10.12.2016
URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19 (дата звернення 18.03.2020р.).
2. Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та
деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних
закупівель
від
19
вересня
2019
року
URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19 (дата звернення 18.03.2020р.)
3. Про Стратегію реформування публічних закупівель («дорожню карту»):
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 175-р
URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/175- 2016-%D1%80 (дата звернення
18.03.2020р.)
4. https://prozorro.gov.ua
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Тетяна Китaйчук
к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ДИСКОНТУВАННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Дисконтування – це процедура переведення майбутньої вартості грошей у
поточну (теперішню). Цей фінансовий термін пов’язаний зі знеціненням
грошей у часі: купівельна спроможність однієї і тієї ж суми у майбутньому й
зараз буде різною. Причини цього: інфляція – в сучасних умовах вона існує
завжди, особливо у довгостроковому періоді; упущені економічні вигоди від
використання грошей – краща альтернатива у використанні грошей. ризик
неотримання платежу – борг може бути неповернутий.
З 29 жовтня 2019 року підприємства мають проводити дисконтування
абсолютно усієї довгострокової дебіторської заборгованості [1]. До цього часу
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» вимагало за теперішньою вартістю
відображати тільки довгострокову дебіторську заборгованість, на яку
нараховуються відсотки. Варто зазначити, що щодо відсоткової довгострокової
дебіторської заборгованості, якщо вона в договорі прописано ринковий
відсоток, то теперішня їх вартість і так, практично, дорівнює номіналу.
Отже, що змінилося в П(С)БО 10 [2].
Таблиця 1 – Зміни в П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»
П(С)БО 10

Було до 29 жовтня 2019
року

Стало

Пункт 12

Довгострокова дебіторська
заборгованість,
на
яку
нараховуються відсотки,
відображається у балансі за
її теперішньою вартістю

Довгострокова
дебіторська
заборгованість
відображається у балансі за її
теперішньою вартістю

На сьогодні будь-яка грошова довгострокова дебіторську заборгованість
має бути оцінена за теперішньою (дисконтованою) вартістю. Під це правило
потрапляє тільки грошова дебіторська заборгованість, за якою передбачаються
майбутні платежі. Що стосується негрошової довгострокової дебіторської
заборгованості, то за нею дисконтування застосовуватися не буде, адже така
процедура ґрунтується на теорії вартості саме грошей у часі. Отже, тепер
безвідсоткову довгострокову позику (довгострокову безвідсоткову поворотну
фіндопомогу) і дебітор, і кредитор зобов’язані дисконтувати.
Відповідно до П(С)БО 10, дисконтування дебіторської заборгованості
необхідно здійсювати на дату балансу. Якщо підприємство надавало
довгострокову позику декілька років назад, а до її погашення залишається
більше ніж 12 місяців, то на найближчу дата балансу (31 грудня 2019 р.)
необхідно було провести її дисконтування.
Якщо дебіторська заборгованість на дату балансу (31.12.2019 р.) стає
поточною, тобто буде погашена протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу
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вже не дисконтуються. Щодо поточної дебіторської заборгованості, то тут усе
як і раніше – її облік ведеться за первісною вартістю.
Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім
придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу),
включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для
визначення чистої реалізаційної вартості обчислюється величина резерву
сумнівних боргів (п. 7 ПБО 10).
Дисконтувати дебіторську заборгованість мають усі підприємства:
- великі;
- середні;
- малі;
- мікро підприємства, які підпадають під дію НП(С)БО 25;
- платники єдиного податку 3 групи;
- комунальні неприбуткові підприємства та інші, хто використовує
систему НП(С)БО;
- ті, хто використовує МСФЗ.
Для здійсненення дисконтування необхідно визначити: часовий період – це
загальний період існування грошових потоків (2 роки, 3 роки, 4 роки і т.д.);
частоту надходжень – це як часто відбувається надходження грошей (частота
погашення заборгованості). Наприклад, щоквартально, 2 рази на рік,
щорічно;
ставку дисконтування – це той відсоток, який буде
використовуватися для розрахунків. Такі показники як період та частота
погашення можна одержати з договору, по якому виникла заборгованість
(наприклад, з договору позики). Ставку дисконтування, яка визначається
самостійно і залежить від професійної думки економіста, фінансиста чи
бухгалтера. Чим ставка дисконтування більша, тим менша теперішня (поточну)
вартість. Законодавство не дає ніяких конкретних вказівок чи обмежень.
Міністерство фінансів у серпні 2020 року видало Інформаційне
повідомлення щодо ставки дисконтування довгострокової дебіторської
заборгованості та довгострокових зобов’язань [3]. Мінфін зазначає, що , ставка
дисконтування складається з трьох складових:
- відсоткова ставка на позикові кошти – це та винагорода, яку отримав би
кредитор, якби надав у користування на певний строк певну суму коштів;
- відсоткова ставка кредитного ризику – ризик, який враховує кредитор у
разі неповернення позиченої суми;
- очікувана процентна ставка інфляції.
Під час визначення ставки дисконту враховуються ризики, крім ризиків,
що були враховані під час визначення майбутніх грошових потоків.
Практичні аспекти визначення ставки дисконтування безвідсоткової
довгострокової дебіторської заборгованості містять пропозиції щодо
визначення ставки дисконтування. На практиці можливе обрання наступних
ставок:
- ринкову ставку відсотка, яка використовується в операціях з
аналогічними активами. Про рівень ринкових ставок у певний період свідчать
також статистичні дані банків оприлюднені на офіційному вебсайті НБУ;
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- ставку відсотка на можливі позики, які може отримати конкретне
підприємство;
- ставки, які визначаються на основі безризикової ставки, скоригованої на
ризики, пов’язані з такою заборгованістю. У якості безризикової ставки може
бути використана ставка дохідності за облігаціями внутрішнього державного
займу, ставка відсотка за інвестиціями або банківськими депозитами на
аналогічний термін і на аналогічних умовах;
- ставку, розраховану за методом середньозваженої вартості капіталу
підприємства. Така ставка показує середню дохідність, якої очікують власники
(інвестори) підприємства, вкладаючи в нього кошти.
Розглянуті ставки постійно змінюються. В разі суттєвої зміни ставки варто
провести уточнення оцінки теперішньої вартості заборгованості та відповідні
коригування.
Отже, як бачимо, питання дисконтування довгострокової дебіторської
заборгованості неврегульоване і потребує подальшого дослідження.
Список використаних джерел:
1. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів
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змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z072599#Text
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Інна Копчикова
к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ КОНТРОЛЮ
ТОВАРНИХ ВТРАТ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
Теорія і практика господарювання торговельних мережевих структур
свідчать, що товарні втрати – найважливіший об’єкт управління. У практичній
діяльності торговельної мережі товарні втрати є каталізатором, який обмежує
прибутковість, тому вони потребують подальших досліджень та уваги
науковців у системі оцінки результатів господарювання.
Перехід до торгівлі шляхом самообслуговування – потужний каталізатор
зростання цієї проблеми. Звичайно, самообслуговування збільшує товарообіг
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втричі і на чверть підвищує прибутковість, однак і втрати збільшуються у дватри рази.
Важливою проблемою для більшості українських підприємців залишається
ставлення до внутрішньої безпеки і запобігання втратам як до однієї з
другорядних сфер діяльності підприємства. Це виявляється в нерозумінні
актуальності проблеми, необхідності фінансування відповідних програм за
принципом залишковості і невикористання очевидних інструментів обліку і
контролю.
Проблеми формування та розвитку системи внутрішнього контролю
здійснили такі науковці, як С.В. Бардаш [1], В.Т. Лозинський [3], В.М. Яценко
[4]. Бардаш С.В. доводить необхідності трансформації парадигми внутрішнього
контролю, пов’язаної з необхідністю запровадження внутрішнього контролю
щодо бізнес-фактів внутрішнього та зовнішнього середовища суб’єкта
господарювання. Яценко В.М. розглядає проблеми функціонування
внутрішнього контролю на підприємствах України і надає пропозиції щодо їх
вирішення, як на державному рівні, так і на рівні підприємства.
Необхідно підкреслити, що на сьогодні існують розробки в сфері
застосування організаційно-економічних методів для побудови системи
управління підприємством загалом або деякими процесами його діяльності
зокрема. В процесі проведеного нами дослідження виявлено, що питанню
управління та скорочення товарних втрат, особливо, їх економічному аспекту,
приділено недостатньо уваги. Навіть у тих працях, де вони розглянуті з точки
зору їх факторного аналізу, відсутні методи мінімізації товарних втрат у
торговельних мережах.
Управління втратами – це складний багатогранний процес, який включає
управлінські дії, метою яких є досягнення певного визначеного результату
діяльності підприємства торгівлі та його конкурентоспроможності на ринку. В
сучасних умовах управління втратами означає створення єдиної, раціональної
чітко та безперебійно функціонуючої системи з певними цільовими
установками та взаємопов’язаними елементи. Управління втратами – це процес
цілеспрямованого формування оптимального рівня втрат підприємства.
Критерієм оптимізації є мінімум витрат.
В основу побудови системи управління товарними втратами на
підприємстві роздрібної торгівлі покладено принцип детермінізму (причиннонаслідковий зв’язок). Кожна частина сукупної величини товарних втрат
формується на конкретному етапі і є результатом (здебільшого негативного
характеру) конкретних дій або бездіяльності. Такими етапами є процеси:
транспортування товарів від постачальників до рітейлера; зберігання продукції
на складах роздрібного торговельного підприємства; реалізації товарів
кінцевому споживачу. При цьому дана сукупна величина безпосередньо
впливає на більшість економічних показників діяльності торговельного
підприємства, таких як: витрати, дохід, прибуток, рентабельність бізнесу. На
підставі проведеного дослідження в системній послідовності сформульовано
такі етапи управління товарними втратами та організаційні й економічні
методи, які можливо застосувати для вирішення завдання зниження товарних
втрат (табл. 1).
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Таблиця 1 – Процесно-методичне забезпечення мінімізації товарних
втрат торговельних мереж
№
пор.
1

1
2

Етапи процесу
зниження товарних
втрат
2
Облік даних по
товарних втратам
Економічний аналіз
отриманих даних

3
Розробка заходів зі
скорочення величини
товарних втрат

4

Контроль виконання
заходів

5

Планування рівня
товарних втрат на
наступний період

Організаційні методи

Економічні методи

3
Виділення центрів
виникнення товарних втрат

4
Систематичний облік
товарних втрат

Виявлення причин
утворення товарних втрат

Економічний аналіз
отриманих даних з
розрахунком їх впливу
на основні економічні
показники

Розробка заходів зі
скорочення величини
товарних втрат з
виділенням центрів
відповідальності за
реалізацію заходів.
Регламентація прийнятих
рішень (накази,
інструкції, тренінги)
Контроль дотримання
встановлених нормативів
і реалізованих заходів

Економічна оцінка
реалізації заходів, що
проводяться

Регламентація
встановленого рівня
товарних втрат

Нормування рівня
товарних втрат
торговельної мережі

Економічне
обґрунтування
розроблених заходів

Головна мета розробки процесно-методичного забезпечення скорочення
величини товарних втрат. Системний підхід до об’єкта дослідження виражався
його елементним аспектом. Так, товарні втрати, наприклад, розглянуті з точки
зору джерел їх появи на підприємстві, за чинниками, що впливають на їх
величину. Процес утворення втрат торговельної організації розбитий на стадії
виникнення. Структурний аспект системного підходу виражається в тому, що
система управління товарними втратами на підприємстві торгівлі працює з
вхідними і вихідними даними. Показники величини товарних втрат надходять в
єдиний центр (відділ обліку) після здійснення процесу інвентаризації і
актування. На цьому етапі вхідними є дані проведених інвентаризацій,
інформація по актах списання продукції, а також нормативи товарних втрат (як
результат попереднього циклу). Специфіка роздрібної торгівлі і мета
дослідження, що проводиться, обумовлюють збір даних диференційовано по
кожній групі товарів. Вихідними даними цього етапу є величина товарних
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втрат, розподілена залежно від джерел їх виникнення, що, у свою чергу, є
вхідними даними для етапу їх аналізу. На цьому етапі товарні втрати
досліджуються й аналізуються з точки зору їх структури, частки товарообороту за
конкретною групою товарів за конкретний період, частки в загальній сумі витрат.
Вихідними даними на етапі аналізу є економічні показники рівня товарних
втрат до товарообігу, рівня товарних втрат у витратах підприємства (надходять
на етап розробки заходів щодо зниження втрат як вхідні дані), а також
інформація про природний убуток і можливі втрати від крадіжок (надходять на
етап нормування природного убутку як вхідні дані).
Також вихідними даними етапу розробки заходів виступають інструкції,
накази, регламенти щодо діяльності структурних підрозділів торговельного
підприємства, наприклад, програми тренінгів відділу по роботі з персоналом.
Розробка регламентів – початковий і правильний опис усіх процесів, особливо
тих, неправильне або навмисне викривлення яких призводить до заподіяння
шкоди – одне з першочергових завдань у налагодженні системи запобігання
втратам. Усунувши можливості втрат, підприємство значно скоротить ризик
нанесення шкоди, та досягнувши відсутності бажання персоналу до
шахрайства, повністю збереже цінності та майно, отримає актив безпеки –
лояльного працівника [2].
Завдання блоку контролю є визначальним, оскільки описані етапи
працюють у сфері людських відносин. Вхідні дані – нормативні показники
роботи, інструкції для структурних підрозділів. Вихідними даними етапу
контролю виступають кінцеві результати діяльності зі зниження товарних втрат
на підприємстві роздрібної торгівлі.
Наступний етап планування величини товарних втрат у відносних
величинах важливий для постановки подальших цілей і їх реалізації. Вхідними
даними тут є результати діяльності підприємства торгівлі за минулі періоди.
Вихідні дані – рівень товарних втрат – замикають модель, що розглядається, і є
вхідною інформацією при обліку в подальших періодах. Важливою складовою в
моделі зниження товарних втрат є етап розробки нормативів товарних втрат,
норм природного убутку. При цьому нормативи товарних втрат доцільно
розробляти рітейлеру самостійно, оскільки ці величини залежать від рівня
технологічності підприємства, кількості магазинів, об’єднаних у мережі,
формату.
Отже, оцінка ефективності виконання завдань внутрішнього контролю
товарних втрат
та чітке визначення обов’язків досягається чіткою
регламентацією послідовності здійснення операцій з виявлення та списання
товарних втрат.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
Бухгалтерський облік – це система фіксування інформації про всі
операції, які відбуваються в установі. Вона побудована таким чином, щоб
найкраще та найповніше фіксувати дані про стан та використання фінансових,
матеріальних та трудових ресурсів установи.
В системі обліку можна виділити чотири основних складові:
- суб’єкт здійснення бухгалтерського обліку;
- об’єкт бухгалтерського обліку;
- обліковий процес;
- результат облікового процесу.
Суб’єктом обліку є служба бухгалтерського обліку установи. Об’єктом
бухгалтерського обліку, що підлягає дослідженню є фонд оплати праці.
Процесом є формування підстав та здійснення видатків бюджетними
установами. Результатом є зведена розрахунково-платіжні відомість, звітність в
частині узагальнення інформації стосовно видатків на оплату праці.
Відділ бухгалтерського обліку очолює головний бухгалтер. На дану
посаду він призначається за поданням начальника відділу освіти, з
узгодженням директора. Функції служби бухгалтерського обліку визначені в
Законні України «Про бухгалтерський облік». В процесі своєї діяльності
бухгалтера керуються, в першу чергу – нормативно-правовими актами держави
та іншими нормативними документами, вимогами до ведення та головною
метою обліку на підприємстві, в установі, організації. Для організації роботи
служби бухгалтерського обліку розроблено спеціальне положення – наказ про
облікову політику. В ньому визначаються основні засади ведення в установі
обліку та обрані варіанти обліку із загальноприйнятих чинним законодавством.
Бухгалтерський облік фонду оплати праці розпочинається із формування
документів. Їх можна розбити на три блоки, які представлені на рис. 1.
Головний бухгалтер несе відповідальність за належний рівень
проведення фіксування в системі бухгалтерського обліку операцій, а за
організацію роботи служби бухгалтерського обліку в першу чергу відповідає
керівник адміністрації.
Влаштування нового працівника на роботу, то на нього формується наказ
про прийняття на роботу. Після цього у відділі кадрів оформляють трудову
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книжку, та формують новий штатний розпис, в який включають нового
співробітника.
Підставою для нарахування заробітної плати працівнику установи є наказ
про зарахування його на роботу. Слід відмітити, що заробітну плату працівнику
в бухгалтерії розпочинають нараховувати із дня прийняття його на роботу.
При визначенні заробітної плати враховуються стаж роботи працівника,
рівень його знань, вмінь практичного досвіду, а також очікуваної корисності від
його роботи. В бюджетній установі заробітна плата визначається на більш
врегульованих нормативах та критеріях. Законодавством чітко визначені
розміри заробітної плати державних службовців та інших працівників
бюджетних установ. Проте, вони диференціюються в залежності від різних
обставин та професійних характеристик співробітників бюджетної установи.

Заробітна
плата

Документи по оформленню
на роботу

Документи про нарахування
заробітної плати

Документи про виплату
заробітної плати

Рисунок 1. - Блоки документів, що відносяться до процесу бухгалтерського
обліку фонду оплати праці
Щодо заробітної плати, то законодавством є чітко визначений її
мінімальний розмір, наразі, з січня 2021 року становить 6000 грн.
В бухгалтерії бюджетної установи при визначенні суми, що підлягає до
виплати в майбутньому по кожному працівнику визначають:
- суму нарахованої заробітної плати виходячи із кількості відпрацьованих
днів;
- суму утримань;
- суму лікарняних (в разі наявності);
- суми індексації заробітної плати (зараз не застосовується, згідно
Положення №1048, згідно довідок Державної служби статистики);
- суми премій, надбавок, доплат, допомоги.
Індексація-механізм підвищення грошових доходів населення, що дає
можливість частково, або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих
товарів і послуг. Індексацію грошових доходів громадян зобов’язані проводити
всі підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та
господарювання, а також фізичні особи - підприємці, які використовують
працю найманих працівників. Індексація грошових доходів населення
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проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг
індексації, який встановлюється в розмірі 103%.
Підвищення грошових доходів населення у зв’язку з індексацією
здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому
опубліковано індекс споживчих цін. Індексації підлягають грошові доходи
громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового
характеру зарплата індексується в межах прожиткового мінімуму
встановленого для працездатних осіб (з січня 2021 р. – 2270,00 грн). При
підвищенні окладів значення індексу у місяці підвищення приймається за 1
або 100%. Місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці
не проводиться. Але, тільки, якщо сума підвищення заробітної плати
перевищить суму індексації.
Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком
розраховується індекс для проведення подальшої індексації. Якщо сума
підвищення заробітної плати менша ніж сума індексації, яка складається
на момент підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується
на суму підвищення зарплати.
До того ж, для підприємств i організацій, які перебувають
на госпрозрахунку, слід пам’ятати про таке: підвищення заробітної плати
у зв’язку зі зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному
у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом
про індексацію та Порядком № 1078.
Визначену суму оформляють в спеціальних картках обліку,
встановленого зразка. Саме в них відображається сума по кожній статі виплати.
Важливе значення для працівників – відіграє додаткова заробітна плата.
Додаткову заробітну плату (не перевищує 50% від основної заробітної плати,
крім випадків виплати допомоги на оздоровлення (виплачується до відпустки),
грошової винагороди (виплачується до професійних свят), та премій по
підсумках роботи за рік (за наявності економії фонду оплати праці) бухгалтерія
також нараховує за умови наявності для цього підстав, тобто:
1) заповненого табеля обліку робочого часу;
2) відповідного стажу роботи та категорії працівника;
3) наказів директора по закладу.
Табель обліку робочого часу формує і подає до двадцять восьмого числа
місяця головному бухгалтеру директор установи, чи відповідальна особа. В
даному документі визначаються відомості про кожного працівника, їх
перебування на лікарняному, у відрядженнях, тощо. Таким чином, саме на
основі даного документу (він є кінцевим з усіх документів, що формуються
для розрахунку розміру заробітної плати) визначається заробітна плата із
використанням арифметичних методів.
Після отримання табеля обліку робочого часу бухгалтер, провівши
відповідні розрахунки формує розрахунково-платіжну відомість. В ній
визначаються:
- прізвища всіх працівників та їх ідентифікаційні коди;
- кількість робочих та відпрацьованих днів;
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Заробітна плата
(нарахована за виконану
роботу)

- сума нарахованої заробітної плати, що складається з основної заробітної
плати по тарифному розряду, 20% надбавки, надбавки за вислугу років (за
наявності), лікарняних за рахунок фонду, за рахунок організації та Фонду
соціального страхування (за наявності).
- сума авансу (з 15 числа місяця).
- за вирахуванням (прибуткового податку (18%), військового збору (1,5 %),
профспілкового внеску (1%) та авансу за першу половину місяця (не більше
50%).
Процес призначення заробітної плати автоматизований за допомогою
програмного продукту Exell. Найпростішим способом є розробленого модуля
певного програмного продукту, в який можна експортувати підготовлені дані.
Це дозволяє спростити та прискорити процес обробки інформації. Зникає
потреба у проведенні значної кількості рутинних розрахункових робіт.
Система, в яку в якості параметрів введено вихідні дані про всіх працівників
самостійно проводить обробку даних та визначає розмір заробітної плати.
Видатки на оплату праці – це одна із найбільш питомих видів виплат, на
яку спрямовується значна кількість бюджетних асигнувань. В рамках
фінансового контролю досліджуються всі документи, які мають відношення до
формування розміру заробітної плати. (табл. 1).
Таблиця 1
Структура фонду оплати праці працівників бюджетної установи
Складові заробітної плати.
Посадовий оклад по тарифікації
Винагорода за вислугу років (стаж роботи)
Надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових окладів
Премія (за спеціальними системами і положеннями)
Доплата за поєднання професій
Матеріальна допомога
Винагорода за результатами роботи за рік
Оплата праці у вихідні та святкові дні
Інші надбавки і доплати (матерільна допомога, винагорода за результатами
роботи за рік, сума надана установою трудових і соціальних пільг працівникам)

Установа (відділ кадрів) має сформувати наказ про вихід працівника у
відпустку, згідно графіка відпусток, сформованого до початку календарного
року. Всі працівники перебувають у обов’язковій щорічній відпустці згідно
сформованого плану-графіку щорічних відпусток. На підставі цього наказу
можуть бути розраховані відпускні. Відсутність такого наказу позбавляє
бухгалтера права нараховувати працівнику заробітну плату. В свою чергу,
наказ на відпустку формує керівник на основі заяви працівника.
Для розрахунку суми відпускних в бухгалтерії виходять із розміру його
середньої заробітної плати за дванадцять місяців, що передують місяцю, коли
працівник пішов у відпустку. Згідно із законодавством, працівник має право на
отримання щорічної відпустки у випадку, якщо він пропрацював на одному
місці роботи шість і більше місяців. Розрахунок суми відпускних відбувається
на основі середньої заробітної плати, яку працівник отримував протягом
періоду його постійної роботи, тобто з дати його прийняття на роботу.
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Нарахування відрядних здійснюється бухгалтерією за умови наявності
відрядження працівника. Нарахування коштів на оплату витрат такого
працівника здійснюється виходячи із законодавчо-встановлених норм добових
та підтверджувальних документів про здійснені видатки.
Підставою для нарахування лікарняних працівнику є лікарняні листи та
протокол засідання комісії по соціальному страхуванні. Лікарняне нараховує
бухгалтер, розпочинаючи із першого дня перебування працівника на
лікарняному і закінчуючи останнім, який вказаний в лікарняному листі. Не
нараховується лікарняне на той день, який визначений в листі днем, з якого
працівнику призначено вийти на роботу. Оплачуються календарні дні
перебування на лікарняному.
Документи обліку нарахування заробітної плати

Розрахункова відомість

Платіжна відомість

Розрахунково-платіжна
відомість

Рисунок 2. - Документи, в яких відображається нарахування заробітної
плати
Бухгалтер проводять розрахунок суми лікарняних працівника, виходячи із
розміру його середньої заробітної плати за шість місяців, що передують
місяцю, коли працівник пішов на лікарняне.
Для виплати заробітної плати в установі використовувати два види
документів. Перший – це розрахункова відомість (список працівників установи
із визначенням розміру складових заробітної плати і відрахувань кожного із
них) та платіжна відомість.
Наразі, установа використовує електронні зарплатні картки, які
дозволяють зняти кошти з особового рахунку, відкритого для нього в установі
Ощадбанку установою, в системі «Банкінг». Для підтвердження розрахунків по
заробітній платі таким чином використовують казначейські виписки.
Узагальнюючим документом по розрахунках із заробітної плати є
меморіальний ордер №5 . В ньому містять зведені дані про суми нарахованої
заробітної плати, нарахувань на неї та утримань із неї. Згідно чинного
законодавства, з 2017 року застосовують нові зразки ордерів, визначеної форми
для бюджетних установ.
Список використаних джерел:
1. Про оплату праці: Закон України, прийнятий Верховною Радою України
від 20.03.95 р. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 108. (дата
звернення: 10.03.2021).
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України
від 01.06.99 № 996-XIV 71 із змінами та доповненнями 2 грудня 2010 року N
2756-VI. Відомості Верховної Ради України. 1999. №40. с. 821-828. (дата
звернення: 11.03.2021).
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Ірина Крупельницька
к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БІТКОЇН, ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ ЦИФРОВОЙ АКТИВ В
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
В Україні справжня популярність криптовалют почалася в 2014 році, коли
ентузіасти створили громадську організацію з розповсюдження, розвитку та
вивчення біткойнів та інших віртуальних валют у нашій країні - Bitcoin
Foundation Ukraine (BFU). Приблизно в цей час з'явилися перші компанії та
агентства, які пропонували фізичний обмін криптовалют на готівку, а також
грошові операції в Інтернеті. Нещодавно BFU спільно з кількома іноземними
клірінговими компаніями провели цікаве дослідження щодо популярності та
ступеня використання біткойнів в Україні. Дані виявилися дуже цікавими Україна увійшла до десятки країн світу, які використовували вузли або вузли
біткойн. Близько 40% усіх операцій з цією криптовалютою було укладено на
біржах з українськими коріннями. Експерти пояснюють цей факт тим, що
Україна також є однією з перших за кількістю та якістю підготовки ІТспеціалістів.
Незважаючи на це, широка громадськість все ще мало знає про
криптовалюту, включаючи біткойни. Причиною цього є той факт, що в Україні
не існує фактичних та де-юре платіжних систем, які працюють з
криптовалютами. Національний банк України навіть прокоментував
використання цього виду валюти: "...віртуальна валюта біткоїн вважається
грошовим сурогатом, який не має забезпечення реальною вартістю і не може
використовуватися фізичними та юридичними особами на території України як
засіб платежу, оскільки це протирічить нормам українського законодавства. "
[1] На думку одного із засновників BFU, це не правильно, оскільки тоді в
нашій країні не буде валютного ринку, але це не заважає українцям купувати
або продавати валюти в обмінних пунктах.
З цієї причини одним із стратегічних напрямків роботи BFU можна
вважати розробку та впровадження нормативних актів та інших нормативних
документів законодавчого характеру, які вивели б учасників ринку біткойнів з
тіні.
19 грудня 2016 року Українська фондова біржа розпочала торгівлю
ф'ючерсними контрактами на біткойн-індекс. Специфікація контрактів
реєструється в НКЦПФР. Це фактично перший регульований ринок у світі,
який пропонує ф'ючерси на біткойни. [2]
У 2016 році юридична фірма Axon Partners стала першою українською
компанією, яка додала біткойни до свого статутного капіталу. Національний
банк України (НБУ) не визнав біткойн валютою або платіжним засобом.
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Поки курс гривні нестабільний, найпопулярніша криптовалюта впевнено
набирає обертів. Завдяки стрімкому зростанню курсу, "біткойн-лихоманка"
поширюється по всьому світу - високий попит на віртуальні гроші стимулює
зростання курсу майже зі швидкістю світла і вже досяг рекордного рівня понад
7 тисяч доларів.
Біткойн - перша віртуальна валюта, яка захищена від злому низкою
криптографічних методів. Концепція валюти була озвучена в 2008 році
людиною або групою людей під прізвиськом Сатоші Накамото. [3] Ця
електронна валюта насправді є математичним кодом, який, на думку авторів, не
можна підробити або вкрасти. З його допомогою ви можете робити покупки та
інші операції, обмінювати іншу валюту та багато іншого.
Сам по собі біткойн по суті не є валютою, оскільки він не має емісійного
центру, в якому він випускається, тобто таких структур, як Національний банк.
Насправді це математичний код, який має певні властивості. Натомість
корисно, що біткойн не можна вкрасти, а всі пов’язані транзакції легко
відстежувати. Біткойн запрограмований на обмежену кількість, що робить його
невразливим до інфляції. Однією з головних переваг є децентралізована
підтримка. Тим не менш, немає структури, в якій біткойни можуть бути
"надруковані", і немає єдиного сервера, на якому "лежала б" вся валюта.
Натомість це база даних, яка одночасно підтримується та синхронізується
тисячами комп’ютерів. Наприклад, щоб заблокувати транзакцію, потрібно
зробити це одночасно на тисячах пристроїв по всьому світу.
Особливістю транзакцій є те, що передачі відбуваються в мережі без
посередників - це виключає можливість блокування. Транзакції завжди мають
низьку фіксовану комісію незалежно від кількості переданих біткойнів. Коли в
мережі відбувається транзакція, інформація про неї залишається відкритою для
всіх і назавжди. Однак мережа не збирає імена, а лише біткойн-код.
Біткойни зберігаються у відкритій базі даних - блокчейні, який є
децентралізованим публічним реєстром. По суті, це тип електронної книги,
копія якої зберігається одночасно на тисячах комп’ютерів. Блокчейн містить
лише адресу біткойнів у вигляді коду. Щоб їх видалити або провести
транзакцію, потрібен спеціальний доступ - приватний ключ, який належить
лише власнику активу. Отже, ви можете відстежувати абсолютно всі транзакції,
які коли-небудь відбувалися в системі.
Як саме можна відображати криптовалюти в бухгалтерському обліку, якщо
компанія працює з ними і хоче, щоб ці операції були законними з точки зору
українського законодавства?
Основною проблемою легалізації криптовалюти в Україні є те, що багато
підприємців та компаній в Україні створюють, обмінюються нематеріальними
цифровими активами (далі «криптовалюти») без створення бізнес-одиниці,
належного бухгалтерського та податкового обліку. Підприємці, компанії, які
займаються такою діяльністю, часто не дотримуються чинного законодавства
України, хоча отримують прибуток від продажу або створення "криптовалют",
що через відсутність фінансового обліку та розуміння діяльності в цілому.
Зараз криптобізнес є сформованою індустрією із власними виробниками,
продавцями та користувачами інформації. Тому легалізація вже гостра для
28

наших підприємців. Так, статтею 164 Кодексу України про адміністративні
правопорушення від 7 грудня 1984 р. (8073-X) передбачено, що ведення бізнесу
без державної реєстрації як товариства, передбачає штраф від тисячі до двох
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходу (від 17 000 до 34 000 грн.) з
конфіскацією виготовленої продукції, інструментів, сировини та коштів,
отриманих внаслідок цього адміністративного правопорушення. [4]
У зв’язку з цим у всіх юридичних осіб постало питання, як вести бізнес з
виробництва та обміну «криптовалют» в Україні відповідно до чинного
законодавства. У спільній декларації органів фінансового нагляду про стан
криптовалют в Україні від 30 листопада 2017 року йдеться: «Складна правова
природа криптовалют не дозволяє визнати їх ані грошовими коштами, ані
валютою і платіжним засобом іншої країни, ані валютною цінністю, ані
електронними грошима, ані цінними паперами, ані грошовим сурогатом ". Далі
в листі підсумовується, що природа криптовалют є цілком законною, хоча
немає практики їх регулювання. [5]
Ми зазначаємо, що для ведення підприємницької діяльності юридичної
особи реєстрації господарської одиниці недостатньо, як і в будь-якій іншій
справі, щоб можна було вести належний облік.
Ми пропонуємо розглянути аспекти бухгалтерського та податкового
обліку для створення та обміну "криптовалютами" - нематеріальними
цифровими активами (НЦА) для юридичних осіб
Критерії визнання НЦА:
• можуть бути ідентифіковані та продані окремо;
• є негрошовим активом;
• не мають фізичної форми;
• вони, ймовірно, принесуть майбутні економічні вигоди.
Стосовно створення НЦА, вартість нематеріального цифрового активу,
створеного суб'єктом господарювання, відповідно до пункту 11 МСБО 8
"Нематеріальні активи", включає прямі витрати на оплату праці, прямі
матеріальні витрати та інші витрати, безпосередньо пов'язані з цим створенням
нематеріальний актив і приносить його корисність. [6]
Через те, що ціна "криптовалют" нестабільна, а це означає, що вона
швидко змінюється, єдиним методом обліку після визнання є облік за
переоціненою ваістю.
Параграф 19 МСБО 8 «Нематеріальні активи» дозволяє суб'єкту
господарювання переоцінити нематеріальний цифровий актив за справедливою
вартістю на дату балансу нематеріальних активів, для яких існує активний
ринок. У цьому випадку ми рекомендуємо переоцінювати такий актив на кожну
дату балансу та створювати виписку з банку, яка повинна містити посилання на
ціну такого активу з офіційної біржі криптовалют.
Бухгалтерський та податковий облік для створення НЦА "Біткойн"
включає накопичення витрат, пов'язаних з придбанням на рахунку 154
«Придбання (створення) нематеріальних активів» та подальшим введенням в
експлуатацію на рахунку 12 «Нематеріальні активи»
Слід зазначити, що всі витрати, включені до початкових витрат НЦА,
повинні бути задокументовані для того, щоб визначити (розрахувати) податкові
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зобовязання. Платник податку на прибуток використовує бухгалтерські дані
про доходи та витрати відповідно до розділу 44.2 ПКУ. [4]
Для документування вищезазначених процесів створення «криптовалюти»
нематеріального цифрового активу, а потім введення його в експлуатацію,
треба розробити внутрішній локальний документ: «Акт введення
нематеріального цифрового активу в експлуатацію», який затверджується
комісією підприємства. Для складання такого документа може бути
використана типова форма № HA-1, затверджена в Настановах №1327. [7] Для
обгрунтування витрат на створення такого НЦА повинні бути видані
технологічні картки для створення НЦА та затверджені в обліковій політиці
підприємства для статей та методів калькулювання. Вищезазначені документи
затверджуються директором підприємства та передаються на підпис для
ознайомлення матеріальним особам.
Облік переоцінки НЦА "Біткойн" відображається в дооцінці як дохід
(рахунок 74 «Інші доходи»), дисконт відображається як витрата на рахунку 97
«Інші витрати»
Оскільки облік придбання нематеріальних активів у резидентів
здійснюється згідно із загальними правилами ПСБО, ми пропонуємо
розглянути питання бухгалтерського та податкового обліку для придбання
НЦА "Біткойн" у нерезидента.
Що в цьому випадку відбувається з ПДВ? Якщо компанія купує НЦА у
нерезидента, немає зобов’язання стягувати та сплачувати ПДВ, оскільки
продаж НЦА не відповідає визначенню постачання товарів (п. 14.1.191 ПКУ).
[4] Якщо місце доставки НЦА визначено за межами митної території України,
ПДВ не стягуватиметься. З огляду на вищевикладене, необхідно забезпечити
належне виконання контрактів, а сама транзакція повинна здійснюватися через
документ "Акт приймання-передачі нематеріальних цифрових активів",
здійснений відповідно до Положення № 88. [8]
Отже, якщо ми вже намагалися створити, переоцінити та придбати НЦА,
було б логічно спробувати його конвертувати в іноземну валюту.
Для того, щоб продати (обміняти) «криптовалюту» підприємству, спочатку
потрібно передати НЦА в необоротні активи, що утримуються для продажу.
Амортизація закінчується з місяця, наступного за такою передачею. Потім НЦА
передаються агенту відповідно до документа "Акт передачі нематеріальних
цифрових активів". Відповідно до угоди, агент зобов'язується конвертувати
цифровий актив в іноземну валюту та перерахувати її на рахунок компанії, яка
передала НЦА.
Бухгалтерський та податковий облік для обміну НЦА "Біткойн"
здійснюється як звичайний продаж або обмін нематеріальними активами
У бухгалтерському обліку ПДВ продаж НЦА відбувається відповідно до
п.п. 14.1.185 ПКУ - вважається наданням послуг.[4] Якщо місце поставки
визначається на митній території України, операція оподатковується ПДВ у
загальному порядку, зазначеному в пп. 188.1 та 186.4 ПКУ. [4] Нагадуємо, що
ПДВ не нараховуватиметься, якщо місце доставки НКА визначено за межами
митної території України.
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Як ми бачимо вище, НЦА "Біткойн" є цілком законним, тобто він може
бути створений юридично, врахований як нематеріальний актив у компанії,
переоцінений на дату балансу та обмінятись на грошові кошти.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
В умовах економічної кризи ефективність діяльності підприємства багато в
чому залежить від організації системи внутрішнього контролю. Система
внутрішньогосподарського контролю первісно існує на будь-якому
підприємстві, питання тільки в тому, в якому вигляді і наскільки вона
ефективна. Організацію внутрішньогосподарського контролю покладено на
керівника підприємства. Крім того, головний бухгалтер разом з керівником
підприємства несе відповідальність за порушення правил і положень, що
регламентують здійснення обліку та складання звітності, тому він також
здійснює функції контролю на підприємстві особисто і через працівників
бухгалтерії.
Під внутрішнім аудитом необхідно розуміти організовану на підприємстві
систему контролю, що діє в інтересах його керівництва або власників,
регламентовану внутрішніми документами метою якої є додержання
встановленого порядку здійснення бухгалтерського обліку і надійності
функціонування внутрішнього контролю. При цьому, внутрішній аудит не є
одним із видів внутрішньогосподарського контролю та не замінює його [1, c. 9].
Робота внутрішніх аудиторів за своєю суттю – це виконання частини
функцій керівництва підприємства. Служба внутрішнього аудиту відповідає
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перед керівництвом підприємства за ефективне функціонування та удосконалення системи бухгалтерського обліку, достовірність фінансової й оперативної
інформації, дотримання українського законодавства.
Основним аспектом будь-якої діяльності в тому числі внутрішнього аудиту
зокрема є нормативне забезпечення. Становлення зовнішнього аудиту в Україні
вже відбулося, але вітчизняний внутрішній аудит і в професіональному, і в
законодавчому, і в інституціональному аспектах знаходиться ще в початковому
стані розвитку. В Україні впровадження внутрішнього аудиту розпочалось з
банківських установ. Саме НБУ своєю постановою зобов’язав комерційні банки
запровадити внутрішній аудит.
Ефективний внутрішній аудит може знизити витрати компанії на
зовнішній аудит, але не може скасувати його необхідність для компанії. Також
важливо врахувати те, що не рекомендується користуватися послугами
зовнішнього аудитора компанії для проведення внутрішніх аудитів, оскільки
подібне поєднання може призвести до втрати принципу незалежності, що є
одним із першорядних чинників у роботі зовнішнього аудитора.
На основі вивчення світової досвіду організації системи внутрішнього
аудиту можна виокремити і використати в українській практиці наступні
вимоги:
встановлення надійної та дієвої системи внутрішнього аудиту;
забезпечити ефективність функціонування даної системи;
підтримка балансу внутрішніх та зовнішніх можливостей розвитку
системи внутрішнього аудиту;
своєчасне виявлення випадків шахрайства, порушень, відхилень від норм,
що регулюють фінансово-господарську діяльність підприємства;
підтримання оптимальних параметрів системи;
безперервність розвитку та удосконалення системи;
організаційна структура системи внутрішнього аудиту повинна відповідати
розмірам та ступеню складності підприємства (на підприємствах малого бізнесу
функції внутрішнього контролю може виконувати керівник, а на великих –
служба внутрішнього аудиту).
Підвищенню ефективності діяльності підприємства може суттєво сприяти
інтеграція внутрішнього аудиту з управлінським обліком та функціональновартісним аналізом, які спільно мають утворити систему дієвого контролінгу,
покликану вишукувати та мобілізувати резерви економії ресурсів,
раціоналізацію технологічних процесів, зменшення собівартості та підвищення
конкурентоспроможності продукції, товарів, робіт (послуг). Таким чином
наступним проблемним аспектом внутрішнього аудиту є визначення його місця
серед системи управління підприємством. Тобто підприємство має розглядати
внутрішній аудит не як систему контролю з фіскальною метою, а як систему,
що покликана знайти приховані резерви на підприємстві з метою покращення
ефективності діяльності підприємства [2, c. 77].
Не слід забувати про такий аспект, як розробка методик внутрішнього
аудиту, робочої документації. Такі документи на підприємстві можна оформити
у вигляді корпоративних стандартів, що значно полегшить роботу внутрішніх
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аудиторів та сприятиме усвідомленню управлінським складом підприємства
тієї інформації, що надає аудит.
До проблемних аспектів внутрішнього аудиту слід віднести:
недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю;
неефективність діючої нормативно-правової бази в питанні внутрішнього
аудиту;
брак достатнього досвіду аудиторської діяльності;
недостатню кількість кваліфікованих аудиторських кадрів;
відсутність типових форм документів з аудиту в цілому та внутрішнього
аудиту.
Перераховані проблемні аспекти розвитку внутрішнього аудиту в Україні
призводять до меншої ефективності здійснення внутрішнього аудиту на
підприємстві та недовіри до такої системи. Хоча із впровадженням
внутрішнього аудиту фірма має істотні переваги, зокрема: виявлення резервів
засобів та джерел підприємства, розробка рекомендацій щодо удосконалення
системи обліку на підприємстві, що в кінцевому випадку призведе до економії
витрат. Ефективна система внутрішнього аудиту на підприємстві значно
підвищить зацікавленість інвесторів до таких підприємств [3, c. 147].
Отже, до основних проблем розвитку внутрішнього аудиту в Україні слід
віднести насамперед недостатнє нормативне та методологічне забезпечення, що
спричиняє полеміку в самих принципах, методах, методології та процедурах
внутрішнього аудиту. Також не слід забувати про відсутність внутрішніх
розробок щодо організації та методики внутрішнього аудиту на підприємстві.
Таким чином, першочерговим завданнями є:
удосконалення законодавчого регулювання внутрішнього аудиту в
Україні;
визначення на методичному рівні принципів внутрішнього аудиту;
подальша розробка і впровадження нормативів внутрішнього аудиту;
поліпшення методики та організації внутрішнього аудиту, його якості;
ідентифікація і усунення «слабких» місць в системі управління;
оцінка ефективності інформаційних систем підприємства;
контроль за виконанням управлінських рішень та поточної діяльності
окремих структурних підрозділів підприємства;
попередження шахрайств, помилок недоліків.
Ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення проблем щодо
організації внутрішнього аудиту на підприємствах. На великих підприємствах
варто запровадити систему внутрішнього аудиту з тим, щоб за цю роботу
відповідала конкретна особа, група осіб або спеціальний відділ. А фінансування
такої служби слід здійснювати за рахунок виявлених резервів підвищення
ефективності роботи, зниження собівартості й збільшення прибутків.
Окрім завдань контрольного характеру, служба внутрішнього аудиту має
розв’язувати завдання економічної діагностики, розробки фінансової стратегії,
оцінки рентабельності комерційних угод. Діяльність внутрішнього аудиту
необхідно розглядати не лише як перевірку системи бухгалтерського обліку і
звітності, а й як сукупність аудиторських послуг, здійснюваних за вимогою
керівництва підприємства й у зв’язку з потребами управління. Вирішення таких
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проблем спрямоване на зміцнення позицій та авторитету внутрішнього аудиту в
Україні.
Список використаних джерел:
1. Денисюк О. М., Кудирко О. М., Замчевська Н. В. Внутрішній аудит :
навч. посіб. Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних
видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. 256 с.
2. Коблянська Г. Ю. Оцінка ефективності функціонування служби
внутрішнього аудиту. Київ : Облік і фінанси АПК. 2011. № 2. С. 77 – 81.
3. Маліков В.В. Внутрішній аудит: аналіз проблематики та організація на
підприємстві. Проблеми економіки. 2015. № 2. С. 147-152.
Ірина Лобачева
к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ
КРИЗОВИХ ЯВИЩ
Економічна діяльність та економічний механізм повинні спонукати
інтереси людей на досягнення певного позитивного результату від основної
діяльності: збільшення обсягів виготовленої продукції, зростання доходів та
прибутку підприємства, підвищення продуктивності праці робітників та
інтенсифікації діяльності. Успішне вирішення стратегічного завдання виходу зі
світової фінансової кризи та стабілізації ринкових відносин значною мірою
базується на перебудові і вдосконаленні форм і методів економічного аналізу.
Нові вимоги щодо підвищення ефективності аналізу активів підприємства,
узагальнення їх у звітності визначають всебічне осмислення такого виду
активів як оборотні. Деякі елементи, пов’язані з аналізом оборотних активів
недостатньо законодавчо врегульовані, у зв’язку з чим в економіці виникає
багато питань.
Зростання значення фінансового аналізу оборотних активів пов’язано з
необхідністю їх забезпечення для нормальної господарської діяльності в
сучасній економічній ситуації, яка характеризується зростанням конкуренції і
загостренням проблеми виживання.
Розвитку теорії і практики питань фінансового аналізу оборотних активів
присвячені роботи таких економістів як: Баканов А.І., Шеремет А.Д.,
Баранець Ю.Ф., Ніколаєв А.І., Єлейко Я.І., Кандибка О.М., Лапішко М.Л.,
Смовженко Т.С., Мних Е.В., Буряк П.Ю., Волинський О.С., Коваль В.І.,
Житна І.П., Нескреба Г.В., Ізмайлова К.В. та інші.
Мета – дослідження теоретичних основ аналізу ефективності використання
оборотних активів підприємства в сучасних умовах.
На сьогоднішньому етапі економічного розвитку методика і принципи
побудови фінансового аналізу оборотних активів є об’єктом постійного
вивчення світової науки. Питання оцінки оборотних активів неодноразово
розглядалися на сесіях Міжнародної групи експертів Організації об’єднаних
націй з міжнародних стандартів обліку, контролю і звітності, постійно
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розробляються економістами розвинених країн. Економічна культура
працівників агропромислового комплексу тримається на фінансово-економічній
роботі. Отже, в процесі виходу підприємств галузі АПК з фінансової кризи
виникла об’єктивна необхідність адаптації до нових умов не тільки
підприємства в цілому, а й економічного механізму його внутрішнього
управління.
Основне завдання усіх підприємств галузі агропромислового комплексу –
адаптуватись до сучасних реалій в аграрному секторі, що передбачає вирішення
великої кількості законодавчих непорозумінь та економічних негараздів та
недоречностей. Традиційний підхід до організації системи фінансового аналізу
в сучасних умовах відзначається виключно ринковою термінологією
міжнародного зразку, але старими підходами, оцінками та інструментами.
Активи підприємства – це ресурси – матеріальні або нематеріальні ресурси
вартості (майнові об’єкти), що отримані підприємством у результаті попередніх
операційно-господарських процесів і мають властивість приносити йому
(підприємству) у майбутньому економічні вигоди у вигляді доходів. У світовій
практиці активи найчастіше визначаються як певний вид ресурсів, який
отримує будь-яке підприємством у результаті минулих подій. Використання
таких ресурсів у поточному або майбутніх періодах може привести до
збільшення економічних вигод самого підприємства або його власників.
У Положенні бухгалтерського обліку № 7 активи визначаються як
«ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій,
використання яких, як очікується, приведе до збільшення економічних вигід
для підприємства у майбутньому» [1]. Таким чином, для підприємства
необхідно зазначити, що:
1) активи, тобто певні види ресурсів з’явилися попередньо – внаслідок
минулих подій;
2) підприємство повинне здійснювати контроль над об’єктом активів, який
належить до їх певної групи, і управляє зазначеним в документах активом;
3) підприємство або власник розраховує у майбутніх періодах на
надходження певної суми грошових коштів (або їх еквівалентів) від цих
активів.
Але той самий ресурс не може бути визнаний активом, якщо були
здійснені такі види витрат, за якими надходження майбутніх економічних вигод
на підприємство як у поточному періоді та і після його завершення вважається
малоймовірним. Актив вважається ресурсом і, відповідно, відображається у
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності лише за наступних умов: оцінка
активу може бути достовірно визначена; від використання зазначеного активу в
майбутньому очікується отримання економічних вигод.
Активи підприємства поділяються на поточні та непоточні, іншими
словами, оборотні та необоротні. У зарубіжній практиці кожне підприємство,
враховуючи характер діяльності й особливості технології та організації
господарських операцій, самостійно вирішує питання поділу активів на
оборотні та необоротні. В Україні відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку № 2 «Баланс» поділ активів на оборотні та необоротні є
обов’язковим [2, с. 63]. Таке визначення активів, що подане у П(С)БО №2
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«Баланс» вимагає розуміння поняття «операційний цикл діяльності», що є дуже
істотним в управлінні підприємством взагалі і активами зокрема.
В основу побудови бухгалтерського обліку в управлінні оборотними
активами підприємства доцільно покласти класифікацію їх за ознаками,
наведеними на рисунку 1.

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
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Рисунок 1 Класифікація оборотних активів підприємства
Дана класифікація запасів забезпечує виконання основних завдань
фінансового обліку, аналізу та контролю оборотних активів, до яких належать:
1) забезпечення своєчасності документального оформлення руху оборот
них активів;
2) контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням оборотних активів та
їх збереженням у місцях зберігання і на всіх стадіях виробничої обробки;
3) забезпечення відповідності складських оборотних активів нормативам;
4) розрахунок фактичної собівартості витрачених матеріалів та їх
залишків;
5) достовірна оцінка оборотних активів;
6) відображення операцій з оприбуткування та витрачання оборотних
активів у системі бухгалтерського обліку тощо.
Фінансовий аналіз – це один із методів оцінки фінансової діяльності
підприємств та їх пристосування до умов ринку, що змінюється. Практично усі
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користувачі фінансових звітів використовують методи фінансового аналізу для
прийняття рішень по оптимізації своїх інтересів [3, c. 82].
Необхідними етапами проведення фінансового аналізу оборотних активів
є:
- розробка програми проведення фінансового аналізу оборотних активів
(визначення об’єктів і послідовності аналізу, постановка цілі, терміни
виконання);
- визначення кола інформації – обліково-статистичних, звітних,
оперативно-планових матеріалів, включаючи, якщо це продиктовано
необхідністю виконання програми фінансового аналізу, широке залучення
даних спеціальних опитувань, спостережень, контрольних документів,
документів позасистемного обліку; в процесі вирішенні питань на цьому етапі
аналітичної роботи виходять з того, що вихідна інформація – це основний
фактор якісного проведення фінансового аналізу оборотних активів;
- розв’язання визначених аналітичних задач, спираючись на використання
прийомів і методів фінансового аналізу та наявну електронно-обчислювальну
техніку;
- підготовка і передача аналітичної інформації, висновків, пропозицій, які
випливають з неї, користувачам за призначенням.
В процесі фінансового аналізу оборотних активів вивчаються:
- ·наявність, склад та структура оборотних активів підприємства, причини
та наслідки їх зміни;
- ·стан, структура та зміни оборотних активів;
- ·наявність та структура активів в сферах виробництва та обігу, причини
та наслідки їх змін;
- ·ліквідність та якість дебіторської заборгованості;
- ·ефективність використання активів інвестицій.
Аналіз стану та ефективності використання оборотних коштів
підприємства має здійснюватись постійно і бути необхідною складовою
фінансового аналізу. Під час такого аналізу необхідно виходити із суті та
структури оборотних коштів. Оборотні кошти є основним джерелом
фінансування витрат підприємства. Вони є фінансовими ресурсами
підприємства, які авансовані в оборотні виробничі засоби та у засоби
оборотність і здійснюють безперервний кругообіг.
Отже, система управління оборотними активами підприємства передбачає
не тільки чітку класифікацію оборотних активів, а й систематичний фінансовий
аналіз і контроль всіх видів ресурсів, перевірку правильності їх визнання,
оцінки та методів списання при надходженні та вибутті.
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ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Управління виробничими процесами є необхідністю для підприємства,
оскільки допоможе приймати в перспективі обґрунтовані рішення щодо
розвитку діяльності, вибору асортименту продукції, встановлення цін на неї,
рівня рентабельності, правильного визначення фінансових результатів від
реалізації. Забезпечити управління означеними процесами допоможе правильно
побудована раціональна система бухгалтерського обліку.
Вчені звертають увагу на те, що оцінка доходів і витрат необхідна у безлічі
ситуацій. Галузь використання тих чи інших методів оцінки доходів і витрат
була предметом дослідження українських та іноземних вчених: Ю. Великий,
С. Голов, К. Друри, В. Сопко, Н. Ткаченко та інші.
Ціллю написання тез є дослідження достовірності оцінки доходів і витрат
від реалізації готової продукції у момент їх виникнення на підприємстві.
Варто звернути увагу та дослідити економічний зміст категорії
«реалізація». За економічним змістом фактичне значення реалізації продукції
характеризує кінцевий результат роботи підприємства, виконання обов’язків
перед споживачами, ступінь участі в задоволенні потреб ринку. З іншого боку,
реалізація - це момент відображення доходу, коли відбулося вибуття продукту,
зумовлюючи чи відчуження права власності на нього, чи одержання грошових
коштів.
Реалізація продукції підприємства - це, передусім, відчуження активів, що
належать підприємству, завдяки їх продажу, з метою відтворення використаних
засобів підприємства та отримання прибутку для задоволення потреб
підприємства. Реалізація продукції тісно пов’язана з поняттям доходу від
реалізації. Відповідно до ПСБО 15 «Дохід», дохід від реалізації продукції - це
господарська операція суб’єкта підприємницької діяльності, в результаті якої
передбачається передача ризиків і вигод, пов’язаних з правом власності на
продукцію покупцеві; підприємство не здійснює надалі управління та контроль
за реалізованою продукцією; сума доходу може бути достовірно визначена; є
впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних
вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути
достовірно визначені [2].
Разом з тим, МСБО 18 «Дохід» трактує, що якщо підприємство передає
покупцеві суттєві ризики й винагороди, то дохід може бути визнаним. Тобто
залишається незначний ризик володіння, і таку операцію можна вважати
реалізацією, а дохід визнавати. Однак, у п. 8 ПСБО 15 «Дохід» про незначний
ризик не йдеться взагалі, лише зазначено, що дохід визнається, коли покупцеві
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передані «всі» ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію.
Тому, в разі залишення ризиків за продавцем, дохід може й не визнаватися.
Підприємства повинні самостійно обирати метод відображення доходу й
окреслювати, коли та у якому обсязі визнавати дохід від реалізації продукції у
звітному періоді. Умови визнання доходу, включаючи спосіб визначення
ступеня завершеності робіт, послуг, дохід від виконання і надання яких визнається
за ступенем завершеності необхідно визначати в обліковій політиці, що
рекомендовано п. 25.1 ПСБО 15 «Дохід» [2].
Аналізуючи класифікації категорії «дохід», виходячи з НПСБО та МСБО,
можна дійти висновку, що є певні розбіжності. Відмінності неминучі, однак
необхідно досягати максимальної уніфікації ведення бухгалтерського обліку.
Проблема достовірності їх оцінки, на думку науковців та практиків, має
розглядатися у двох аспектах: з точки зору оцінки окремих складових витрат і з
точки зору порядку формування собівартості окремого об’єкта витрат. На
достовірність оцінок витрат та їх окремих складових суттєво впливають
зовнішні та внутрішні чинники. У процесі оцінки необхідно виділяти та
враховувати їх вплив. Під ринковими (об’єктивними) факторам слід розуміти
ті, які не залежать від підприємства, а визначаються зовнішніми чинниками.
Неринковими (суб’єктивними) факторами є ті, що складаються внаслідок тих
чи інших управлінських рішень підприємства, тієї чи іншої моделі облікової
політики.
Максимальні обсяги реалізації продукції та визнання доходу можливі за
мінімальної собівартості на її виробництво, адже собівартість - це особлива
економічна категорія, яка охоплює витрати підприємства, необхідні для
здійснення його відтворення. Різниця між чистим доходом і собівартістю
продукції є прибутком, обсяг якого збільшується за зниження останньої. У
зазначеному випадку важливо встановити взаємозв’язок між собівартістю та
обсягом реалізації готової продукції.
Однак, підприємства свідомо підвищують собівартість продукції з метою
подальшого збільшення цін, відтак стан їх на ринку доцільно визначати за
вартістю, а не за собівартістю, оскільки остання неодмінно призведе до значної
диференціації. Проте це питання є дискусійним.
На нашу думку, найоб’єктивнішим показником, який слід використовувати
для визначення фінансових результатів від реалізації, є фактична собівартість,
збільшена на частину витрат на збут. Тобто, збутові витрати слід включати до
собівартості реалізації, оскільки вони безпосередньо стосуються продукції,
виробленої підприємством, і такої, що реалізується покупцям. Проте, до
собівартості необхідно додавати не всю суму адміністративних витрат і витрат
на збут за звітний період, а лише ту їх частку, яка припадає на реалізовану
продукцію. Тому дане питання є цікавим, його необхідно досліджувати та
вивчати.
Важливим показником у процесі реалізації готової продукції є її
собівартість, склад якої регламентовано ПСБО 16 «Витрати» [1, 3].
Собівартість продукції є вартісним вираженням витрат підприємства на
виробництво та реалізацію готової продукції. Зазвичай, чим нижча собівартість
продукції, тим вищий прибуток підприємства.
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Нормативно-правові акти [1, 3] встановлюють методичні засади
формування собівартості, з яких підприємство самостійно обирає ті
інструменти, які відповідають встановленим цілям. Визначення інструментів
формування собівартості продукції затверджується в обліковій політиці
підприємства, на вибір якої вагомий вплив чинять галузеві особливості
підприємства.
Таким чином, реалізація продукції є завершальним процесом економічного
перетворення «гроші – товар – гроші», вироблена продукція набуває грошового
виразу, тобто на даній стадії відбувається отримання результату від усієї
господарської діяльності.
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АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ПОТРЕБ ОБОРОНИ
Фінансування видатків на оборону носять непродуктивний характер,
оскільки вони не сприяють приросту валового внутрішнього продукту,
розвитку продуктивних сил. Разом з тим оборона країни – одна з
найважливіших функцій держави, зумовлена необхідністю забезпечення її
суверенітету, незалежності й територіальної цілісності, потребами захисту її
інтересів у міжнародному співтоваристві.
Обсяг бюджетних видатків на оборону належить до найважливіших
індикаторів безпеки та захисту будь-якої держави. Чинним законодавством
визначено основи фінансування заходів оборони та цілісності країни. За
Бюджетним кодексом України, видатки на оборону здійснюються виключно з
Державного бюджету України. При чому видатки загального фонду на заходи,
пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів
резервного фонду державного бюджету, та видатки на здійснення
розвідувальної діяльності є захищеними видатками, тобто їх обсяг не може
змінюватися при скороченні затверджених бюджетних призначень [1].
У табл. 1 наведено обсяги фінансування потреб охорони за рахунок
державного бюджету.
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Таблиця 1 – Частка видатків бюджету України, спрямована на фінансове
забезпечення потреб охорони в 2016–2020 рр. [2]
Код
бюджетної
класифікації
0100
0200
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
0180

Показники
Загальнодержавні функції
Оборона
Громадський порядок, безпека,
судова влада
Економічна діяльність
Охорона навколишнього
середовища
Житлово-комунальне
господарство
Охорона здоров’я
Духовний та фізичний
розвиток
Освіта
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
Міжбюджетні трансферти

Частка видатків зведеного бюджету України,
%
2021
2016 2017 2018 2019 2020
рік
рік
рік
рік
рік
рік
(план)
17,22 16,97 16,53 15,68 12,72 11,25
8,67
8,86
9,84
9,94
9,35
7,55
10,47

10,47

11,86

13,06

12,24

12,89

4,59

5,60

6,45

6,74

13,11

2,55

0,70

0,56

0,53

0,59

0,52

0,30

0,00

0,00

0,03

0,01

0,01

0,00

1,82

1,99

2,29

3,59

9,70

10,06

0,72

0,94

1,03

0,93

0,76

0,65

5,09

4,90

4,50

4,81

4,10

5,07

22,19

17,22

16,62

20,38

25,06

37,05

28,54

32,48

30,32

24,26

12,44

12,63

За наведеними даними (табл. 1) спостерігається скорочення витрат на
потреби оборони. Варто зазначити, що збільшення військових видатків є
характерною загальносвітовою тенденцією. Адже видатки країн світу на
оборону в 2019 році зросли до 1917 млрд доларів США. Це найбільша сума з
моменту започаткування статистики таких досліджень Стокгольмським
інститутом проблем миру (SIPRI) у 1988 році. Найбільше фінансових ресурсів з
цією метою витратили США, Китай та Індія [3]. Загалом 2019 року видатки на
оборону на планеті становили 2,2% світового ВВП або приблизно 249 доларів
на людину. Порівняно з 2018 роком світові видатки на оборону зросли на 3,6%,
що є найвищим показником за останнє десятиліття. Більше половини таких
витрат (62%) припадає на п’ять країн  США, Китай, Індію, Росію та
Саудівську Аравію. Україна за видатками на оборону посіла 35 позицію серед
інших країн світу [4].
Законом України «Про національну безпеку України» встановлено, що
обсяг видатків на фінансування сектору безпеки і оборони має становити не
менше 5% запланованого обсягу внутрішнього валового продукту, з яких не
менше 3% – на фінансування сил оборони [5]. На рис. 1 подано показники, які
характеризують динаміку видатків на національну безпеку і оборону.
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Рис. 1 – Видатки на національну безпеку і оборону з державного
бюджету України у 2015-2019 рр.
З рис. 1 бачимо, які зміни відбулися у фінансуванні заходів безпеки і
оборони відбулися за період 2015-2019 рр. Значне зростання видатків
оборонних видатків (на 127,3% у порівнянні з 2015 роком) пояснюється
нарощенням потенціалу обороноздатності України та нарощення військового
потенціалу, зростанням престижності праці військовослужбовців.
Війна негативно впливає на вітчизняний економічний розвиток та на
основні показники економічної діяльності в країні. Зокрема, одним з критеріїв
негативного впливу стало різке зниження розміру валового внутрішнього
продукту. Іншим негативним проявом є чітко виражена необхідність зростання
витрат на оборонні заходи та реформування збройних сил. Також свій
негативний відбиток залишила пандемія Covid-19. Фінансування заходів
оборони є важливими для національної безпеки країни, тому вони повинні бути
визнані пріоритетними на даний час. Але не менш важливими є і заходи з
охорони здоров’я, які в реаліях сьогодення потребують значного фінансування.
Зрозуміло, що практично неможливо досягти повноцінного забезпечення
закладів охорони здоров’я, коли в країні 8 рік триває війна.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ОСНОВНИМИ
ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА
На сьогодні перед вітчизняними підприємствами, які здійснюють свою
діяльність в нестабільних та динамічно змінюваних економічних умовах, гостро
постає проблема раціонального управління основними фондами, що є
передумовою ведення успішного бізнесу. Однією із складових управлінського
механізму підприємства є система бухгалтерського обліку, яка покликана
генерувати повне, достовірне та об’єктивне інформаційне забезпечення для
прийняття управлінських рішень. Адже управлінські рішення, прийняті в
умовах інформаційної невизначеності та браку відомостей про стан та
ефективність використання засобів праці, можуть не тільки не принести
бажаного управлінського ефекту, а й деструктивно вплинути на хід
виробничого процесу загалом. З огляду на це, питання формування адекватного
інформаційного забезпечення управлінського механізму є актуальним та
потребує свого вирішення.
Ефективність управління процесами формування, використання та
відтворення основних засобів корелює з рівнем організації облікового процесу
на підприємстві та якісними характеристиками вихідної облікової інформації.
М. Кужельний та В. Лінник зазначають, що бухгалтерський облік є основою,
ядром інформаційного забезпечення, у його системі формується біля 80%
усього обсягу інформації про діяльність підприємства [1, с. 21]. Тобто повна,
адекватна та достовірна інформація про наявність та рух основних засобів, їх
технічний стан, витрати на формування й відтворення, інтенсивність та
ефективність використання це ті дані, на основі яких мають обґрунтовуватися
стратегії та прийматися оперативні рішення у сфері управління основними
засобами підприємств [2, с. 8].
Виходячи з наведеного вище, слід зазначити, що під обліковим
забезпеченням управління основними засобами необхідно розглядати процес
генерування інформаційних потоків обліковою системою підприємства з метою
формування належних даних для прийняття управлінських рішень,
спрямованих на ефективне використання та нарощування виробничого
потенціалу підприємства.
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Формування повної та достовірної облікової інформації в цілях
ефективного управління основними засобами підприємства передбачає
послідовне виконання таких завдань:
1) забезпечення повноти та своєчасності відображення в первинних
документах, рахунках бухгалтерського обліку, облікових регістрах та
фінансовій звітності підприємства операцій з формування, використання та
відтворення основних засобів;
2) визначення порядку систематизації й узагальнення даних про основні
засоби в системі бухгалтерського обліку та наступної їх трансформації
відповідно до інформаційних запитів управлінського персоналу в процесі
прийняття управлінських рішень;
3) забезпечення можливості формування інформаційних потоків в
необхідному аналітичному розрізі відповідно до потреб й специфіки управління
основними засобами підприємства.
Для формування ефективної системи облікового забезпечення управління
основними засобами підприємства необхідно достеменно з’ясувати порядок
реєстрації, узагальнення та представлення менеджерам інформації щодо
діяльності підприємства для підготовки та обґрунтування ними управлінських
рішень. Облікова система є першоджерелом створення інформаційного поля
для реалізації усіх інших функцій управління. Дані бухгалтерського обліку, що
використовуються в процесі прийняття управлінських рішень, представлені
звітною інформацією, а також відомостями за аналітичними та синтетичними
рахунками, на яких акумулюється інформація про основні засоби підприємства
[3, с. 58].
Розробка механізму формування інформаційного забезпечення управління
сприятиме формуванню своєчасних та достовірних відомостей про стан та
ефективність використання основних засобів підприємства через чіткий
розподіл функціональних обов’язків між структурними підрозділами та
працівниками підприємства, що у свою чергу забезпечить оперативність та
дієвість прийнятих управлінських рішень. Лише за такої ситуації підприємство
здатне буде забезпечувати достатній рівень прибутковості та рентабельності
капіталу, реалізовувати тактичні та стратегічні цілі діяльності, а також бути
конкурентоспроможним в умовах ринкової економіки [2, с. 10-11].
Таким чином, раціональне управління основними засобами потребує
генерування об’єктивної, повної та достовірної інформації про стан, структуру,
інтенсивність та ефективність використання засобів виробництва, адже
управлінські рішення можуть бути дієвими, якщо вони ґрунтуються на основі
адекватного обліково-інформаційного забезпечення.
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