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Розроблено загальну схему взаємозв’язку джерел і результатів аналізу
операційних витрат підприємства. визначено мету аналізу та окреслено коло
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Умови ринкової економіки, конкурентна
боротьба підприємств потребує постійного аналізу витрат з метою їх
оптимізації. В умовах формування ринкових відносин виникає проблема не
стільки у визначенні суми витрат, їх розподілу, скільки в управлінні ними в
умовах конкуренції і визнання доцільності та досягнення необхідної їх
прибутковості.
Сучасні економічні тенденції потребують нових підходів до методів
аналізу операційних витрат підприємств, що зумовлено посиленням ринкової
конкуренції та прагненням підприємств отримувати максимальні доходи, а
також необхідністю ефективного формування витрат.
Формулювання цілей статті. Для проведення якісного аналізу
операційних витрат підприємства необхідний правильний вибір джерел і
визначення методів аналізу операційних витрат. Метою дослідження є
ідентифікація вимог і складу інформаційної системианалізу операційних
витрат підприємства.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вагомий внесок у
теорію та розвиток методології аналізу операційних витрат зробили такі відомі
науковці, зокрема: П. Й. Атамас, Ф. Ф. Бутинець, І. Д. Лазаришина, Є. В. Мних, С. З.
Мошенський, І. М. Парасій-Вергуненко, П. Я. Попович, В. В. Сопко, Л. К. Сук, М. Г.
Чумаченко та ін. В основному автори висвітлюють загальні засади аналізу, його
методи, а також результати та роль в прийнятті управлінських рішень. Багато
уваги приділяється дослідженню теоретичних питань проведення аналізу
операційних витрат.
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Разом із тим, потребує подальшого дослідження систематизація методів
аналізу операційних витрат для оцінки діяльності підприємств з подальшим
удосконаленням напрямків їх розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Якість проведення аналізу
операційних витрат значною мірою залежить від правильного використання
принципів і методів аналізу.
Головна методика мети аналізу операційних витрат підприємства полягає
у виробленні аналітичних результатів, рекомендацій, які максимально
сприятимуть та відіграватимуть важливу роль при прийнятті управлінських
рішень.
Однією з проблем проведення аналізу витрат операційної діяльності є
забезпечення вдалого поєднання інформаційної бази та формулювання його
завдань, позиціонування об’єктів, моделювання підходу до вибору факторів
впливу та пошуку шляхів мінімізації витрат. В цьому випадку існує потреба в
розширенні інформаційної бази аналізу, розвитку його інструментарію,
удосконаленні методики й техніки, особливо щодо витрат операційної
діяльності. В сучасних умовах аналіз операційних витрат базується в
основному на даних системи обліку. Однак досягнення адекватності оцінки як
досягнень, так і перспектив виявлення резервів підвищення ефективності
діяльності вимагає застосування дещо ширшого кола інформаційних даних. У
зв’язку з цим джерела інформації для аналізу операційних витрат доцільно
розмежувати за двома групами: внутрішні (отримані із системи обліку) та
зовнішні (взяті із зовнішніх джерел, в т.ч. статистичних довідників тощо).
Кожна з названих груп відіграє свою роль в процесі аналізу, однак комплексно
всі джерела уможливлюють отримання більш точних, якісніших і
адекватніших результатів аналізу. Внутрішніми джерелами даних для аналізу
є облікова документація, зовнішніми – усі можливі інформаційні ресурси
зовнішнього характеру (довідники, інтернет-інформація, дані обліку й
звітності інших суб’єктів господарювання, офіційна інформація з сайтів
міністерств,
відомств,
контролюючих
і
регулюючих
органів
тощо)[1].Використання даних з вказаних джерел забезпечує отримання
результатної інформації, прийнятної для вирішення проблемних питань,
пов’язаних з діяльністю суб’єкта господарювання (рис. 1).
До внутрішніх джерел інформації проведення аналізу операційних
витрат, наприклад, для суб’єкта, що здійснює роздрібну торгівлю залізними
виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в
спеціалізованих магазинах, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та
кондиціонування й виконує інші спеціалізовані будівельні роботи належать:
«Звіти про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг)
підприємства (організації)», планові і звітні калькуляції собівартості продукції
(послуг), облікові дані з аналітичних і синтетичних рахунків, котрі
відображують витрати різних видів ресурсів (матеріальних, трудових,
грошових), а також первинні документи, відомості, журнали з обліку витрат,
звітність (фінансова та статистична).
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Окрім звітності, для потреб аналізу може використовуватися інша
інформація, котру можна віднести до внутрішніх облікових і управлінських
даних: планові й звітні калькуляції собівартості продукції та послуг, що
надаються; кошториси витрат на виробництво; дані синтетичного (журнали,
відомості) і аналітичного обліку операційних витрат тощо.
Аналіз операційних витрат
Передбачає
Виявлення шляхів і резервів оптимізації витрат та підвищення ефективності
діяльності суб’єкта господарювання
Правильний вибір методу (методики) аналізу забезпечує
1. Економічно-обґрунтована мінімізація витрат, підвищення ефективності
використання ресурсів
2. Оптимальність надання послуг, підвищення їх якості, поліпшення результатів
діяльності
Забезпечує
Управління діяльністю на основі результатів аналітичних обчислень
Інформаційна база аналізу
Обліково-контрольні дані (в тому числі з акцентом на
оптимізацію та альтернативні варіанти розв’язання
виробничих проблем)
Контроль

Облік

Інша аналітична та
релевантна інформація
Інші джерела

Внутрішні джерела

Зовнішні джерела

Вимагають
Удосконалення існуючої інформаційної бази через
деталізацію витрат, використання інноваційних
методів обліку витрат тощо

Вимагають
Наявності доступу до
відповідних ресурсів (в т.ч.
мережі інтернет)

Рисунок 1 – Загальна схема взаємозв’язку джерел і результатів аналізу
операційних витрат підприємства
Також для цілей проведення аналізу операційних витрат
використовуються інші джерела інформації, такі як: аналітичні розрахунки
(обчислення), норми та нормативи витрачання ресурсів; дані оперативного
обліку (первинні та зведені документи, регістри відпуску матеріалів, табелі
обліку робочого часу та документація про нарахування заробітної плати,
нормативи щодо витрат матеріалів, відхилення від норм); матеріали
обстежень, перевірок, спостережень, нарад, технологічна документація,
паспортні дані тощо.
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До переліку зовнішніх джерел інформації слід віднести звітність суб’єктів
з аналогічними видами діяльності, інформацію про собівартість їхніх послуг,
дані про мережу суб’єктів аналогічного профілю, дослідження стану ринку
послуг тощо.
Мета аналізу операційних витрат полягає у всебічній оцінці ефективності
використання ресурсів і обґрунтування управлінських рішень щодо
оптимізації рівня витрат, який забезпечує конкурентноздатність продукції
(робіт, послуг).
Основними завданнями аналізу операційних витрат є:
- об'єктивна оцінка досягнутого рівня ефективності витрат з метою
забезпечення конкурентно здатності продукції;
- аналіз впливу техніко-економічних факторів на зміну фактичної й
планованої собівартості продукції в порівнянні з базисним періодом;
- визначення резервів зниження витрат і підвищення рентабельності
продукції на основі розробки й реалізації управлінських рішень по усуненню
нераціональних витрат;
- аналітичне обґрунтування бізнес-плану на основі проведення
попереднього економічного аналізу в частині, що стосується собівартості й
рентабельності продукції.
Основними джерелами інформації для аналізу операційних витрат
підприємства виступають:
1. Дані бухгалтерського обліку (первинні документи, обороти та залишки
по рахунках бухгалтерського обліку, облікові регістри).
2. Норми й нормативи матеріальних витрат, витрат на оплату праці,
використання послуг сторонніх організацій, засобів праці й нематеріальних
активів, калькуляції та кошториси витрат на виробництво, конструкторська та
технологічна документація тощо.
3. Фінансова звітність, зокрема форми №1 «Баланс», №2 «Звіт про
фінансові результати», №5 «Примітки до річної фінансової звітності».
4. Статистична звітність, зокрема форми № 1-ПВ «Звіт з праці».
5. Бізнес-план підприємства.
6. Правова, податкова й фінансова інформація.
Виходячи з мети, основних завдань та інформаційної бази можна
виділити основні етапи організації економічного аналізу витрат підприємства
(рис. 2)
Одним з найбільш прийнятних для аналізу діяльності підприємств, не
лише в сенсі простоти й доступності, а й малозатратності є горизонтальний та
вертикальний аналіз витрат. Він дозволяє досліджувати не лише відхилення, а
й структуру витрат, що важливо з позиції застосування йогорезультатів для
планування та прогнозування собівартості майбутньої продукції та надання
послуг. В процесі здійснення такого роду аналізу необхідно:
− провести оцінку структуру операційних витрат;
− визначити абсолютні та відносні відхилення операційних витрат у
звітному році порівняно з попереднім (чи базовим), а щодо статей витрат –
встановити відхилення порівняно зі встановленим плановим завданням;
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− встановити відносний вплив кожного елемента (статті) на загальну
зміну витрат (собівартості).

АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Аналіз витрат за економічними
елементами
Аналіз витрат за статтями
калькуляції

Аналіз виконання
кошторисів
(бюджетів),
нормативів

Аналіз структури
витрат

Аналіз непрямих витрат
Аналіз прямих витрат на оплату
праці
Аналіз прямих матеріальних
витрат

Факторний аналіз
витрат

ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ
ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Аналіз витрат на одну гривню
вартості продукції

Аналіз інших прямих витрат

Рисунок 2 – Структурно-логічна схема методики аналізу операційних
витрат підприємства
Аналіз операційних витрат може служити хорошою базою для розробки
стратегічних напрямів діяльності. Для таких цілей нами пропонується
використання АВС-аналізу. Метод ABC (Activity Based Costing) дає змогу
суттєво знизити рівень інформаційного акумулювання у процесі прийняття
управлінських рішень [2].
Ефективне управління операційними витратами потребує достовірний
аналіз витрат, який залежить від правильності їх визначення, класифікації та
розподілу на підприємстві. Ефективними інструментами при цьому є
застосування аналітичних процедур аналізу операційних витрат.
Аналіз ефективного управління операційними витратами потребує
якісної класифікації та порядок визначення витрат. Так, для здійснення такого
аналізу пропонуємо застосувати коефіцієнти оцінки управління операційними
витратами підприємства відносно двох показників:
1) чистий дохід від реалізації продукції;
2) валовий прибуток[3].
Відповідно, виділяємо наступні групи коефіцієнтів: коефіцієнти впливу
питомих операційних витрат на чистий дохід від реалізації послуг з передачі
та постачання електроенергії підприємства; коефіцієнти впливу питомих
операційних витрат на валовий прибуток підприємства (табл. 1).
Такий аналіз дозволить з’ясувати, яким чином операційні витрати
впливають на чистий дохід підприємства та частку постійних витрат у складі
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валового прибутку, що в свою чергу, коригує фінансовий результат від
операційної діяльності та отримання прибутку чи збитку.
Таким чином, здійснення аналізу операційних витрат підприємства на
підставі наведених показників (табл. 1) дозволяє виокремити три варіанти
розвитку подій:
1) зростання рівня собівартості реалізації продукції, адміністративних та
інших операційних витрат при недостатньому отриманні чистого доходу від
реалізації продукції може призвести до зменшення валового прибутку,
фінансового результату до оподаткування та чистого прибутку підприємства
загалом, в результаті чого підприємство стає збитковим;
2) пропорційне зростання собівартості реалізованої продукції,
адміністративних та інших операційних витрат та чистого доходу від
реалізації продукції в майбутньому може призвести до зростання чи
зменшення валового прибутку, фінансового результату до оподаткування та
чистого прибутку підприємства загалом, в залежності від рівня пропорції;
Таблиця 1 – Коефіцієнти оцінки управління операційними витратами
Назва коефіцієнту

Методика розрахунку

Група коефіцієнтів впливу питомих операційних витрат на чистий дохід від реалізації
1.Загальні операційні витрати на 1 грн.
Операційні витрати / Чистий дохід від
чистого доходу
реалізації продукції
1.1. Коефіцієнт питомої собівартості
Собівартість реалізованої продукції /
реалізованої продукції
Чистий дохід від реалізації продукції
1.2. Коефіцієнт питомих адміністративних
Адміністративні витрати / Чистий дохід
витрат
від реалізації продукції
Витрати на збут / Чистий дохід від
1.3. Коефіцієнт питомих витрат на збут
реалізації продукції
1.4. Коефіцієнт питомих інших
Інші операційні витрати / Чистий дохід від
операційних витрат
реалізації продукції
Група коефіцієнтів впливу питомих операційних витрат на валовий прибуток
підприємства
2. Рентабельність операційної діяльності
Операційні витрати / Валовий прибуток
2.1. Рівень собівартості реалізації у
Собівартість реалізованої продукції /
валовому прибутку
Валовий прибуток
2.2. Рівень адміністративних витрат у
Адміністративні витрати / Валовий
валовому прибутку
прибуток
2.3. Рівень збутових витрат у валовому
Витрати на збут / Валовий прибуток
прибутку
2.4. Рівень інших операційних витрат у
Інші операційні витрати / Валовий
валовому прибутку
прибуток

3) зменшення рівня собівартості реалізації продукції, адміністративних та
інших операційних витрат при достатньому отриманні чистого доходу від
реалізації продукції може призвести до збільшення валового прибутку,
фінансового результату до оподаткування та чистого прибутку підприємства
загалом, в результаті чого підприємство стає прибутковим, що позитивно
впливає на діяльність організації в цілому.
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Незважаючи на рівень собівартості реалізованої продукції, важливим
аспектом є пошук шляхів зменшення операційних витрат підприємства з
урахуванням індексу інфляції та встановлення оптимальної пропорції
співвідношення операційних та неопераційних доходів і витрат.
Висновки. Аналіз операційних витрат є важливим етапом в діяльності
підприємства, так як від ефективності формування витрат залежить
прибутковість підприємства та його подальший розвиток. Процес аналізу
базується на побудові аналітичних таблиць, в яких містяться дані про
результати діяльності підприємства, за допомогою яких здійснюється
вивчення, порівняння та оцінка діяльності підприємства, вивчаються фактори,
які впливають на діяльність підприємства, здійснюється пошук резервів
збільшення доходів та зменшення витрат підприємства.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
У статті здійснено аналіз поняття фінансових ресурсів підприємств,
з'ясовано їх сутність, особливості. Наведено класифікацію фінансових
ресурсів на основі узагальнення підходів вітчизняних за зарубіжних учених.
Ключові слова: фінансові ресурси, класифікація фінансових ресурсів,
підприємство, управління, капітал.
Постановка проблеми.Сьогодні підприємства провадять свою
діяльність у кризових умовах господарювання, що характеризуються
нестачею фінансових ресурсів. Очікуються негативні наслідки для економіки
світу й України, зокрема, через нестабільність ситуації з коронавірусом,
інфляції, непрогнозованих коливань курсів валют, зростанням відсотків за
користування кредитами, зниження платоспроможного попиту покупців, що
відповідно негативно впливатиме на ефективність діяльності підприємств.
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Проблема формування та використання фінансових ресурсів набуває
актуальності у період економічної нестабільності зокрема через те, що
функціонування підприємств у таких умовах призводить до зменшення
величини їх оборотних активів, неефективного використання наявних
ресурсів, порушення платіжної дисципліни та зниження рівня фінансової
стійкості підприємств, скорочення обсягів виробництва та зростання
збитковості підприємств різних галузей. Основою фінансової стабільності
економіки України в кризових умовах є правильне формування та ефективне
використання фінансових ресурсів підприємства з метою отримання
достатнього обсягу доходів
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним та
методологічним аспектам формування фінансових ресурсів підприємств
протягом останніх десятиріч присвячено чимало спеціальних досліджень.
Значний внесок у становлення та розвиток процесу ефективного формування
фінансових ресурсів зробили: Бланк І. А., Балабанов І. Т., Гриньова В. М.,
Бєлоліпецький В. Г., Кірейцев Г. Г., Ляшенко Г. П., Родіонова В. М.,
Опарін В.М. й інші науковці. Але й досі методика ефективного формування та
використання фінансових ресурсів підприємств за умов функціонування
конкурентного середовища знаходиться в стадії удосконалення.
Постановка завдання. Мета статті – уточнити сутність фінансових
ресурсів підприємств та здійснити їх класифікацію на основі узагальнених
праць відомих учених.
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансові ресурси є одним
із фундаментальних понять фінансів підприємств. Їх специфіка виявляється в
тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний
характер і відбивають формування і використання різноманітних видів
прибутків і нагромаджень суб’єктів господарської діяльності. Існує безліч
визначень поняття «фінансові ресурси», проте немає єдиної точки зору серед
учених-економістів.
У спеціалізованій літературі під фінансовими ресурсами частіше за все
розуміють грошові фонди, які створюються в процесі розподілу,
перерозподілу й використання валового внутрішнього продукту, що
створюється упродовж певного часу в державі [1, c. 133].
Значна група авторів трактують фінансові ресурси підприємства як
кошти, наявні у розпорядженні суб’єкта, що господарює. Бланк І. підкреслює,
що ця сукупність коштів формується з метою фінансування розвитку підприємства в майбутньому періоді [2, с. 32].
Гриньова В., В. Коюда [5] та Г. Кірейцев [4] стверджують, що
«принципова різниця між капіталом і фінансовими ресурсами полягає у тому,
що на будь-який момент часу фінансові ресурси більше або дорівнюють
капіталу підприємства. При цьому, якщо «фінансові ресурси» дорівнюють
«капіталу», то це означає, що у підприємства немає ніяких фінансових
зобов’язань» [4, с. 17].
Отже, деякі науковці ототожнюють фінансові ресурси і капітал, а іноді й
підміняють одне поняття іншим. Капітал є реальним об’єктом, на який можна
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постійно впливати з метою отримання нових доходів підприємства та
використання нею своїх зобов’язань. Тобто капітал – це об’єктивний фактор
виробництва, частина фінансових ресурсів, які використовуються
підприємством у своїй діяльності. Капітал є перетвореною формою
фінансових ресурсів і тому ототожнювати поняття «фінансові ресурси» і
«капітал» не можна.
Принципова різниця між капіталом і фінансовими ресурсами полягає в
тому, що на будь-який момент часу фінансові ресурси більші або дорівнюють
капіталу підприємства. При цьому якщо «фінансові ресурси» дорівнюють
«капіталу», то це означає, що у підприємства немає жодних фінансових
зобов’язань.
Виходячи з визначення фінансових ресурсів, до них належать всі грошові
кошти, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Фінансовими
ресурсами, що формуються всередині підприємства є його власні фінансові
ресурси і вони повинні складати основу фінансово-господарської діяльності
будь-якого нормально функціонуючого суб’єкта господарювання. Фінансові
ресурси, що надходять ззовні, характеризуються як залучені, так і позикові.
Такий поділ фінансових ресурсів характеризує погляд на них з точки зору
власника, тобто, виходячи з їх відносної належності та платності.
До власних (внутрішніх) фінансових ресурсів відносяться ресурси, що
належать самому суб’єкту господарювання. Але тут доцільновиділити в складі
власних фінансових ресурсів прирівняні до них, які можна назвати власними
залученими фінансовими ресурсам.
Як відомо, до власних фінансових ресурсів на підприємстві відносять
статутний капітал, прибуток і амортизаційні відрахування.
В теперішній час, за умов низької забезпеченості підприємств власними
фінансовими ресурсами виникає гостра необхідність знаходження додаткових
джерел їх формування. Зокрема, такими є платежі за оренду іншими
юридичними та фізичними особами землі і основних засобів. Необхідно
зазначити, що частка даного джерела в структурі фінансових ресурсів є
незначною.
Як вже зазначалося, виручка від реалізації на підприємстві є основним
власним джерелом формування фінансових ресурсів. Існує точка зору, що
виручку правомірно відносити до складу не тільки джерел, але й
безпосередньо фінансових ресурсів підприємства.
Поняття «фінансовий ресурс» характеризує вже наявні на підприємстві
кошти (що знаходяться в даний момент в повному обсязі або частково
використані, виходячи з дати складання звітності).
Відповідно до Господарського кодексу України, фінансові ресурси
підприємств ‒ це переважно прибуток і амортизаційні відрахування, прибутки
від цінних паперів, пайові внески, ресурси спонсорів [5].
Склад фінансових ресурсів підприємства і джерел їх формування можна
представити таким чином (рис. 1).
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Рисунок 1 ‒ Склад фінансових ресурсів підприємства і джерел їх
формування
Джерело: узагальнено автором

Так, якщо власні фінансові ресурси можна відокремити, то позикові і
залучені фінансові ресурси виступають одночасно і безпосередньо
фінансовими ресурсами та джерелами їх формування, так як характеризують
не тільки шляхи надходження коштів, але й реальний розмір коштів, що
знаходиться в обороті і розміщений в довгострокові інвестиції.
До залучених фінансових ресурсів підприємства відносять в
узагальненому варіанті кошти, які мобілізуються на фінансовому і кредитному
ринках. Але прибічники більш конкретної класифікації за джерелами
формування залучені фінансові ресурси поділяють на:
- перша група – що мобілізуються на фінансових ринках в результаті
операцій з цінними паперами (продаж власних акцій, облігацій і інших видів
цінних паперів), позикових операцій і інше;
- друга група – що надходять в порядку перерозподілу, під якими
розуміють страхові відшкодування за ризиками, бюджетні субсидії, субвенції,
дивіденди і відсотки за цінними паперами інших емітентів та інші види
ресурсів [6].
Безперечно, таке групування заслуговує уваги, проте, ми вважаємо
більш доцільним, запропонувати групування, при якому до складу джерел
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фінансових ресурсів підприємства відносяться власні, позикові і отримані на
безповоротній основі кошти (асигнування з бюджету, кошти спонсорів тощо).
На нашу думку, виділення в окрему групу джерел, отриманих на
безповоротній основі, є необхідним, адже для підприємств дане джерело
відіграє важливе значення і займає значну частку в покритті запасів і витрат.
Отже, можна стверджувати, що вся сукупність коштів, які перебувають у
розпорядженні підприємства, незалежно від джерел формування – фінансові
ресурси підприємства.
Сьогодні для багатьох підприємств основним джерелом фінансових
ресурсів є не прибуток, не будь-які інші власні або прирівняні до них кошти, а
кредиторська заборгованість і в меншій мірі короткострокові кредити.
Велика питома вага залучених коштів у структурі джерел фінансових
ресурсів ускладнює фінансову діяльність підприємства додатковими
витратами на обслуговування позикового капіталу (оплата великої суми
відсотків по кредитах, дивідендів, штрафи й пені за прострочені борги), що в
результаті призводить до зниження (або втрати) ліквідності й фінансової
стійкості підприємства.
Узагальнюючи сказане, фінансові ресурси підприємства за основними
джерелами їх формування можна структурувати у такий спосіб:
- фінансові ресурси, що формуються із виручки від реалізації продукції
(прибуток, амортизація, фонд заробітної плати, фонд відшкодування
матеріальних витрат);
- фінансові ресурси, що отримують від іншої реалізації (майна, послуг,
що не відносяться до основної діяльності тощо);
- фінансові ресурси, що формуються за рахунок внесків юридичних і
фізичних осіб у статутний фонд (кошти, авансовані в основні та оборотні
засоби підприємства);
- фінансові ресурси, що формуються на фінансовому ринку (кредити й
позики, продаж власних акцій і інших видів цінних паперів, дивіденди й
відсотки по цінних паперах інших емітентів, страхові відшкодування тощо);
- фінансові ресурси, що утворюються за рахунок кредиторської
заборгованості (постачальникам і підрядникам, по оплаті праці, по
соціальному страхуванню, перед бюджетом тощо);
- фінансові ресурси, що формуються за рахунок внесків і надходжень
цільового характеру (що надходять від інших організацій і фізичних осіб,
бюджетні субсидії тощо).
Зазначимо, що основними ознаки, які притаманні фінансовим ресурсам є:
формування та використання фінансових ресурсів здійснюється відповідно до
правового та нормативного забезпечення, фінансові ресурси можуть належати
суб’єктам господарювання різних організаційно-правових форм бізнесу або
бути зосереджені у суб’єктів фінансового ринку (банківських установах,
інвестиційних фондах, компаніях спільного інвестування тощо).
Основними напрямами використання фінансових ресурсів є відтворення
підприємств, соціальне забезпечення працівників та задоволення інших
потреб суб’єктів господарювання.
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Фінансовим ресурсам підприємств притаманні такі властивості:
– фінансові ресурси мають стадію утворення;
– фінансові ресурси відображають ставлення до власності;
– фінансові ресурси мають джерела формування і цілі використання;
– від джерел формування та напрямів використання залежить структура
фінансових ресурсів підприємства [7, с. 290–294].
До фінансових характеристик фінансових ресурсів підприємства
належать такі:
– об’єкт фінансового управління (у функціонуванні та економічному
розвитку підприємства та його практичній діяльності особлива увага
приділяється фінансовим ресурсам. Вони є центральним елементом та
об’єктом впливу фінансового менеджменту);
– джерело доходу (особливість фінансових ресурсів як джерела доходу є
те, що вони діють відокремлено від інших факторів виробництва.
Використання фінансових ресурсів (як джерела доходу) забезпечується
формуванням грошових надходжень підприємства у фінансовій та
інвестиційній ланках діяльності. Акумульовані фінансові ресурси
використовуються для фінансування реальних та фінансових інвестицій із
метою отримання доходу в майбутньому);
– джерело ризику (між доходом та ризиком постійно існує зв’язок. Чим
вищий рівень доходів, тим більший рівень ризику. Фінансові ризики є
невід’ємною частиною фінансової діяльності, а їх носієм ризику є фінансові
ресурси);
– джерело погашення фінансових зобов’язань (для діяльності
підприємства притаманна постійна кредиторська та дебіторська
заборгованості. Така заборгованість може виникати перед державою,
власниками, кредиторами та інвесторами і вона потребує погашення.
Підприємства для погашення заборгованості найчастіше використовують
фінансові ресурси).
Індивідуальні характеристики фінансових ресурсів містять:
– активи з високою трансформаційною здатністю (особливість
фінансових ресурсів у тому, що вони не беруть безпосередньої участі в процесі
виробництва. Для їх участі у процесі виробництва їх потрібно перетворити в
інші активи);
– основний компонент фінансового потенціалу (фінансові ресурси
визначають фінансовий аспект потенціалу підприємства. Ліквідність активів і
здатність регулювати чисті грошові потоки є базовими елементами для оцінки
платоспроможності, фінансової стійкості, кредитоспроможності та
інвестиційної привабливості підприємства) [8, с. 263–265].
На підставі розглянутих особливостей елементів фінансових ресурсів
підприємств зазначимо, що розмір фінансових ресурсів залежить від обсягу
діяльності та від її ефективності. Ефективність використання залежить, в
першу чергу, від способів використання, їх раціональності та доцільності.
Однак, ефективність діяльності і фінансова стійкість підприємства неможливі
без наявності фінансових ресурсів, достатніх для реалізації всіх цілей
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фінансово-господарської діяльності. Достатність фінансових ресурсів –
запорука платоспроможності, ведення повноцінної господарської діяльності,
гарантія виконання зобов’язань.
Так, забезпечення оптимальності структури фінансових ресурсів з
позицій ефективного його функціонування та умов формування високих
кінцевих результатів діяльності підприємства в значній мірі залежать від
структури фінансових ресурсів, що використовуються, з урахуванням
специфіки внутрішніх та зовнішніх умов.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ У СКЛАДІ
ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
У статті уточнено сутність й зміст лісових ресурсів у складі природноресурсного потенціалу регіону та підприємств, зокрема, шляхом порівняння і
вибору існуючих напрацювань економістів.
Ключові слова: природно-ресурсний потенціал, лісові ресурси, регіональна
політика, розвиток підприємства, склад, структура.
Постановка проблеми. Трансформація економічних реформ в Україні
сприятиме комплексному використанню ресурсного потенціалу регіону, який
є одним із головних важелів зміцнення позитивних тенденцій у соціальноекономічному розвитку держави, а також пріоритетним завданням державної
регіональної політики. Здійснення соціально-економічних перетворень в
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Україні значною мірою залежить від використання ресурсного потенціалу
підприємства, адже гармонійність і збалансованість розвитку його складових
є найважливішою передумовою розвитку країни та суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням проблем
ресурсного потенціалу займались провідні вітчизняні та зарубіжні вчені: В.Г.
Андрійчук, В.Г. Більський, Н. М. Богацька, О.А.Богуцький, О.М. Вишневська,
П.І. Гайдуцький, О.В. Латишева, Н. А. Малиш, В.Я. Месель-Веселяк,
Т.І. Олійник, О.М. Онищенко, Б.Й. Пасхавер, Д.К. Прейгер, Г.М.
Підлісецький, П.Т. Саблук, В.К. Терещенко, О.В.Ульянченко, В. В. Хачатрян,
О.В. Шкільовий та інші. Віддаючи належне теоретичному доробку цих
науковців, варто зазначити, що окремі проблемні питання потребують
подальших досліджень.
Оскільки подолання економічної кризи вимагає формування раціональної
структури ресурсного потенціалу і створення умов забезпечення
максимального його використання як у аналітичному, так і у практичному
плані, постає необхідність розробки напрямів удосконалення використання
ресурсного потенціалу підприємств.
Постановка завдання. Метою статті є уточнення сутності й змісту
лісових ресурсів у складі природно-ресурсного потенціалу підприємств
шляхом порівняння і вибору існуючих напрацювань економістів-лісоводів.
Виклад основного матеріалу дослідження. У наш час перспективний
розвиток підприємств все більше пов’язаний з рівнем і станом забезпечення
ресурсним потенціалом й ефективним його використанням. Таким чином
дослідження економічних процесів, що відбуваються на рівні підприємства,
має ключове значення для економічного розвитку підприємства. Саме на
цьому рівні необхідно визначитись у потенціалі кожного підприємства з
метою досягнення і підтримки його розвитку та економіки країни в цілому [1].
Економічний потенціал є узагальненою кількісно-якісною оцінкою
наявних ресурсів, якими володіє країна та які використовуються або можуть
бути використані в країні для забезпечення її соціально-економічного
розвитку. Основними елементами економічного потенціалу є: природноресурсний, виробничо-технологічний, інвестиційний, науково-технічний,
трудовий, інформаційний та потенціал управління.
Природно-ресурсний потенціал – сукупність наявних природних умов і
ресурсів, які впливають на економічну діяльність та використовуються чи
можуть використовуватися в процесі виробництва матеріальних благ [2].
Нині в Україні виникає нагальна потреба в розв’язанні низки питань щодо
формування, нарощування та ефективного використання природноресурсного потенціалу, усвідомлення яких як на загальнодержавному, так і на
регіональному рівні має поза сумнівом пріоритетне значення для забезпечення
високого рівня економічної безпеки і збалансованого розвитку країни.
Зазначимо, що ресурсний потенціал підприємства являє собою сукупність
матеріальних, нематеріальних, трудових, фінансових ресурсів, включаючи
здатність працівників підприємства ефективно використовувати названі
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ресурси для виконання місії, досягнення поточних та стратегічних цілей
підприємства [3, с.136].
Природно-ресурсний потенціал є важливим розміщення продуктивних
сил, який містить природні ресурси і природно-кліматичні умови окремих
регіонів. При взаємодії суспільства і природи, саме природа виступає
важливою основою розвитку суспільства і використовується, насамперед,
через природні ресурси за видами (рис. 1).
Таким чином, природно-ресурсний потенціал розглядається як сукупність
природних ресурсів, які можуть використовуватися через господарську
діяльність і мають динамічний характер зі зміною величини у процесі
господарської діяльності на різних рівнях. На наше переконання, природноресурсний потенціал доцільно розглядати у розрізі природних ресурсів за
видами з урахуванням біологічних і відновлюваних можливостей, що
здійснює безпосередній вплив на напрями формування, збереження і
нарощування з точки зору якісних ознак, регіональних особливостей
територій. Отже, лише у взаємозв’язку усіх елементів природно-ресурсного
потенціалу галузі можна виявити існуючі кількісні і якісні обмеження у
отриманні економічних інтересів і екологічних вигід. Адже важливою і
невід’ємною складовою розвитку економіки є концентрація природноресурсного потенціалу і його спроможність до самовідновлення.
Найважливішим компонентом навколишнього природного середовища,
який використовується у процесі суспільного виробництва, є природні
ресурси. Наявність і різноманітність природних ресурсів багато у чому
визначають можливості господарського механізму. Природні ресурси
поділяють на мінеральні, кліматичні, земельні, водні, лісові, рекреаційні тощо.
Структура природних ресурсів, кількість їх запасів, якість, ступінь вивченості
і напрями господарського освоєння безпосередньо впливають на ресурсний
потенціал. Наявність багатих та ефективних природних ресурсів дає широкий
простір для економічного розвитку.
Основним складником природно-ресурсного потенціалу є природні
ресурси, під якими розуміють тіла і сили природи, які на певному рівні
розвитку виробничих сил і вивченості можуть бути використані для
задоволення потреб людського суспільства у формі безпосередньої участі в
матеріальній діяльності [5]. Більшість науковців є прихильниками цього
трактування, хоча існує безліч поглядів, а сам термін одночасно належить і до
природної, і до соціально-економічної сфери.
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Природно-ресурсний потенціал підприємства
Інвестиційно-інноваційні
ресурси
Інтелектуальні ресурси
Інформаційні ресурси
Матеріально-технічні ресурси
Вичерпні ресурси:
- земельні ресурси
- водні ресурси
- лісові ресурси
- мінеральні ресурси
- рекреаційні ресурси
- трудові ресурси
- фінансові ресурси
- екологічні ресурси

Природні ресурси

Невичерпні ресурси:
‒енергія води
‒енергія сонця
‒енергія вітру
‒енергія рослин
‒енергія
гарячих
порід
(гейзери,
геотермічна енергія)

Природні умови

Біологічні
особливості
природних ресурсів за
видами: географічне
положення,
кліматичні умови,
особливості рельєфу,
концентрація
природних копалин за
видами

- невідновлювальні (мінеральносировинні ресурси)
- відтворювальні: самовідновлювання (асиміляційний потенціал);
штучне відновлення (реалізація природоохороних заходів).

Рисунок 1 ‒ Класифікаційні види природно-ресурсного потенціалу
підприємства.
Джерело: узагальнено автором з використанням [4].

Категорія «природні ресурси» часто ототожнюється із категорією
«природно-ресурсний потенціал». Однак введення поняття природноресурсний потенціал дозволяє виокремити частину природи як єдине ціле, на
відміну від окремих природних ресурсів, які становлять цей фрагмент, а термін
«потенціал» робить його загальнішим, ніж «природні ресурси», характеризує
певну потенційну можливість і здатність природного середовища до
використання. Тобто природні ресурси, на відміну від природно-ресурсного
потенціалу, є поняттям значно вужчим, його невід’ємною складовою [6].
У широкому розумінні під природно-ресурсним потенціалом розуміють
сукупність ресурсів, що розташована в межах певної території,
використовується у народному господарстві або може бути використана за
першого рівня розвитку продуктивних сил.
Слід зазначити, що лісові ресурси відіграють важливу роль у збереженні
навколишнього середовища та господарській діяльності людей, слугують
важливим сировинним фактором для розвитку галузей господарства. Лісові
ресурси можуть використовуватися: для заготівки деревини, живиці,
другорядних лісових ресурсів (пнів, кори, бересту тощо), для побічного
лісокористування (розміщення вуликів і пасік, заготівки і збирання
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дикорослих плодів, ягід, горіхів, грибів, лікарських рослин тощо), у
мисливських, культурно-оздоровчих, туристичних і спортивних цілях. Крім
цього, ліси виконують кисневостворюючу, вологорегулюючу, ґрунтозахисну
функції [7].
Для ведення лісового господарства землі лісового фонду надані в
постійне користування: Державному агентству лісових ресурсів України –
68,3%; Міністерству аграрної політики та продовольства – 24,0%;
Міністерству оборони України – 2,2 %; Міністерству з надзвичайних ситуацій
– 1,6%; Міністерству охорони довкілля та природних ресурсів України – 0,8%
та іншим лісокористувачам – 3,1% [8].
Основними нормативними актами, які формують систему лісового
законодавства є Конституція України, Закон України «Про охорону
навколишнього природного середовища», Лісовий кодекс України, Закон
України «Про рослинний світ» [9].
Відповідно до нової редакції Лісового кодексу ліси України за
екологічним і соціально-економічним значенням та залежно від основних
виконуваних ними функцій поділяються на такі категорії:
‒ захисні ліси (виконують переважно водоохоронні, ґрунтозахисні та інші
захисні функції);
‒ рекреаційно-оздоровчі ліси (виконують переважно рекреаційні,
санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції);
‒ ліси
природоохоронного,
наукового,
історико-культурного
призначення (виконують особливі природоохоронні, естетичні, наукові
функції тощо);
‒ експлуатаційні ліси [9].
Сировинна цінність лісових земель визначається за їх потенційною
продуктивністю, тобто здатністю при раціональному веденні лісового
господарства продукувати максимальну кількість продукції. Основними
видами продукції лісів є: деревина; другорядні лісові матеріали (хвоя, пеньки,
сучки, гілки, кора тощо); продукція побічного користування лісом.
Оскільки виробничі здатності лісових земель визначаються кліматичними
і ґрунтовими факторами родючості, оцінки диференціюються за природними
(лісорослинними) даними і типами лісорослинних умов [10].
Лісовими ресурсами в Україні є деревні, технічні, лікарські та інші
продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і
виробництва та відтворюються у процесі формування лісових природних
комплексів. До лісових ресурсів також належать корисні властивості лісів, що
використовуються для задоволення суспільних потреб (здатність лісів
зменшувати негативні наслідки природних явищ, захищати ґрунти від ерозії,
запобігати забрудненню навколишнього природного середовища та очищати
його, сприяти регулюванню стоку води, оздоровленню населення та його
естетичному вихованню тощо). Використання лісових ресурсів може
здійснюватися в порядку загального і спеціального використання.
Громадянам гарантується право загального використання лісових
ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних,
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оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення
цих ресурсів за окремими особами і надання відповідних дозволів, за винятком
певних обмежень, передбачених законодавством України.
Лісовим кодексом України передбачається право громадян безоплатно
без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі
трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо, в лісах державної та
комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної
власності. Органами виконавчої влади можуть встановлюватися максимальні
норми безоплатного збору дикорослих трав’яних росли, квітів, ягід, горіхів,
грибів тощо.
Обмеження, передбачені законодавством України, щодо загального
використання лісових ресурсів можуть встановлюватися в кількох випадках:
1) обмеження, встановлені Лісовим кодексом України щодо лісів
приватної власності. Так, для здійснення права загального використання
лісових ресурсів необхідно отримати згоду власника. Проте, законодавством
не встановлено форми, в якій має надаватися така згода. Таким чином, в
доктрині екологічного права найбільш прийнятною формою вищезгаданого
дозволу вважається договір, що укладається між власником лісу та органом
місцевого самоврядування стосовно режиму загального лісокористування та
обмежень, які на таке користування накладаються;
2) обмеження, що накладаються стосовно об’єктів природно-заповідного
фонду України та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну,
господарську, а також історико-культурну цінність. Такі обмеження, крім
передбачених законодавством, можуть також встановлюватися положеннями
про конкретні території чи об’єкти природно-заповідного фонду.
Залежно від мети використання, законодавство передбачає такі основні
види спеціального використання лісових ресурсів:
‒ заготівля деревини;
‒ заготівля другорядних лісових матеріалів;
‒ побічні лісові користування;
‒ використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих,
рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб
мисливського господарства, проведення науково-дослідних робіт.
Перелік видів використання, передбачений, Лісовим кодексом України,
не є вичерпним, нормативно-правовими актами можуть встановлюватися інші
види спеціального користування лісовими ресурсами. Спеціальне
використання лісових ресурсів здійснюється в межах лісових ділянок,
виділених для цієї мети, без надання земельних ділянок [11].
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Висновки. Оцінивши всі підходи та погляди пропонуємо характеризувати
природно-ресурсний потенціал як систему взаємопов’язаних різних видів
ресурсів, якими може володіти підприємство або, які можуть бути залучені до
його господарської діяльності з метою максимального задоволення потреб
споживачів та підвищення його конкурентоспроможності на ринку. При цьому
він характеризується не лише кількістю та якістю ресурсів, які має
підприємство на певний момент, а і їх оптимальним співвідношенням,
відповідністю їх величини та складу потребам завдань, які вирішуються.
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м. Вінниця
КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТІЙНИЙ АСПЕКТ
У статті визначено сутність капіталу підприємства, його класифікацію та
структуру. Доведено, що поняття «капітал« і «фінансові ресурси« – близькі
за змістом, але водночас між цими поняттями існують відмінності.
Структура капіталу визначає співвідношення джерел позикового і власного
фінансування, яка прийнята в підприємства для реалізації ринкової стратегії.
Ключові слова: капітал, структура, ефективне використання, власні
ресурси, позикові кошти, оптимізація, фінансовий результат.
Постановка проблеми. Однією з головних цілей управління фінансами
підприємства є підвищення ринкової вартості підприємства, яке полягає в
тому, щоб нарощувати або власний капітал підприємства, або позикову його
частину. Проблема у виборі співвідношення між власним і позиковим
капіталом приваблива тим, що збільшуючи до певної межі величину
позикових коштів можна підвищити вартість всього капіталу в цілому, а також
підвищити рентабельність власних коштів. Величина власного капіталу і
темпи його зростання, фінансовий важіль у структурі капіталу та
платоспроможність є найважливішими характеристиками фінансового стану
підприємства, оскільки за цими показниками зазвичай роблять висновки про
інвестиційну привабливість підприємства або інвестиційного проекту.
Необхідність дослідження сутності капіталу підприємств зумовлена тим,
що нині переважна більшість підприємств мають низьку ефективність
господарської діяльності через високий рівень зносу основних фондів,
обмеженість власних фінансових ресурсів для модернізації і технічного
переозброєння виробництва. Тому, особливе місце слід приділяти питанням
пошуку шляхів залучення капіталу у діяльність господарських суб’єктів та
визначення напрямів підвищення ефективності їх використання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблематики
ефективного формування та використання капіталу підприємства присвятили
свої роботи такі вчені, як: П.А. Стецюк, І.Т. Балабанов, О.Г. Біла, І.О. Бланк,
К. Макконелл, С. Брю, Дж. Нітзан, Р. Брейл, И. Шумпетер, І. Фішер,
М.А. Дем’яненко, Н.О. Байстрюченко, В.В. Концева, Е.Ф. Югас й інші.
Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності капіталу для
висвітлення змісту даної економічної категорії, розкриття структури капіталу
в процесі функціонування підприємства протягом усього його життєвого
циклу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Більшість сучасних
українських та російських економістів-фінансистів також розглядають
поняття «капітал» як синонім фінансових ресурсів.
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Так, на думку 1 капітал – це сукупність власних і позикових фінансових
ресурсів, що використовуються для фінансування активів із метою одержання
прибутку.
Г. Кірейцев визначає капітал як абстрактну суму фінансових коштів в
грошовій формі, що надані їх власником або кредитором суб’єкту
господарювання з метою інвестування і характеризуються юридичним та
часовим аспектами 2.
В. Бєлоліпецький розуміє під капіталом частину фінансових ресурсів, що
введені суб’єктом господарювання в обіг і приносять доходи від цього обігу.
В такому розумінні капітал є перетвореною формою фінансових ресурсів.
Більше того, автор робить ще один крок вперед: він розглядає фінансові
ресурси у контексті часу. В такому трактуванні принципова відмінність між
фінансовими ресурсами і капіталом суб’єкта господарювання полягає в тому,
що в будь-який момент фінансові ресурси будуть більші за капітал
підприємства або дорівнюватимуть йому. При цьому рівність означає, що у
суб’єкта господарювання немає ніяких фінансових зобов’язань і всі наявні
фінансові ресурси перебувають в обігу 3.
І. Бланк, розглядаючи капітал з позиції фінансового менеджменту,
зазначає, що капітал підприємства характеризує загальну вартість коштів у
грошовій, матеріальній та нематеріальній формах, інвестованих у формування
його активів 4.
Автори 5 трактують капітал як авансовану вартість, що в процесі свого
руху приносить більшу вартість, тобто самозростає. Але для того, щоб
функціонувати, виробнику потрібно мати достатню кількість грошей, купити за
них засоби виробництва, найняти працівників, організувати виробництво певних
товарів, реалізувати їх і отримати суму грошей, що перевищує витрачену. Саме
такий перебіг подій, який становлять життєвий цикл виробника,
перетворюють витрачені ним фінансові ресурси в капітал.
Така невизначеність щодо фінансових ресурсів та капіталу змушує нас
знову звернути увагу на теорію капіталу, яка функціонує в світі понад двісті
років і майже не зазнала істотних змін. На сьогодні у зарубіжній літературі
склалася така концепція капіталу. Капітал (фінансовий) – сукупний термін для
товарів і грошей, від використання яких може бути отриманий майбутній
дохід. Загально прийнято вважати, що споживчі товари і гроші для теперішніх
потреб і особистого задоволення не входять до складу капіталу. Таким чином,
бізнес розглядає землю, будівлі, споруди, обладнання, устаткування і
сировину поряд з акціями, облігаціями і банківськими рахунками як капітал.
Будинки, меблі, автомобілі й інші товари, якими користуються для особистого
задоволення, не вважаються капіталом у традиційному розумінні.
У практичному розумінні капітал визначається як власність, що належить
фізичним або юридичним особам у даний момент і чітко відокремлена від
доходу, отриманого від цієї власності протягом певного періоду. Відповідно
до цього кожне підприємство має рахунок руху капіталів, що відображає його
активи на певну дату, і рахунок доходів – надходжень, що підсумовує потік
доходів і витрат протягом певного періоду. Такий підхід щодо капіталу
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свідчить про те, що весь капітал, який перебуває в розпорядженні
підприємства, відображається у балансі, причому тільки в лівій його частині
(актив), тобто, це основні засоби й оборотні активи. Пасив, власне, відображає
джерела фінансування цього капіталу, тобто, що і кому підприємство
заборгувало на даний момент за той реальний капітал, яким воно
розпоряджається 6.
Аналіз публікацій провідних вчених свідчить, що поняття «капітал»
економістами розглядається з двох сторін. З одного боку, капітал підприємства
характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і
нематеріальній формах, інвестованих у формування його активів. При цьому
характеризується напрямок вкладення засобів. З іншого боку, якщо розглядати
джерела фінансування, можна відзначити, що капітал – це можливість і
сукупність форм мобілізації фінансових ресурсів для одержання прибутку.
Узагальнюючи різні наукові судження щодо тлумачення капіталу можна,
помітити деяку неоднозначність з погляду різних економічних вчень. Як
бачимо, підходи до розуміння капіталу, що існують в економічній літературі,
залежать від тих позицій учених, з яких вони розглядають цю об’єктивну
економічну категорію. Звичайно, визначення поняття «капітал підприємства»
відрізняється одне від одного, що є цілком закономірним через достатню
складність цієї категорії і неоднозначні підходи до її розуміння.
Таким чином, є підстави стверджувати, що поняття «капітал» і «фінансові
ресурси» – близькі за змістом. Водночас між цими поняттями існують
відмінності. З одного боку, не вся сума капіталу виконує функції фінансових
ресурсів, що пов’язані із забезпеченням виробничої діяльності. А з другого –
не всі фінансові ресурси набувають ознак капіталу. Належність до фінансових
ресурсів залежить від їх розміщення, у зв’язку з чим розрізняють працюючий
та непрацюючий капітал. Функції фінансових ресурсів виконує лише
працюючий капітал. Непрацюючий – це капітал вилучений з обігу, до якого
відносяться резервні та страхові фонди, а також «мертвий капітал», що
виникає внаслідок нераціональних фінансових вкладень. Основною метою
раціонального використання капіталу є максимальне збільшення частки
працюючого капіталу, тобто надання капіталу ознак фінансових ресурсів.
Так, капітал є перетвореною формою фінансових ресурсів. Взаємозв’язок
фінансових ресурсів і капіталу у загальних рисах відображено на рис. 1.
Зазначимо, що капітал підприємства – категорія неоднозначна і аналіз її
виключно з фінансової точки зору, та особливостей отримання доходу
неприйнятно. Будучи змінною величиною вона постійно знаходиться в русі в
часі і в просторі, проявляючи всі ознаки не тільки економічного, але і, значною
мірою, соціально-економічного феномена. Аналізуючи різні визначення,
можна сказати, що капітал – це всі фінансово-економічні ресурси суб’єкта
господарювання, втілені в його майно, яке використовується для розширеного
відтворення з метою отримання прибутку.
У процесі здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства
капітал використовують як інвестиційний та виробничий ресурс і при цьому
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він виступає носієм аналітичної інформації з метою управління підприємством
на
Фінансові ресурси підприємства

Запозичені

Власні

Кредиторська
заборгованість

Резервні і страхові фонди
Працюючий
капітал
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капітал
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Залучені
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Рисунок ‒ 1. Взаємозв’язок фінансових ресурсів і капіталу підприємства
[7]
основі кругообігу капіталу. Процес формування капіталу підприємства
вимагає дотримання наступних принципів: врахування перспектив розвитку
підприємства; забезпечення відповідності між обсягом залученого капіталу та
обсягами активів підприємства; забезпечення оптимальної структури
капіталу; мінімізації витрат при формуванні капіталу з різних джерел;
забезпечення високоефективного використання капіталу в процесі
функціонування [8].
Структура капіталу – спеціальне логічне поняття, введене в сучасний
фінансовий аналіз для позначення співвідношення джерел позикового і
власного фінансування, яка прийнята в підприємства для реалізації її ринкової
стратегії. Склад і структура капіталу підприємства залежить від чинників
виробничого, економічного і організаційного характеру. Разом з тим, одне
підприємство на різних етапах діяльності має в своєму розпорядженні різний
склад і структуру капіталу. Кінцева структура капіталу підприємства
визначається шляхом аналізу міри впливу окремих джерел додаткового
капіталу на той, що функціонує спочатку і зміни в ньому співвідношення
власної і позичкової складової. Таким чином, структура капіталу підприємства
формується за рахунок як внутрішніх, так і зовнішніх джерел, що
обумовлюється як особливостями фінансового розвитку власне самого
підприємства, так і фінансового ринку країни.
Структура капіталу, як правило, визначає аспекти не лише фінансової,
операційної та інвестиційної діяльності. Вона в першу чергу впливає на
результати його діяльності: коефіцієнти рентабельності активів і власного
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капіталу, визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості та
платоспроможності тощо. Таким чином, структура капіталу це
співвідношення власних, позикових і залучених ресурсів у матеріальній та
нематеріальній формах, яке формується підприємством у процесі своєї
фінансово-господарської діяльності для здійснення її наступного
фінансування.
Прийнято виділяти дві основні схеми формування структури капіталу
підприємства:
1) змішане фінансування, при якому капітал формується за рахунок
власних і позикових коштів, що залучаються в різних пропорціях;
2) повне самофінансування, при якому капітал формується за рахунок
лише власних коштів та резервів [9].
Таким чином, підприємство, що використовує лише власний капітал, має
найвищий рівень фінансової стійкості, але така політика обмежує темпи
розвитку підприємства, а також не використовує фінансові можливості
приросту прибутку на вкладений капітал. Слід зазначити, що в певних
ситуаціях керівництво підприємства вимушене використати позиковий
капітал. Причина полягає в обмеженості власних джерел фінансування –
неможливості нульових дивідендів, неможливості або нераціональності
розміщення додаткової емісії акцій. Таким чином, позиковий капітал
привабливий своєю відносною дешевизною, але його залучення обмежене
зростанням ризику власників власного капіталу [10, с. 288].
Узагальнимо класифікацію видів капіталу підприємства за ознаками:
‒ за належністю підприємству (власний та позиковий);
‒ за джерелами формування капіталу (внутрішній та зовнішній);
‒ за належністю власникам капіталу (вітчизняний та іноземний);
‒ за формою власності (приватний та державний);
‒ за організаційно-правовою формою залучення капіталу (акціонерний,
пайовий та індивідуальний);
‒ за терміном залучення капіталу (короткостроковий та довгостроковий);
‒ за формами перебування в процесі кругообороту (грошовий,
виробничий та товарний);
‒ за об’єктами інвестування (основний та оборотний);
‒ за
рівнем
ризику
(безризиковий,
середньоризиковий
та
високоризиковий);
‒ за правовою формою використання (легальний та тіньовий);
‒ за характером використання у виробничому процесі (працюючий та
непрацюючий);
‒ за об’єктами бухгалтерського обліку (статутний, пайовий, додатковий,
резервний, неоплачений, вилучений).
Капітал підприємства характеризується не тільки своєю багатоаспектною
сутністю, але й багатоманітністю образів, в яких він виступає. Основними
характеристиками, що визначають особливості застосування категорії
«капітал«, виходячи безпосередньо із практичної площини, є:
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‒ капітал виступає як об’єкт економічного управління;
‒ капітал є накопиченою цінністю;
‒ капітал є виробничим ресурсом, тобто фактором виробництва;
‒ капітал виступає інвестиційним ресурсом;
‒ капітал є об’єктом власності та розпорядження;
‒ капітал є носієм фактору ліквідності; капітал є носієм фактору ризику;
‒ капітал виступає як об’єкт надання тимчасових переваг;
‒ капітал є об’єктом купівлі-продажу;
‒ капітал виступає джерелом доходу [4, с. 12‒21].
Основною метою формування капіталу є задоволення потреби в
придбанні необхідних активів і оптимізації його структури з позиції
забезпечення умов ефективного його використання. Потреба в ресурсах являє
собою їх грошовий еквівалент для створення і підтримки виробничо-технічної
бази підприємства, достатнього запасу оборотних виробничих фондів і фондів
обігу на початковій стадії діяльності підприємства і при подальшому його
розвитку.
Висновки. Проблема формування та ефективного використання капіталу
підприємства припускає рішення питань про обсяг потреби, його склад і
структуру, джерела додаткового капіталу, кінцевої структури капіталу
підприємства, а також про фінансовий результат діяльності підприємства.
Запропоноване визначення сутності капіталу відображає зміст даної
економічної категорії й орієнтоване на розкриття структури капіталу в процесі
функціонування підприємства протягом усього його життєвого циклу.
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ОБЛІК І АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ
ЗАПАСІВ
Розвиток бухгалтерського обліку в динамічних умовах господарювання
зумовлює необхідність інтеграції його організаційно-методичного
інструментарію з новими методами управління ресурсами підприємства, в
тому числі, виробничими запасами. Найважливішими елементами системи
управління виробничими запасами є бухгалтерський облік, аналіз і контроль,
які виступають інформаційною основою управління та засобом відображення
руху виробничих запасів. В сучасних умовах аналіз ефективності
використання виробничих запасів особливий в діяльності підприємств. І ця
тема являється актуальною в сучасних умовах.
Питання аналізу виробничих запасів і ефективності їх використання
досліджують відомі науковці, зокрема: А. І. Алексєєва, І. Т. Балабанов, Т. Б.
Берднікова, Л. А. Бернстайн, І. О. Бланк, Л. М. Бражнікова, Г. Г. Кірейцев, Р.
О. Костирко, В. І. Лапєнніков, З. Г. Сангадієв, Є. В. Мних, В. Д. Нємцов, О. В.
Яріш, С. В. Хома. Значна увага вивчення даного питання пояснюється впливом
науково-технічного прогресу, впровадженням комп’ютерних технологій,
інтеграцією вітчизняних підходів щодо аналізу основних засобів із
методиками аналізу європейських і американських науковців.
Завданнями аналізу ефективності використання виробничих запасів є:
1) розробка конкретних заходів щодо ефективного використання
виробничих запасів;
2) оцінка реальності планів матеріально-технічного постачання, їх впливу
на собівартість продукції, на обсяг виробництва та інші показники;
3) виявлення внутрішньовиробничих резервів з метою економії
матеріальних ресурсів.
Джерелами інформації для аналізу виробничих запасів є:
- дані бухгалтерського обліку по руху матеріальних ресурсів;
- план і оперативні дані відділу матеріально-технічного постачання;
- форми статистичної звітності про наявність і використання
матеріальних ресурсів та інші1.
Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємства в умовах глобалізації: Монографія за
ред. Максімової В.Ф. – Одеса, ОНЕУ, 2014. – 461 с.
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Для оцінки ефективності використання виробничих запасів
застосовуються численні показники. Показники ефективності використання
виробничих запасів поділяють на узагальнюючі і приватні.
До узагальнюючих відносяться такі показники як:
- матеріаломісткість продукції;
- матеріаловіддача;
- коефіцієнт використання матеріальних ресурсів;
- питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції і інші2.
Приватні показники використовуються для характеристики ефективності
споживання окремих елементів матеріальних ресурсів, для оцінки
матеріаломісткості окремих виробів.
Приватними показниками в залежності від специфіки різних виробництв
можуть бути: - металоємність для металообробної промисловості; сировиномісткість для переробної промисловості; - полуфабрикатомісткість
для складальних виробництв; - енергоємність для ТЕЦ та ін3.
Аналізують і порівнюють фактичні з плановими показниками
ефективності використання матеріалів, вивчають причини зміни показників.
Для виявлення резервів зниження матеріальних витрат аналіз здійснюється по
організації в цілому і по кожному виду продукції. На зміну рівня матеріальних
витрат на окремі вироби (питому матеріаломісткість) впливають різні заходи
щодо інноваційної діяльності: впровадження нової техніки і технологій,
вдосконалення конструкторських характеристик виробів, впровадження нових
прогресивних видів матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, палива та
інших). Результати аналізу виробничих запасів використовуються для
визначення загальної потреби в матеріальних ресурсах для виконання
виробничої програми, нормуванні витрат сировини і матеріалів на
виготовлення продукції. Аналіз структури і динаміки, оборотності
матеріальних витрат дозволяє визначити резерви зменшення потреби в
оборотних коштах шляхом оптимізації запасів4.
Збільшення абсолютної суми і питомої ваги запасів і витрат в загальному
обсязі оборотних коштів може свідчити про наступне:
- нераціональне управління матеріальними активами підприємства;
- збільшення обсягу виробництва;
- вкладення в виробничі запаси з метою захисту грошових активів від
знецінення під впливом інфляції.
Аналіз матеріаломісткості здійснюється наступним чином:
- розраховується матеріаломісткість товарної продукції за планом,
визначається відхилення, оцінюються зміни;
- аналізуються зміни матеріаломісткості за кожним елементом витрат;
Романець В. Шляхи удосконалення обліку виробничих запасів / В. Романець, Н. Дуганець // Інститут
бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний збірник наукових праць. –
2014. – Випуск 2. – С. 94 – 96.
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- визначається вплив зміни цін, факторів на матеріаломісткість продукції;
- визначається вплив ефективного використання виробничих запасів на
зміни випуску продукції5.
У структурі собівартості продукції рівень матеріальних витрат впливає на
величину фінансового результату організації, тому зниження матеріальних
витрат є одним з найважливіших чинників зростання прибутку. Аналіз
виробничих запасів є однією з основних частин аналізу фінансового стану
підприємства, т. як обсяг виробничих запасів повинен забезпечувати
безперебійне функціонування підприємства6. Недолік одного з видів
виробничих запасів може призвести до перебоїв у виробництві, перебоїв у
виконанні зобов'язань перед покупцями, збільшення незавершеного
виробництва і в результаті погіршення фінансового стану підприємства в
цілому. Збільшення виробничих запасів призводить до утворення
наднормативних залишків, збільшення витрат по зберіганню виробничих
запасів. Доцільний рівень виробничих запасів залежить від великого числа
умов, пов'язаних як з самим виробництвом, так і з зовнішніми факторами7.
Таким чином, скорочення товарно-матеріальних запасів до оптимальних
розмірів сприятиме підвищенню рентабельності, тому що чим більше
виробничих запасів при даному розмірі прибутку, тим менше рентабельність.
Прискорення оборотності оборотних коштів є основним завданням щодо
оптимізації виробничих запасів, що дозволить не тільки збільшити матеріальні
ресурси для повного задоволення підприємств, але і поліпшити економічні
показники його роботи. Своєчасне проведення аналізу стану виробничих
запасів і відстеження тенденцій їх зміни, дозволить підприємству зберегти
стабільне виробництво.
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СУТНІСТЬ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ ОТРИМАННЯ ДОХОДУ
В статті розглянуто особливості класифікації витрат на маркетингові
комунікації підприємства. Виокремлено їх склад та класифікаційні ознаки з
метою налагодження ефективної системи управління їх ефективністю в
довгостроковій та поточній перспективі.
Ключові слова: витрати, економічна сутність, класифікація,
маркетингові комунікації
Постановка проблеми. Одним із найважливіших складових
телекомунікацій є маркетинг. Маркетинг представляє собою комплексну
систему організації виробництва та збуту готової продукції, що орієнтована на
задоволення потреб споживачів і отримання прибутку на основі дослідження
та прогнозування ринку, вивчення внутрішнього та зовнішнього середовища
підприємства тощо. У цих програмах закладені заходи щодо поліпшення
товару та його асортименту, вивчення покупців, конкурентів і конкуренцію,
по забезпеченню цінової політики, формуванню попиту, стимулюванню збуту
і рекламіоптимізації каналів руху товару і організації збуту, організації
технічного сервісу і розширення асортименту сервісних послуг, що
представляються. В той же час, проведення цих заходів вимагає значних
витрат, а отже їх аудит є необхідним, саме тому постає необхідність
налагодження оптимальної системи обліку витрат на маркетингові
комунікації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем, пов’язаних з
обліком та аудитом витрат на маркетингову діяльність, присвятили свою увагу
такі науковці, як І. Биковська, М. Білик, С. Голов, О. Лисюк, Дж. Ленсколд та
ін.
Постановка завдання. Метою даної статті є визначення сутності витрат
на маркетингові комунікації суб’єкта господарювання.
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Виклад основного матеріалу дослідження.Будучи одним з елементів
комплексу маркетингу, маркетингові комунікації спрямовані на досягнення
стратегічних і маркетингових цілей підприємств. Комунікаційні цілі мають
підпорядкований характер і утворюють складну ієрархічну систему. Основні
цілі маркетингових комунікацій, які не є тотожними з цілями маркетингу,
досягненню яких комунікації сприяють, представлені на рис 1.
Цілі маркетингових комунікацій

Формування попиту

Стимулювання збуту

Покращення образу

Рисунок 1 – Основні цілі маркетингових комунікацій
Дж. Россітер і Л. Персі виділили чотири, на їх погляд, основні цілі
маркетингових комунікацій [1], з якими можна погодитися. Відповідно,
пропонується сформулювати цілі маркетингових комунікацій таким чином:
1. Формування у цільових споживачів потреби в певному товарі –
закріплення у їх свідомості товарної категорії як засобу задоволення потреби.
2. Обізнаність про торгову марку – здатність ідентифікувати торгову марку
у рамках певної товарної категорії. Передбачається, що споживач може
згадати і упізнати торгову марку в деталях, необхідних для придбання.
3. Відношення до торгової марки – задане комплексне відношення до
торгової марки як основа для формування стійкої прихильності до неї.
4. Намір купити – підштовхування споживача до необхідного рішення про
вибір та придбання саме продукції цієї марки.
Багато вітчизняних підприємств приймає концепцію інтегрованих
маркетингових комунікацій. Відповідно до цієї концепції компанія ретельно
продумує й координує роботу своїх численних каналів комунікації – рекламу
засобами масової інформації, особистий продаж, стимулювання збуту, зв'язки
з громадськістю, прямий маркетинг і упаковку товару з метою вироблення
чіткої, послідовної й переконливої уяви про компанію та її товари.В той же
час, можна виокремитикомунікаційні цілі (табл. 1.).
Інтегрування маркетингових комунікацій підвищує значимість комплексу
просування. Це дозволяє зберегти єдине позиціонування в межах кожного
цільового сегменту, інструменти комунікації підсилюють один одного і
створюють ефект синергії. Синергізм проявляється в тому, що ефект
комплексного застосування засобів комунікації (інтегрованих комунікацій)
відрізняється від простого додавання ефектів від застосування кожного засобу
окремо [2].
Сучасні науковці по-різному виділяють пріоритетність того чи іншого
інструментарію маркетингових комунікацій. Інтерактивний маркетинг має
переваги для виробників і продавців, тому що дає змогу організувати
безпосередній контакт продавця й покупця, що забезпечує формування
довірчих відносин між продавцем і покупцем. Під час спілкування зі
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споживачами в підприємства з’являється можливість вивчити конкретні
потреби й побажання, створивши відповідні бази даних. За допомогою
інтерактивного маркетингу організація може знижувати ціни й підвищувати
рентабельність торгівлі, тому що «електронні торговці» не несуть витрати на
оренду, страховку й комунальні послуги.
Таблиця 1 - Види комунікаційних цілей [2]
Цілі
Економічні

Очікуваний результат
Збільшення
обсягів
продажу,
збільшення прибутку, збільшення
імпульсних закупівель, залучення
нових споживачів тощо
Іміджеві
Створення, відновлення, підтримка
або
покращення
іміджу
підприємства
(товару)
для
покращення лояльності споживачів,
що сприяє збільшенню обсягів
продаж та покращенню позицій у
конкурентній боротьбі
Інформаційні Інформування про появу нових
товарів на ринку, стимулювання
первинних покупок, інформування
про зміни, новинки
Екологічні
Актуалізація
екологічних
характеристик
продукції,
отримання екологічних переваг від
застосування товару. «Зелений
імідж» підприємства
Соціальні

Приклад
Збільшити обсяг імпульсних
закупівель на 26%
Закріпити
у
свідомості
споживачів асоціацію, що пиво
«Чернігівське» – це пиво твоєї
Батьківщини

Підняти обізнаність споживачів
про появу нового продукту на
20% серед дорослого населення
віком від 35-55 років
Зменшити кількість викидів у
повітря
за
допомогою
використання
екологічного
пального для авто, поліпшення
здоров’я
населення
від
застосування
«Еко-йогурту»
впродовж 14 днів
Підвищення соціального добробуту Надання якісного медичного
населення.
обслуговування бездомним дітям,
економія витрат населення

Відповідно до п. 19 ПБО 16 витрати на рекламу та дослідження ринку
(маркетинг) є складовою частиною витрат на збут, оскільки пов'язані
з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг)[5]. Крім того, в разі
якщо маркетингові дослідження проводяться підприємством вперше з метою
отримання та розуміння нових наукових і технічних знань, відповідно до п. 9
ПБО 8 вони не визнаються нематеріальним активом, а підлягають
відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були
здійснені. Теж саме стосується витрат на рекламу і просування продукції
на ринку.
У Методичних рекомендаціях № 145 встановлено перелік витрат
на проведення маркетингових заходів. Відповідно до п. 3.8 цих Методичних
рекомендацій до них належать такі витрати:
• на проведення маркетингових досліджень ринку, конкурентних переваг,
перспектив розвитку товарного асортименту;
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на оформлення вітрин, виставок-продажів, кімнат, де є зразки товарів
(продукції);
• на відрядження працівників на виставку-продаж;
• вартість зразків товарів (продукції), які передано безпосередньо покупцям
або посередницьким організаціям відповідно до контрактів і договорів
безкоштовно і не підлягають поверненню;
• на розробку і випуск рекламних виробів (ілюстрованих прейскурантів,
каталогів, брошур, альбомів, проспектів, афіш, листівок, плакатів тощо);
• на розробку і виготовлення ескізів етикеток, зразків фірмових пакетів
іупаковки;
• на рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, телеірадіопередачах);
• на придбання, виготовлення, копіювання, дублювання рекламних кіно-,
відео- і діафільмів);
• на оформлення світлової, щитової, комп'ютерної, транспортної та іншої
зовнішньої реклами;
• на утримання автовідповідачів для покупців;
• на проведення інших маркетингових заходів, пов'язаних зі збутом товарів.
Згідно з Інструкцією № 291 бухгалтерський облік витрат на маркетинг,
що мають поточний характер, здійснюється на балансовому рахунку 93
«Витрати на збут».
Так, відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» у складі витрат на збут
передбачено наступні витрати:
-витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на
складах;
-витрати на ремонт тари для зберігання продукції;
-оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та
працівникам підрозділів, що забезпечують збут;
-витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);
-витрати на передпродажну підготовку товарів;
-витрати на відрядження працівників зайнятих збутом;
-витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних
активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна
оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);
витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції
(товарів),
-та інші [5].
Відповідно до пп. 14.1.108 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексумаркетингові
послуги (маркетинг)— послуги, що забезпечують функціонування діяльності
платника податку у сфері вивчення ринку, стимулювання збуту продукції
(робіт, послуг), політики цін, організації та управління руху продукції (робіт,
послуг) до споживача і обслуговування споживача після продажу в межах
господарської діяльності такого платника [3]. Тобто для включення витрат
на маркетинг до складу витрат, що враховуються при визначенні об'єкта
•
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оподаткування, необхідно, аби такі витрати були пов'язані з веденням власної
господарської діяльності підприємства.
Згідно з пп. «г» 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексувитрати
на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), на передпродажну підготовку
товарів як складова частина витрат на збут включаються до складу інших
витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування. Інші витрати
визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені,
згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку (п. 138.5 ст. 138 ПКУ).
Відповідно до п. 138.2 ст. 138 ПКУ витрати, що враховуються при
визначенні об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних
документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат,
обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення
бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього
Кодексу. Тобто первинні документи (акти приймання-передачі послуг,
накладні, роздаткові відомості, акти списання запасів тощо) мають відповідати
вимогам обов'язкових реквізитів, викладеним у п. 2 ст. 9 Закону про бухоблік.
Водночас згідно з пп. 139.1.13 п. 139.1 ст. 139 ПКУ витрати, понесені
у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу,
маркетингу, реклами в обсязі, що перевищує 4% доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (без урахування ПДВ та акцизного
податку)
за попередній
рік,
не включаються
до складу
витрат,
що враховуються при визначенні бази оподаткування [4]. Також до складу
витрат не включаються витрати, понесені у зв'язку з придбанням
у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами, якщо
платежі здійснюються на користь особи — нерезидента, що має офшорний
статус. В інших випадках обмежень щодо віднесення витрат на маркетинг
до складу витрат, які зменшують оподатковуваний прибуток, немає.
Висновки. Таким чином, для оцінювання ефективності застосування
системи маркетингових комунікацій підприємству слід враховувати
стратегічне та тактичне планування даної діяльності, визначення факторів та
ресурсів, що формують проведення необхідної комунікаційної діяльності,
дослідження всіх можливих ефектів використання кожного комунікаційного
інструменту окремо та у поєднанні.
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МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОБЛІКУ
І ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
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ОБЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
В
тексті
досліджуються
теоретичні
та
методичні
основи
адміністративних витрат. Досліджуються важливі питання, щодо
класифікації витрат адміністративного апарату. Зростає потреба у
впровадження зменшення адміністративних витрат.
Ключові слова: Витрати, адміністративні витрати, бухгалтерський облік,
підприємство, стаття, управлінський облік
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. В сучасному економічному житті важливою
складовою ефективного функціонування організацій та підприємств є
правильно сформульована облікова політика. Саме це дозволяє підприємствам
більш раціональніше користуватись фінансовими, матеріальними та
трудовими ресурсами.
Проблема обліку адміністративних витрат має важливе значення не
лише для організацій та підприємств, а також актуальним питанням для
кожного бухгалтера, адже вони є обов’язковою частиною звітності кожного
підприємства. Зважаючи наскільки повною та достовірною буде інформація,
яку отримує керівник залежить яке рішення буде прийняте. Тому, правильна
їх оцінка на дату операції та дату звітності впливає на достовірність інформації
про фінансові результати роботи підприємства.
Формулювання цілей статті. Метою даного дослідження є
дослідження особливостей організації обліку адміністративних витрат на
підприємствах. А також визначення пропозицій для створення більш
раціональнішого механізму обліку та внутрішньогосподарського контролю
адміністративних витрат.
Посилання на сучасні дослідження та публікації: Питання обліку
витрат у бухгалтерському обліку досліджували такі вчені та науковці, як
Бутинець Ф., Голов С., Білоусов А., Чумаченко М., Сопко В., Швець В. та інші.
Вони внесли значну частину у дослідження. Проте деякі питання методології
та організації обліку адміністративних витрат в сучасних умовах, зміни
законодавства, неузгодженість міжнародних та національних стандартів,
залишаються не вирішеними в повному обсязі.
Виклад основного матеріалу дослідження. В нинішній час наукова
література не дає єдиного визначення поняття «витрати». До переходу України
на національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО)
в обліку користувались поняттями «затрати» та «витрати». Розкриття
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інформації щодо розкриття в бухгалтерському обліку інформації про витрати,
зокрема адміністративні, та їх роль визначає П(С)БО №16, яке так і
називається «Витрати». Норми цього стандарту діють для всіх підприємств,
незважаючи на їх форму власності (окрім банків та бюджетних установ).
Згідно з Концептуальною основою складання і подання фінансової
звітності витратами визнаються та відображаються в обліку, коли виникає
зменшення майбутніх економічних вигід, пов’язаних зі зменшенням активів
або збільшенням зобов’язань, що можливо достовірно визначити. Це
практично означає, що визнання витрат здійснюється разом із визнанням
зростання зобов’язань або зменшення активів. Практично це саме передбачає
П(С) БО № 16.
Обгрунтована організація ведення обліку витрат і аналітичний облік
адміністративних витрат мають стратегічне значення для визнання їх рівня,
контролю та аналізу, визначення фінансового результату підприємства.
Адміністративні витрати – сукупність усіх витрат підприємства, які не
пов’язані з виробництвом, а пов’язані з управлінням підприємством. Ці
витрати не додають цінності готовій продукції, але збільшують витрати
підприємства. Та без їх здійснення діяльність буде неможливою.
Витрати, які є витратами на управління, потребують своєчасного, повн
ого та об'єктивного відображення в обліку [1 с. 43].
Відповідно до статей Податкового кодексу України адміністративними
витратами вважаються такі:
- Витрати на підприємство, а саме витрати, які спрямовуються на річні та
деякі інші збори управлінського призначення, витрати на
представництво;
- Витрати на оплату праці, відрядження, інші виплати апарату управління;
- Витрати, що спрямовуються на забезпечення підприємства основними
засобами,
іншими
необоротними
матеріальними
активами,
транспортним обслуговуванням, паливними, мастильними та іншими
експлуатаційними матеріалами, амотризація і т. д.;
- Витрати на утримання, ремонт та експлуатацію всіх видів зв’язку;
- Оплата послуг консультаційного та інформаційного характеру;
- Винагороди за професійні послуги;
- Загальнокорпоративні витрати;
- Витрати на матеріально-технічне забезпечення;
- Одноразова допомога, що виплачується адмінпрацівникам згідно до
чинного законодавсва; [3].
Виходячи з особливостей багатогранної категорії "адміністративні
витрати", на підприємстві повинен бути визначений перелік цих витрат
відповідно до чинного законодавства та умов роботи конкретного суб'єкта
господарювання. На підставі отриманого переліку суб'єкт господарювання
повинен провести аналіз визначених витрат, об'єднати їх в певні
класифікаційні одиниці та висвітлити в Наказі про облікову політику. Дана
процедура проводиться для того, щоб до складу адміністративних витрат не
потрапляли витрати, які не відповідають ознакам адміністративних, оскільки
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це може призвести до недостовірної оцінки фінансового результату та, як
наслідок, отримання штрафних санкцій за неправильно визначений податок на
прибуток.
Таблиця 1 - Документ, що створюється на підприємстві для визнання
законності відношення витрат до адміністративних витрат
Перелік
адміністративних
витрат за
елементами витрат

Віднесення ознак адміністративних
витрат визначених підприємством,
П(С)БО 16 «Витрати»
Наказ про облікову
П(С)БО 16
політику
«Витрати»

Відхилення

Щоб провести облік витрат, що направляються на управління та
обслуговування
апарату управління
передбачається рахунок
92
"Адміністративні витрати". На якому дебет рахунку 92 “Адміністративні
витрати” відображає суму визнаних адміністративних витрат, на кредиті —
списання на рахунок 79 “Фінансові результати”. Аналітичний облік
адміністративних витрат ведеться за статтями витрат або в розрізі елементів
витрат. Ці витрати вказуються окремою статтею в Звіті про фінансові
результати [5 с. 124].
Облік адміністративних витрат у сучасних умовах також передбачає
нові умови для визначення ознак класифікації, що дозволяють організувати
систему управління витратами. Важливими елементами, які визначають
класифікаційні ознаки адміністративних витрат підприємства будь-якої
діяльності, систему їх обліку та калькулювання собівартості продукції, є:
- тип їх підприємницької діяльності;
- організація побудови діяльності ;
- галузь та підгалузь виду діяльності;
- продукція, що створюється;
- варіанти оцінки елементів обліку;
- методи формування господарських відносин на підприємстві;
- способи визначення собівартості продукції.
Обгрунтовано здійснена класифікація адміністративних витрат
та розподілу їх на певні елементи, облік цих витрат стане раціональнішим.
Адміністративні витрати визнаються витратами періоду, так важливою
умовою є достовірне віднесення витрат до визначеного періоду. Таким чином
варто визначитись коли підприємство отримує вигоду від цих витрат, у даний
момент чи в майбутньому? Припустимо, ведеться щорічна підписка на журнал
" Основи бухгалтерського обліку". Так витрати є витратами майбутнього
періоду і їх відображають на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів", а тому
адміністративними витратами визнається лише їх деяка частина. Щоб
порівняти адміністративні витрати та здійснювати контроль за нижче
наведено відомість, згідно якої можливо порівняти витрати за елементами.
(табл. 2).
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Таблиця 2 - Відомість обліку адміністративних витрат

Елемент витрат

Загальні
витрати на:

-

Рівень
адмін-х
витрат у
базовому
році, тис.
грн.

Рівень
адмін-х
витрат у
поточному
році, тис.
грн

Відхилення,
тис. грн.

Структура,
%

Темп
зростання
адмін-х
витрат,%

підприємницькі

організацію
діяльності
представництво
річні збори
інші

Разом
Відрядження
працівників
адміністрації,
забезпечення
апарату
управління
та
загальногосподарського
персоналу:

-

-

-

-

відрядження
працівників
адміністрації
оплата
праці
працівників
адміністрації
ЄСВ
Оплата праці іншого
загальногосподарськ
ого персоналу
ЄСВ

Разом
Витрати на оплату винагород
та заохочень:

…
Разом
…
Разом
послуг

юристів
аудиторів
оцінщиків майна
консультантів

адміністративних

Планувати адміністративні витрати важливо здійснювати на основі
адміністративних витрат минулих періодів з деякими змінами, що спираються
на сучасні умови ринку. В таблиці представлено деякі елементи
адміністративних витрат, з з поділом за кожною групою. Така відомость
допоможе провести оперативний контроль за фактичними адміністративними
витратами, аналіз структури і рівня адміністративних витрат, допоможе
здійснити обдумані управлінські рішення. Відомість обліку адміністративних
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витрат може бути використана для проведення внутрішнього та зовнішнього
аналізу адміністративних витрат. Для отримання незалежної думки щодо
якості ведення обліку адміністративних витрат підприємства користуються
послугами незалежного зовнішнього аудиту, за результатами якого можна
отримати інформацію про достовірність фінансової звітності в усіх суттєвих
аспектах щодо адміністративних витрат підприємства.
Загалом витрати необхідно розглядати за місцями їх створення або за
центрами відповідальності. Згідно цього визначається об’єкт обліку витрат:
- Вид, підрозділ, задача, до якої відносяться витрати;
- Ознака, щодо якої можна згрупувати адміністративні витрати;
- Елемент діяльності.
Центрами відповідальності адміністративних витрат можна вважати
директора, відділ кадрів, бухгалтерія, відділ по охороні праці, господарський
та інші.
Згідно з пунктом 18 П(С)БО 16 "Витрати", рекомендується вести
аналітичний облік адміністративних витрат за наведеною нижче
номенклатурою статей.
За дебетом:
- Витрати, які спрямовуються на річні та деякі інші збори управлінського
призначення, витрати на представництво;
- Витрати на оплату праці та інші виплати апарату управління;
- Витрати, що спрямовуються на забезпечення підприємства основними
засобами, іншими активами, транспортом, паливом, амотризація і т. д.;
- Витрати на зв’язок;
- Оплата послуг консультаційного та інформаційного характеру;
- Винагороди за професійні послуги;
- Витрати на матеріально-технічне забезпечення;
- Інше.
За кредитом: списання сальдо адміністративних витрат на фінансові
результати [4 с.68].
Облік адміністративних витрат визначає, що на першому етапі
формуються такі витрати – матеріальні витрати, витрати на оплату праці тощо,
а на другому відбувається їх списання на фінансові результати.
Щоб
обгрунтовано
прийняти
рішення
щодо
зменшення
адміністративних витрат, необхідно відслідкувати як підприємство відреагує
на їх зменшення.
Основними ознаками для ефективного функціонування апарату
управління адміністративними витратами на підприємствами є:
- здатність керівників підприємства бути готовими до деяких змін і
роботи в нових умовах господарювання;
- наявність менеджменту, який повенен ефективно здійснювати процес
управління витратами;
- наявність нормативно-правової бази, що стосується головних умов
адміністративних витрат механізму .
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Щодо методів вдосконалення обліку адміністративних витрат,
необхідно запропонувати такі як:
- вдосконалення та зміна законодавчої бази для забезпечення
достовірності інформації;
- зміна методики для визначення і оцінки витрат діяльності;
- запровадження обгрунтованішого покарання в разі недостовірного
документального оформлення і несвоєчасного відображення в реєстрах
обліку витрат діяльності та у випадку надання неповної і недостовірної
інформації про витрати діяльності,що стосуються управління
підприємством;
- встановлення
покращених
комп’ютерних
систем,що
будуть
використовуватись для автоматизації облікової роботи персоналу;
- постійне та беззаперечне застосування автоматизованих систем обліку,
що дозволить більш зручно та точно здійснювати облік.
Управління витратами на підприємстві можна визначити як
взаємопов’язаний комплекс робіт, які формують стратегічний вплив на процес
здійснення витрат під час діяльності підприємства, спрямовані на досягнення
оптимального рівня (в межах допустимих відхилень) витрат в усіх галузях
підприємства при виконанні в них будь-яких робіт. Критерієм оптимізації у
такому разі є мінімальні витрати.
Тому, управління адміністративними витратами визначає виконання
всіх дій, які здійснюються під час управління будь-яким об’єктом, тобто
розроблення і реалізацію рішень, а також контроль за їх виконанням. Такі дії
реалізуються через елементи управлінського циклу: прогнозування,
планування, організацію, мотивацію, облік та аналіз.
Висновки. Впровадження вдосконаленого бухгалтерського та
управлінського обліку адміністративних витрат підприємства сприяє
раціональнішому управлінню господарською діяльністю, що здійснюється в
ринкових умовах. Це дозволить підприємству покращити свої фінансові
результати.
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МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
Статтю присвячено питанню методики аудиту розрахунків з оплати праці.
Розглянуто типові помилки та порушення, які можуть виникати при обліку
праці та її оплати; визначено їх вплив на достовірність фінансової звітності
й дотримання українського законодавства
Ключові слова:оплата праці, аудит, розрахунки з оплати праці, джерела
інформації, відповідальність
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями.Заробітна плата – це вагома стаття витрат, яка
відіграє важливу роль у формуванні собівартості продукції та відповідно
впливає на визначення фінансових результатів підприємства. Аудит
розрахунків з оплати праці відіграє важливу роль у системі як зовнішнього,
так і внутрішнього контролю. Перш за все тому, що облік праці та її оплати є
трудомістким процесом, пов'язаний з обробкою великої кількості первинної
інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких потребує багато
часу.
Однією з проблем аудиту розрахунків з оплати праці на сьогодні, є
недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю, що
спричиняє нестачу знань та низьку компетенцію аудитора під час виконання
своїх завдань. Крім того, такі тенденції призводять до зниження рівня
конкурентоспроможності українських аудиторів, порівняно з іноземними, які
пропонують значно ширший перелік послуг. Мета аудиту оплати праці
відповідно до МСА 200 «Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності»
полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо
правильності відображення у звітності установи інформації про розрахунки з
оплати праці.
Формулювання цілей статті: у статті поставлено задачу
охарактеризувати методику аудиту розрахунків з оплати праці, а також
визначити типові помилки і порушення, які можуть бути виявлені аудитором
під час аудиторської перевірки.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідження
актуальних питань щодо аудиту розрахунків з оплати праці висвітлено в
працях відомих фахівців, а саме: Ф. Ф. Бутинець, М. Д. Ведерніков, Ю. А.
Верига, Я. Д. Крупка, В. Н. Гончаров, З. В. Гуцайлюк, О. В. Додонов, З. В.
Задорожний, А. М. Колот, Т. А. Костишина, Т. Г. Мельник, М. С. Пушкар, В.
С. Рудницький, В. В. Сопко, П. Л. Сук, І. Д. Фаріон, П. Я. Хомин, Н. В. Шульга
та ін.Не применшуючи науковий доробок зазначених фахівців, варто
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зауважити, що кожен з них акцентує та робить наголос на різних складових
цього процесу. Але сучасні умови суб’єктів господарювання вимагають
уточнення до методики аудиту операцій з оплати праці на виробничих
підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Оплата праці –це будь-який
заробіток, обчислений, як правило, в грошовому виразі, який за трудовим
договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за
виконану роботу або надані послуги.
Згідно статті 94 Кодексу законів про працю (КЗпП) України заробітна
плата – це «винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку
власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним
роботу» [1].
Закон України «Про оплату праці» дає подібне визначення заробітної
плати і також встановлює чинники, від яких залежить її розмір.
Під час перевірки розрахунків з оплати праці аудиторуважливо
переконатися в дотриманні підприємством чинного законодавства про оплату
праці, відсутності порушень умов оплати праці працівників, а також
перевірити правильність здійснених відрахувань податків і зборів із заробітної
плати працівників, а також відповідність відображення операцій в
бухгалтерському обліку і достовірність їх висвітлення у фінансовій звітності
підприємства [2].
Аудит на підприємстві здійснюється згідно Закону України «Про
аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту, Кодексу етики
професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів.
Аудитор під час проведення перевірки щодо розрахунків з оплати праці
збирає аудиторські докази, які містять інформацію, на основі якої ґрунтується
підготовка аудиторського висновку. Згідно з МСА 500 «Аудиторські докази»
для отримання таких доказів під час проведення аудиту розрахунків з оплати
праці виконуються такі процедури, як інспектування, спостереження,
зовнішнє підтвердження, повторне обчислення, повторне виконання,
аналітичні процедури та запит .
При цьому застосовуються такі методичні прийоми як перерахунок,
перегляд, оцінка фактичної наявності, зіставлення, оцінка. Так, для перевірки
розрахунків з оплати праці застосовують методи зіставлення даних
бухгалтерського обліку з первинними документами (оклади, затверджені в
штатному розкладі, і фактичні нарахування, табель обліку робочого часу і
розрахунок зарплати), перерахунки (аудитор перераховує суми, які були
утримані, і порівнює з нормами чинного законодавства) тощо. Також існують
певні способи перевірки документів. Наприклад, первинні документи, які є
основою для нарахування і виплати заробітної плати (табелі, розрахунковоплатіжні відомості) вивчаються комбіновано, тобто суцільним і вибірковим
способом (якщо аудитор перевірив деяку кількість однотипних первинних
документів і не знайшов помилок, то він може вважати, що документи з цієї
пачки всі без помилок) [3].
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Незалежно від обраної методики аудиту розрахунків з оплати праці,
прийоми та методи проведення аудиту залишаються незмінними.Виходячи з
виділених вище підходів, пропонується розглядати аудит розрахунків з оплати
праці в комплексі ймовірних завдань аудиту розрахунків за виплатами
працівникам, з точки зору чітко визначеного напрямку та мети, з
використанням методів організації перевірки, а саме: суцільної, вибіркової та
комбінованої перевірки, аналітичних процедур. Але незалежно від підходу до
організації та методики аудиту заробітної плати, аудитору необхідно мати
інформацію про системні зв’язки щодо формування інформації на
підприємстві про розрахунки з оплати праці.
Аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві розпочинається із
вивчення документів, що регламентують форми та порядок нарахування і
виплати зарплати на підприємстві. Після цього встановлюють правильність та
відповідність нарахованої зарплати на підприємстві, порядок використання
тарифних ставок, норм та розцінок, правильність оформлення трудових угод,
оплата певних видів робіт, що не є основними, доплати за сумісництво тощо.
Аудитор перевіряє всі доплати, премії та інші виплати, що включаються до
фонду оплати праці на повноту (відображення повного часу чи виробітку, часу
перебування у відпустці тощо), законність (кількість днів відпустки, відсоток,
що визначає суму лікарняних, тощо). Необхідно перевірити доцільність
надання матеріальної допомоги та правильність оцінки ТМЦ, що надаються
працівникам у формі натуроплати[4].
Джерелами аудиторських доказів під час аудиту розрахунків з оплати
праці є фінансова звітність, регістри обліку та первинні документи.
При вивченні нарахування та оплати зборів до фонду соціального
страхування у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності необхідно
звернути увагу на лікарняний листок, який є основою для нарахування такої
виплати. Листок обов'язково повинен бути оформлений підписами і печаткою
лікарні. Також необхідно перевірити стаж роботи працівника (відсоток від
основної заробітної плати, згідно з яким визначають розмір допомоги,
розраховується виходячи зі стажу роботи).
Перевіряючи правильність нарахування оплати за поточну відпустку,
важливо встановити, чи правильно визначено наказом установи тривалість
відпустки і розрахована сума заробітку працівника до відпустки, а також
середньомісячний і середньоденний заробіток, який є підставою для
розрахунку. Необхідно з'ясувати причини ненадання відпустки в
установлений термін, особливо матеріально відповідальним особам. Важливо
вивчити вплив факторів порушення законодавства на результати діяльності
установи. Так, ненадання відпустки працівникові і заміна її грошовою
компенсацією є порушенням законодавства і призводить до перевитрачання
фонду оплати праці і споживання, а також до зловживань.
Особливо аудитору треба звертати увагу на ефективність використання
робочого часу. Спочатку треба зіставляти фактично відпрацьований час із
плановим. При цьому уважно перевіряти табель обліку відпрацьованого часу.
Найбільш розповсюдженими порушеннями табельного обліку є робочі дні за
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період тимчасової непрацездатності або за період неявок на роботу без
поважних причин. Аудитор повинен здійснювати власні спостереження щодо
своєчасності приходу працівників на роботу і закінчення робочого дня.
Перевірці також повинні підлягати: допомога у зв’язку тимчасовою
непрацездатністю та допомога у зв’язку вагітністю і пологами, а також
виплати за виконання державних та громадських обов’язків у робочий час.
Спеціальна увага повинна приділятися перевірці законності правильності
нарахування відпускних сум тощо.
При аудиті зборів до фондів соціального страхування необхідно
встановити тотожність даних розрахунково-платіжних відомостей, де
відображені суми утримань та нарахувань, із даними розрахунків, які
подаються відповідним фондам.
При перевірці правильності утримань профспілкових внесків необхідно
визначити наявність заяви працівника про вступ у профспілку, в якій
визначено відсоток утримань із зарплати, а також перевірити правильність їх
обчислення. Аудиту підлягають і напрями використання профспілкових
внесків та їх відповідність встановленим цілям.
При перевірці інших видів утримань із зарплати (за виконавчими
листами, за відшкодуванням заподіяної шкоди тощо) необхідно встановити
реальність підстави для утримання даного стягнення та відслідкувати
граничний рівень утримань із зарплати.
По всіх видах утримань та нарахувань необхідно перевірити правильність
складання бухгалтерських проведень та відображення в облікових реєстрах[5].
Окремим питанням необхідно розглянути обґрунтованість розрахунків за
документами шляхом перевірки платіжних відомостей, дати виконання і суми
депонентської заборгованості. Також необхідно перевірити обґрунтованість і
правильність надання надбавок та премій.
Наступний крок аудиту є перевірка правильності виплати зарплати,
премій, стипендій, пенсій. Тут необхідно встановити відповідність даних
платіжних відомостей розрахунковим відомостям, визначити правильність
підсумків, перевірити наявність підписів керівника, головного бухгалтера та
одержувачів грошей у платіжній відомості, визначити суму депонентів.
Перевірка виплат за трудовими угодами здійснюється за актами
приймання виконаних робіт, відомостями на оплату праці найманих осіб,
видатковими касовими ордерами тощо.
Окремим об'єктом перевірки є встановлення достовірності даних про
виконану роботу сумісниками. Також особливу увагу необхідно звернути на
дотримання термінів виплати зарплати.
В ході проведення перевірки доцільно встановити, чи передбачаються
умовами колективного договору встановлені на підприємстві виплати
заробітної плати.
Згідно умов колективного договору необхідно перевірити:
• дотримання встановлених гарантій і пільг;
• дотримання режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
забезпечення умов охорони праці;
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забезпечення житлово-побутових, культурних та медичних умов, оздоровлення та відпочинку тощо.
До типових порушень можна віднести:
• порушення при укладанні трудових угод, контрактів;
• неправильне відображення фактично виконаної роботи; використання
підставних осіб при виконанні тимчасових, сезонних робіт;
• неправильне відображення нарахованих сум заробітної плати на рахунках бухгалтерського обліку;
• неправильне обчислення утримань та нарахувань на фонд оплати праці;
• застосування пільг при оподаткуванні податком із доходів фізичних осіб
без наявності документів, що підтверджують пільги;
• несвоєчасність сплати нарахувань на фактичні витрати на оплату праці
відповідним органам;
• заниження фактичних витрат на оплату праці з метою зменшення відповідних нарахувань та утримань із заробітної плати.
При перевірці правильності розрахунків з оплати праці аудитор може
виявити ряд порушень. Більш детально можливі порушення та їх вплив на
достовірність бухгалтерської звітності та дотримання чинного законодавства
наведені у табл. 1.
Таблиця 1 – Можливі порушення розрахунків з оплати праці та їх вплив
на достовірність інформації
•

Характер
можливих
порушень
Не ведуться
табелі
обліку робочого
часу
Включення до
відомостей
підставнихосіб

Завищення суми
«Разом до
виплати»

Неповне
нарахування
та утримання
авансів

Вплив порушення на
достовірністьбухгалтерської
звітності і дотримання
законодавства
Суттєво ускладнюється
контроль заправильністю обліку
відпрацьованого часу на
підприємстві
Можливість приховування
прибутків з метою ухилення від
сплатиподатків. Завищення
даних про матеріальні затрати
Викривлення даних у
розрахунковоплатіжнійвідомості.
Неправильний розрахунок з
працівниками. Можливість
розкрадання
коштів з каси
Виникають розбіжності між
показниками,відображеними в
розрахункових і платіжних
відомостях,зведеннях по
заробітній платі, записах на
рахунках синтетичного і
аналітичного обліку, і
вихідними
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Методи та прийоми встановлення
Документальна перевірка,
опитування,огляд,
спостереження,тестування
Зустрічна перевірка

Документальна перевірка,
арифметична перевірка

Документальна перевірка,
зустрічна перевірка

даними первинних документів.
Якнаслідок – необґрунтовані
виплати, можливість
розкрадання коштів

Неправильним
визначенням
обсягів
виконаних робіт

Викривлення розрахунків
основноїй додаткової оплати
праці у всіхгалузях та за
категоріямипрацівників

Зіставлення обсягів робіт,
вказаних у первинних документах
зобліку праці, з аналогічними
показниками
технологічнихкарт,документів
щодо оприбуткування готової
продукції;
Контрольний обмір фактично
виконанихробіт

Неправильний
розрахунок
податку на
доходи
фізичних
осіб(ПДФО)

Помилка в розрахунку податку
надоходи фізичних осіб і, як
наслідок,викривлення
розрахунків з бюджетом по
податку

Документальна перевірка,
арифметична перевірка
(перерахунок),запит; звірка,
аналітичні процедури

Неправильний
розрахунок
єдиного
соціального
внеску
Неправильне
застосування
тарифних
ставок

У зв’язку з неправильним
застосуванням бази нарахування
або розміру страхових тарифів
відбувається викривлення
розрахунків з Пенсійним
фондом України
Неправильне нарахування та
виплата заробітної плати;
неправильний розрахунок
середнього заробітку і
відповідно сумвідпускних,
лікарняних

Документальна перевірка,
арифметична перевірка
(перерахунок),запит; звірка,
аналітичні процедури

Зіставленням зі збірниками
виробітку і тарифікаційними
довідниками

За порушення законодавства, що регулює питання оплати праці винні
особи притягуються до відповідальності: дисциплінарної; матеріальної;
адміністративної; кримінальної. Так, за порушення встановлених строків
виплати заробітної плати, виплату її не в повному розмірі, а також за інші
порушення законодавства про працю розмір штрафу дорівнює від 15 до 50
НМДГ. За допущені та невиправлені помилки у бухгалтерському обліку і
звітності передбачені фінансові санкції, адміністративна та кримінальна
відповідальність. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства
визначені Податковим кодексом України.
Згідно статті 26 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» посадові особи
платників єдиного внеску несуть адміністративну відповідальність за
порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску;
неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою
звітності щодо єдиного внеску; подання недостовірних відомостей, що
використовуються в Державному реєстрі, інших відомостей, передбачених
цим Законом[6].
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Висновки. При здійсненні розрахунків з оплати праці можуть виникати
різного роду порушення та помилки, які негативно впливають на достовірність
бухгалтерської звітної інформації. Відтак, до оплати праці як до однієї з
основних статей витрат (яка включається до собівартості продукції і,
відповідно, впливає на розмір доходу підприємства) завжди необхідно
підходити з особливою увагою з метою забезпечення раціонального
використання грошових ресурсів та їх економії на підприємстві. Аудит
розрахунків з оплати праці займає об’ємну частину аудиторської перевірки, ця
ділянка обліку є досить специфічною та вимагає від аудиторів особливої уваги
і зосередженості. Під час даної перевірки аудитору, з одного боку, важливо
переконатись у дотриманні підприємством норм чинного законодавства про
оплату праці, відсутності порушень умов оплати праці, а з іншого – перевірити
правильність сум нарахованої та виплаченої заробітної плати, інших виплат;
правильність здійснених нарахувань на фонд оплати праці та відрахувань
податків і зборів із заробітної плати, а також відповідність відображення
операцій в бухгалтерському обліку і достовірність їх висвітлення у фінансовій
звітності підприємства.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА
З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ
У статті розглянуто особливості організації обліку розрахунків
підприємства з бюджетом за податками відповідно до чинного
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законодавства. Зазначено, що об’єктами обліку розрахунків з бюджетом за
податками є доходи та витрати. Обґрунтовано необхідність підтвердження
повноти, достовірності відображення об’єкта обліку у фінансовій звітності
та вчасність проведення розрахунків за їх сплатою до бюджету.
Ключові слова: податки, платники податків, система оподаткування,
організація обліку, фінансова звітність, розрахунки з бюджетом.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. В умовах ринкової економіки, аналіз poзpaхунків
з бюджетом зa пoдaткaми нa вітчизняних підпpиємcтвaх пocідaє вaжливе міcце
в cиcтемі oблікoвoї інформації, що водночас вимaгaє ефективнoї та
paціoнaльнoї opгaнізaції oбліку poзpaхунків згіднo з пoдaткoвим
законодавством, оскільки податки – найбільш дієвий інструмент регулювання
економічних процесів.
Формулювання цілей статті. Підтвердження повноти та достовірності
фінансової звітності, а також відповідності її чинному законодавству України
є основною метою обліку та аналізу розрахунків із бюджетом. Правильне
відображення даного об’єкта обліку дозволить формувати об’єктивну
інформацію для податкових органів про обсяг зобов’язань перед бюджетом та
вчасність проведення розрахунків за їх сплатою, що є досить актуальним у наш
час.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Фундаментальні
дослідження щодо здійснення організації обліку та аналізу розрахунків з
бюджетом за податками здійснили як іноземні, так і провідні вітчизняні вченіекономісти. Зокрема: Л.В. Гуцаленко, І.А. Вишневська, В.Ю. Драчук,
О. Лубченко, Р. Телега, Ю.Б. Скорнякова та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні, системою
оподаткування є сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і
внесків до бюджету держави. Відповідно до Податкового Кодексу України в
Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори [6].
Податки і збори – це обов’язкові платежі підприємств та окремих осіб в
державний або місцевий бюджет. Обов’язкові платежі – це система
встановлених законодавством внесків ті відрахувань юридичних і фізичних
осіб, що формують доходи до державного бюджету. Податки поділяються на
прямі та непрямі, які наведені на рисунку 1.
До нормативно-правового забезпечення обліку та аналізу розрахунків з
бюджетом за податками належать:
Конституція України, Податковий, Господарський та Цивільний кодекси,
закони України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
«Про аудиторську діяльність» та інші нормативно-правові акти, що
регулюють окремі види податків і зборів, Міжнародні стандарти аудиту
(МСА), Положення (стандарти) бухгалтерського обліку П(С)БО, інструктивні
та методичні матеріали міністерств і відомств, внутрішні документи
аудиторських фірм та підприємств [1].
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ПОДАТКИ
утримуються
з
доходів
юридичних та фізичних осіб та
зменшують їх залишок

Прямі
податок на прибуток
податок на доходи
фізичних осіб

податки на товари та послуги,
що сплачуються в ціні товару

Непрямі
податок на додану вартість
акцизний збір

Рисунок 1 – Види основних податків в Україні
Згідно ПКУ, бухгалтерський облік вирішує завдання щодо формування
інформації для визначення бази оподаткування тим чи іншим податком,
виходячи із методики їх розрахунку. Тобто, держава стала безпосереднім
користувачем бухгалтерської інформації та зацікавлена в достовірності
відображення господарських операцій відповідно до норм визначених
національними П(С)БО [6].
В організації обліку на підприємстві часто панує повний хаос, котрий
пояснюється відсутністю наказу про облікову політику або представленням в
ньому неактуальних положень. В таблиці 1 представлено позиції науковців
щодо необхідності затвердження на рівні підприємств регламентних
документів з обліку розрахунків з бюджетом.
Згідно таблиці 1, одна група науковців (І.О. Власова, Т.В. Микитенко,
Т.Ф. Плахтій) наполягає на затвердженні організаційних та методичних засад
обчислення та обліку зобов’язань перед бюджетом за податками шляхом
виділення окремого розділу у Наказі про облікову політику підприємства.
Інші науковці (Т.А. Бурова, О.В. Савченко, І.В. Смірнова) вважають, що
підприємству доцільно розробляти розпорядчий документ у формі податкової
облікової політики, яка повинна включати питання здійснення податкових
розрахунків та їх обліку [3, с. 24].
На нашу думку, проведення розрахунків з бюджетом за податками
повинні обов’язково бути розкриті в окремому розділі Наказу про облікову
політику підприємства. Відсутність оновленого наказу про облікову політику
в цілому, та, зокрема, розділу по розрахунках з бюджетом є недоліком в
організації бухгалтерського обліку на підприємстві.
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Таблиця 1 – Наукові підходи до організації обліку та аналізу
розрахункових операцій з бюджетом за податками
Автор
Бурова
Т.А.

Власова
І.О.

Микитенко
Т.В

Плахтій
Т.Ф.
Савченко
О.В.
Смірнова І.
В.

Наукова позиція
Окремий розділ наказу про
облікову політику «Організація
обліку податкових платежів»,
формування Положення про
організацію
податкового
обліку.
В межах Наказу про облікову
політику
формування
інформації про розрахунки, в
тому числі перед бюджетом за
податками.
Облікова податкова політика
підприємств у вигляді Наказу
про облікову політику у частині
оподаткування

Окремий розділ до Наказу про
облікову політику «Організація
обліку
розрахунків
за
податками»
«Облікова політика в частині
оподаткування»

Наслідки практичного застосування
Дозволить нівелювати значні відмінності
між фінансовим і податковим обліком
активів, зобов’язань, складання різних
форм звітності, які не урегульовані
законодавчо-нормативними
документами.
З метою оптимізації документування
розрахункових операцій.

Спрямована
на
розкриття
невикористаних
резервів
підвищення господарювання, оптимізації
податково утворюючої бази для цілей
оподаткування,
забезпечення
інформацією внутрішніх і зовнішніх
користувачів для контролю і своєчасного
виконання зобов’язань перед державою.
Забезпечить дотримання норм чинного
законодавства з питань оподаткування,
складання та подання бухгалтерської та
податкової звітності.
Головною частиною в організації
податкового обліку є розробка та
затвердження податкових регістрів,
призначених для систематизації й
накопичення інформації в обліку.

Оскільки, відображення вчасної, достовірної, повної та об’єктивної
інформації у відповідності до чітко сформованої облікової політики,
сприятиме уникненню помилок у розрахунках з бюджетом за податками, а
також витрат на погашення фінансових санкцій, у вигляді пені та штрафів.
Тому, в Наказі про облікову політику підприємства мають бути розкриті
такі методи та процедури, які дозволять отримувати своєчасну, оперативну,
достовірну та об’єктивну інформацію про:
– стан заборгованості за податками перед бюджетом;
– суми нарахування та сплати зобов’язань перед бюджетом за податками;
– наявність операцій щодо нарахування штрафних санкцій в разі несплати
або простроченої сплати зобов’язань за податками [3, с. 25].
Упpaвління пoдaткoвими плaтежaми нa pівні підпpиємcтвa пpaктичнo
єдиний метoд впливу плaтників пoдaтків нa взaємoвіднocини з деpжaвoю.
Якіcть реалізації пocтaвленoгo зaвдaння, нacaмпеpед, визнaчaєтьcя
відoбpaженням нa paхункaх бухгaлтеpcькoгo oбліку нapaхoвaних пoдaтків зa
джеpелaми їх cплaти. Гpупa aвтopів Є.O. Белкінa та Д.В. Веpемчук зазначають,
щo джеpелaми cплaти пoдaткoвих плaтежів мoжуть бути: дoхoди плaтникa
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пoдaтку, oтpимaні в pізних фopмaх; чacтинa мaйнa, кoли для пoкpиття пoдaтку
не виcтaчaє дoхoду; пoзикa як джеpелo cплaти. Нaйчacтіше в екoнoмічній
літеpaтуpі зa джеpелoм cплaти пoдaткoві плaтежі пoділяють на: пoдaтки, щo
включaютьcя у виpoбничі витpaти; пoдaтки, щo включaютьcя у виpучку від
пpoдaжу; пoдaтки, щo cплaчуютьcя з пpибутку aбo дoхoду; пoдaтки, щo
cплaчуютьcя із фінaнcoвoгo pезультaту; пoдaтки, щo cплaчуютьcя із зapoбітнoї
плати [1, c. 257].
Пpaктикa упpaвління дoхoдaми, витpaтaми і фінaнcoвими pезультaтaми
підпpиємcтвa cвідчить, щo в cиcтемі oбліку нapaхoвaні пoдaткoві плaтежі
неoбхіднo відoбpaжaти зa paхунoк:
1. Виpoбничoї coбівapтocті пpoдукції зa пpямими витpaтaми (paхунoк
23 «Виpoбництвo»).
2. Зaгaльнoвиpoбничих витpaт (paхунoк 91 «Зaгaльнoвиpoбничі
витpaти»).
3. Aдмініcтpaтивних витpaт (paхунoк 92 «Aдмініcтpaтивні витpaти»).
4. Витpaт нa збут (paхунoк 93 «Витpaти нa збут»).
5. Фінaнcoвих pезультaтів гocпoдapcькoї діяльнocті (paхунoк 79
«Фінaнcoві pезультaти»),
6. Витpaт нa пpидбaння і фopмувaння пеpвіcнoї вapтocті мaйнa (paхунoк
15 «Кaпітaльні інвеcтиції») та інші [8, c. 70].
Відповідно до нормативно-правових актів з оподаткування інформація
про податки і збори має відображатися у складі зобов’язань підприємства.
Згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання», поточна заборгованість, до якої належать
податки і збори, оцінюється за сумою погашення. Існує низка особливостей
податкового обліку, яким потрібно приділити особливу увагу, наприклад
відображення тимчасових податкових різниць [7]. Ця категорія відображає
суми, що мають вирахувані або нараховані суми до поточної заборгованості,
хоча факт їх виникнення відноситься до минулих періодів. ПКУ визначає
наступний склад різниць, які коригують бухгалтерський фінансовий
результат:
– амортизаційні різниці;
– різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень);
– різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій [6].
При здійсненні обліку податків та обов’язкових платежів до бюджету
об’єктами перевірки стають такі бухгалтерські рахунки:
– 64 «Розрахунки за податками й платежами» з відповідними
субрахунками. За кредитом рахунку 64 «Розрахунки за податками й
платежами» відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом – належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата,
списання тощо;
– 65 «Розрахунки за страхуванням». За кредитом рахунку 65 «Розрахунки
за страхуванням» відображаються нараховані зобов’язання за
страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за
дебетом – погашення заборгованості та витрачання коштів страхування
на підприємстві.
59

– 17 «Відстрочені податкові активи»;
– 54 «Відстрочені податкові зобов’язання»;
– 79 «Фінансові результати»;
– 98 «Податок на прибуток»: зa дебетoм paхунку відoбpaжaєтьcя
нapaхoвaнa cумa пoдaтку нa пpибутoк, зa кpедитoм - включення йoгo дo
фінaнcoвих результатів [5].
Нa визнaчених paхункaх бухгaлтеpcькoгo oбліку, пoдaтки будуть
збільшувaти витpaти aбo зменшувaти дoхoди і пpибутoк підпpиємcтвa й
дoхoди працівників. Проте, не звачаючи нa тaке poзмежувaння пoдaтків,
підпpиємcтвo буде вpaхoвувaти їх у cтpуктуpі ціни нa oб’єкти діяльнocті,
збільшуючи її, якa у пеpевaжній більшocті випaдків є pегульoвaнoю (вільнoю).
[2, c. 186].
Тому, виявленo неoбхідніcть у poзpoбці відoмocтей cинтетичнoгo тa
aнaлітичнoгo oбліку poзpaхунків зa пoдaткaми та платежами згіднo з
пoдaткoвим зaкoнoдaвcтвoм, які дoзвoлять гpупувaти дaні пpo нapaхoвaні тa
cплaчені cуми пoдaтків тa кoнтpoлювaти дoтpимaння плaтіжнoї диcципліни
щoдo cвoєчacнocті переpaхувaння зoбoв’язaнь дo бюджету [4, c. 258].
Тaким чинoм, вapтo відзнaчити, щo ocнoвними зaвдaннями організації
обліку та аналізу розрахунків з бюджетом за податками є дocтoвіpніcть
ведення бухгaлтеpcькoгo oбліку, cклaдaння фінaнcoвoї звітності, своєчасність
проведення розрахунків за їх сплатою та якісно сформована облікова політика
підприємства, котра дозволить обрати найбільш альтернативні підходи до
оподаткування у вигляді загальної чи спрощеної системи оподаткування. В
свою чергу, це дозволить скоротити або ж встановити оптимальні податкові
платежі.
За необхідності проведення коригування на різниці, визначені
податковим законодавством, доцільно розробити додаток до наказу про
облікову політику, в якому представити модель приведення даних
бухгалтерського обліку у відповідність до правил оподаткування у вигляді
спеціально розроблених форм документації.
Висновки. Також, для cтвopення oптимaльнoї cиcтеми oпoдaткувaння
неoбхіднo кеpувaтиcя тaкими ocнoвними пpинципaми, як coціaльнa
cпpaведливіcть, pівнoнaпpуженіcть, екoнoмічнa ефективніcть, cтaбільніcть,
гнучкіcть. В Укpaїні ж ці пpинципи нa cучacнoму етaпі ігнopуютьcя, щo
пopoджує пpoблеми визнaчення poзміpу, кількocті пoдaтків, cпocoбу їх
cтягнення.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА ТЕХНОГЕННУ ТА ПОЖЕЖНУ
БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА
В статті розглянуто особливості класифікації витрат на техногенну та
пожежну безпеку господарюючого суб’єкта. Оскільки відповідно чинного
законодавства обсяг фінансування, який виділяється потенційно
небезпечними об'єктами та об'єктами підвищеної безпеки для проведення
необхідних заходів цивільного захисту, має становити не менше ніж 0,5
відсотка обсягу валового доходу такого об'єкта, саме тому дослідження
класифікації таких витрат є актуальним.
Ключові слова: витрати, класифікація техногенна та пожежна безпека,
ефективність
Постановка проблеми. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012
р. № 5403-VI (далі – КЦЗУ) регулює відносини, пов'язані із захистом
населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від
надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної
державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
права
та обов'язки громадян
України,
іноземців
та
осіб
без
громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми
власності.
Згідно із ст. 1 Закону України «Про об'єкти підвищеної безпеки» від
18.01.2001 р. № 2245-ІІІ під об'єктом підвищеної небезпеки розуміється об'єкт,
на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються
або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій
речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені
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порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є
реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та
природного характеру.
Безпечна експлуатація таких об'єктів потребує постійних витрат на
забезпечення захисту людей та довкілля, утримання засобів ліквідації аварій у
постійній готовності та технічно належному стані.
Частиною 2 ст. 93 КЦЗУ передбачено, що обсяг фінансування, який
виділяється потенційно небезпечними об'єктами та об'єктами підвищеної
безпеки для проведення необхідних заходів цивільного захисту,має становити
не менше ніж 0,5 відсотка обсягу валового доходу такого об'єкта. Саме тому
підприємства несуть значні витрати, пов’язані із утриманням таких об’єктів.
Ці та інші особливості викликають необхідність класифікувати витрати на
техногенну та пожежну безпеку підприємства за певними ознаками для
правильної організації їх обліку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у формування
системи ведення обліку та аудиту витрат підприємств зробили відомі
вітчизняні науковці: О.С. Бородкін, О.М. Брадул, Ф.Ф. Бутинець, А.М.
Герасимович, С.Ф. Голов, Н.М. Грабова, Н.О. Гура, О.В. Зінченко, Т.О.
Каменська, Р.О. Костирко, Т.Г. Маренич, Л.В. Нападовська, М.С. Пушкар,
М.В. Реслер, В.В. Сопко, М.І. Скрипник, Н.М. Ткаченко, Ю.С. Цаль-Цалко,
В.О. Шевчук та ін.
Постановка завдання. Метою статті виступило дослідження сутності
витрат на утримання потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної
безпеки для проведення необхідних заходів цивільного захисту.
Виклад основного матеріалу дослідження. В економічній літературі
найчастіше зустрічається класифікація витрат за економічними елементами та
за статтями калькуляції. Групування витрат за економічними елементами дає
можливість контролювати витрати виробництва, але не дозволяє отримати
повну і змістовну інформацію про витрати й не дає можливості обчислити
собівартість окремих видів продукції та виявити загальний обсяг витрат
окремих структурних підрозділів.
Класифікація витрат - це процес розподілу видів та різновидів витрат на
окремі категорії. Класифікація витрат необхідна для того, щоб: - визначити
найважливіші характеристики витрат, які мають свої особливості й тому
заслуговують спеціалізації; - розглянути, в якій мірі ці виділені
характеристики властиві іншим класам витрат; - поліпшити розуміння процесу
управління витратами. При цьому для ефективної класифікації витрат
необхідно визначити, до якого напряму управління витратами вони належать
– тобто йдеться про поточне чи стратегічне управління. Правильно
застосована класифікація витрат забезпечує якість прийнятих рішень щодо
раціоналізації витрат й збільшення прибутку підприємства.
МСБО 1 «Подання фінансових звітів» [5] пропонує класифікувати витрати
за двома ознаками: за характером витрат і за призначенням витрат (за
собівартістю реалізації). За характером витрати можна поділити на групи:
амортизація, витрати на придбання матеріалів, транспортні витрати,
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винагороди працівникам тощо.
За аналогічним принципом здійснено класифікацію за елементами витрат,
подану в П(С)БО 16 «Витрати» [9]. За призначенням витрати можна поділити
на групи: собівартість реалізації, витрати на збут, адміністративні витрати
тощо. За подібними ознаками класифікація витрат подана у формі 2 «Звіт про
фінансові результати (Звіт про сукупні доходи)».
Класифікація витрат за економічними елементами найчастіше
використовується у фінансовому обліку, зокрема, для складання форми 2 «Звіт
про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи)». Така класифікація
дозволяє визначати й аналізувати структуру витрат на виробництво та
реалізацію продукції (робіт, послуг) [13]. Залежно від питомої ваги того чи
іншого елемента у загальній сумі витрат конкретні виробництва відносять до
матеріаломістких (з найбільшою питомою вагою матеріальних витрат в
собівартості), до трудомістких (з найбільшою питомою вагою трудових витрат
в собівартості) та фондомістких (з найбільшою питомою вагою амортизації
основних засобів у собівартості) [12]
Для ефективної організації обліку та правильного визначення собівартості
виробництва продукції (робіт, послуг) раціонально застосовувати
класифікацію витрат за такими ознаками (табл. 1).
Науково обґрунтована класифікація витрат, по-перше, необхідна для
удосконалення всього господарського механізму, який включає не лише облік
і аналіз, але і контроль, організацію виробництва, його стимулювання,
удосконалення виробничих відносин у самому підприємстві та інше; по-друге,
оцінити існуючу класифікацію з точки зору її правильності, практично
неможливо, оскільки найбільш правильною для кожного управлінця є така
класифікація, яка є зручною у використанні, та яка вирішує завдання, що
стоять перед ним; по-третє, виробничі обставини, які виникають у процесі
управлінської діяльності безмежні та непередбачувані в умовах ринкових
відносин, отже і кількість ознак класифікації витрат може бути безмежною;
по-четверте, система обліку є інформаційною системою, яка має
забезпечувати відповідною інформацією різні групи споживачів, кожен із яких
має свої цілі.
Класифікація витрат, що здійснюється у фінансовому обліку і для
формування фінансової звітності, не завжди відповідає вимогам
інформаційного забезпечення управління. В окремих випадках на основі
аналізу такої інформації можна прийняти помилкові управлінські рішення. З
огляду на це, для управління витратами в основу їх класифікації покладено три
основні підходи, які відповідають основним завданням управління
підприємством, зокрема це: оцінка запасів і визначення фінансових
результатів діяльності підприємства; обґрунтоване прийняття стратегічних та
поточних управлінських рішень; здійснення планування та контролю за
витратами.
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Таблиця 1 - Класифікація витрат суб’єкта господарювання
№
Ознаки
з/п
1 За центрами відповідальності
(місцем виникнення витрат)
2 За видами продукції, робіт,
послуг

Витрати
Витрати виробництва, цеху, дільниці,
технологічного переділу, служби тощо
Витрати на вироби, типові представники виробів,
групи однорідних виробів, деталі, вузли,
замовлення, процеси тощо
Основні, накладні

3 За відношенням витрат до
процесу виробництва
4 За способами віднесення на
Прямі, непрямі
собівартість продукції (робіт,
послуг)
5 За ступенем впливу обсягу
Змінні, постійні
виробництва на рівень витрат
6 За єдністю складу (однорідністю) Одноелементні, комплексні
витрат
7 За доцільністю витрачання
Ефективні (продуктивні), неефективні
(непродуктивні)
8 За відношенням до собівартості Витрати на продукцію, витрати періоду
продукції (робіт, послуг)
9 За періодами визнання (часом
Витрати поточні, майбутніх періодів та майбутні
виникнення)
витрати
10 За можливістю здійснення
Контрольовані, неконтрольовані
контролю за витратами
11 За видами витрат (економічним Витрати за економічними елементами, витрати за
змістом)
статтями калькуляції

Вважаємо, що це є елементом налагодження підсистеми екологічного
обліку підприємства. Слід зазначити, що екологічний облік є запорукою
аналізу та контролю за раціональною природоохоронною діяльністю
підприємства. Кількість екологічних проблем зростає з кожним роком, а також
збільшується рівень їх небезпеки. Головною перешкодою впровадження
ефективної екологічної політики на підприємствах є недостатнє інформування
керівництва повною, достовірною, докладною та своєчасною інформацією про
природоохоронну діяльність.
Організація і управління матеріальним виробництвом, ефективне
використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг
не обходять стороною і питання безпеки, зокрема й пожежної та техногенної
безпеки.
Ефективність витрат на забезпечення пожежної безпеки того чи іншого
підприємства має бути обов’язково економічно обґрунтована необхідністю
виконання заходів, спрямованих на підвищення рівня пожежної безпеки.
Питання ефективності витрат на забезпечення пожежної безпеки мають
визначатися як на мікроекономічному, так і на макроекономічному рівнях
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соціальними та економічними показниками.
Економічний ефект визначається по всьому циклу реалізації заходів із
забезпечення пожежної безпеки за розрахунковий період часу.
Кінцевим результатом створення і застосування заходів із забезпеченню
пожежної безпеки є значення втрат, яких вдалося уникнути. Вони
розраховуються виходячи з вірогідності виникнення пожежі і можливих
економічних втрат від неї до і після реалізації заходів із забезпечення
пожежної безпеки. Кількісне значення витрат на заходи з забезпечення
пожежної безпеки фіксується в бухгалтерській звітності.
Таким чином, кожна норма, спрямована на забезпечення пожежної та
техногенної безпеки, має бути економічно обґрунтованою.
Загалом основні завдання та обов'язки суб'єктів господарювання у сфері
цивільного захисту викладені в ч. 1 ст. 20 КЦЗУ. Саме вони виступають
основою класифікації витрат, а саме:
– витрати на забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту
на об'єктах суб'єкта господарювання;
– витрати на забезпечення відповідно до законодавства своїх працівників
засобами колективного та індивідуального захисту;
– витрати на розміщення інформації про заходи безпеки та відповідну
поведінку населення у разі виникнення аварії;
– витрати на організацію та здійснення під час виникнення надзвичайних
ситуацій евакуаційних заходів;
– витрати на створення диспетчерських служб відповідно до Кодексу та
інших законів, необхідних для забезпечення безпеки об'єктів підвищеної
небезпеки;
– витрати на забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів
господарювання;
– витрати на здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту,
у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки;
– витрати на утримання у справному стані засобів цивільного та
протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням
та інші.
Слід зазначити, що норми ч. 2 ст. 93 КЦЗУ не містять повної інформації
щодо обсягу фінансування заходів цивільного захисту на об'єктах підвищеної
безпеки, а саме не вказано валовий дохід якого періоду необхідно брати за
основу для розрахунку обсягів такого фінансування. На наш погляд, така
інформація є вкрай необхідною для правильного формування в
бухгалтерському обліку суб'єктів господарювання забезпечення відповідних
витрат. При цьому, звертаємо увагу, що на теперішній час нормами чинного
законодавства не передбачена відповідальність суб'єктів господарювання за
недотримання норм ч. 2 ст. 93 КЦЗУ в частині обсягів фінансування заходів
цивільного захисту.
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ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто існуючі підходи до визначення сутності екологічних
витрат підприємства. Розкрито основні підходи до оцінки стану та рівня
екологічних витрат, проаналізовано основні види та класифікацію
екологічних витрат. Розкрито порядок і проблематику відображення
екологічних витрат в обліку вітчизняних підприємств.
Ключові слова: екологічна безпека, екологічні витрати, природоохоронна
діяльність, витрати діяльності.
Постановка проблеми. Ефективність ведення бізнесу в сучасних умовах
господарювання визначається його конкурентоспроможністю. Фактором
конкурентного виробництва є екологічна безпека. Виокремлення екологічного
складника в економічній діяльності як держави, так і підприємств є шляхом
відображення інформації про екологічну діяльність в системі бухгалтерського
обліку та звітності. Важливою проблемою такої системи облікового
відображення природних ресурсів та екологічних показників є відсутність
методики формування таких господарських операцій. Лише врахувавши в
економічній діяльності підприємства екологічні показники, можливо дати
об’єктивну оцінку та сформувати конкурентоспроможний бізнес [7, с. 141].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організаційно-методичні та
практичні засади відображення інформації про екологічну діяльність
підприємства в системі бухгалтерського обліку, а також питання економічного
аналізу та господарського контролю витрат, понесених суб’єктами
господарювання на забезпечення екологічної безпеки, стали предметом
дослідження таких вчених-економістів як В. Базилевича, В. Дерія, Л.
Гнилицької, І. Замули, Н. Малюги, Б. Семененко, В. Фостолович та ін. Втім,
незважаючи на значну кількість розробок, залишаються невирішеними
питання щодо методики визнання та відображення в обліку екологічних
витрат підприємства.
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування обліковоекономічної сутності та оцінки підходів до класифікації екологічних витрат
підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні в Україні не
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приділяють належної уваги покращенню екологічних показників діяльності
підприємства (використання безвідходних технологій, альтернативних джерел
енергії (землі, сонця, вітру, встановлення водних, повітряних фільтрів тощо),
і, зокрема, ідентифікації та обліковому відображенню екологічних витрат.
Відведення другорядної ролі екологічним показникам додатково посилилось
під час фінансово-економічної кризи. Вітчизняні суб’єкти господарювання в
умовах розбалансованості економіки відчувають брак коштів навіть на
забезпечення свого існування, не те, що на оновлення чи підтримання в
задовільному стані очисних споруд, проведення природоохоронних заходів
тощо.
Крім того, в Україні відсутня законодавчо регламентована загальна
концепція з ідентифікації та обліково-аналітичного відображення екологічних
витрат суб’єктами господарювання, з метою запобігання (мінімізації)
негативного впливу діяльності підприємств на навколишнє середовище.
Чинним законодавством (Податковий кодекс, П(С)БО 9, 11, 16) передбачено
відмежоване і безсистемне ведення обліку окремих складових екологічних
витрат. Зокрема, Податковим кодексом України передбачено нарахування та
сплату екологічного податку (за забруднення пересувними і стаціонарними
джерелами) та орендної плати за використання відповідних видів природних
ресурсів, добування корисних копалин.
П(С)БО 9 «Запаси» [5] визначає поняття та специфіку відображення
зворотних відходів при розрахунку собівартості продукції, розкиває
особливості їх оцінювання при повторному використанні. У П(С)БО 11
«Зобов’язання» [3] визначено базові критерії оцінки зобов’язань, які можуть
використовуватись і до екологічних зобов’язань (збереження стану
навколишнього середовища). П(С)БО 16 «Витрати» [4] регламентує порядок
і перелік витрат, в складі яких є окремі елементи екологічних витрат, зокрема:
у складі виробничих витрат – витрат на охорону праці, техніку безпеки та
охорону навколишнього середовища; інших витрат операційної діяльності –
витрати на сплату штрафних санкцій за забруднення навколишнього
середовища.
Незабезпечення цілісності та системності відображення екологічних
витрат в обліку пояснюється відсутністю загальнодержавної концепції їхнього
формування та методики їх відбиття в системі бухгалтерських рахунків та
звітності.
Екологічні витрати - це фундаментальне поняття економіки
природокористування, на ньому заснований розвиток економічних аспектів
природокористування. Природоохоронна діяльність є невід'ємною частиною
суспільного розвитку. При цьому, чим вищий рівень соціально-економічного
розвитку суспільства, тим чіткіша стратегія суспільства у сфері
природокористування. Більш чітко виражені екологічні потреби щодо якості
навколишнього середовища, усвідомлена необхідність платити за екологічне
благополуччя [2].
Природоохоронні витрати представляють суспільно необхідні витрати на
підтримку якості середовища проживання, здійснення будь-яких видів і форм
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господарської діяльності та на загальне підтримання природно-ресурсного
потенціалу, включаючи збереження екологічної рівноваги на всіх рівнях (від
локального до глобального).
До складу природоохоронних витрат необхідно віднести:
1. Власне екологічні витрати суспільного виробництва, які включають:
- витрати на заходи, що спрямовані на зниження рівня викиду шкідливих
речовин в навколишнє середовище (витрати на вдосконалення технологій,
будівництво очисних споруд, більш повне використання сировини тощо);
- витрати, які не призводять до зниження рівня викиду, але впливають на
ступінь поширення шкідливих речовин в навколишньому середовищі
(нейтралізація, захоронення відходів, їх консервація, встановлення санітарнозахисних зон навколо підприємства і т.д.).
2. Витрати, пов’язані з підтриманням та відтворенням природноресурсного потенціалу. Це створення природних територій, що охороняються,
забезпечення відтворення природних ресурсів в тій же кількості і якості, що і
спожиті, використання вторинних ресурсів - відходів виробництва та
споживання в якості сировини, розробка та впровадження ресурсозберігаючих
технологій тощо;
3. Витрати, спрямовані на нівелювання негативного антропогенного
впливу на навколишнє природне середовище (витрати на захист і реабілітацію
ґрунтів, підземних і поверхневих вод, або витрати на створення зеленої зони
навколо населеного пункту, раніше оточеного лісом, але знищеного в
результаті господарської діяльності, витрати на утримання та збереження
територій та об’єктів природно-заповідного фонду тощо) [1, с. 147].
З економічної точки зору всі екологічні витрати, зумовлені впливом
людської діяльності на навколишнє середовище, можна розділити так:
− превентивні витрати (передвитрати):
− економічний збиток;
− витрати на ліквідацію, нейтралізацію і компенсацію допущених
екологічних порушень (поствитрати).
Передвитрати включають витрати, спрямовані на:
- екологічну освіту, підготовку кадрів, рекламно-видавничу діяльність
екологічної спрямованості;
- розробку правових, нормативних, методичних матеріалів і документів;
- організацію та вдосконалення інститутів управління природоохоронною
діяльністю, у тому числі органів екологічного контролю;
- науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, у тому числі на
розробку і впровадження нових еколого-сумісних технологій;
- розробку екологічної регламентації господарської діяльності:
екологічна експертиза, процедура оцінки впливу на навколишнє середовище,
система моніторингу, екологічні стандарти та ін.;
- створення об'єктів екологічної інфраструктури (системи очищення
викидів, рециклізації відходів, контролю за станом навколишнього
середовища);
- екологічну модернізацію виробничих галузей, використання екологічно
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чистих технологій основного виробництва [6, с. 45].
У разі якщо передвитрати зроблені повно і ефективно, забезпечується
стійкий, екологічно збалансований розвиток. Якщо ж передвитрати
недостатні, то господарська діяльність призводить до екологічних наслідків,
що завдає значних економічних збитків.
Економічний збиток, обумовлений існуванням і діяльністю людини в
контакті з природою та складається із збитку, що наноситься:
- населенню (підвищення захворюваності, зниження тривалості життя,
погіршення умов життя людей, зростання міграційної рухливості, підвищення
плинності кадрів та ін.);
- існуючим матеріальним цінностям - особистому і громадському майну
(скорочення терміну служби засобів виробництва та ін.), а також втрати
внаслідок недоотримання продукції або погіршення її якості у всіх галузях
економіки;
- екосистемам (деградація ландшафту, генетичні мутації, зникнення
окремих біологічних видів, порушення умов відтворення відновлюваних
природних ресурсів та ін.) [1, с. 150].
Поствитрати - це витрати на зменшення або компенсацію екологічного
збитку. Вони обумовлені проведенням таких заходів:
− медико-екологічне страхування;
− компенсаційні виплати за екологічними позовами;
− ліквідація гігієнічних, медико-біологічних та екологічних наслідків
аварій;
− рекультивація, відновлення порушених природних комплексів та
об'єктів.
Елементами організації бухгалтерського обліку екологічних витрат є:
1. У частині техніки ведення бухгалтерського обліку:
- розробка первинних документів, облікових регістрів та затвердження
порядку документообігу щодо обліку екологічних витрат підприємства;
- формування робочого плану рахунків з виділенням аналітичних
рахунків для обліку екологічних витрат;
- розробка та налаштування програмного забезпечення бухгалтерського
обліку екологічних витрат підприємства;
- удосконалення форм фінансової та статистичної звітності, визначення
строків її подання, розробка форм та визначення кола користувачів
внутрішньої звітності щодо екологічної діяльності підприємства.
2. У частині методичного забезпечення бухгалтерського обліку:
- порядок визнання, оцінки, включення до собівартості екологічних
витрат;
- порядок розподілу загальновиробничих екологічних витрат.
Основним елементом організації бухгалтерського обліку екологічних
витрат є визначення об'єктів аналітичного обліку, які залежать від ступеня
впливу суб'єкта господарювання на навколишнє природне середовище, і
напрямів здійснюваної екологічної діяльності.
Ведення синтетичного обліку екологічних витрат повинно ґрунтуватися
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на галузевих особливостях та специфіці діяльності конкретного підприємства.
Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» витрати на охорону навколишнього природного
середовища передбачено включати до загальновиробничих витрат
підприємства. Вважаємо, що залежно від виду екологічних витрат їх необхідно
обліковувати на рахунках 15 «Капітальні інвестиції», 23 «Виробництво», 91
«Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 94 «Інші
витрати операційної діяльності» [4].
В цілях бухгалтерського обліку екологічні витрати доцільно
класифікувати за двома ознаками: за видами діяльності та за характером
впливу на навколишнє природне середовище, що дасть змогу організувати
спостереження за екологічною діяльністю та розробити методику їх
бухгалтерського обліку. Найбільш доцільним вбачається підхід, за якого в
межах існуючих форм фінансової звітності виокремити статті для
узагальнення та систематизації відомостей про понесені підприємством
екологічні витрати відповідно до запропонованих об'єктів аналітичного обліку
та їх класифікації.
Висновки. Таким чином, екологічні витрати - це витрати підприємства,
що пов'язані із здійсненням ним екологічної діяльності, вони відрізняються від
інших витрат і залежать від сфери діяльності підприємства та ступеня впливу
на навколишнє природне середовище. Водночас екологічні витрати є
важливим об’єктом бухгалтерського обліку, які потребують належного
відображення в системі облікових рахунків, фінансовій та статистичній
звітності.
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КОМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
У статті вивчено підходи до поняття «торгівля» на законодавчому та
науковому рівнях. Досліджено класифікацію комісійної торгівлі, як окремого
виду діяльності підприємства. Розглянуто особливості здійснення комісійних
операцій.
Ключові слова: торгівля, комісійна торгівля, комісійні операції, винагорода,
прибуток.
Постановка проблеми. Торгівля відіграє вирішальне значення у
зростанні споживчого ринку, тому що вона виконує роль посередника між
виробником та споживачем товарів. Через підприємства торгівлі населення
одержує більшу частину матеріальних благ, які застосовуються для особистих
потреб.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Торгівля досліджена у
теоретичному аспекті у працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених,
зокрема: Д. Норта, В. В. Апопія, О. Г. Дроздової, А. Маршалла,
А. А. Мазаракі, Г. В. Блакити, М. І. Тарасюка, В. В. Липчука, І. О. Гладія та ін.
Постановка завдання. Однак, деякі питання залишаються невирішеними,
незважаючи на вагомий внесок вчених.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «торгівля» у
законодавстві України не має визначення, тобто, таке поняття не трактують у
законодавчих актах України. Однак, з метою оподаткування в Податковому
Кодексі України все ж подається визначення терміну «торговельна
діяльність». Торговельна діяльність – це роздрібна та оптова торгівля,
діяльність у торговельно-виробничій сфері за готівку, інші готівкові платіжні
засоби та з використанням платіжних карток [12].
О. Г. Дроздова зазначає, що «торгівля»– це специфічна сфера діяльності
або галузь народного господарства, в якій відбувається передача товарів від
продавців до покупців 6. У працях закордонних і українських вчених
визначення поняття «торгівля» трактується по-різному (табл. 1).
О. І. Боднарчук і О. Г. Боднарчук стверджують, що торгівля у вузькому
розумінні ‒ це обмін товарів, послуг, грошей, а в широкому розумінні ‒ це
діяльність обороту, купівлі та продажу товарів [4].
«Торгівля» − це специфічна діяльність, основною метою якої є
забезпечення просування товарів із сфери виробництва у сферу споживання
[10].
Комісійна торгівля є особливою формою діяльності, належить як до
посередницької так, і до торговельної діяльності, тому її можна розглядати з
різних підходів. Комісійній торгівлі в якості торговельної діяльності
притаманний процес здійснення торгівлі, оскільки її результатом є продаж або
купівля товару. Внаслідок того, що метою здійснення комісійної торгівлі є
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надання послуг, зокрема, з купівлі товару, або з продажу товару, в цьому
випадку проявляються риси, які притаманні посередництву.
Так, С. В. Мочерний стверджує, що комісійна торгівля − це форма
торгівлі, за якої торговельні організації або підприємства беруть на себе
посередницьку функцію продажу товарів або майна та інших цінностей за
відповідну плату за дорученням фізичних або юридичних осіб [11].
Таблиця 1 - Визначення терміну «торгівля» різними науковцями [10]

№
Автор
з/п
1. Г. В.
Блакита,
О. Т. Бровко
2. В. В. Липчук,
Р. П. Дудяк,
С. Я. Бугіль,
Я. С. Янишин
3. О. Г.
Дроздова
4.

А. П.
Кісельов

5.

В. Верба,
Т. Решетняк

6.

М. О.
Турченюк

7.

О. Г.
Боднарчук,
О. І.
Боднарчук
Г. Ф.
Шершеневич

8.

9.

Д. Д.
Гордієнко

10. С. В.
Мочерний

Визначення терміну

Торгівля − це будь-які операції, що здійснюються за договорами
купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими
договорами, які передбачають передачу прав власності на товари.
Торгівля − це особлива діяльність людей, яка пов’язана із
здійсненням актів купівлі-продажу, і є сукупністю специфічних
технологічних і господарських операцій, спрямованих на
обслуговування процесу обміну.
Торгівля – це специфічна сфера діяльності або галузь народного
господарства, в якій відбувається передача товарів від продавців до
покупців.
Торгівля – це галузь господарства, яка виконує функції обігу товарів
(забезпечує їх рух із сфери виробництва у сферу споживання), тобто
торгівля – це комерційна діяльність з обороту, купівлі та продажу
товарів. Або, іншими словами, торгівля – це комерція. Проте ці два
поняття не тотожні, вони мають відмінності.
Торгівля – це галузь народного господарства, що реалізує товари
шляхом купівлі-продажу, та з’єднує виробництво, розподіл, обмін і
споживання; перетворює вироблені товари в предмети споживання.
Торгівля − це особлива діяльність людей, яка пов’язана зі
здійсненням актів купівлі-продажу, і є сукупністю специфічних,
технологічних і господарських операцій, спрямованих на
обслуговування процесу обміну.
Торгівля у вузькому розумінні − це обмін, товарів, послуг, грошей,
а в широкому розумінні − це діяльність обороту, купівлі та продажу
товарів.
Торгівля − це господарська передаточна діяльність, що має за мету
посередництво між виробниками та споживачами при взаємному
обміні економічними благами, і доходить висновку, що торговельна
діяльність є посередницькою: з одного боку торговця стоїть
виробник, з другого − споживач.
Торгівля – це будь-які операції, що здійснюються на умовах
договору купівлі продажу, міни, поставки та іншими цивільноправовими договорами, які передбачають передачу прав власності
на товар.
Торгівля – галузь народного господарства, яка охоплює купівлюпродаж товарів і послуг, їх обмін, спрямований на обслуговування
продавців і покупців, а також зберігання і підготовку товарів для
продажу.

В. А. Андрющенко, І. С. Луста та П. Й. Атамас розглядають комісійну
торгівлю як вид торгівлі. На їхню думку комісійна торгівля є особливим видом
торговельної діяльності, яка полягає у тому, що торговельне підприємство
продає товар, який не є його власністю, а належить іншому підприємству або
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фізичній особі. Вони вважають, що при даному виді торгівлі реалізуються
товари, які були у вживанні (використанні) [1; 3, с. 226-227].
В. В. Апопій вважає, що комісійний продаж товарів − це реалізація
населенню особистих речей, які за різних обставин виявилися непотрібними,
через мережу спеціально організованих магазинів чи відділів (секціях) в
універмагах [2].
«Комісійна торгівля» − це специфічний вид діяльності, який регулюється
договором комісії, основними сторонами виступають комітент, який доручає
комісіонеру продати або купити товар [10].
Комісійну торгівлю за способом здійснення можна класифікувати за
різними ознаками (рис 1). Завдяки такій класифікації підприємство зможе
визначити ті пріоритетні напрями, в рамках яких воно проводитиме свою
діяльність. Така класифікація впливатиме на організацію та відображення
операцій з товарами в обліку, тому що при такому підході застосовуються різні
методи здійснення діяльності.
КОМІСІЙНА ТОРГІВЛЯ

Залежно від умов
здійснення

Залежно від форми
проведення

Комісія на продаж
(комісіонер реалізує
товари, що належать
комітенту)

Внутрішня − це
сукупність комісійних
операцій, що проводяться
у межах однієї країни

Комісія на купівлю
(комісіонер купляє
товари за кошти та за
дорученням покупця)

Зовнішня − це сукупність
комісійних операцій, що
проводяться однією
країною з іншими
країнами, яка складається
з експорту та імпорту
товарів і здійснення
послуг

Залежно від форми
організації
товарообороту
Оптова − це діяльність із
купівлі товарів великими
партіями для подальшої
реалізації кінцевому
споживачу через
роздрібну торгівлю
Роздрібна − це реалізація
товарів безпосередньо
населенню через
комісійні магазини

Рисунок 1. Загальна класифікація комісійної торгівлі [10].
Під час здійснення комісійної торгівлі виникають певні комісійні операції.
Залежно від функцій, виконуваних торговим посередником, а також від
характеру його відносин з виробником-експортером, комісійні операції
відносяться до торговельно-посередницьких операцій.
Торговельно-посередницькі операції − це операції, які пов’язані з купівлеюпродажем товарів, що виконуються за дорученням виробника-експортера
незалежним від нього торговим посередником на основі укладеного між ними
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договоручи окремого доручення [9].
На думку А. Г. Загороднього, комісійна операція – це торговопосередницька операція, здійснювана однією стороною (комісіонером) на
доручення іншої сторони від свого імені, але за рахунок комітента. Взаємини між
сторонами регулює договір комісії. Комісіонер, уклавши договір, отримує від
комітента комісійну винагороду, величина якої встановлюється як певний
відсоток від суми угоди або як різниця між ціною, визначеною комітентом, і
ціною реалізації товару комісіонером [8].
А. Герасименко вважає, що комісійні операції з продажу товарів посідають
вагоме місце в сучасному бізнесі, оскільки це зручний інструмент розподілу
функцій між суб’єктами торговельної діяльності. Зручність полягає в тому, що
комісіонер зайнятий виключно пошуком найвигідніших покупців. Це дає
комітенту можливість зосередитися саме на закупівлях і з усією ретельністю
підійти до пошуку товарів, що користуються попитом на ринку [5].
На основі проведеного дослідження: «комісійні операції» − це операції, які
спрямовані на продаж, коли комітент доручає комісіонеру продати його товар,
або операції, спрямовані на купівлю товару (запасів), коли комітент доручає
комісіонеру придбати для нього запаси у продавця, за його рахунок і відповідну
винагороду.
Комісійні операції можна поділити на два види: перший вид − комісійні
операції спрямовані на продаж; другий вид − комісійні операції спрямовані на
купівлю. Продаж комісійних товарів має два види господарських відносин:
внутрішні відносини між комітентом і комісіонером, які регулюються договором
комісії, та відносини комітента з покупцями товарів, що ґрунтуються на умовах
договору купівлі-продажу.
За першим видом відносин комісіонер виступає посередником, що надає
послугу комітенту, яка полягає в пошуку потенційного покупця для реалізації
йому товару. За другим видом відносин, комісіонер виступає постачальником
товару, оскільки діє від імені та за рахунок комітента, тобто купує для нього
товар. Купівля комісійних товарів також має два види господарських
відносин: внутрішні відносини між комітентом і комісіонером, які
регулюються договором комісії, та відносини комітента з продавцями товарів,
що ґрунтуються на умовах договору купівлі-продажу. Комісіонер виступає
посередником, який надає послугу комітенту, яка полягає в пошуку
потенційного продавця і купівлі в нього товару. За другим видом відносин
комісіонер виступає постачальником товару, оскільки діє від імені та за
рахунок комітента.
Отже, в результаті проведеного дослідження слід сказати, що особливості
здійснення комісійної торгівлі в Україні залишаються не врегульованими, ні
на законодавчому, ні на методичному рівні, залищаючи за собою великі
можливості до ухилення від сплати податків та шахрайства зі сторони
підприємців та їхнії контрагентів.
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здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ГРУП ВИБУТТЯ,
УТРИМУВАНИХ ДЛЯ ПРОДАЖУ
У статті присвячена вага змінам стосовно обліку необоротних активів,
утримуваних для продажу. Проаналізовано основні положення П(С)БО 27
«Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» та
проблемні питання в обліку реалізації необоротних активів. Крім того,
досліджено відображення основних змін і проблем, виявлених при складанні
фінансової звітності щодо основних засобів.
Ключові слова: основні засоби, активи, необоротні активи та групи вибуття,
утримувані для продажу, облік, справедлива вартість.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. За сучасних умов важливим є вибір правильного
підходу до визначення економічної сутності необоротних активів в певну
облікову групу тих необоротних активів, які утримувані підприємством
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безпосередньо для продажу. Відповідно до чинних вимог П(С)БО 27
«Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» [5]
необоротні активи, стосовно яких було прийняте рішення про продаж,
однозначно змінюють свою економічну сутність та визнаються оборотними
активами. Зазначений підхід виступає у певній мірі суперечливим та має,
одночасно, позитивні й негативні особливості. Отож, зазначена проблематика
є спірною, що й викликало необхідність подальшого дослідження обраного
питання.
Ціллю написання статті є дослідження та висвітлення методологічних
проблем обліку необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для
продажу, а також відображення їх у фінансовій звітності задля уникнення
суперечностей ведення їх обліку із вимогами чинного законодавства.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питаннями
дослідження практичних проблем обліку необоротних активів та груп вибуття,
утримуваних для продажу займались ряд вчених та практиків, серед яких:
С. Хома [9], Е. Кушина, І. Губина, М. Лучко та ряд інших.
Виклад основного матеріалу. За сучасних чинних вимог законодавства
при прийнятті рішення на підприємстві щодо продажу об’єкта основних
засобів, його слід перевести до складу необоротних активів, утримуваних для
продажу, про що наголошує п. 1 р. II П(С)БО 27 «Необоротні активи,
утримувані для продажу, та припинена діяльність». Зазначене П(С)БО 27 [5]
було розрблене на основі Міжнародного стандарту фінансової звітності 5
«Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».
У даному випадку обов’язковим є той факт, при якому об’єкт має
відповідати таким умовам, як:
1) очікується, що економічна вигода буде отримана саме від продажу, а
не від його подальшого використання за призначенням;
2) об’єкт готовий до продажу в нинішньому стані;
3) передбачається, що необоротний актив буде проданий протягом року з
дати його визнання утримуваним для продажу. Період завершення продажу
може бути подовжено на строк понад рік у разі, якщо це обумовлено
обставинами, що перебувають поза контролем підприємства, яке продовжує
виконувати план продажу;
4) умови його продажу відповідають звичайним умовам продажу для
схожих активів;
5) є велика ймовірність, що об’єкт справді буде проданий [5].
Визнання необоротного активу як утримуваного для продажу
проводиться на дату, коли задовольняються перелічені вище умови. У
випадку, якщо хоча б одна з умов не виконується - об’єкт зі складу основних
засобів до необоротних, утримуваних для продажу, не переводиться [5].
Відповідно, якщо необоротні активи, група вибуття все ж таки
визнаються утримуваними для продажу після дати балансу, то таке визнання
здійснюється на наступну дату балансу. Однак, коли таке визнання
відбувається після дати балансу, але до затвердження фінансової звітності, то
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інформація про необоротні активи, групу вибуття, утримувані для продажу,
обов’язково відображається у примітках до фінансової звітності.
У будь-якому випадку, незалежно від того, у якому розділі буде
відображена вартість необоротних активів, утримуваних для продажу, все ж їх
вартість на дату звітності буде відображена в складі активів балансу
підприємства.
Важливим є відзначення того факту, що на необоротні активи, утримувані
для продажу, у тому числі необоротні активи, що входять до групи вибуття,
амортизація не нараховується. Своєю чергою, нарахування амортизації
об’єкта потрібно припинити з місяця, наступного за місяцем переведення
об’єкта до необоротних активів, утримуваних для продажу.
Стосовно відображення необоротних активів, утримуваних для продажу
на рахунках бухгалтерського обліку, зазначимо, що загально прийнятими є
здійснення таких бухгалтерських проводок відповідно до Інструкції «Про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку» [2].
Отож, переведення до складу необоротних активів, утримуваних для
продажу, відображають проводкам:
Дт 286 - Кт 10 (11) - за залишковою вартістю об’єкта.
Дт 13 - Кт 10 (11) - водночас на суму зносу.
Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу,
відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на дату
балансу за найменшою з двох величин - балансовою вартістю або чистою
вартістю реалізації (відповідно до умов п. 9 р. ІІ П(С)БО 27) [5].
Якщо чиста вартість реалізації менша за балансову, то витрати
відображаються у складі інших операційних витрат (п. 10 р. II П(С)БО 27),
зокрема, за Дт субрахунку 946 «Втрати від знецінення запасів».
Для відображення заборгованості за необоротними активами,
утримуваними для продажу, призначено субрахунок 680 «Розрахунки,
пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для
продажу».
Під час отримання передоплати фіксують проводку:
Дт 311 - Кт 680.
Дохід від реалізації необоротного активу, утримуваного для продажу,
відображають кореспонденцією:
Дт 377 - Кт 712.
Собівартість списують проводкою:
Дт 943 - Кт 286 [2].
Отож, як бачимо, для обліку необоротних активів, які не
використовуються підприємством та призначені продажу, використовують
рахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».
Зазначений рахунок застосовують з ціллю дотримання вимог ведення
бухгалтерського обліку, зокрема, П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані
для продажу, та припинена діяльність» [5].
Як зазначалось вище, відповідно до вимог визнання необоротних активів,
призначених для продажу, на такі активи амортизація нараховуватись не
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може, тому, слідує таке твердження, що зазначені активи виділяються або
переходять в групу запасів. Із цього слідує те, що їх майбутня реалізація
відбуватиметься аналогічним чином, як і інших оборотних активів. Отже,
дохід від реалізації таких активів відображатиметься на рахунку 712 «Дохід
від реалізації інших оборотних активів», а, відповідно, їх залишкова вартість
списуватиметься на рахунок 943 «Собівартість реалізованих виробничих
запасів».
Отож, як бачимо, для визнання доходів та витрат від продажу
необоротних активів, призначених для реалізації застосовуються рахунки
бухгалтерського обліку (відповідно до Інструкції «Про застосування рахунків
бухгалтерського обліку»), що мають пряме відношення до операційної, однак
не до інвестиційної діяльності, як визначено у в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги
до формування фінансової звітності» [4].
Тож, вважаємо, що є дискусійним питання застосування рахунку 680
«Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу» при відображенні розрахунків з продажу
необоротних активів, оскільки при відвантаженні зазначених активів виникає
дебіторська заборгованість, проте, однозначно, не поточні зобов’язання.
На наш погляд, рахунок 680 варто застосовувати у випадку наявності
попередньої оплати за зазначені активи, а, відповідно, для інших розрахунків
слід застосовувати визначений та встановлений субрахунок до рахунку 37
«Розрахунки з різними дебіторами», зокрема, наприклад, 378 «Дебіторська
заборгованість, пов’язана з необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу».
Отже, дослідимо та узагальнимо відображення в бухгалтерському обліку
та фінансовій звітності досліджувані операції, пов’язані із необоротними
активами, розмежованими за операційною, інвестиційною та фінансовою
діяльністю.
Стосовно висвітлення облікової інформації про необоротні активи,
утримувані для продажу, у фінансовій звітності, зазначимо, що в Ф.1 «Баланс
(Звіт про фінансовий стан)» досліджувані об’єкти виокремлені в окремі
розділи, зокрема [4]:
1) Розділ ІІІ активу Балансу «Необоротні активи, утримувані для продажу
та групи вибуття», у якому висвітлюється інформація щодо оцінених за
найменшою з двох вартостей – балансовою вартістю чи чистою вартістю
реалізації зазначених об’єктів;
2) Розділ ІV пасиву Балансу «Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу», у якому висвітлюється інформація
щодо визнаних зобов’язань згідно П(С)БО 27, прямо пов’язаних із
необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу.
Разом із зазначеним вище, варто уточнити, що в пасиві Балансу
висвітлюється тільки кредиторська заборгованість за зазначеними операціями.
А стосовно дебіторської заборгованості, яка все ж таки має місце при
відвантаженні даних активів при їх післяоплати, то вона не висвітлюється
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окремою статтею. Таку дебіторську заборгованість представляють у складі
іншої поточної дебіторської заборгованості у рядку 1155 [4, 5].
У Ф.2 «Звіт про фінансові результати (прибутки і збитки)» отримані
доходи та понесені витрати, що мають місце у результаті продажу
необоротних активів, висвітлюються у складі інших операційних доходів у
рядку 2120 або інших операційних витрат у рядку 2180.
У Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом»
надходження грошових коштів від реалізації необоротних активів або
перерахування грошових коштів на їх придбання висвітлюються у складі
інвестиційної діяльності.
Так, зокрема, у таких рядках:
- 3205 «Надходження від реалізації необоротних активів» висвітлюється
інформація про надходження грошових коштів від продажу інвестиційної
нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи
вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів;
- 3260 «Витрачання на придбання необоротних активів» висвітлюється
інформація про грошові кошти призначені для придбання або створення
основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів.
Також у зазначеній статті висвітлено суми грошових коштів, які сплачено в
рахунок відсотків, за умови коли вони включені до вартості будівництва
(створення) необоротних активів [4, 5].
Можемо констатувати, що у двох формах фінансової звітності (Звіті про
фінансові результати та Звіті про рух грошових коштів) зазначена
господарська операція належить до різних видів діяльності підприємства.
Також, погоджуючись із викладеними дискусіями науковців та практиків
стосовно зазначеного дослідження, вважаємо, що відкритим залишається
питання щодо висвітлення необоротних активів, утримуваних для продажу у
Ф.5 «Примітки до річної фінансової звітності».
Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції до
його застосування субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття,
утримувані для продажу» входить до складу синтетичного рахунку 28
«Товари» [2].
Із зазначеного, відповідно, слідує, що балансова вартість товарів на кінець
звітного періоду узагальнюється у VІІІ розділі «Запаси» форми 5 «Примітки
до річної фінансової звітності».
Проте, в Балансі інформацію з даного субрахунку висвітлюють окремо.
У примітках, які призначені для розшифрування та деталізації
представлення облікової інформації, наведеної у інших формах фінансової
звітності, така облікова інформація про необоротні активи, утримувані для
продажу, в підрозділах не розкривається взагалі.
Навести інформацію про вартість основних засобів, призначених для
продажу, вимагається лише у примітці «з рядка 260 графа 8» до ІІ розділу
«Основні засоби» як частину загальної вартості основних засобів та інших
необоротних матеріальних активів, які вибули [3, 4].
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Однак даний розділ заповнюється на підставі даних за субрахунками
рахунків 10 «Основні засоби» та 11 «Інші необоротні матеріальні активи», а не
з рахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»
[2].
Проте, П(С)БО 27 визначено певні вимоги до розкриття інформації щодо
необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, у Примітках
до річної фінансової звітності [5]:
а) необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу, та
пов’язані з ними зобов’язання, а також результати їх продажу (вибуття)
відображаються у фінансовій звітності окремо від інших активів, зобов’язань
та результатів інших видів діяльності;
б) у період визнання необоротних активів, групи вибуття як утримуваних
для продажу здійснюється: опис необоротних активів, групи вибуття; опис
обставин продажу (вибуття), спосіб та час; збитки від зменшення корисності
та їх подальше сторнування; сегмент, у якому необоротні активи, група
вибуття подаються відповідно до П(С)БО 29 «Фінансова звітність за
сегментами»;
в) основні групи активів та зобов’язань, визнаних як утримувані для
продажу, що подаються окремо без згортання.
Тож, з метою удосконалення встановлених проблематичних аспектів,
вважаємо, що вартим було б застосовувати для обліку доходів і витрат,
отриманих від продажу необоротних активів, утримуваних для продажу,
використовувати субрахунки рахунків 74 «Інші доходи» та 97 «Інші витрати»,
зокрема, наприклад:
- по-перше, ввести субрахунок 747 «Дохід від реалізації необоротних
активів, утримуваних для продажу»;
- по-друге, 978 «Собівартість необоротних активів, утримуваних для
продажу»;
- по-третє, додати в І та ІІ розділи Ф. 5 «Примітки до річної фінансової
звітності» окрему статтю, у якій б відображалась би інформація про
необоротні активи, утримувані для продажу.
Отож, підсумовуючи вище викладений матеріал, маємо змогу дійти
висновку про те, що господарські операції, які пов’язані із необоротними
активами, залежно від цілей їх вибуття чи придбання, варто відноситись до
операційної, фінансової чи інвестиційної діяльності. Однак, як видно із
представлених практичних ситуації на підприємстві, деякі господарські
операції, пов’язані із рухом необоротних активів, можуть одночасно
відображатись, тобто, трактуватись, як різні види господарської діяльності,
зокрема: операційна чи фінансова.
Відповідно, важливими суперечностями, які необхідно врегулювати на
законодавчому рівні в цілому ряді важливих нормативних документів, які є
першоджерелом для бухгалтера у процесі ведення обліку, вважаються критерії
трактування господарських операцій з реалізації необоротних активів до
певного виду господарської діяльності підприємства відповідно з вимог:
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 27 «Необоротні
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активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», Інструкції про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, Методичних
рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності. Так, у Звіті про
фінансові результати доходи і витрати від реалізації необоротних активів
відображаються в складі операційної діяльності, а у Звіті про рух грошових
коштів – в складі інвестиційної діяльності.
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РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ:
МЕТОДИКА ОБЛІКУ
В статті досліджено чинну методику обліку розрахунків з постачальниками
та підрядниками в сфері управління поточними зобов’язаннями підприємства.
Розглянуті основні первинні документи, що застосовуються під час операцій
з постачальниками.
Ключові слова: постачальники, підрядники, облік, методика, розрахунки
Постановка проблеми. В умовах фінансової кризи, яка утворилась в
економіці всього світу та України, гостро постало питання своєчасності
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проведення розрахунків між суб’єктами господарської діяльності, тобто
погашення зобов’язань за розрахунками.
Причиною виникнення значної кредиторської заборгованості часто стає
недосконалість розрахунків з постачальниками та підрядниками, недбалість
працівників, шахрайство та зловживання службовими повноваженнями. Як
наслідок – порушення фінансової й розрахункової дисциплін. Порушення
строків погашення зобов’язань призводить до їх накопичення та знецінення
грошових коштів для кредиторів. Ці чинники негативно впливають на
фінансовий стан підприємств. Вирішення зазначеної проблеми можливе за
умов ефективного управління поточними зобов’язаннями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням теоретикометодологічних і практичних аспектів щодо обліку розрахунків з
постачальниками та підрядниками приділяли увагу такі вітчизняні вчені: Ф.
Бутинець, Л. Братчук, Ю. Верига, Г. Власюк, С. Голов, О. Гудзь, О. Петрук, П.
Хомин, Е. Югас та інші.
Постановка завдання. Метою дослідження виступило вивчення чинної
методики обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками та надання
пропозицій з удосконалення їх обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ведення обліку розрахунків з
постачальниками і підрядниками, його правові засади регламентуються
П(С)БО 11 «Зобов’язання» [1]. Щодо питання, яке стосується технології
обробки облікової інформації доцільно зазначити, що вплив на неї спричиняє
обрана підприємством форма бухгалтерського обліку. Порядок і форми
розрахунків з постачальниками визначаються господарськими договорами,
внаслідок виконання яких у підприємства виникають поточні зобов’язання –
кредиторська заборгованість. Господарський договір є найбільш поширеною і
важливою підставою виникнення зобов’язання, основною формою реалізації
товарно-грошових відносин у ринковій економіці.
Загалом, постачальник або вендор (англ. Vendor) — будь-яка юридична
організація,
підприємство,
установа)
або
фізична
особа,
що
поставляють товари або послуги замовникам.
Постачальник
здійснює
підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки,
який є одним з видів договору купівлі-продажу. У відповідності з договором
поставки постачальник зобов'язується передати в обумовлений термін чи
строки вироблені чи закуплені ним товари покупцю для використання у
підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим,
сімейним, домашнім або іншим подібним використанням.
Підрядник— сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику
закінчені роботи (об'єкт будівництва), передбачені договором підряду.
Заборгованість перед постачальниками і підрядниками називають
кредиторською.
Розрахунки з постачальниками та підрядниками слід здійснювати на
підставі укладених договорів, в яких зазначають умови постачання, терміни,
обсяги поставок ТМЦ, умови оплати тощо.
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Завдання обліку розрахункових
підрядниками представлені на рис. 1.

операцій

з

постачальниками

і

Основні завдання обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками
✓
своєчасне документальне оформлення розрахункових операцій;
✓
ведення аналітичного і синтетичного обліку розрахунків із
постачальниками з дотриманням принципів бухгалтерського обліку;
✓
своєчасне і достовірне відображення розрахункових операцій у
податковому обліку;
✓
своєчасна взаємна звірка розрахунків з кредиторами і дебіторами;
✓
недопущення нереальної кредиторської та дебіторської заборгованості;
✓
недопущення порушення строків оплати нерезидентами експортного
товару, строків отримання оплаченого імпортного товару, а також строків отримання
імпортного товару за бартерними операціями;
✓
своєчасне і якісне проведення річної інвентаризації розрахунків із
постачальниками;
✓
дотримання умов поставки, передбачених у договорі або контракті
купівлі-продажу, в яких має міститися письмова згода сторін про поставку товарів, а
також зобов'язання сплатити за нього суму.

Рисунок 1 - Завдання обліку розрахункових операцій з постачальниками і
підрядниками
Загальні правила оцінки зобов’язань визначаються головним чином ПСБО
11 та за окремими видами зобов’язань:
- ПСБО 14 «Оренда» – у зв’язку з орендою;
- ПСБО 17 «Податок на прибуток» – відстрочені у зв’язку з податком на
прибуток;
- ПСБО 19 «Об’єднання підприємств», ПСБО 20 «Консолідована
фінансова звітність», ПСБО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних
сторін» – за операціями з пов’язаними сторонами;
- ПСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» – за операціями в іноземній
валюті.
Поставка товарно-матеріальних цінностей може відбуватись до або після
повної чи часткової їх оплати. При безготівкових розрахунках для здійснення
оплати постачальник виставляю покупцю рахунок або рахунок-фактуру; при
розрахунках готівкою – покупець вносить грошові кошти в касу
постачальника та отримує квитанцію до прибуткового касового
ордера або чек у випадку використання РРО.
Доставкутоварно-матеріальних цінностей може здійснювати постачальник
власним транспортом, стороння організація (транспортна організація) або сам
покупець.Основними документами при надходженні ТМЦ є:
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• товарно-транспортна накладна (у випадку доставки ТМЦ
постачальником або транспортною організацію);
• довіреність (у випадку доставки ТМЦ представником покупця);
• приходна накладна;
• податкова накладна (якщо постачальник є платником ПДВ);
• прибутковий ордер;
• акт про приймання матеріалів (якщо при оприбуткуванні виявлено
невідповідність якості та кількості ТМЦ даним супроводжувальних
документів);
• акт виконаних робіт, наданих послуг;
• інші документи.
В умовах трансформації до міжнародних стандартів фінансової звітності,
на нашу думку, для потреб бухгалтерського обліку достатнім буде поділ
кредиторської заборгованості на поточну (короткострокову) та довгострокову.
Така класифікація полегшить і заразом актуалізує роботу бухгалтерської
служби.
Відповідно до чинного законодавства оцінка розрахунків з
постачальниками та підрядниками відображаються в балансі за сумою
погашення. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками
розпочинається з факту його визнання, оцінки та фіксування в системі
рахунків з подальшим розкриттям у фінансовій звітності. Для правильної
організації ведення обліку розрахунків з постачальниками підприємству
необхідно: по-перше, провести класифікацію такої заборгованості за терміном
її погашення; по-друге, врахувати виконання умов погашення кредиторської
заборгованості.
В основному при розрахунках з постачальниками використовуються
погашення у формі сплати грошових коштів. Сума, яка підлягає сплаті,
визначається сторонами і вказується у договорі. При цьому більшість
підприємств намагаються здійснювати ці розрахунки із застосуваннями
авансових платежів.
Для здійснення розрахунків суб'єкти господарювання зберігають грошові
кошти в установах банків на відповідних рахунках. Безготівкові розрахунки
можуть здійснюватися у формі платіжних доручень, платіжних вимог, вимогдоручень, векселів, чеків, банківських платіжних карток та інших дебетових і
кредитових платіжних інструментів, що застосовуються у міжнародній
банківській практиці.
При безготівкових розрахунках усі платежі провадяться через установи
банків шляхом перерахування належних сум з рахунка платника (боржника)
на рахунок одержувача (кредитора) або шляхом заліку взаємних зобов'язань і
грошових претензій. Борг також може бути анульовано, коли боржник
офіційно на законній підставі або за волевиявленням кредитора звільняється
від прийнятих ним на себе зобов'язань.
Анулювання боргу не призводить до зменшення ресурсів боржника але
збільшує прибуток підприємства і сприяє виникненню додаткових зобов'язань
з його оподаткування. Система нормативного регулювання бухгалтерського
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обліку представлена низкою законодавчих і нормативних актів, відповідно до
яких підприємство здійснює господарсько-фінансову діяльність і забезпечує
ведення її бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства з
постачальниками і підрядниками використовується рахунок 63 «Розрахунки з
постачальниками та підрядниками», який призначений для обліку отриманих
виробничих запасів, товарів, робіт та послуг.
Виникненню розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками
передує укладення договору, в результаті чого з’являються юридичні
зобов’язання, для відображення яких доцільно використовувати
позабалансовий рахунок 042 «Непередбачені зобов’язання» та примітки до
фінансової звітності. Після виконання суб’єктами господарювання взятих на
себе обов’язків та за наявності умов відповідно до П(С)БО 11, їх слід
відображати на рахунках бухгалтерського обліку та балансі. Це забезпечить
користувачів фінансової звітності достовірною і обґрунтованою інформацією
про борги підприємства та рівень його платоспроможності
Однак, як свідчить практика, рахунок 63 не показує заборгованості за
кожним договором, не характеризує поточну заборгованість, термін сплати
якої ще не настав, а яка вже – прострочена, тому деякі науковці пропонують
до кожного з субрахунків відкривати аналітичні рахунки:
631/1 «Заборгованість перед вітчизняними постачальниками, термін
сплати якої ще не настав»,
631/2 «Відстрочена заборгованість перед вітчизняними постачальниками»,
631/3
«Прострочена
заборгованість
перед
вітчизняними
постачальниками»,
632/1 «Заборгованість перед іноземними постачальниками, термін сплати
якої ще не настав»,
632/2 «Відстрочена заборгованість перед іноземними постачальниками»,
632/3 «Прострочена заборгованість перед іноземними постачальниками»,
з метою усунення фактів виникнення простроченої кредиторської
заборгованості [2].
В той же час, ризики постачання, які виникають у сфері здійснення
підприємством операцій із партнерами (постачальники, банки, транспортні,
страхові організації та ін.) з постачання сировини, матеріалів, комплектуючих,
енергоресурсів. На підприємстві повинен формуватися управлінський звіт
оцінки рівня ризиків постачання (табл. 1).
Таблиця 1 - Управлінський звіт оцінки рівня ризиків постачання
Постачальник

Рівень ризику

Підприємство А
Підприємство В
Підприємство Д
N/A – заходи неможливі

Х
-

Заходи по зниженню
(Да, Ні, N/A)
N/A
Да
Ні
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Рівень ризику після заходів
Керований
N/A
Х

Некерований
N/A
Х
-

Висновки. Таким чином, недосконалість обліку розрахунків з
постачальниками і підрядниками може стати причиною виникнення значного
обсягу кредиторської заборгованості, яка, в свою чергу, приведе до
погіршення фінансового стану підприємства. Причиною цього може бути як
недосконалість ведення обліку розрахунків з постачальниками і
підрядниками, так і недбалість і шахрайство працівників підприємства.
Неефективне та неправильне ведення розрахунків з контрагентами та
виникнення кредиторської заборгованості призводить до порушення
ліквідності суб’єкта господарювання: чим вищий рівень поточної
кредиторської заборгованості, тим нижчий рівень ліквідності.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ В
УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
У статті надано економічну характеристику об’єкту обліку «підзвітна
особа». Запропоновано алгоритм розмежування категорійного апарату
«відрядження» та «роз’їздний характер робіт». Розкрито особливості
документального оформлення відрядження в установі державного сектору
та визначено документальне підтвердження витрат на відрядження
Ключові слова: підзвітна особа, відрядження, розрахунки з підзвітними
особами, підтверджуючі документи, добові
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. З метою забезпечення нормальної діяльності та
виконання основних функцій держави в установ державного сектору
виникають питання, пов’язані з розрахунками з підзвітними особами.
Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами відрізняється
великою кількістю інформації та великою кількістю бухгалтерських
документів. Організація і методика обліку розрахунків з підзвітними особами
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має притаманні їй особливості, які пов’язані із поняттям підзвітних осіб та
авансів, виданих підзвіт, розрахунків з дебіторами та кредиторами установи
державного сектору.
Формулювання цілей статті. Метою статті є критичний аналіз чинної
нормативної бази та наукових позицій щодо визначення статусу підзвітних
осіб, підзвітних сум, удосконалення процедурних аспектів організації та
документування взаємовідносин установ державного сектору з цією групою
дебіторів.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми обліку
розрахункових операцій підприємства досліджуються широким колом
науковців та практиків, серед яких: М. Д. Білик, М. Я. Дем’яненко, Г. Г.
Кірейцев, М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, В. В. Сопко та інші. Проте майже
всі вони розглядають проблеми розрахункового характеру загалом або
акцентують увагу лише на розрахунках з дебіторами. Водночас, категорія
«підзвітні особи» теж заслуговує глибинного дослідження зважаючи на ряд
суперечностей в обліковому відображенні на перший погляд однозначних
операцій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основними критеріями для
визнання організованого ведення обліку розрахунків з підзвітними особами є
достовірність, повнота та своєчасність подання облікової інформації про
витрати на відрядження працівників у відповідності з дотриманням вимог
законодавства на будь-якому етапі облікового процесу. Забезпечення повного,
своєчасного та в межах нормативно-правових актів документування операцій
з обліку розрахунків із підзвітними особами – запорука дотримання норм
облікової політики підприємства та достовірності даних обліку і звітності
щодо обліку розрахунків із підзвітними особами. З метою уникнення помилок,
що тягнуть за собою сплату штрафних санкцій, важливо розібратись у
особливостях чинного законодавства [1].
Визначень терміна «підзвітна особа» досі не запропонували законодавці
у своїх нормативно-правових актах.
Опрацювавши спеціальну, навчальну літературу, довідкові видання, ми
можемо дати визначення різними авторами поняття «підзвітні особи» (табл.
1).
Одним із основних обов’язків працівника є виконання розпорядження
власника, що не суперечить умовам укладеного трудового договору
(контракту) та посадовим обов’язкам працівника, зокрема і про поїздку у
службове відрядження. А отже, керівник підприємства (організації, установи)
має право відрядити працівника для вирішення службових питань. Але при
цьому працівнику необхідно відшкодувати витрати та надати інші
компенсації, пов’язані зі службовим відрядженням.
Сьогодення вимагає від бухгалтера чітко орієнтуватися у особливостях
визнання «відрядження» та «роз’їзного характеру робіт». У обліковій практиці
необхідно чітко розмежувати поняття «відрядження» та «роз’їзний характер
робіт», що є резервом економії витрат на добових у бік здійснення доплат до
заробітної плати окремим професійним категоріям працівників.
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Таблиця 1 – Розкриття терміну «підзвітні особи» в літературних джерелах
Автор
Бутинець Ф.,
Олійник О.,
Шигун М.,
Шулепова С. [2]
Лень В. С. [3]
Сопко В. В.,
Завгородній В. П.
[4]

Коблянська О. [5]

Борисов А. [6]
Гресь Н. [7]

Визначення терміну
Підзвітними особами вважаються працівники підприємства, які
отримали авансом готівку з каси на відрядження, господарські
витрати тощо
Підзвітні особи – працівники підприємства, які отримали авансом
готівку (в обмежених розмірах) з каси на відрядження,
господарські витрати тощо
Підзвітними особами вважаються працівники, які отримали у касі
гроші авансом і зобов’язані за них відзвітувати. Підзвітні суми
використовують на оплату витрат на службові відрядження, на
адміністративно-господарські та операційні потреби
Підзвітними особами вважаються робітники і службовці
підприємства, які одержали аванс під звіт. Гроші під звіт можуть
бути видані на витрати, пов’язані з відрядженням, на придбання
різних матеріальних цінностей, поштові, телеграфні послуги
тощо
Підзвітні особи – особи, які отримали грошові суми під звіт для
майбутніх платежів
Підзвітна особа – це працівник підприємства, який отримав від
працедавця авансом кошти на виконання окремої цивільноправової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти

Заробітна плата
на загальних
підставах з
доплатою за
характер робіт
Компенсуються у
вигляді надбавки
за характер робіт

Із заробітної
плати та надбавок
здійснюються усі
обов’язкові
утримання

Оплата праці

Середній заробіток та
добові
За наявності підтвердних
документів у межах
встановлених лімітів

Відшкодування витрат

Облікові
наслідки

З середнього заробітку
здійснюють усі обов’язкові
утримання, з інших витрат
на відрядження утримання
не здійснюються, бо вони
не включені до сукупного
оподатковуваного доходу
особи ст. 170 ПКУ

Відрядження

Роз’їздний характер робіт

Організаційні та облікові аспекти віднесення поїздки до відрядження чи
визнання роз’їзного характеру робіт можна узагальнити схематично (рис. 1).

Рисунок 1 – Аспекти розмежування категорій «відрядження» та
«роз’їздний характер робіт»
Поняття службового відрядження наведено в Інструкції про службові
відрядження в межах України та за кордон, в якій зазначено, що «службовим
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відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника на
певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового
доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що
підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю
підприємства)» [8].
Документами, що підтверджують зв'язок такого відрядження з основною
діяльністю підприємства, є, зокрема (але не виключно):
- запрошення сторони, що приймає і діяльність якої збігається з
діяльністю підприємства, що направляє у відрядження;
- укладений договір чи контракт;
- інші документи, які встановлюють або засвідчують бажання встановити
цивільно-правові відносини;
- документи, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах,
конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою,
що збігається з діяльністю підприємства, яке відряджає працівника.
Підприємство, що відряджає працівника, забезпечує його коштами для
здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом). Аванс
відрядженому працівникові може видаватися готівкою або перераховуватися
у безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із
застосуванням платіжних карток.
Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака,
автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи
відрядженого працівника, а днем прибуття з відрядження - день прибуття
транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника.
При відправленні транспортного засобу до 24-ї години включно днем вибуття
у відрядження вважається поточна доба, а з 0 години і пізніше - наступна доба.
Якщо станція, пристань, аеропорт розташовані за межами населеного пункту,
де працює відряджений працівник, у строк відрядження зараховується час,
який потрібний для проїзду до станції, пристані, аеропорту. Аналогічно
визначається день прибуття відрядженого працівника до місця постійної
роботи.
Дата на транспортному квитку (вибуття транспортного засобу з місця
постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою вибуття
працівника у відрядження згідно з наказом про відрядження. Дата на
транспортному квитку (прибуття транспортного засобу до місця постійної
роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою прибуття працівника
з відрядження згідно з наказом про відрядження.
Якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою прибуття
працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження, з дозволу
керівника підприємства береться до уваги затримка у відрядженні на вихідні
або святкові й неробочі дні. а ці дні працівникові не відшкодовуються добові
витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати (крім витрат
на проїзд з місця відрядження до місця постійної роботи).
Працівнику, який направлений у службове відрядження, оплата праці за
виконану роботу здійснюється за всі робочі дні тижня за графіком,
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установленим за місцем постійної роботи, та відповідно до умов, визначених
трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може
бути нижчим середнього заробітку.
Підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених у зв'язку
з відрядженням витрат, є оригінали розрахункових документів (квитки,
рахунки, квитанції, чеки на оплату проживання в готелі, а в разі найму житла
в фізичних осіб-підприємців, які надають послуги зі здавання житла в оренду
або в тимчасове користування, – документи, що підтверджують
підприємницьку діяльність: свідоцтво про реєстрацію та свідоцтво про сплату
податку). У квитках на залізничний та повітряний транспорт, а також у
рахунку (квитанції) має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові працівника,
і вартість понесених витрат.
Окремим видом витрат, що не потребують спеціального документального
підтвердження, є добові витрати (витрати на харчування та фінансування
інших власних потреб фізичної особи, понесені у зв'язку з таким
відрядженням). Суми добових витрат для працівників установ державного
сектору встановлені на рівні 60 гривень [9]. Добові витрати відшкодовуються
в єдиній сумі незалежно від статусу населеного пункту.
Направлення працівника підприємства у відрядження здійснюється
керівником цього підприємства або його заступником (направлення у
відрядження державного службовця здійснюється керівником державної
служби) і оформляється наказом (розпорядженням) із зазначенням: пункту
призначення, найменування підприємства, куди відряджений працівник
строку й мети відрядження.
Строк відрядження визначається керівником або його заступником (строк
відрядження державного службовця визначається керівником державної
служби) але не може перевищувати 30 календарних днів.
Визначення кількості днів відрядження для виплати добових проводиться
з урахуванням дня вибуття у відрядження й дня прибуття до місця постійної
роботи.
При поверненні з відрядження працівник подає в бухгалтерію Звіт про
використання коштів виданих на відрядження чи під звіт, так званий –
авансовий звіт.
Бухгалтер установи державного сектору у Звіті перевіряється: наявність
усіх необхідних реквізитів:
• правильність кореспонденції рахунків зі списання витрат на відрядження;
• відповідність даних Меморіального ордеру № 8 «Накопичувальна
відомість по розрахунках з підзвітними особами» даним звітів, а даних
аналітичного обліку (меморіального ордеру № 8) – даним Головної книги.
Витрати на відрядження відображаються в бухгалтерському обліку на дату
затвердження керівником підприємства авансового звіту.
Висновки. Робота з науковими джерелами та нормативними
документами стосовно розрахунків з підзвітними особами дозволить
впорядкувати облікові підходи до відображення таких розрахунків для
уникнення можливих санкцій. Слід уникати ототожнення розрахунків з
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підзвітними особами з обліком сум у ході та за підсумками відрядження, бо
коло обслуговуваних підзвітними коштами операцій є значно ширшим, що
зумовлює особливі вимоги щодо процедури видачі коштів та звітування за
ними
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АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті розкриті питання щодо умов визнання доходів від операційної
діяльності підприємств, акцентовано увагу на обліковому відображенні
доходів від операційної діяльності у регістрах бухгалтерського обліку, а
також узагальненні їх у фінансовій звітності підприємства.
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діяльність, фінансовий результат, фінансова звітність.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. Реформування системи бухгалтерського обліку за
ринкових умов обумовлює зростання вимог до повноти та якості облікового й
аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю суб’єктів бізнесу.
При цьому важливого значення набувають питання щодо організаційнометодичних аспектів обліку доходів від операційної діяльності.
Функціонування будь-якого суб’єкта господарювання можливе лише за
наявності об’єктивної й достовірної інформації про фактичні результати його
діяльності. Тому, питання ведення бухгалтерського обліку операційних
доходів і результатів діяльності, їх формування та відображення у фінансовій
звітності підприємства є досить актуальними та досліджуються як
науковцями, так і практиками.
Метою написання статті є удосконалення теоретичних положень щодо
удосконалення окремих питань методики й організації обліку операційних
доходів підприємств в умовах сьогодення.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вивчення наукових
праць провідних вітчизняних та зарубіжних дослідників свідчить про те, що
дискусії, пов’язані із вирішенням організаційно-методичних проблем обліку
операційних доходів, усе ще тривають. Вагомий внесок у розв’язання та
подальший розвиток зазначених проблем зробили вітчизняні вченіекономісти, зокрема: П.Й. Атамас, Ф.Ф. Бутинець, М.Т. Білуха, Ю.А. Верига,
С.Ф. Голов, М.В. Кужельний, О.В. Лишиленко, Є.В. Мних, В.В. Сопко, Н.М.
Ткаченко, Б.Ф. Усач, М.Г. Чумаченко. Дослідженню різних аспектів
організації та методики обліку операційних доходів присвятили свої роботи
зарубіжні науковці: К. Друри, Дж. Блейк, К.Р. Макконнел та інші. Однак, на
наш погляд, викладені науковцями результати досліджень щодо конкретизації
питань визначення й класифікації операційних доходів підприємств різних
видів економічної діяльності для цілей бухгалтерського обліку є недостатніми
та потребують подальшого вивчення й уточнення.
Дискусійність багатьох теоретичних положень, практична значущість
обліку операційних доходів, недостатній рівень їх дослідження з погляду
сучасних потреб управління обумовили вибір теми та визначили
спрямованість наукового дослідження.
Виклад основного матеріалу. У сучасних економічних умовах, в яких
опинились вітчизняні суб’єкти господарювання, питання збільшення доходів
є найактуальнішою проблемою. Від того, який дохід підприємство отримає,
залежить те, чи зможе воно розраховуватись із боргами, вчасно виплачувати
заробітну плату персоналу, поповнювати власні обігові кошти, здійснювати
вкладення у необхідні інвестиційні проекти. Отриманий рівень доходу –
свідчення того, що виробник вдало розміщує свої ресурси, правильно
визначив потребу і відреагував на неї у межах прийнятих для цього цінових
параметрів.
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Дохід є складною економічною категорією. Проведений аналіз публікацій
за цією проблематикою засвідчує, що тлумачення економічної сутності
поняття доходу має глибокий генезис, його еволюція сформована під впливом
думок різних економічних течій. Сучасне трактування економічної категорії
«дохід» значно модифікувалося. Так, у спеціальній літературі трактування
доходу сформовано із врахуванням різних підходів. Їх можна систематизувати
наступним чином. Дохід - це: грошові та інші цінності, одержані в результаті
відповідної діяльності; результат виробничо-господарської діяльності, що
визначений як різниця між вартістю реалізованої продукції (робіт, послуг) та
витратами; сплачувані власникам дивіденди, виражені у відсотках від
поточної вартості цінних паперів [5].
В економічній енциклопедії, за редакцією С.В. Мочерного, поняття
«дохід» розглядається у двох аспектах. Згідно із першим дохід визначають як
різницю між виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і
вартістю витрат на виробництво та збут. За другим аспектом, поняття «дохід»
розглядається як «... гроші або матеріальні цінності, отримані від виробничої,
комерційної, посередницької чи іншої діяльності (виручка)».
Визначення сутності та удосконалення методів оцінки доходу є
фундаментальними проблемами обліку. Визнання доходу на практиці часто
пов’язують з відповідними методами обліку, конкретними типами зміни
вартості та встановленими правилами з’ясування часу, до якого доходи в
обліку мають бути віднесені як отримані. Аналогічно до прибутку, дохід є
динамічним процесом створення підприємством продукції, товарів, робіт та
послуг протягом певного проміжку часу.
Поняття «дохід» неодноразово використовується у нормативнозаконодавчих документах. Так, у Господарському Кодексі України «дохід»
розглядається у тісному взаємозв'язку з прибутком, визначаючи його
основною метою діяльності підприємства [1], а у Цивільному Кодексі України
зазначено порядок визначення доходу при укладанні договорів цивільноправового характеру, що є важливим для здійснення господарської діяльності
[8].
У системі бухгалтерського обліку методологічні засади формування
інформації про доходи та її розкриття у фінансовій звітності регулює
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» [6]. Більшість
фахівців з обліку тлумачать його офіційне визначення, окреслене у П(С)БО:
«... збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або
зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім
зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період» [6]. Це не
суперечить більш узагальненому тлумаченню, представленому у
Міжнародному стандарті фінансової звітності 18 «Дохід», а саме як «… валове
надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході
звичайної діяльності суб'єкта господарювання, при відповідному збільшені
власного капіталу в результаті такого надходження, а не в результаті внесків
учасників» [3].
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Базовим підґрунтям облікового підходу до сутності доходу є категорія
«економічна вигода», що являє собою потенційну можливість отримання
суб’єктом бізнесу грошових коштів від використання активів. Доходи
підприємства розглядаються з точки зору корисності (вигоди), у даному
випадку економічної вигоди, що зосереджує в собі потенційний зиск від
використання ресурсів відповідного підприємства у його господарському або
фінансовому обороті. Так, О.А. Подолянчук використовує вищезазначений
підхід в тісному взаємозв'язку із такими трьома позиціями: форми прояву,
змісту та сутності економічної категорії. Враховуючи це науковець формулює
тлумачення категорії дохід як надходження економічних вигід, які нараховані
та підлягають отриманню або отримані в результаті виробничо-фінансової та
комерційної діяльності [5]. Таке трактування дозволяє розкрити
функціональні можливості доходу з позиції формування джерел фінансування
конкретного підприємства.
З урахуванням принципу нарахування та відповідності доходів і витрат
важливою характеристикою сутності категорії «дохід» є відповідність його
визнання певному часовому періоду. При цьому отримані доходи та понесені
витрати повинні відображатися у момент їх виникнення незалежно від дати
надходження або сплати грошових коштів [6].
Наступною важливою ознакою є визначення об'єктивної оцінки доходу із
врахуванням фактору часу, що обумовлено постійною зміною вартості
грошових коштів у часі під впливом інфляційних процесів та інших факторів.
Так, наприклад, Г.І. Цилюрик розглядає поняття дохід як однин із різновидів
фінансового результату діяльності суб’єкта господарювання за визначений
часовий період, що розкриває у вартісному вираженні розмір виручки від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з врахуванням чинника часу [9].
Разом з тим, на наш погляд, не зовсім коректним є таке ототожнення доходу з
фінансовим результатом, оскільки він є лише джерелом формування прибутку
(збитку), а також обмеження його сутності поняттям виручки від реалізації,
оскільки у такому випадку поза увагою залишаються інші джерела
формування доходу.
Ряд вчених визначають дохід як об’єкт вартісного виміру в
бухгалтерському обліку у формі збільшення економічних вигод протягом
звітного періоду внаслідок надходження активів і (або) зростання їх вартості,
і (або) зменшення зобов'язань, що приводять до збільшення капіталу
підприємства, за винятком внесків власників. Такий підхід ілюструє
взаємозв’язок виникнення економічних вигод підприємства та зростання
вартості активів (капіталу) як результат їх надходження або переоцінки;
розкриває порядок вартісного вимірювання доходів та їх відповідний вплив на
капітал суб'єкта бізнесу; вказує на приналежність визнання доходу в системі
обліку до визначеного моменту часу (звітного періоду).
Базисом теоретично обґрунтованого та практично доцільного управління
доходами є визначення їх структури та розробка системи всебічної
класифікації. Тільки обґрунтоване та раціонально розроблене групування
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доходів уможливить вирішення поставлених менеджерами стратегічних
завдань в ринкових умовах господарювання.
П(С)БО 15 «Дохід» визначає загальні підходи до визнання доходу, що
видно з рисунку 1. Дохід включає валовий приріст економічних вигод,
отриманих і тих, що будуть отримані підприємством [6].
Умови визнання

Визнання доходів

Не відбувається вилучення капіталу
Операція призводить до збільшення
активу чи зменшення зобов’язань
Оцінка результатів може бути достовірно
визначена

Рисунок 1 - Принципи визнання доходів за П(С)БО 15 «Дохід» [6]
Разом з тим, для визнання доходу має відбутися не лише надходження
активу або зменшення зобов’язання, але й фінансовий наслідок цих подій.
Таким наслідком є збільшення власного капіталу (за виключенням внесків
учасників). Звідси дохід визнається у момент збільшення активу або
зменшення зобов’язань, що обумовлюють збільшення власного капіталу.
Відповідно до вимог П(С)БО 15 не визнаються доходами підприємства
суми, що отримуються від імені третіх сторін і такі, що не є економічними
вигодами, які надходять на підприємство, а також не приводять до збільшення
власного капіталу [6]:
1) суми податку на додану вартість, акцизного збору, інших податків та
обов’язкових платежів, що належить перерахувати до бюджету та у
позабюджетні фонди;
2) суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим
аналогічним договором від імені комітента, які не приводять до збільшення
власного капіталу підприємства; суми, отримані від імені комітента, не є
доходом. Доходом визнається лише сума комісійної винагороди;
3) суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
4) сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
5) суми завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це
передбачене відповідним договором;
6) надходження, що належать іншим особам [6].
З метою визнання доходу та визначення його суми розрізняють дохід від:
- реалізації товарів, продукції, інших активів, придбаних з метою продажу
(крім інвестицій у цінні папери);
- реалізації послуг;
- використання активів підприємства іншими фізичними та юридичними
особами, результатом яких є отримання відсотків, дивідендів, роялті [6].
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Дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається за
наявності наступних умов [6]:
1. підприємство передало покупцеві суттєвий ризик і вигоди, пов’язані з
правом власності на товар;
2. підприємство не бере наступної участі у керівництві, пов’язаному із
володінням, та не здійснює ефективного контролю за реалізованими товарами;
3. підприємством ймовірно отримані економічні вигоди;
4. суму доходу можна достовірно оцінити;
5. доходи, які були або будуть отримані у зв’язку з операцією і можуть
бути достовірно визначені [6].
Так, відповідно до вимог П(С)БО 15 «Дохід» [6], доходи вітчизняних
підприємств класифікуються за різними ознаками, зокрема, за джерелом
надходження розрізняють доходи:
а) від реалізації продукції, товарів, інших активів, придбаних з метою
продажу;
б) від надання послуг;
в) від використання активів підприємства іншими фізичними та
юридичними особами, результатом якого є отримання процентів, дивідендів,
роялті.
Доходи операційної діяльності поділяються на:
1) доходи основної діяльності;
2) інші операційні доходи [6].
Отже, класифікація доходів має передусім відображати доходи
операційної діяльності підприємств у абсолютній достовірності, оскільки
лише за таких умов облікова інформація і складені на її основі форми звітності
будуть надійною базою для управління та планування.
В основі ведення бухгалтерського обліку використання доходу
підприємства покладене виділення як самостійних об’єктів облікового
спостереження як платежів до бюджету за рахунок прибутку, так і його
використання на інші цілі відповідно до вимог внутрішніх установчих
документів та прийнятої облікової політики.
Залежно від поставленої мети доходи, на наш погляд, можна
класифікувати таким чином (рис. 2).
Як можемо відслідкувати з рис. 2, складність організаційної структури та
велика кількість господарських операцій, що здійснюються на сучасних
підприємствах, обумовлюють необхідність пошуку гнучких систем
управління. За таких умов виникає необхідність групування доходів за
місцями виникнення та сферами відповідальності.
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МЕТА
Для цілей
оподаткування
Доходи, які
включаються до
складу доходів

Доходи, які не
включаються до
складу доходів

Для цілей
управління

Доходи для
визначення
фінансових
результатів
За сферою
діяльності
За видами
(статтями
доходів)
За характером
зв’язку з
виробництвом
За порядком
віднесення
доходів на
період
генерування
продукції

Доходи для
прийняття
рішень

Контроль
виконанн
я

За
напрямами
За місцем
виникнення та
центрами
відповідальності

За
можливістю
охоплення
контролем

За складом
За внутрішніми та
зовнішніми
сегментами
діяльності
За мірою
усереднення
За видами
продукції
За мірою
керованості
За часом
виникнення

Рисунок 2 - Класифікація доходів підприємства залежно від
визначеної мети
Загалом класифікація доходів від операційної діяльності підприємств
може мати наступний вигляд (рис. 3).
Представлена у рис. 3 класифікація доходів операційної діяльності
підприємств має важливе значення, особливо для аналізу діяльності
підприємств та їх структурних підрозділів.
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Дохід в системі
фінансового обліку
Види обліку
Дохід в системі
управлінського обліку

Дохід за видами
діяльності
Дохід за окремими
видами продукції
Дохід за центрами
відповідальності

Види
операційної діяльності
підприємств

Дохід від
основної діяльності

Дохід від
іншої операційної
діяльності

Дохід за квартал
Період одержання

Дохід за півріччя
Дохід за рік

Дохід від реалізації
продукції
(робіт, послуг)

Дохід від реалізації
запасів
Дохід від реалізації
іноземної валюти
Дохід від списання
кредиторської
заборгованості

Інші види доходів від
іншої операційної
діяльності

Дохід від основного
виробництва
За видами
виробництв

Дохід від допоміжних
виробництв
Дохід від обслуговуючих
виробництв

Визначена мета

В системі оподаткування
В системі управління

Рисунок 3 - Класифікація доходів операційної діяльності підприємств
Доходи за класифікаційними ознаками відображаються у Ф.2 «Звіт про
фінансові
результати
(про
сукупний
дохід)»,
податковій
та
внутрішньогосподарській (управлінській) звітності.
Отож, з ціллю забезпечення ефективного ведення виробничогосподарської діяльності на підприємстві, повинен бути чітко організований
облік доходів від операційної діяльності.
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Так, зокрема, у системі бухгалтерського обліку формують дані щодо
джерел отримання доходів від операційної діяльності, порядку їх визнання
тощо. Узагальнення результатів дослідження щодо економічної сутності
доходів операційної діяльності підприємств дозволило нам зробити такі
висновки, а саме: дохід виступає показником господарської діяльності
підприємства; існуюча класифікація доходів, на наш погляд, не повною мірою
відповідає вимогам ринкової економіки; на основі проведеного дослідження
запропоновано проводити класифікацію операційних доходів за виділеними
ознаками, що забезпечить контроль за ефективною роботою окремих
структурних підрозділів підприємства.
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м. Вінниця
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено теоретичні аспекти аудиту запасів підприємства.
Розкрито економічну сутність запасів відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» та
особливості їх формування як об’єкту обліку. Доведено значення класифікації
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запасів, яка забезпечує виконання основних завдань організації обліку та
контролю запасів підприємства.
Ключові слова: організація аудиту, методика аудиту, запаси, виробничі
запаси, класифікація запасів, облікова політика.
Постановка проблеми. Здійснення процесу виробництва та створення
матеріальних благ, які б задовольнили потреби споживачів, неможливе без
використання запасів, що являються одним із найважливіших складових
активів підприємства. На усіх підприємствах номенклатура запасів
обчислюється безліччю найменувань, а інформація з обліку виробничих
запасів становить більш як 35% всієї інформації з керування виробництвом.
Тому для забезпечення ефективної політики управління операціями з
виробничими запасами умовою є наявність системи внутрішнього контролю
підприємства, а також проведення аудиту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації та
методики аудиту запасів висвітлюють у своїх працях такі відомі українські
вченні, як: Мельнікова К.С., Сиротюк Г., Скороба О.А., Скрипник М.І., Утенко
К.О. та ін.
Так Мельнікова К.С., всебічно розглянула методику аудиту виробничих
запасів, що спрямована на збір аудиторських доказів, проведення аналізу та
розробки рекомендацій щодо оптимізації роботи облікового апарату з метою
підвищення ефективності управління виробничими запасами у розрізі окремо
взятих статей та елементів [1].
Сиротюк Г. розкрив методичні особливості аудиту виробничих запасів ,
навів послідовність етапів аудиту, наявності і руху виробничих запасів та
запропонував методику проведення аудиторської перевірки виробничих
запасів і операцій з ними [2].
Скоробою О.А. здійснено дослідження, яке стосується порядку
організації і методики проведення аудиту виробничих запасів суб’єкта
господарювання [3, 4].
Скрипник М.І. розробив практичні рекомендації для вдосконалення
організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві та науково
обґрунтував теоретичні положення [5].
Утенко К.О. висвітлила теоретичні та організаційні основи аудиту,
методику аудиту активів і пасивів, доходів і витрат, фінансової звітності [6].
Враховуючи значний внесок науковців, очевидно, що дана проблематика
все ж таки залишається актуальною в силу розвитку організаційних та
методичних аспектів аудиту під впливом міжнародного аудиторського
законодавства та аудиторської практики, та потребує подальшого
опрацювання.
Постановка завдання. Метою статті є розкриття особливостей
організації проведення аудиту запасів підприємства, дослідження основних
етапів їх аудиторського дослідження та методики його проведення.
Виклад основного матеріалу дослідження.Запаси є найбільш важливою
і значною частиною активів підприємства. Вони займають особливе місце у
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складі його майна, а також у виробничій сфері і у торгівлі та відносяться до
оборотних активів.
Відповідно до п.4 П(С)БО 9 «Запаси» запаси – активи, які:
- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської
діяльності;
- перебувають у процесі виробництва із метою подальшого продажу
продукту виробництва;
- утримуються для споживання при виробництві продукції, виконання
робіт та наданні послуг, а також при керуванні підприємством [2].
Запаси визнаються активами, якщо:
1) існує імовірність того, що підприємство в майбутньому матиме
економічні вигоди, пов'язані з їх використанням;
2) та їх вартість може бути достовірно визначена.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх однорідна група (вид) або
найменування.
Отримані (придбані) або вироблені запаси зараховуються на баланс
підприємства за первісною вартістю. У процесі використання матеріальні
ресурси переходять з одного стану в інший, що знайшло відображення в
класифікації запасів [7, с.34].
Основними класифікаційними ознаками, що можна виділити при поділі
запасів, є такі: за місцем перебування (знаходження), цільовим призначенням,
періодом використання, часом зберігання на підприємстві, формою власності,
метою формування.
За місцем перебування: запаси посередників, постачальників, роздрібної
торгівлі, в дорозі, на складах підприємства, у виробничому процесі (
підзвітних осіб).
За часом зберігання на підприємстві: швидколіквідні, нетривалого
зберігання, тривалого зберігання. Підприємства індивідуально формують
часові проміжки стосовно класифікації запасів відповідно до зберігання. Адже
підприємства харчової промисловоті та машинобудівні підприємства мають
відмінні періоди у виготовленні продукції та відмінності в структурі запасів те
саме стосується і сфери послуг.
Запаси за цільовим призначенням поділяються на: запаси для
виробництва (виробничі) та для реалізації, так звані дистрибуційні.
Дистрибуційні запаси складаються з готової продукції, що призначена для
реалізації та перебуває на складах виробника, реалізатора, споживача,
посередника або у відведених для цього місцях з метою швидкого реагування
на динамічність попиту.
Виробничі запаси – це сукупність матеріалів, деталей, сировини,
комплектування, незавершеної продукції, напівфабрикатів тощо, що необхідні
для забезпечення безперервності виробничого процесу та перебувають, як
правило, у підзвітних осіб або на складах підприємства різних рівнів.
За періодом використання: тактичні, стратегічні, поточні, сезонні запаси.
Поточні – це запаси, які необхідні підприємствам для забезпечення
повсякденної діяльності, це ті запаси, що необхідні тепер і у цей час.
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Сезонні запаси формуються на підприємстві відповідно до сезонних
коливань попиту та сезонних особливостей діяльності.
Тактичні – це запаси, що забезпечують реалізацію середньострокових
планів діяльності. Як правило, тактичні запаси формуються на період до
одного року.
Стратегічні запаси формує підприємство на період більше одного року.
За формою власності: позикові, власні.
За метою формування: рекламні, резервні (страхові), підготовчі
(буферні), спекулятивні.
Підготовчі запаси – це запаси, які знаходяться на додатковій обробці до
процесу формування та використання.
Резервні запаси забезпечують страхування підприємства від
непередбачуваних ситуацій, це така величина запасів, що постійно наявна на
підприємстві. Запаси, що формуються з метою уникнення втрат або отримання
додаткового прибутку, пов‘язаних з підвищенням вартості, називаються
спекулятивними.
Рекламні – це та частина запасів, що формується для ознайомлення, як
правило це частина товарних запасів.
Комплексна класифікація запасів дає уявлення про основні їх особливості
формування, види та використання.
До виробничих запасів відносять предмети праці, призначені для
використання господарських потреб, у виробництві продукції (наданні послуг,
виконані робіт) та придбанні для подальшого продажу або використовуються
для обслуговування виробництва (надання послуг, виконання робіт), а також
для потреб управління. Класифікація виробничих запасів необхідна для
ведення аналітичного обліку, раціональної організації складського
господарства, а також для планування, обліку, нормування, аналізу,
управління запасами та інших потреб підприємства.
Отже, можна зробити висновок, що класифікація запасів забезпечує
виконання основних завдань контролю і обліку запасів, серед яких:
- забезпечення своєчасного документального оформлення руху запасів;
- контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням товарновиробничих запасів та їх збереження у місцях зберігання і на всіх
стадіях обробки;
- забезпечення відповідності складських запасів нормативам;
- раціональна оцінка товарно-виробничих запасів;
- розрахунок фактичної собівартості витрачених матеріалів та їх
залишків;
- відображення операцій з оприбуткування та витрачання запасів в
системі фінансового обліку тощо.
Аудит виробничих запасів – один із найбільш складних ділянок облікової
роботи та один із трудомістких етапів перевірки фінансової звітності.
Сиротюк Г. вважає, що метою аудиту виробничих запасів – висловлення
аудитором думки про те, чи відповідає фінансова інформація щодо руху та
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залишків запасів у всіх суттєвих аспектах нормативним документам, які
регламентують порядок її підготовки та надання користувачам [2, с. 92].
І дійсно, із цим твердженням важко не погодитись, адже аудит
виробничих запасів проводиться для того, щоб одержати належні та достовірні
аудиторські докази, щодо їх обліку і відображення у фінансовій звітності з
метою висловлення незалежної думки аудитора щодо її достовірності та
відповідності концептуальній основі бухгалтерської звітності.
Для задоволення потреб користувачів в отриманні повної, правдивої та
неупередженої інформації щодо виробничих запасів аудитору необхідно
виконати для досягнення вказаної мети такі основні завдання як:
•здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства
щодо операцій із виробничими запасами;
• встановлення правильності визнання активів запасами згідно з
П(С)БО № 9 "Запаси";
•перевірка дотримання підприємством облікової політики щодо
відображення запасів в обліку та звітності;
•перевірка правильності формування первісної вартості запасів;
•дослідження стану складського господарства запасів;
•встановлення повноти та правильності відображення у
бухгалтерському обліку надходження запасів за їх каналами;
•підтвердження (спростування) доцільності вибору підприємством
методу списання запасів на витрати підприємства;
•перевірка дотримання встановлених нормативів використання
запасів на виробництво;
•дослідження правильності та повноти відображення у обліку
господарських операцій із вибуття запасів за їх каналами;
•перевірка правильності віднесення вартості запасів, використаних
на виробництво;
•перевірка правильності та своєчасності відображення виробничих
запасів в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності;
•дослідження протизаконних дій, пов'язаних із рухом виробничих
запасів, суттєвих порушень і помилок у бухгалтерському обліку та
звітності [6].
Загалом облікову політику можна охарактеризувати як вибір методик,
прийомів та способів ведення бухгалтерського обліку із тих, що наведені в
нормативних документах з методології бухгалтерського обліку в межах
загальних правил і принципів його організації [7, с.107].
Дуже важливим завданням аудиту виробничих запасів є встановлення, чи
дотримується підприємство тих методів, принципів та процедур щодо даного
виду активів, які обрані ним та прописані в наказі про облікову політику.
Облікова політика залежно від вибору методів оцінки активів і
зобов’язань може вплинути на фінансовий результат діяльності підприємства.
Прикладом цього впливу є застосування різних методів амортизації основних
засобів, застосування різних баз розподілу загальновиробничих витрат оцінки,
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виробничих запасів та методів калькулювання собівартості продукції [7,
с.109].
Основними джерелами інформації для здійснення аудиту виробничих
запасів є документи, що зазначені у таблиці 1 [1, с. 15].
Таблиця 1- Джерела інформації для аудиту виробничих запасів
№ Вид джерела інформації
Найменування
1 Первинні документи по Накладні, рахунки-фактури, картки складського обліку,
обліку запасів
прибуткові ордери, накладні-вимоги на відпуск, лімітнозабірні карти
2 Аналітичні
регістри Відомості аналітичного облік запасів,звіти матеріальнообліку запасів
відповідальних осіб
3 Регістри
синтетичного Головна книга, відомості руху запасів, журнали №3,5,6
обліку запасів
4 Фінансова
звітність Баланс (Звіт про фінансовий стан), Примітки до річної
підприємства
фінансової звітності

Щоб зробити аудит запасів підприємства потрібно перевірити й оцінити
систему внутрішнього контролю і обліку на підприємстві , залежно від
отриманих результатів, розширювати сукупність досліджень чи навпаки,
довіритися даним клієнта та провести лише деякі перевірочні процедури, щоб
підтвердити довіру до інформації системи внутрішнього контролю [5, c.382].
Висновки. Отже, організація та методика аудиту виробничих запасів є
важливою складовою перевірки на підприємстві. Аудит запасів призначений
для того, щоб здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства
щодо операцій з виробничими запасами, встановити повноту та правильність
відображення в бухгалтерському обліку надходження запасів за їх каналами,
встановити правильність визнання активів згідно з П(С)БО 9 «Запаси»,
дослідити стан складського господарства запасів, перевірити дотримання
обраних методів обліку виробничих запасів, які зазначені у наказі про облікову
політику. Основне призначення аудиту запасів підприємства – це допомога
клієнту у визначенні основних недоліків, порушень та помилок в обліку
виробничих запасів, можливість ліквідувати їх та запобігти подальшому
виникненню, що призведе до покращення фінансового стану підприємства.
Тому правильна та раціональна організація і методика аудиту виробничих
запасів допоможе аудитору досягти поставленої мети.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ЩОДО ОСНОВНИХ
КОМПОНЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ
За результатами проведеного дослідження встановлено, що організація
бухгалтерського обліку виплат працівникам повинна бути надійним джерелом
якісної інформації для аналізу, контролю та управління витратами на оплату
праці. Проведено аналіз структури виплат працівникам відповідно до П(С)БО
26 «Виплати працівникам», Закону України «Про оплату праці».
Ключові слова: виплати працівникам, оплата праці, заробітна плата,
структура виплат працівникам, мінімальна заробітна плата, організація
обліку
Постановка проблеми. Розвиток соціально-трудових відносин багато в
чому залежить від рівня виплат працівникам. Для поліпшення цих відносин,
політика грошових доходів населення повинна будуватись на реальній
вартості праці, щоб позбавитися існуючих, на сьогодні, диспропорцій на
споживчому ринку, і в мотиваціях до праці.
Рівень виплат працівникам та їх структура мають також велике соціальне
значення і впливають не лише на поточні, а й майбутні показники діяльності
підприємства У зв’язку з цим питання розуміння суті виплат працівникам, їх
структури та обліку є актуальними, що є досить важливою основою для
обґрунтування їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у
фінансовій звітності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження, пов’язані з
виплатами працівникам проводились багатьма вітчизняними та зарубіжними
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вченими. Зокрема, А. Шевченко , Н. Овсюк та О. Радченко досліджували
складові виплат працівникам на підставі міжнародних і національних
стандартів бухгалтерського обліку та основні їх відмінності і особливості; О.
Ф. Ярмолюк та Н.В. Оляднічук досліджували облікові аспекти виплат
працівникам підприємства; І.О. Лєско досліджувались особливості організації
обліку виплат працівникам, резервів на додаткове пенсійне забезпечення та
інші виплати персоналу; І.В. Орлов досліджував методику формування та
відображення інформації про оплату праці і доходи працівників в частині
бухгалтерських розрахунків; О. В. Цятковська досліджувала питання
організації бухгалтерського обліку виплат працівникам. Позитивно оцінюючи
напрацювання вище перелічених та інших авторів, слід зауважити, що
завдання комплексного дослідження поняття «виплати працівникам», як
однієї з основних категорій бухгалтерського обліку та його сутності, ними не
ставилось. Вирішення цього завдання сприяло б усуненню ряду теоретичних,
методичних та практичних облікових проблем.
Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати
основну мету дослідження: уточнення трактування поняття «виплати
працівникам», як одного з основних компонетів об’єкта бухгалтерського
обліку та організації на підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження.Проблеми, пов’язані із
виплатами працівникам, завжди привертали до себе увагу. Їх розміри,
структура, способи визначення, вплив на ступінь поєднання інтересів
працівників і роботодавців, мають вирішальне значення для розвитку
економіки, забезпечення достойного рівня життя населення, підвищення
ефективності праці. Виплати працівникам формуються не самі по собі, не
автоматично,а під впливом різноспрямованих чинників і за участю багатьох
сил. З метою недопущення стихійного характеру їх формування актуальним є
створення відповідного ефективного механізму регулювання.
Теоретичні та практичні проблеми, пов'язані з регулюванням виплат
працівникам, існують у зв'язку з тим, що останні є однією з найскладніших,
але водночас найважливішою економічною категорією. Складність виплат
працівникам пояснює відсутність єдиного погляду на їх природу. І це при
тому, що вони є найбільш значущим елементом доходів працівників, а також
безпосередньо визначають добробут основної маси населення, собівартість
продукції і конкурентоспроможність товарів, темпи економічного розвитку.
В даний час у вітчизняній науці, як і серед вчених інших країн, немає
єдиної думки про природу виплат працівникам і їх регулювання. Про
різноманітність і навіть розмаїтті поглядів на економічний характер виплат
працівникам. Виплати працівникам найчастіше інтерпретуються як:
- ціна робочої сили;
- ціна праці;
- ціна послуг робочої сили;
- частка національного доходу або частка фонду споживання;
- ціна послуг праці;
- винагорода за працю;
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- дохід працівника [1].
Питання відображення в обліку та звітності виплат працівникам
регулюються Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 19 «Виплати
працівникам» [2], окрім компенсаційних виплат інструментами власного
капіталу, які регулюються окремим стандартом – МСФЗ 2 «Платіж на основі
акцій». В українській нормативній базі питання обліку та звітності за
виплатами
працівникам
регулюються
Положенням
(стандартом)
бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» [3].
Слід зазначити, що визначення поняття «виплати працівникам» наведене
лише в МСБО 19. Згідно із цим стандартом, виплати працівникам – це всі
форми компенсації, що їх надає суб’єкт господарювання в обмін на послуги,
надані працівниками [2]. У нормативних документах України, у тому числі з
питань бухгалтерського обліку, визначення поняття «виплати працівникам»
відсутнє.
У Законі України «Про оплату праці» подано визначення лише поняття
«заробітна плата». Згідно з українським законодавством, цей термін означає
«винагороду, обчислену, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим
договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу» [4].
Тобто законодавча база не розмежовує терміни: «оплата праці», «заробітна
плата» та «виплати працівникам».
Необхідно зазначити, що чіткого визначення поняття «виплати
працівникам» ПСБО 26 не надає, тільки деталізує, які виплати до якої групи
включаються, та дає визначення окремих термінів. Виплати працівникам,
відповідно до П(С)БО 26, поділяють на п’ять груп (рис. 1).
Виплати працівникам
Поточні виплати (обов’язковість їх сплати протягом 12 місяців після закінчення
періоду виконання)
Виплати у разі звільнення
Виплати після закінчення трудової діяльності
Інші довгострокові виплати
Виплати інструментами власного капіталу підприємства

Рисунок 1 – Структура виплат працівникам підприємств відповідно до
П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [3]
Маючи основні ознаки виплат працівникам, їх можна визначити так:
виплати працівникам – це всі форми поточної та майбутньої компенсації та
додаткових благ, що їх надає суб’єкт господарювання самостійно або через
третю особу працівнику та членам його сім’ї згідно із законодавством та
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внутрішньою практикою в обмін на поточні, минулі та майбутні послуги у
зв’язку з фактом минулих чи поточних трудових відносин[5].
Згідно статті 94 Кодексу законів про працю (КЗпП) України заробітна
плата – це «винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку
власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним
роботу» [6].
Закон України «Про оплату праці»дає подібне визначення заробітної
плати і також встановлює чинники, від яких залежить її розмір [4].
Дифініції визначення та трактування сутності категорії заробітної плати
саме за векторами дослідження цієї сутності представлені в табл. 1. Вивчаючи
напрацювання вітчизняних вчених економістів неможливо згрупувати в єдину
концепцію дифініції теорії оплати праці що формує деякі протиріччя та
недоліки теоретичного трактування цих категорій.
Намагання більш повно розкрити сутність заробітної плати все частіше
призводить до появи комплексних її трактувань, що містять цілу сукупність
визначень. При цьому останні містять по декілька важливих характеристик
даної категорії, через що віднести те чи інше визначення до однієї конкретної
групи часто досить складно. Такий підхід до трактування сутності заробітної
плати у сучасній українській економічній літературі є одним з найбільш
розповсюджених.
Сукупність видів виплат працівникам, які визначено згідно зі ст.2 Закону
України «Про оплату праці» [4] формують їх загальну структуру, яку
представлено на рис. 2.
Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно
до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові
обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і
відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона
включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені
чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і
функцій [8].
До інших заохочувальних та компенсаційних витрат належать виплати у
формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними
системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні
виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться
понад встановлені зазначеними актами норми.
У ринковій економіці регулювання оплати праці здійснюється у двох
формах: державне регулювання на основі встановлення законодавчих норм і
договірне регулювання на основі укладення угод і колективних договорів.
Законодавством України встановлено поняття «мінімальна зарплата» – це
встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану
працівником місячну (годинну) норму праці [4].
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Таблиця 1 – Дефініції трактування сутності заробітної плати за векторами
дослідження[5; 7]
Вектор дослідження
суті

Трактування

Заробітна плата – це винагорода або заробіток, обчислений у
грошовому виразі, який за трудовим договором роботодавець
З позицій економіки
сплачує працівникові за роботу, яку виконано або має бути
праці та права
виконано.
Заробітна плата – це економічна категорія, що відображає
відносини між роботодавцем і найманим працівником з приводу
розподілу новоствореної вартості. В цьому розумінні
З позицій
доречнішим є поняття «оплата праці», яка, крім власне
економічної теорії
заробітної плати, включає і інші витрати роботодавця на робочу
силу.
Заробітна плата – це елемент ринку праці, що складається в
результаті взаємодії попиту на працю і її пропозиції і виражає
В умовах ринкової
ринкову вартість використання найманої праці. В цьому
економіки
розумінні найчастіше вживаються усереднені показники ставок
оплати одиниці (наприклад, людино-години) праці певної якості.
Заробітна плата – це основна частина його трудового доходу,
З позицій найманого
який він отримує в результаті реалізації здатності до праці і який
працівника (як
має забезпечити об’єктивно необхідне відтворення робочої сили. частина його доходу)
З позицій
Заробітна плата – це елемент витрат виробництва, що
роботодавця (як
включається до собівартості продукції, робіт (послуг).
витрати)
Заробітна плата – це головний чинник забезпечення
Як мотиваційний
матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих
чинник
кінцевих результатів праці.

Роботодавець зобов’язаний щомісяця виплачувати працівнику із повним
робочим днем заробітну плату у мінімальному розмірі, яка може складатися з:
посадового окладу, систематичних премій, інших постійних доплат (окрім
доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для
здоров’я за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт,
премії до святкових і ювілейних дат). Якщо розмір заробітної плати
працівника підприємства є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, то
проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

109

Види виплат
Фонд основної
заробітної плати

Основна заробітна плата, оплата праці за час перебування
у відрядженні

Фонд додаткової
заробітної плати

Премії, винагороди, які мають систематичний характер.
Компенсація за невикористану чергову відпустку. Оплата
додаткових відпусток

Інші виплати, що не
входять до фонду
оплати праці

Інші заохочувальні та
компенсаційні виплати

Допомоги та інші виплати, які здійснюються за рахунок
коштів фондів державного соціального страхування.
Оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів підприємства, установи, організації.
Сума вихідної допомоги в разі припинення трудового
договору згідно з чинним законодавством. Витрати на
відрядження. Витрати на оплату послуг із лікування
працівників, які було надано установами охорони
здоров’я. Матеріальна допомога разового характеру, що
надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними
обставинами
Винагороди і заохочення, що здійснюються 1 раз на рік
або мають разовий характер. Матеріальна допомога, що
має систематичний характер, надана всім чи більшості
працівників

Рисунок 2 – Структура заробітної плати визначена відповідно до Закону
України «Про оплату праці»
На рис. 3 наведено динаміку мінімальної заробітної плати та
прожиткового мінімуму працездатної особи в Україні.
На нашу думку, ні мінімальна заробітна плата, ні тим паче прожитковий
мінімум, не можуть задовольнити потреби пересічного громадянина України.
Вважаємо, що для України варто враховувати іноземний досвід у посиленні
стимулювальної ролі тарифної заробітної плати, в основі розвитку якої є
використання гнучкого тарифу; переході на пряме оподаткування сукупного
прибутку сім’ї, яке відбувається не на проміжних стадіях отримання прибутку,
а на кінцевій; формуванні систем оплати праці на підставі стимулювання
зростання продуктивності та використання індивідуальних контрактів;
визначенні розміру мінімальної заробітної плати не лише вищим, ніж
прожитковий мінімум, а й значно вищим, ніж допомога з безробіття;
використанні вибіркової індексації заробітної плати; сприянні розвитку
соціального партнерства.
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Рисунок 3 – Динаміка міеімальної заробітної плати та прожиткового
мінімуму працездатної особи в Україні у 2015 – 2020 роках
У статті використовується термін «виплати працівникам», хоча натепер
не існує єдиної думки про коректність визначення цього терміну. У
нормативних документах наведені наступні виначення (табл. 2).
Таблиця 2 – Використання облікових категорій в законодавчонормативній базі
Назва документа

Облікова категорія

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Розрахунки з оплати праці

Звіт про рух грошових коштів

Витрачання на оплату праці

Звіт про фінансові результати (Звіт про

Елементи операційних витрат – Витрати

сукупний дохід)

на оплату праці

П(С)БО 16 «Витрати»

Витрати на оплату праці

П(С)БО 26 «Виплати працівникам»

Виплати працівникам

МСБО 19 «Виплати працівникам»

Виплати працівникам

Інструкція № 291

Розрахунки за виплатами працівникам

Організація бухгалтерського обліку заробітної плати будується на
підставі законодавчо-нормативної бази та Колективного договору суб'єкта
господарювання та саме у Колективному договорі визначаються форми та
системи оплати. Суб'єкти господарювання обирають традиційні форми та
системи оплати праці, але сучасні вимоги потребують їх перегляду,
вдосконалення, простоти використання, врахування міжнародного досвіду. На
міжнародному рівні системи оплати праці більш орієнтовані на мотивацію
працівників ніж традиційні системи оплати праці в Україні. Основною
перевагою нетрадиційних систем оплати праці є їх зрозумілість та простота,
111

підвищення стимулюючої функції заробітної плати, чого не можна сказати про
системи оплати праці, які використовують суб'єкти господарювання в Україні.
Для ефективної організації обліку заробітної плати необхідно розглядати
всі етапи обліку в комплексі та взаємопов'язаності. Взагалі бухгалтерський
облік заробітної плати складається з оформлення первинних документів,
нарахування заробітної плати та інших виплат,нарахування на заробітну плату
ЄСВ, здійснення утримань із нарахованої заробітної плати, виплати заробітної
плати, відображення витрат на оплату праці в синтетичному та аналітичному
обліку, узагальненні інформації, контролю правильності визначення
нарахувань та утримань із заробітної плати, відображення інформації в
регістрах обліку, фінансовій звітності, проведення аналізу використання
фонду заробітної плати, надання оперативної, достовірної інформації
управлінському персоналу[9].
Під час проведення дослідження організації обліку виплат працівникам
та оподаткування нами проведений аналіз господарських операцій, які
здійснює бухгалтер при нарахуванні, утриманні та узагальненні інформації
про витрати на оплату праці. За результатами аналізу ми прийшли до
висновку, що всі операції можна поєднати в певні групи, які необхідно
здійснити для визначення певного кінцевого результату.
Таким чином, можна стверджувати, що нарахування заробітної плати —
це бухгалтерська процедура, яка складається з декількох операцій. Таке
поєднання операцій в процедури дозволяє створити загальну схему організації
обліку заробітної плати.
Визначення бухгалтерських процедур та їх послідовність дозволяє
виявити загальний обсяг операцій, трудомісткість праці облікового
працівника, а головне:
• визначити перелік необхідних первинних документів, довідок та їх
документообіг;
• визначити контрольні моменти за послідовністю виконання
бухгалтерських процедур;
• проводити аналіз документального забезпечення організації обліку
заробітної плати для його удосконалення та раціоналізації;
• визначати строки надходження необхідних документів, відповідальних
за їх надходженням;
• проводити контроль правильності визначення витрат на оплату праці
та аналіз заробітної плати за поточний період.
Для якісного виконання бухгалтерських процедур щодо обліку і
оподаткування виплат працівникам необхідна достовірна інформація, яка
може бути отримана з первинних документів. Як правило, суб'єкти
господарювання використовують типові форми первинного обліку,
затверджені Державною службою статистики України, а також первинні
документи, які розробляє суб'єкт господарювання самостійно. Перелік таких
документів залежить від особливостей діяльності суб'єкта господарювання,
технологічного процесу виробництва продукції, системи організації та форм
оплати праці, інших особливостей.
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За результатами проведеного дослідження встановлено, що організація
бухгалтерського обліку виплат працівникам (заробітної плати) повинна бути
надійним джерелом якісної інформації для аналізу, контролю та управління
витратами на оплату праці.
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ОБЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Чинна система обліку медикаментів, недостатньо адаптована до
адекватного, дієвого та об’єктивного відображення усіх процесів і операцій,
які мають місце в нових умовах сучасного функціонування галузі охорони
здоров’я. В статті розглянуто основні джерела фінансування лікарських
засобів, облікове відображення лікарських засобів та особливості ведення
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обліку лікарських засобів комунальними неприбутковими закладами охорони
здоров’я.
Ключові слова: облік лікарських засобів, наркотичні речовини, заклади
охорони здоров’я, складський облік лікарських засобів, облік медикаментів в
відділеннях.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день Україна набрала силу
негативних тенденцій в розвитку економічних процесів, що направленні на
послаблення соціально-політичних процесів, що в значній мірі
відображаються на фізичному та соціальному здоров’ї громадян. Результатом
досить загрозливих тенденцій є погіршення стану здоров’я людей.
Актуальність проблеми обліку лікарських засобів обумовлена,
насамперед, тим, що у сучасних економічних умовах медичні комунальні
заклади не в повному обсязі отримують асигнування з державного
бюджету для виконання своєї безпосередньої функції, а саме надання
безоплатної медичної допомоги громадянам, і оскільки ресурси державного
бюджету завжди обмежені, то виникає необхідність більш чіткого обліку
медичних лікарських засобів та посилення контролю за їх витрачанням.
Тому, в умовах сьогодення особливої актуальності набувають питання
організації обліку медикаментів і лікарських засобів в закладах охорони
здоров’я.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Над питаннями організації
обліку медикаментів та лікарських засобів в комунальних неприбуткових
закладівах працювала низка відомих вчених, таких як П.Й. Атамас,Ф.Ф.
Бутинець, Р.Т. Джога, Т.В. Канєва, Г.Г. Кірейцев, В.І. Лемішовський, В. В.
Сопко, Н.М. Ткаченко та інші. Проте, до сьогоднішнього дня не всі аспекти
цієї багатогранної та складної проблеми належно обґрунтовано, не зважаючи
на широке висвітлення у науковій літературі проблем, пов’язаних з
організацією бухгалтерського обліку лікарських засобів. Тому, подальшим
вивченням буде
питання правильності організації обліку лікарських
препаратів.
Постановка завдання. Завдання полягає в тому, щоб удосконалити
порядок облікового відображення руху лікарських засобів, які надходять до
закладів охорони здоров’я в умовах сьогодення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Існує нагальна потреба
розгляду облікового відображення руху в закладах охорони здоров’я
лікарських засобів, у зв’язку з надзвичайною ситуацією, що склалась на Сході.
Функціонування закладів охорони здоров’я виділяється такою
негативною рисою, що призводить до нестачі фінансування з усіма
наслідками, які з цього випливають: дефіцитом медикаментів, недостало
високою якістю діагностики та лікування захворювань тощо.
Однією важливою з недосконалостей, що є притаманною галузі охорони
здоров’я – це відсутність статистичних показників щодо рівня забезпеченості
медикаментами суб’єктів галузі для належного надання ними медичних
послуг населенню. Не дивлячись на те що система бухгалтерського обліку має
у своєму арсеналі можливості формування таких показників і інструменти їх
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зведення за галуззю, статистика така не ведеться. Це негативно позначається
на рівні інформованості про потребу в медикаментах закладами охорони
здоров’я.
У цілому, основними дієвими чинниками, які позначаються на організації
обліку в галузі охорони здоров’я та лікарських засобів зокрема, є: розвиток
платних медичних послуг; міжнародна інтеграція галузі; зміна джерел і
підходів до фінансового забезпечення діяльності; розширення видів та обсягів
медичних послуг; міжнародна інтеграція галузі.
Основні
джерела
фінансування
придбання
комунальними
неприбутковими закладами лікарських засобів зображені на рисунку 1.
Фінансування придбання лікарських засобів
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Рисунок 1 – Джерела фінансування придбання комунальними
неприбутковими закладами лікарських засобів
Зважаючи на вище зазначене та всю складність фінансування придбання
та руху лікарських засобів, специфіку діяльності комунальних неприбуткових
закладів, особливо актуально постає питання веденню обліку лікарських
засобів.
Однією з недосконалостей, притаманною галузі охорони здоров’я є
відсутність статистичних показників щодо рівня забезпеченості
медикаментами суб’єктів галузі для належного надання ними медичних
послуг населенню. Попри те що система бухгалтерського обліку має у своєму
арсеналі можливості формування таких показників і інструменти їх зведення
за галуззю, статистика така не ведеться. Це негативно позначається на рівні
інформованості про потребу в медикаментах закладами охорони здоров’я.
Методика ведення обліку лікарських засобів у закладах охорони здоров’я
(далі — Методика) визначає порядок формування в обліку інформації про
лікарські засоби та медичні вироби у матеріальній і грошовій формі як запасів
та поширюється на бюджетні заклади - комунальні не прибуткові організації,
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установи, організації та підприємства незалежно від форм власності (далі —
заклади охорони здоров’я).
Лікарські засоби — це речовини або суміші речовин, що вживають для
профілактики, діагностики, лікування захворювань, запобігання вагітності,
усунення болю, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у
людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної
дії або для встановлення медичного діагнозу.
До лікарських засобів належать:
−
активні фармацевтичні інгредієнти;
−
продукція in bulk (будь-який лікарський засіб, призначений для
виробництва готового лікарського засобу, який пройшов усі стадії
технологічного процесу, крім стадії фасування та/або кінцевого пакування
і маркування);
−
готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти);
−
гомеопатичні засоби;
−
засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також
боротьби із збудниками хвороб або паразитами;
−
лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових
продуктів.
Облік більшості лікарських засобів відповідає обліку інших видів запасів.
Як і інші види запасів, лікарські засоби у закладах охорони здоров’я
обліковуються бухгалтерською службою та за місцем їх зберігання
(знаходження) матеріально відповідальними особами.
Але, є й такі, які підлягають особливому предметно-кількісному обліку.
Так, предметно-кількісному обліку підлягають лікарські засоби згідно
з Переліком лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку
у закладах охорони здоров’я, визначеним у додатку 3 до Правил виписування
рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного
призначення, затверджених наказом № 360.
До такого належить:
− облік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
ведеться у журналах, форми яких затверджено наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 21 січня 2010 року № 11 «Про затвердження Порядку
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах
охорони здоров’я України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27
травня 2010 року за № 347/17642.
− облік отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів, що
містять підконтрольні речовини.
− облік крові, її компонентів, препаратів і кровозамінників при їх заготівлі
та переробці на станціях і у відділеннях переливання крові ведеться за
формами, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я.
Відповідно до Методичних рекомендацій №635, рух лікарських засобів
можна відобразити за наступною схемою (рис.2)
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Складський облік

Облік на постах

Облік у відділеннях закладу

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

фактично
використано
(графа 9)

становить залишок
на кінець місяця
(графа 10)
Рисунок 3 - Порядок заповнення окремих граф Журналу обліку
отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів
надійшло
(графа 6)
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У Журналі обліку отриманих і використаних лікарських засобів та
медичних виробів залишок на кінець місяця визначається наступним чином:
У терміни, визначені Порядком, але не пізніше другого числа місяця,
наступного за звітним, матеріально відповідальні особи відділень складають
та подають до бухгалтерської служби закладу охорони здоров’я Звіт про
надходження і використання лікарських засобів та медичних виробів.
Третьою складовою облікового відображення руху лікарських засобів
комунальними неприбутковими організаціями, є облік лікарських засобів та
медичних виробів на постах (у маніпуляційних кімнатах).
На пости (у маніпуляційні кімнати) видача лікарських засобів
здійснюється головними (старшими) медичними сестрами відділень
відповідно до листків-призначень хворим.
Медичними сестрами постів (маніпуляційних кімнат) ведеться Журнал
обліку фактично отриманих і використаних лікарських засобів та медичних
виробів постами (маніпуляційними кімнатами). У терміни, визначені
Порядком, але не пізніше 01 числа місяця, наступного за звітним, на підставі
даних, зазначених у Журналі, медичні сестри постів (маніпуляційних кімнат)
складають Звіт про надходження і використання лікарських засобів та
медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами) та подають головній
(старшій) медичній сестрі відділення.
Бухгалтерський облік лікарських засобів у закладах охорони здоров’я
здійснюється з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні», з урахуванням особливостей діяльності закладу охорони здоров’я
та комп’ютерної технології оброблення облікових даних.
Бухгалтерською службою ведеться облік лікарських засобів в кількісному
та вартісному вимірі у гривнях з копійками за найменуваннями та в розрізі
матеріально відповідальних осіб, з неухильним дотриманням порядку
оформлення та подання первинних документів. При необхідності, вносяться
пропозиції щодо застосування додаткової системи рахунків і регістрів
аналітичного обліку.
Заклади охорони здоров’я мають право самостійно обирати метод
списання, однак для одного і того ж виду лікарських засобів, що мають
однакове призначення та однакові умови використання, не можуть
застосовуватися різні методи списання. Списані лікарські засоби та медичні
вироби з терміном придатності, що минув, підлягають вилученню з обігу
відповідно до Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та
поновлення обігу лікарських засобів на території України.
Суми нестач понад норми природних втрат, а також втрати від псування,
крадіжок, знищення, за якими встановлено винні особи, списуються з балансу
з віднесенням крадіжок на рахунок винних осіб з метою відшкодування
збитків.
З періодичністю, визначеною законодавством, закладами охорони
здоров’я проводиться інвентаризація лікарських засобів.
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Суми податку на додану вартість, які сплачуються при отриманні
(купівлі) лікарських засобів, не зараховуються до їх вартості і відносяться
на фактичні видатки закладу за кодом економічної класифікації видатків
(КЕКВ), що призначений для придбання цих запасів, або відносяться до
податкового кредиту (якщо це передбачено чинним законодавством України).
Списання використаних лікарських засобів здійснюється бухгалтерською
службою у комунальних закладах за балансовою вартістю чи
середньозваженою собівартістю згідно із звітами про фактичне використання,
які складаються матеріально відповідальними особами. На кінець місяця за
кожним найменуванням виводяться залишки цих запасів за кількістю та
сумою. При застосуванні методу списання за балансовою вартістю лікарські
засоби списуються за вартістю, відображеною у бухгалтерському обліку.
При застосуванні методу списання за середньозваженою собівартістю
списання здійснюється за розрахунком, що визначається за кожним видом
подібних запасів шляхом ділення сумарної вартості залишку на початок
звітного періоду та вартості одержаних у звітному місяці лікарських засобів
на сумарну кількість цих запасів на початок звітного періоду та одержаних у
звітному періоді запасів. Метод середньозваженої собівартості застосовується
у разі наявності значної кількості однотипних запасів, придбаних за різними
цінами, та обчислюється на періодичній основі або при отриманні кожної
партії запасів.
На підставі звітів матеріально відповідальних осіб складу та відділень про
надходження і використання лікарських засобів бухгалтерською службою
комунального закладу за відповідними бухгалтерськими рахунками ведеться
накопичувальна відомість, форма якої затверджена в установленому
законодавством порядку.
Виявлені при інвентаризації лишки лікарських засобів підлягають
оприбуткуванню та зарахуванню закладом на збільшення доходів за
спеціальним фондом з подальшим встановленням причин виникнення лишків.
За
результатами
інвентаризації
допускається
регулювання
інвентаризаційних різниць. Взаємний залік лишків і нестач внаслідок
пересортування може бути допущено тільки щодо матеріальних цінностей
однакового найменування і в тотожній кількості за умови, що лишки і нестачі
утворилися за один і той же період, що перевіряється, та в однієї і тієї ж
матеріально відповідальної особи, яка перевіряється.
Лишки та нестачі запасів, виявлених під час інвентаризації проводяться
бухгалтерськими
службами
комунальних
неприбуткових
закладів
відповідними проведеннями згідно з Типовою кореспонденцією субрахунків
бухгалтерського обліку.
Нестачі лікарських засобів в межах норм природних втрат, виявлені
в результаті інвентаризації, підлягають списанню за розпорядженням
керівника у такому порядку: придбані поточного року — на фактичні видатки,
а придбані минулого року — на фінансові результати.
Аналітичний облік лікарських засобів, придбаних за рахунок коштів
спеціального фонду або отриманих шляхом централізованого постачання
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на виконання державних цільових програм та заходів програмного характеру,
в комунальних неприбуткових закладах ведеться за тими самими обліковими
регістрами, але окремо від операцій за рахунок коштів загального фонду.
Придбані головним розпорядником коштів державного (місцевого) бюджету
за рахунок видатків на централізовані заходи відповідно до програмних
документів економічного та соціального розвитку, державних цільових
програм лікарських засоби можуть бути передані комунальним
неприбутковим закладам, які утримуються з інших місцевих бюджетів з
віднесенням отриманих запасів до другої підгрупи другої групи власних
надходжень.
У разі отримання лікарських засобів у межах головного розпорядника
бюджетних коштів, у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності такі
операції відображаються як розрахунки з внутрішньовідомчої передачі майна.
Облік лікарських засобів, отриманих комунальними неприбутковими
закладами як гуманітарна чи благодійна допомога, гранди, дарунки, пожертви
ведеться у загальному порядку, але окремо від запасів, придбаних за рахунок
коштів загального або спеціального фондів кошторису доходів та видатків,
відповідно до Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога,
та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих
послуг або виконання робіт.
Висновки. Одними з головних запасів в закладах охорони здоров’я є
медикаменти, так як без них вони не зможу виконувати свою основну функцію
– надання лікувальних послуг громадянам. Надходження лікувальних засобів
у установи охорони здоров’я супроводжується прийомом їх в аптеку чи склад
установи, в спеціально обладнаному приміщенні. Звідти вони можуть
відпускатися до відділень лікарні через матеріально відповідальних осіб
відділень (маніпуляційних кабінетів) за накладними (вимогами), що мають
бути затверджені з боку керівника медичної установи. У зв’язку з цим, гостро
постає необхідність удосконалення нормативно-правової бази, яка
регламентує облік лікарських засобів в закладах охорони здоров’я, а також
розширення списку лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному
обліку,
який
посилить
контроль
за
їх
використанням
та
збереженням у лікувальних установах.
Аналітичний облік медикаментів та лікарських засобів, що надійшли у
вигляді благодійної допомоги закладів охорони здоров’я, пропонується вести
в кількісному й вартісному вимірі за найменуваннями, за джерелами
фінансування, за характером благодійної допомоги і в розрізі
матеріальновідповідальних осіб. Запровадження на практиці поданих
пропозицій
дозволить
підвищити
якість
обліково-інформаційного
забезпечення управління медикаментами та лікарськими засобами в умовах
надзвичайної ситуації.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянуто сутність, класифікацію та облік основних засобів в
сучасних умовах господарювання. Основна увага приділена дослідженню
критеріїв визнання, первісної оцінки, переоцінки, нарахування амортизації
основних засобів. Проаналізовано проблемні питання з обліку основних засобів
в бухгалтерському та податковому обліку, які потребують вирішення,
зокрема, нормативно-законодавчу базу.
Ключові слова: основні засоби, актив, облік, первісна вартість,справедлива
вартість.
Постановка проблеми. Зважаючи на тенденції сучасного розвитку
вітчизняних підприємств все гостріше постає проблематика стосовно
ефективності управління обліком основних засобів. Основні засоби займають
вагоме місце в господарській діяльності підприємства, їх частка дозволяє
оцінити рівень забезпеченості необхідними умовами для здійснення
фінансової діяльності суб’єктом господарювання. Успішне вирішення завдань
управління основними засобами та обґрунтування інвестиційної політики в їх
частині вимагає ефективного обліку, аналізу та різнобічного використання
інформації, яка надається. Актуальність теми полягає в тому, що основні
засоби як головний елемент матеріально-технічної бази підприємства завжди
відіграють велику роль і мають використовуватися раціонально й ефективно.
Ефективність використання основних засобів залежить від організації
своєчасного одержання надійної і досить повної обліково-економічної
інформації. У зв'язку з цим зростає роль та значення обліку як однієї з
найважливіших функцій управління.
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Постановка завдання. Метою написання даної статті є визначення
сутності та завдання обліку основних засобів, оскільки вони утворюють
виробничо-технічну базу і визначають виробничу потужність підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями ефективного
управління процесом обліку основних засобів займалась велика кількість як
вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів. Було досліджено праці
економістів-обліковців, таких як, наприклад, Непочатенко О.О. [6],
Мельничук Н. Ю. [6], Мордвінцева[5] Т.В. Отрошко О. В. [7], Кізима А. Я. [8],
Жолнер І.В. [9], Подольська В.О. [10], та ін.. Зокрема, Лігоненко Л.О. [11] у
своїх працях розглядав особливості управління діяльності підприємства,
Голов С.Ф. [12]. та Ф Коробов М. Я. [13] розглядали сутність управління
основними засобами та практичний аспект їх обліку та управління.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основні засоби є важливою
і невід’ємною складовою фінансово-господарської діяльності любого
підприємства, вони відіграють важливу роль, зокрема, в економічних
процесах, саме через це термінологія відіграє значну роль у відображенні
основних засобів у синтетичному і аналітичному обліку та зрештою у
звітності.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні
засоби», основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з
метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів,
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних, соціальних і культурно-побутових функцій, очікуваний
строк корисного використання (експлуатації) яких більше року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік) [2].
Поряд із тим у Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку (IAS) 16
міститься визначення: основні засоби це матеріальні об’єкти, які утримують
задля використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг,
для надання в оренду іншим або для адміністративних цілей;
використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного звітного
періоду [3].
З точки зору Податкового кодексу України у ст.14.1.138 зазначено, що
основні засоби – це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин
наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених
капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування,
бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не
перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних
активів), що призначаються платником податку для використання у
господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500
гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом
та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати
введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл,
якщо він довший ніж рік) [4].
Проаналізувавши основні нормативно-правові акти з питань обліку
основних засобів можна зробити висновок, що усі науковці розглядають дані
123

об’єкти як матеріальні активи, які використовуються досить тривалий період
для здійснення діяльності суб’єктом господарювання. Вартісний критерій, по
якому об’єкти можуть бути віднесені до складу основних засобів виділений
лише Податковим кодексом України.
Об’єктом основних засобів у бухгалтерському обліку згідно П(С)БО 7 є
закінчений пристрій із усіма пристосуваннями та приладдям до нього чи
окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання
певних самостійних функцій, або відокремлений комплекс конструктивно
з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для
обслуговування спільні пристрої, приладдя, керування та єдиний фундамент,
унаслідок чого кожний із предметів може виконувати свої функції (а комплекс
- певну роботу) лише у складі комплексу,а не самостійно [2]. Якщо ж один
об’єкт основних засобів складається із частин, які мають різні строки
корисного використання (експлуатації), то кожна із цих частин може
визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів.
Об’єкт основних засобів повинен відповідати критеріям визнання його
таким, зокрема:
- є вірогідність отримання економічних вигод від його використання;
- він може бути надійно (достовірно) оцінений у вартісному вимірі [5].
Об’єкт основних засобів – це закінчений пристрій з усіма
пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно
відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних
функцій.
Для правильної організації обліку основних засобів, а також з метою
структурування системи обліку та її упорядкування важливу роль відіграє
обґрунтована класифікація основних засобів за економічними та технічними
параметрами. В Україні класифікація основних засобів закріплена на
законодавчому рівні у П(С)БО 7 «Основні засоби» та у Податковому кодексі.
У П(С)БО 7 для цілей бухгалтерського обліку законодавчо виділено
наступні групи однакових за призначенням та технічними характеристиками
основних засобів [2]:
1.
земельні ділянки;
2.
капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язанні з
будівництвом;
3.
будівлі, споруди та передавальні пристрої;
4.
машини та обладнання;
5.
транспортні засоби;
6.
інструменти, прилади, інвентар (меблі);
7.
тварини;
8.
багаторічні насадження;
9.
інші основні засоби.
Крім того, у визначенні основних засобів наведені такі критерії їх
визнання, як:
⎯ матеріальність (мають матеріальну форму);
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⎯ призначення (утримуються з метою використання їх у процесі
виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду
іншим особам або для здійснення адміністративних і соціальнокультурних функцій);
⎯ термін корисного використання (більше року або операційного циклу,
якщо він довший за рік) [6].
Використовують додатковий критерій визнання – критерій вартості –
використовується тільки до малоцінних необоротних матеріальних активів.
Відповідно до П(С)БО 7 підприємства можуть самостійно установлювати
вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних
матеріальних активів. До основних засобів, які визнані малоцінними,
підприємства можуть застосовувати спрощені методи нарахування
амортизації.05
отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються
за первинною вартістю, а також сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням
об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, додання, реконструкція тощо),
що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно
очікуваних від використання об'єкта, та сума дооцінки вартості об'єкта
основних засобів.
За характером
володіння

-

власні
орендовані

За галузевою
ознакою

-

промислові
будівельні
сільськогосподарські
транспортні

За галузевою
ознакою

-

виробничі
невиробничі

За галузевою
ознакою

-

активні
пасивні

За галузевою
ознакою

-

діючі
недіючі

За галузевою
ознакою

-

ОЗ операційної діяльності
ОЗ фінансової діяльності
ОЗ інвестиційної діяльності

Рисунок 1 - Класифікація об’єктів основних засобів
За кредитом — вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної
передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі
часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів.
Сальдо на рахунку 10 завжди дебетове і показує наявність певних видів
матеріальних цінностей на кінець звітного періоду. Бухгалтерський облік
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основних засобів, що використовуються у виробничій діяльності підприємств,
за сумою витрат, пов'язаних із виготовленням, придбанням, доставкою,
спорудженням, встановленням, страхуванням під час транспортування,
державною реєстрацією, реконструкцією, модернізацією основних засобів,
ведеться на рахунку № 10 «Основні засоби» із застосуванням субрахунків
(рахунків другого порядку).
Важливим аспектом обліку основних засобів є їх оцінка. Фінансовий
облік основних засобів – це, у певному розумінні, безперервний процес їх
оцінки. Оцінка – є одним із важливих елементів методу бухгалтерського
обліку. Її використовують як інструмент обміну та облікового відображення
актів купівлі-продажу в умовах товарно-грошових відносин. Як специфічна
форма ціни оцінка потрібна для визначення загальної величини матеріальних
активів, їх складу, структури, величини амортизаційних відрахувань та
ефективності використання. В загальному визначенні – це спосіб вираження
певним вимірником наявності та руху необоротних об’єктів. Оцінка
необоротних активів – це грошове вираження первісної (облікової,
інвентарної) вартості об’єктів, які згодом будуть прийняті в бухгалтерському
обліку в якості основних засобів, в тому числі земельних ділянок і об’єктів
природокористування, продуктивної і робочої худоби, а також нематеріальних
активів [8].
Таблиця 1 – Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку
операцій з придбання основних засобів
№
з/п

Зміст господарської операції

1
2

Отримано верстат
Відображено податковий кредит з ПДВ

3
4
5

Отримано транспортні послуги
Відображено податковий кредит з ПДВ
Отримано роботи з установки, монтажу і налагодження
верстата
Відображено податковий кредит з ПДВ
Оплачено постачальникам вартість верстата, послуг і робіт
Відображено заробітну плату з нарахуваннями ЄСВ
працівників, зайнятих установкою і монтажем
Відображено вартість матеріалів, використаних при
установці
Введено верстат в експлуатацію

6
7
8
9
10

Кореспонденція
рахунків
Дебет
Кредит
152
631
641
631
152
641
152

631
631
631

641
631
152

631
311
66, 65

152

20

104

152

Найважливіше значення має оцінка на поточний момент, оскільки вона
передбачає визначення вартості майна на момент прийняття управлінських
рішень і дає змогу зіставити вартість об’єктів, що відображені в обліку.
Майбутня оцінка має значення для розроблення прогнозуючих розрахунків,
визначення можливого прибутку та ефективності підприємства. Оцінка
основних засобів може здійснюватися такими методами: первісна вартість,
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зменшена на суму нарахованої амортизації чи справедлива вартість.
Первісною вартістю основних засобів за П(С)БО 7 є вартість, за якою об’єкти
зараховуються на баланс підприємств, тобто історична (фактична)
собівартість необоротних активів у сумі коштів або справедливої вартості
інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення)
необоротних активів [2].
Історична собівартість ОЗ визначається на рівні первісної оцінки ОЗ, яка
включає в себе:
- фактичну вартість об'єкта основних фондів;
- вартість усіх податків і зборів, що включаються до ціни товару, за
винятком ПДВ;
- витрати на транспортування
- витрати на державну реєстрацію.
Не включаються до складу первісної вартості ОЗ і відображаються у
складі витрат: витрати на сплату відсотків за кредит, залучений для купівлі ОЗ;
- понаднормативні суми відходів; - понаднормативні витрати на оплату
праці;
- загальногосподарські витрати [2].
Справедлива оцінка – це ринкова вартість предмета, що існує на момент
складання балансу. Під справедливою вартістю ОЗ розуміється вартість ОЗ,
котру може бути отримано в операціях обміну між поінформованими,
зацікавленими і незалежними сторонами. Згідно з додатком до П(С)БО 19
«Об`єднання підприємств» справедлива оцінка ОЗ визначається таким чином:
- земля і будівлі - ринкова вартість; - машини і обладнання - ринкова вартість,
а у разі відсутності даних про ринкову вартість - переоцінена вартість (сучасна
собівартість придбання) за вирахуванням зносу на дату оцінки; - інші основні
засоби - переоцінена вартість (сучасна собівартість придбання) за
вирахуванням суми зносу на дату оцінки [9].
Методика та організація облікового процесу руху основних засобів на
підприємстві забезпечує: контроль за зберіганням основних засобів;
своєчасне, правильне документальне оформлення відображення в обліку
надходження основних засобів, їх внутрішнього переміщення (з цеху в цех, зі
складу на склад, з відділу у відділ тощо), ефективного використання, вибуття
(ліквідація, реалізація, безкоштовна передача); своєчасне (щомісячне)
відображення в обліку зносу (амортизації) основних засобів; відображення в
обліку витрат на ремонт основних засобів; визначення результатів від
ліквідації, а також збитків від списування не повністю амортизованих об’єктів
основних засобів; виявлення зайвих та морально застарілих основних засобів
Отже, основними засобами є матеріальні активи, що їх підприємство
зберігає задля використання в процесі як виробництва так і постачанні товарів,
в наданні послуг, здаванні в оренду іншим особам або для виконання
соціально-правових і адміністративних дій, строк очікування корисного
вжитку (використання) яких досягає більше ніж один рік. В діяльності
довільного суб'єкта господарювання основні засоби відіграють надзвичайно
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важливу роль. Відмінною рисою основних засобів є тривалий час їхнього
використання, поступовий знос і передача вартості на собівартість знову
створеного продукту (виготовленої продукції, виконаних робіт і послуг).
Дослідження методичних засад бухгалтерського та податкового обліку
основних засобів довело, що бухгалтерський та податковий облік основних
засобів стосовно питань формування первісної вартості основних засобів та
строків корисного їх використання має низку відмінностей. Вони викликані
різним методологічним підходом до формування витрат підприємства від
операцій з основними засобами в податковому та бухгалтерському обліку.
Висновки. Узагальнюючи вище викладене, можна дійти висновку, що
ефективність діяльності підприємства залежить від правильної організації
обліку та аудиту, що дає змогу точно, достовірно і своєчасно відображати в
обліку всі господарські операції з метою їх впливу на виробничо-господарську
діяльність підприємства та оперативного втручання в разі виявлення
недоліків. Тому визначальним фактором організації бухгалтерського обліку
підприємства є перевірка правильності оцінки основних засобів.
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АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Стаття присвячена особливостям визнання та оцінки оборотних активів на
підприємствах та проблемах ведення їх обліку. Висвітлено процес
узагальнення облікової інформації щодо оборотних активів в регістрах
бухгалтерського обліку та фінансовій звітності підприємств відповідно до
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. Механізм ефективного використання оборотних
активів підприємства викликає інтерес у теоретиків і практиків облікової
справи. В умовах переходу до ринкових методів хазяйнування по новому
осмислюється роль оборотних активів в управлінні підприємницькою
діяльністю суб’єкта господарювання. Облік виконує важливу роль в
інформаційному забезпеченні процесу управління підприємством, тому що
являється базою для формування управлінської звітності. Створення системи
управління оборотними активами підприємства, шляхом поєднання обліку та
аналізу ефективності їх використання набуває дедалі більшої актуальності для
підвищення результативності функціонування суб’єкта господарювання.
Метою написання статті стало дослідження методологічних положень
бухгалтерського обліку оборотних активів та узагальнення інформації щодо
їх вартості у фінансовій звітності підприємств за міжнародними стандартами.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. У зарубіжній і
вітчизняній літературі приділяють значну увагу обліку оборотних активів
підприємства, їх оцінці, яка впливає на фінансово – господарські результати
діяльності суб’єкта господарювання. Зазначені питання розглянуто у працях
таких учених, як Х. Андерсон, О.А. Бурбело [1], Н.О. Власова [2], А.П. Гречан
[3], Д. Колдуелл, С. Колотуха [5], М.Метьюс та ін. В працях дослідників
приділяється значна увага зовнішнім чинникам впливу на формування
оборотних активів.
Виклад основного матеріалу. Оборотні активи визначаються як
сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговують
господарський процес і повністю споживаються протягом одного виробничого
циклу.
Для суб’єктів господарювання України є важливим визначення нагальних
проблем обліку оборотних активів, що потребують вирішення, оскільки
зазначене допомагає забезпеченню формування достовірної, достатньо
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аналітичної інформації щодо оборотних активів для цілей управління
підприємством. Також, важливого значення набуває контроль за збереженням
та раціональним використанням оборотних активів в процесі виробництва.
Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
оборотні активи – це гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні,
а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом
операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу [8].
З економічної точки зору оборотні активи являють собою засоби
підприємства, які використовуються протягом одного виробничого циклу і
свою вартість переносять на предмет повністю.
Термін «оборотні активи» в економічній теорії має наступні кілька
синонімів: «оборотні кошти», «оборотний капітал», «робочий капітал», разом
з тим, незважаючи на різноманітність зазначених термінів, економічна
сутність цього поняття трактується у вітчизняній та зарубіжній літературі
однаково.
Оборотний капітал – це частина капіталу підприємства, що належить
власнику та направляється на забезпечення підприємства оборотними
коштами.
Оборотний капітал і оборотні кошти – взаємопов'язані поняття, однак
вони не є аналогічними. Величина оборотного капіталу свідчить про те,
наскільки основна діяльність підприємства забезпечена власними
фінансовими ресурсами. Поряд з цим, за недостатністю власних, в обіг можуть
бути залучені спеціально для цього позичені кошти (кредити), а також кошти,
призначені для погашення заборгованості з поточних зобов'язань, що є цілком
нормальним.
Оборотний капітал визначає процес пошуку джерел фінансування
оборотних активів. З точки зору бухгалтерського балансу оборотний капітал це
перевищення
оборотних
активів
підприємства
над
його
короткотерміновими зобов'язаннями.
Оборотні кошти – це авансована суб’єктом господарювання в оборотні
виробничі фонди та фонди обігу (за мінусом амортизаційних відрахувань)
сукупність коштів, яка опосередковує їх рух у процесі кругообігу, забезпечує
безперервний процес виробничо-господарської діяльності.
У складі оборотних активів виділяють:
- Запаси товарно-матеріальних цінностей (матеріальні оборотні активи).
До них відносяться: виробничі запаси (сировина, матеріали, пальне і т.д.),
незавершене виробництво, запаси малоцінних і швидкозношуваних предметів
(засоби праці з терміном експлуатації до одного року або операційного циклу
у випадку якщо він довший за рік), запаси готової продукції (на підприємствах
торгівлі – запаси товарів).
- Дебіторська заборгованість (розрахунки з дебіторами). До них
відноситься заборгованість юридичних і фізичних осіб підприємству за
товари, роботи, послуги і інші види.
- Грошові активи. До них відносяться грошові кошти підприємства в касі,
на розрахунковому, валютному і інших рахунках.
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- Короткострокові фінансові вкладення. До них відносяться фінансові
вкладення підприємства в різні фондові і грошові інструменти на термін
менше одного року. По своєму економічному змісту вони є формою
тимчасового використання вільних грошових активів з метою отримання
доходів по них в короткостроковому періоді.
- Інші види оборотних активів. До них відносяться витрати майбутніх
періодів (витрати, зроблені в поточному періоді, але які будуть віднесені на
виробництво в майбутніх звітних періодах) і деякі інші їх види (не віднесені
до вище перелічених груп).
У зарубіжній та вітчизняній практиці оборотні активи підприємства
класифікують за наступними ознаками (таблиця 1).
Таблиця 1 - Класифікація оборотних активів підприємства
Класифікаційні
ознаки
За функціональною
роллю в процесі
виробництва
За формою контролю та
планування
За фінансовими
особливостями
формування

За джерелами
формування

За ступенем ліквідності

За ступенем ризику
вкладання капіталу

Оборотні активи
- запаси, незавершене виробництво, витрати минулих
періодів, напівфабрикати власного виробництва;
- готова продукція, грошові кошти, товари, розрахунки
- ненормовані оборотні активи: кошти на розрахунковому
рахунку, поточні фінансові інвестиції;
- нормовані оборотні активи: виробничі запаси, незавершене
виробництво, дебіторська заборгованість тощо
- валові оборотні активи (або валовий оборотний капітал) –
це увесь їх обсяг незалежно від джерел фінансування;
- чисті оборотні активи (або чистий робочий капітал) – це
різниця між валовою сумою активів та загальною сумою
поточних (короткострокових) пасивів підприємства. Чистий
оборотний капітал – це власні оборотні активи.
- власний обіговий капітал, який характеризує частину
оборотних активів, що сформована за рахунок власного
капіталу підприємства;
- залучений капітал – характеризує частину оборотних
активів, що сформована за рахунок залученого
підприємством товарного або фінансового кредиту як на
довгостроковій, так і на короткостроковій основі. Позиковий
капітал залучається у вигляді банківських кредитів та інших
форм, покриває додаткову потребу суб’єкта господарювання
в коштах
- абсолютно ліквідні активи, або оборотні активи у форму
готових засобів платежу (гроші на поточних рахунках у
банку та в касі);
- швидко ліквідні оборотні активи, до яких відносять усі
форми дебіторської заборгованості, крім безнадійної;
- низько ліквідні оборотні активи, до яких належать запаси
товарно – матеріальних цінностей у різних формах
- оборотний капітал з мінімальним ризиком: грошовий
капітал, поточні фінансові інвестиції;
- оборотний капітал з малим ризиком: дебіторська
заборгованість безсумнівна, виробничі запаси без неліквідів;
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- оборотний капітал з середнім рівнем ризику: готова
продукція, МШП;
- оборотний капітал з великим рівнем ризику: сумнівна
дебіторська заборгованість, залежалі виробничі запаси,
низько попитна готова продукція.
За матеріально-речовою - предмети праці: запаси, сировина, матеріали, паливо;
формою
- готова продукція і товари;
- грошові кошти і кошти в розрахунках.
За рівнем варіабельності - постійні оборотні активи – це які постійно перебувають у
розміру
розпорядженні підприємства, визначають мінімальну
потребу в них, що забезпечує господарську діяльність, є
основою постійного оборотного капіталу;
- тимчасові оборотні активи – обсяг яких коливається
відповідно до сезонних потреб виробництва та реалізації
його продукції або циклічних змін кон’юнктури ринку.

Оборотні активи виконують важливу роль в ефективному управлінні
підприємством. У зв’язку з цим вагомим є визначення економічної сутності
оборотних активів. Науковці і фахівці з бухгалтерського обліку досить часто
застосовують такі поняття, як «оборотний капітал», «оборотні кошти»,
«поточні активи», «оборотні засоби», однак єдиного розуміння немає, що не
впливає позитивно на існуючу систему обліку в Україні.
Отож, аналізуючи зазначене, можливо запропонувати визначення активів
підприємства, як ресурси, які знаходяться у володінні та користуванні
підприємства і мають свою вартість або є результатом раніше здійснених
операцій.
Таке визначення найбільш точно розкриває суть поняття «активи», з
дотриманням виконання таких основних вимог, як властивість мати вартість,
тобто мати грошову оцінку та приносити економічну вигоду підприємству.
Дослідження
показує відсутність існування єдиного методичного
підходу до визначення оборотних активів. Схематично це можливо
відобразити на рисунку 1.
Поточні активи

Оборотний капітал

Оборотні активи
підприємства

Оборотні засоби

Матеріальні
оборотні активи

Рисунок 1 - Схема відображення використання різних визначень
оборотних активів
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Отже для того, щоб матеріальні ресурси вважались активами, на думку
вітчизняних дослідників, потрібно виконання двох умов:
1) вони повинні контролюватись, знаходитись у володінні підприємства;
2) вони повинні мати достовірно визначену вартість у грошовому
вираженні.
Схематично у вигляді рисунку 2 представимо основні види оцінки
запасів, як вагомих складових оборотних активів будь-якого підприємства.
Дослідивши наукові погляди вчених міжнародного рівня, зазначимо, що
у міжнародній практиці кожне підприємство, враховуючи характер діяльності
та особливості технологій і організації господарських операцій, самостійно
вирішує питання поділу активів на оборотні та необоротні.
В Україні, відповідно до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку №1 поділ активів на оборотні та необоротні є
обов’язковим [8].
Види оцінки запасів

Оцінка запасів при
їх надходженні

Оцінка запасів при їх
вибутті

Первісна вартість

- Ідентифікована
собівартість;
- Середньозважена
собівартість;
- Собівартість
перших за часом
надходжень запасів
(ФІФО);
- Нормативних
затрат;
- Ціни продажу

Оцінка запасів на
кінець звітного
За найменшою:
- первісною вартістю
або
- чистою вартістю
реалізації

Рисунок 2 – Види оцінок запасів підприємства за ПСБО 9 «Запаси» [9]

-

Оборотні активи, як економічний потенціал, можуть існувати у формі:
грошових коштів;
еквівалентів грошових коштів;
виробничих запасів;
малоцінних та швидкозношуваних предметів;
незавершеного виробництва;
запасів готової продукції;
товарів;
поточних фінансових інвестицій;
дебіторської заборгованості юридичних або фізичних осіб;
короткострокових векселів одержаних;
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- витрат майбутніх періодів;
- поточних біологічних активів тощо.
Придбані за гроші для господарської діяльності оборотні активи
забезпечать у майбутньому додаткове надходження грошових коштів на
підприємство.
Основні положення обліку матеріальних оборотних активів
регламентовано П(С)БО 9 «Запаси» [9] та Планом рахунків бухгалтерського
обліку [4], якими сформульовано саме поняття запасів, їх склад, принципи
оцінки, облікова одиниця, рахунки обліку запасів та їх кореспонденція.
Таким чином, провівши наукове дослідження визначеної тематики,
підсумуємо та означимо те, що на підставі проведеного аналізу діяльності
підприємств України було виділено низку проблем, пов’язаних з визначенням
активів у цілому, так і оборотних активів, окремо. Дослідження виявило, що
на підприємствах активи розподіляються згідно структури звітного балансу,
затвердженого НП(С)БО 1 на три групи: необоротні активи, оборотні активи
та необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття. За такою
класифікацією віднесення активів до необоротних чи оборотних полягає у
визначенні терміну їх використання (більше одного року або операційного
циклу, якщо він довший за рік або менше одного року) та обсягу грошей, що в
них вкладені, а також напрямів їх використання: у власній господарській
діяльності використовуються необоротні активи або утримуються для
продажу, Наведене демонструє розбіжності і відмінності у визначенні в
нормативних джерелах та науковій економічній літературі понять оборотних
та необоротних активів. Вирішення зазначених протиріч потребує подальшого
дослідження визнання і класифікації оборотних активів підприємства.
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м.Вінниця
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ
КОНТРОЛЮ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
У статті описано особливості обліку основних засобів на
підприємствах з урахуванням сучасних економічних умов. Дано визначення
групи «основні засоби». Розглянуто основні нормативні акти, що регулюють
облік основних засобів, класифікацію бухгалтерського обліку основних засобів
та рахунки для їх обліку.
Ключові слова: основні засоби, облік, активи, контроль основних
засобів, П(С)БО, МСБО.
Постановка проблеми. Основна умова функціонування підприємств наявність основних фондів. Це вимагає ефективного використання основних
фондів та постійного моніторингу потреб управління виробництвом. Одним з
головних завдань обліку основних засобів є надання повної, правдивої та
неупередженої інформації про них.Ефективні заходи щодо стабілізації
економіки України та інтеграції її у світову економіку потребують принципово
нових підходів до управління основними фондами. Ринкові відносини
передбачають швидке реагування на зміни в економічній ситуації, що
пов'язано з управлінням основними фондами та його впливом на стан
виробництва та фінансово-господарську діяльність підприємств загалом.
Основним завданням бухгалтерського обліку є формування повної та
достовірної інформації про діяльність підприємства для внутрішніх та
зовнішніх користувачів. Важливою складовою цієї інформації є інформація
про стан активів, основна частина яких, як правило, є базовими активами, які
впливають на результати діяльності суб'єкта господарювання.
Однією з важливих проблем, з якою стикається система управління
сільськогосподарським підприємством, є створення ефективної системи
управління його майном на підприємстві. Ефективність такої системи
безпосередньо визначається якістю інформації, що використовується для
управління. Тому одне з найважливіших завдань, яке повинно ставитись при
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побудові системи ефективного та раціонального використання майна
сільськогосподарських підприємств – це отримання достовірної інформації
про рівень безпеки та ефективності використання основних фондів на
підприємстві.
Основні засоби відіграють важливу роль у бухгалтерському обліку будьякого суб'єкта господарювання, оскільки вони представляють найбільшу
частку в структурі активів підприємств. Надання якісних послуг вимагає
ефективного та раціонального використання основних фондів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку
теоретичних основ та методичних підходів до вирішення проблеми обліку та
контролю основних фондів та їх використання зробили Бутинець Ф.Ф.,
Виговська Н.Г., Загородній А. Г., Задорожний З. В., Крупка Я.Д., Огійчук
М.Ф., Рудницький В.С., Сопко В.В., СукЛ.К., ТкачН. О., УсачБ.Ф. та інші
вітчизняні і зарубіжні вчені й економісти. Однак дослідження адаптації
існуючих принципів та завдань бухгалтерського обліку до потреб ефективного
та раціонального використання основних засобів вимагає поглиблення у
напрямку їх адаптації до міжнародних принципів та вимог.
Метою статті є дослідження теоретичних та організаційних
аспектівобліку основних засобів та розробки системи контролю їх
ефективного використання на підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основні засоби є важливою
і складовою частиною фінансово-господарської діяльності будь-якого
підприємства, вони відіграють важливу роль, зокрема, в економічних
процесах, саме тому термінологія відіграє значну роль у відображенні
основних фондів у синтетичному та аналітичному обліку та врешті-решт у
звітності[1].
Наразі не існує єдиного визначення поняття «основні засоби» та їх
класифікації згідно чинного законодавства. Аналіз показує, що існує ряд точок
зору щодо тлумачення поняття «основні засоби».Основними нормативними
актами, що регулюють облік основних засобів в Україні є: Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та Податковий кодекс
України.
Оскільки все більше і більше суб'єктів господарювання хочуть перейти
до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, важливо також
проаналізувати суть основних засобів відповідно до міжнародного права.
Відповідно до П(С)БО 7, основні засоби – це матеріальні активи, які
підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі
виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в
оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціальнокультурних функцій, очікуваний термін корисного використання
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він
довший за рік)[2] .
Основні засоби класифікуються на земельні ділянки; капітальні витрати
на благоустрій землі, не пов'язані з будівництвом; будівлі, споруди та
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трансмісії; Машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади,
знаряддя праці (меблі); тварини; багаторічні насадження; інші основні засоби.
Згідно з МСБО 16, основні засоби – це матеріальні об’єкти, які
утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні
послуг для здавання в оренду або для досягнення адміністративних цілей;
використовуватимуть за очікуванням протягом більше одного періоду [3].
У Податковому кодексі України, основні засоби – це матеріальні активи,
у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр
(крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних
доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних
активів, вартість яких не перевищує 2500 грн., невиробничих основних засобів
і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких
перевищує 2500 грн. і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або
моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації)
яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік [1].
Аналізуючи наукову літературу з обліку основних засобів, ми можемо
зробити висновок, що більшість вчених під «основними засобами» розуміють
матеріальні активи підприємства. Усі джерела вказують на те, що основні
засоби слід використовувати тривалий час. Критерій цінності, за яким об’єкти
можна класифікувати як основні засоби, виділяється лише Податковим
кодексом України.
Одне з важливих питань - обґрунтування принципів обліку основних
засобів. Ці принципи є основою для розробки єдиних правил бухгалтерського
обліку та підготовки фінансової звітності в Україні. Бухгалтерський облік та
фінансова звітність в Україні базується на десяти основних принципах,
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» П(C)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». На
їх основі ми розглянемо характеристики принципів, на яких базується облік
основних фондів підприємств.
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Таблиця 1 – Принципи обліку основних засобів
Принцип
Обачність
Повне висвітнлення
Нарахування та
відповнідність доходінв і
витратн
Превалювання сутноснті
над формоюн
Історична (фактична)
собівартість

Характеристика
Вартість активінв та доходінв від їх викоринстання не може бути
завищенна, а вартіснть зобов’язань і витрат пов’язаних з
придбаннням основнних засобінв не може бути заниженна.
Всі основнні засоби, що належанть підпринємству, мають бути
відобрнажені у складі основнних засобінв.
Доходи, що були отриманні протягном звітнонго періодну від
реалізнації основнних засобінв, визначнаються за датою
нарахунвання.
Основні засоби мають визнавнатися в бухгалнтерському обліку
відповнідно до економнічної сутноснті господнарської операцнії, а
не лише виходянчи з юридичнної форми.
Основні засоби відобрнажаються в бухгалнтерському обліку за
вартіснтю витрат понесенних на їх придбанння, з урахувнанням
переоцнінки та зменшенння кориснності.
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Ці принципи є невід’ємною частиною методології бухгалтерського
обліку та є основою для розробки єдиних правил бухгалтерського обліку та
фінансової звітності в Україні. Не менш важливим при обліку основних фондів
є документація операцій з ними. Первинні документи повинні містити
достатню інформацію для характеристики об'єкта і повинні бути основою для
бухгалтерських записів. При цьому документи повинні слугувати правовою
основою доведення наявності предметів та проведення різних операцій з ними.
Відповідно до стадій руху основних засобів розглянемо типову
кореспонденцію рахунків із придбання, виготовлення та реалізації основного
засобу.
Таблиця 2 – Типова кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку
операцій з основними засобами
№ Зміст господарської операцнії
з/п
1.Придбання ОЗ у постачнальника на умовах поперендньої оплатин
1
Перераховано поперендню оплату за об’єкт ОЗ
2
Відображено податкновий кредит з ПДВ
3
Отримано ОЗ від постачнальника
4
Відображено суму ПДВ, пов’язану з придбаннням ОЗ
5
Зараховано залишкни за рахункнами
6
Оплачено інші витратни, пов’язані з придбаннням ОЗ
Віднесено на збільшнення первіснної вартоснті ОЗ інші витратни,
7
пов’язані з його придбаннням
8
Введено ОЗ в експлунатацію
2. Виготонвлення власнинми силами об’єкта ОЗ
Відображено придбанння запасінв і МШП для виготонвлення
1
об’єктів ОЗ
Списано вартіснть запасінв і МШП на первіснну вартіснть
2
створюнваного об’єкта ОЗ
Нараховано заробінтну плату виробнничим робітнникам,
3
безпоснередньо зайнятним виготонвленням (спорудженням)
об’єкта ОЗ
Нараховано ЄСВ на заробінтну плату виробнничих робітнників,
4
безпоснередньо зайнятних виготонвленням (спорудженням)
об’єкта ОЗ
Відображено вартіснть послуг (робіт) при залученнні
підряднників, а також вартіснть агрегантів, що входятнь до
5
компленктації об’єкта ОЗ, яку включенно до первіснної
вартоснті створюнваного об’єкта ОЗ
Нараховано амортинзацію інших ОЗ, безпоснередньо
6
задіянних у виготонвленні об’єкта ОЗ
7
Списано загальнновиробничі витратни
8
Виготовлений об’єкт ОЗ введенно в експлунатацію
3.Реалізація об’єкта ОЗ
Переведено об’єкт ОЗ до складу необорнотних активінв,
1
утримунваних для продажну:
списано нарахонваний знос
відображено залишкнову вартіснть об’єкта
2
Відображено дохід від продажну об’єкта ОЗ
3
Відображено нарахунвання податкнового зобов’язання з ПДВ
4
Списано баланснову вартіснть об’єкта
5
Отримано кошти від реалізнації
6

Віднесено на фінансновий резульнтат суми доходінв і витрат
у порядкну закритнтя відповнідних рахункнів
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Кореспонденція
рахункнів
Дебет
Кредит
371
641
152
644
631
377

311
644
631
631
371
311

152

377

105

152

20, 22

631

152

20, 22

152

661

152

651

152

631

152
152
10

131
91
152

131
286
377
712
943
311
712
791

10
10
712
641
286
377
791
943

Останнім часом виникають деякі проблеми, які негативно впливають на
процес управління підприємством, знижуючи ефективність використання
основних фондів.Зокрема, в організаційній частині виділяють упровадження
МСФЗ та відображення витрат на ремонт ОЗ; технологічна частина –
поліпшення первинного обліку та створення єдиної інформаційної системи; в
документальній частині – це організація форм первинної документації.
Для усунення наявних недоліків у перевірці основних засобів та
підвищення ефективності їх контролю в майбутньому може бути проведена
внутрішня перевірка основних засобів.
Контроль за використанням основних засобів полягає в розробці
системи заходів, спрямованих на підвищення коефіцієнтів рентабельності і
виробничої віддачі основних засобів. На основі контрольної інформації
визначаються резерви ефективного використання основних засобів —
зниження потреб у них за рахунок підвищення коефіцієнтів їхнього
використання в часі і потужності, оскільки між цими двома показниками існує
зворотна залежність. Критеріями ефективності використання основних засобів
є: рентабельність (відношення суми прибутку до середньої вартості основних
засобів) та фондовіддача (відношення обсягу зробленої або реалізованої
продукції до середньої вартості основних засобів). Звідси ефективність
використання основних засобів є важливим фактором оптимізації собівартості
продукції, що впливає на фінансовий результат діяльності підприємства.
Основними завданнями контролю основних засобів є: контроль
наявності основних засобів і нематеріальних активів; оцінка відповідності
документального оформлення і відображення в обліку операцій по руху
основних засобів, нематеріальних активів та інших прибуткових вкладень у
нематеріальні цінності відповідно до чинного законодавства; оцінка
ефективного використання основних засобів і нематеріальних активів
підприємства; оцінка своєчасності ремонту основних засобів; якісна і
кількісна оцінка основних засобів і нематеріальних активів; правильність
нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів і
відображення операцій в обліку. Саме тому, контроль за ефективним
використанням основних засобів можна розглядати як заходи щодо
скорочення потреби в обсязі їхнього фінансування і підвищення темпів
економічного розвитку підприємства за рахунок раціонального використання
власних фінансових ресурсів[5].
Основні засоби мають істотний вплив на діяльність підприємства в
цілому, тому контроль за станом їх збереження, доступності та ефективністю
використання повинен бути ретельним, повним, надійним, обґрунтованим та
відповідати чинному законодавству.Ефективна політика внутрішнього
контролю та ряд заходів, спрямованих на вдосконалення процесу контролю,
допоможуть вдосконалити організацію та методологію контролю за
основними фондами, збільшити їх інформаційний зміст та прогнозувати
ефективність їх використання на підприємстві.
Висновки.Тому, вивчивши інформацію, можна визначити шляхи
вдосконалення обліку основних засобів:
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1. Оптимальний вибір бухгалтерської інформації, яка забезпечить
виконання завдань, якіставлять перед обліком основних засобів.
2. Розробка та впровадження спрощених схем робочого процесу, які
дозволять своєчасно виконувати завдання при мінімальних витратах праці,
матеріальних та фінансових ресурсів.
3. Вдосконалення змісту та складу засобів масової інформації обліку
основних засобів.
4. Здійснення повної комп’ютеризації обліку основних засобів. Це
пов’язано з необхідністю оперативного отримання інформації про рух
основних фондів, своєчасного та правильного розрахунку сумм амортизації,
визначення з носу відповідно до встановлених стандартів тощо.
5. Вдосконалення та відображення переоцінки основних засобів у
бухгалтерському обліку. Вважається недоцільним результати переоцінки
основних засобів відображати як витрати або доходи звітного періоду, бо суть
цієї операції полягає не у зміні результатів господарської діяльності
підприємства, а у визначенні реальної вартості об’єкта.Це робить доцільним
відображення переоцінки та переоцінки основних засобів, як зміни на рахунку
надлишкового капіталу.
6. Покращення методу амортизації.Це проблемне питання можна
вирішити наступними шляхами: по-перше, необхідно визначити адекватний
термін корисного використання об’єкта, який би не впливав на викривлення
інформації про основні засоби у фінансовій звітності; по-друге, встановити
необхідність нарахування амортизації після місяця, в якому об’єкт основних
засобів було введено в експлуатацію.
Список використаних джерел:
1.
Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-УІ. URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
2.
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон
України від 16.07.1999р. №996-ХІУ (зі наступними змінами і доповненнями).
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14
3.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні
засоби»/
URL:http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id
=92408
4.
Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський словник / Ф. Ф. Бутинець. –
Житомир: ПП «Рута», 2014. – 224 с.
5.
Харченко В.М., Контроль основних засобів і шляхи його
вдосконаленняКонтроль основних засобів і шляхи його вдосконалення. Наука
та інновації.2016URL:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10164/2/Харченко%20
Д.В.%20Кваліфікаційна%20робота.pdf.
н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

140

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
__________________________________________________________________
УДК657.005.921
Беляєва К.С.
здобувач освітнього ступеня «Магістр»,
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
ОЦІНКА СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ ФОРМУВАННЯ І
РОЗМІЩЕННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Стаття присвячена дослідженнюсистеми бухгалтерського обліку як
інформаційного забезпечення контролю формування і використання капіталу
у системі управління підприємства. Також визначено основне джерело
інформації власного капіталу, його місце у балансі та на плані рахунків.
Розглянуто бухгалтерські записи щодо формування, збільшення та зменшення
капіталу. Визначено основні первинні документи, в яких відображається
інформація з наявності та руху власного капіталу.
Ключові слова: власний капітал, зареєстрований капітал, неоплачений
капітал, вилучений капітал, резервний капітал, додатковий капітал,
нерозподілений прибуток.
Постановка проблеми.Інформаційною базою для підбиття підсумків
фінансово-економічних показників будь-якого суб'єкта є бухгалтерський
облік, який відображає всі останні економічні перетворення в Україні. На
сьогодні, в період глобалізаційних процесів, ряд питань, які призначені для
ведення обліку, збільшується. Тому існує нагальна потреба в поліпшеному
управлінні бухгалтерського обліку як інформаційної системи, що покращить
якість облікової інформації, її обробку та зберігання, що є необхідною умовою
ефективного управління підприємства. Якщо основні джерела формування
активів підприємства – це власні кошти, тобто власний капітал, та позикові
кошти, відповідно позиковий капітал, то надзвичайну актуальність набуває
оцінка та покращення ведення бухгалтерського обліку як інформаційного
забезпечення контролю та аналізу формування і розміщення капіталу у системі
управління підприємства.
Цілі статті.Мета статті полягає у дослідженні значення системи
бухгалтерського обліку при формуванні інформаційного забезпечення аудиту
управління капіталом та його структурою в ринкових умовахекономічність,
обґрунтування інформаційної бази для просування ефективності застосування
капіталу для забезпечення фінансової стійкість підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням оцінки місця
бухгалтерського обліку в інформаційній системі аудиту формування,
використання, розміщення власного капіталу присвячена велика кількість
наукових праць. Серед науковців, які працювали над цією темою, такі вчені,
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якВисіцька І.В. [1], Денисенко Д.С. [2], Жукевич С.М., Самойлова Т.А.,
Калюга Є.В. та багато інших. Однак є низка питань, які пов'язані між собою з
формуванням та обробкою даних бухгалтерського обліку як інформаційного
забезпечення управління та його комплексної ролі аналізу в контексті
вивчення фінансового стану, потребують подальшого вивчення та
вдосконалення.
Виклад основного матеріалу.Дослідження облікового забезпечення
користувачів інформації є одним із вирішальних умов щодо ефективного
управління підприємством. Прийняття управлінських рішень, пов’язаних із
власним капіталом, вимагає подання інформації, що розкриває наявність та
рух складових капіталу за певний звітний період. Система обліку капіталу має
забезпечувати систематизацію й узагальнення вихідної інформації про всі
зміни у складі власного капіталу, а також формування звітності на основі
отриманих результатів. Для аналізу величини власного капіталу основним
джерелом інформації виступає річна фінансова звітність:
- Баланс (звіт про фінансовий стан) – статистичний документ, що
відображає фінансовий стан підприємства на певний момент часу.Головна
його мета – відобразити фінансову стабільність чи нестабільність
підприємства. Він демонструє, чим володіє підприємство (активи) і як саме
фінансується володіння активами (пасиви);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – статистичний
документ про доходи, витрати та прибуток суб’єкта господарювання;
- Звіт про рух грошових коштів – звіт про надходження і видатки
грошових коштів та їх еквівалентів у результаті всіх видів діяльності суб’єкта
господарювання за звітний період;
- Звіт про власний капітал документ, що розкриває інформацію про зміни
у власному капіталі протягом звітного року[3].
Для обліку власногокапіталу передбачений 4 клас рахунків. У балансі
власний капітал відображається у І розділі пасиву.
Бухгалтерський облік зареєстрованого капіталу розпочинається з дати
реєстрації суб’єкта господарювання в Державному реєстрі суб’єктів
підприємницької діяльності й закінчується в день його виключення з даного
реєстру. Первинною вартістю майна, внесеного як внесок до зареєстрованого
капіталу у обліку, визнаєтьсяузгоджена власниками їх вартість враховуючи
відповіднівитрати. У товаристві з обмеженою відповідальністю розмір
зареєстрованого капіталу не може бути менший ніж 100 мінімальних
заробітних плат.
Для підсумкуінформації про стан та рух зареєстрованого
капіталупризначений рахунок 40 «Зареєстрований капітал». За дебетом цього
рахунку можемо побачити зменшеннякапіталу, а за кредитом – його
збільшення.
Кредитове сальдо на рахунку 40 має відповідатирозміру зареєстрованого
капіталу, який вказаний у статутних документах підприємства. Аналітичний
облік цьогокапіталуведеться за кожнимзасновником.
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Зареєстрований капітал створюється за рахунок вкладів у вигляді:
грошей, будинків, споруд, обладнання, ціннихпаперів, прав користування
землею, водою, інтелектуальної власності. Забороняєтьсявикористовувати для
формування зареєстрованого капіталу бюджетні кошти, засоби, отримані в
кредит абопід заставу[1, с. 5]. Формування зареєстрованого капіталу та його
збільшення відображається такими бухгалтерськими записами (табл. 1).
Таблиця 1 – Бухгалтерські записи щодо формування та збільшення
зареєстрованого капіталу
№
з/п
1.

2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

4.
4.1.

4.2.
4.3.

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Свідоцтво
про
реєстрацію,
статут
підприємства
Здійснено внески до зареєстрованого капіталу:
грошовими коштами
Касовіордери,
платіжнідоручення,
виписки банку
основнимизасобами
Акт ОЗ - 1
інтелектуальноювласністю та ІНМА Акт ОЗ - 1
ціннимипаперами
Акт
матеріальнимицінностями
Акт, накладна
Збільшення
зареєстрованого Свідоцтво, Зміни до
капіталузгідно з внесенимизмінами статут
до статуту
Збільшення зареєстрованого капіталу за рахунок:
додатковихвнесківгрошовими
Касовіордери,
коштами
платіжнідоручення,
виписки банку
нерозподіленого прибутку
Витяг
з
протоколу
зборів засновників
дивідендів, нарахованихучасників
Витяг
з
протоколу
зборів засновників

Кореспонденція
рахунків
Дт
Кт

Зареєстровано статут

46

40

30, 31

46

10
12
14
20, 22
46

46
46
46
46
40

30, 31

46

443

46

671

40

Зменшення зареєстрованого капіталувідбувається при виході,
виключенніучасниказі складу засновників суб’єкта господарювання, а
такожінших умов передбаченихрішенням зборів засновників (табл. 2).
Таблиця 2 – Бухгалтерські записи щодо зменшення зареєстрованого
капіталу
№
з/п
1.

Підстава
(документ)

Зміст господарської операції
Зменшеннякапіталу
поверненнівнесківучасникам

при Витяг
з
протоколу зборів

Кореспонденція
рахунків
Дт
Кт
40

672

Для обліку капіталу у дооцінкахвикористовується рахунок 41 «Капітал у
дооцінках». За кредитом даного рахунку спостерігається збільшення капіталу,
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а за дебетом – його зменшення. У балансі капітал у дооцінках відображається
окремим рядком у І розділі пасиву.
Неоплачений капітал є одним ізскладовихвласногокапіталу, який
відображається на рахунку 46 «Неоплачений капітал». За дебетом цього
рахунку відображаєтьсязаборгованість засновників товариства за внесками до
зареєстрованого капіталу, за кредитом – погашеннязаборгованості. Даний
рахунок являєтьсяконтрарним, щорегулює рахунок 40 у бікзменшення.
Різницяміжзареєстрованою сумою і неоплаченоюзасвідчуєфактичнівнески
засновників до зареєстрованого капіталу[7, с.113].
Оплата внесків засновників повинна проводитися не пізніше ніж через
рікпісля реєстрації. У разінесплатинеобхідно: абозменшити суму
зареєстрованого капіталу;аболіквідуватипідприємство.
Для узагальненняінформації про вилучений капітал передбачено рахунок
45 «Вилучений капітал». За дебетом цього рахунку відображається вартість
акційвласноїемісії за цінамипридбання, викупленихакціонерамитовариств у
своїхакціонерів, за кредитом – вартість анульованихабоперепроданихакцій за
номінальною вартістю. Аналітичний облік даного капіталуведуть за видами
акцій, внесківіншоговилученогокапіталу [1, с. 6].
Для обліку зареєстрованого, неоплаченого, вилученогокапіталу
передбачений Журнал № 7, Журнал-ордер № 13.
Для узагальненняінформації про рух та розміри резервного
капіталупризначено рахунок 43 «Резервний капітал». За кредитом даного
рахункуспостерігаєтьсястворення резерву за рахунок чистого прибутку, а за
дебетом – використаннякапіталу(табл. 3) [2, с. 315].
Синтетичний облік ведеться у Журналі № 7 чиЖурналі-ордері № 12,
аналітичний – за його видами і напрямкамивикористання.
Для обліку додаткового капіталупередбачено рахунок 42 «Додатковий
капітал».
За
кредитом
вказаного
рахунку
відображаєтьсянадходженнякапіталу, а за дебетом – його використання.
Таблиця 3 – Бухгалтерські записи щодо обліку резервного капіталу
№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Зміст господарської операції

Підстава
(документ)

2
Формування капіталу за рахунок
нерозподіленого прибутку
Створення резервного капіталу за
рахунок додаткового
Спрямування резервного капіталу для
поповнення зареєстрованого
Покриттязбитків
за
рахунок
резервного капіталу
Нарахуваннядивідендів
за
привілейованимиакціями

3
Витяг з протоколу
зборів засновників
Витяг з протоколу
зборів засновників
Витяг з протоколу
зборів засновників
Витяг з протоколу
зборів засновників
Витяг з протоколу
зборів засновників

Кореспонденція
рахунків
Дт
Кт
4
5
443

43

42

43

43

40, 46

43

442

43

671

Для обліку суми нерозподіленого прибутку поточного і минулогороків,
такожвикористання прибутку в поточному роціпередбачено рахунок 44
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«Нерозподіленіприбутки (непокриті збитки)». За кредитом 44 рахунку
відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, а за дебетом –
збитки і використання прибутку.
Використовуютьтакіпроведення з обліку нерозподіленого прибутку
(табл.4). Для синтетичного і аналітичного обліку прибутку та його
розподілувикористовується Журнал № 7 або Журнал-ордер № 15.
Таблиця 4 – Бухгалтерські записи щодо обліку нерозподіленого прибутку
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Підстава
(документ)

Зміст господарської операції
Списано фінансовий результат на
нерозподілений прибуток
Списано фінансовий результат на
непокриті збитки
Нараховано дивіденди за рахунок чистого
прибутку
Використано прибуток на виплату премії
за випущенимиоблігаціями
Нерозподілений прибуток спрямовано на
збільшення зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу

Кореспонденція
рахунків
Дт
Кт

Бух.довідка

79

441

Бух. довідка

442

79

443

671

443

522

443

40

443

43

441

443

442

443

43, 42

442

Рішення зборів
засновників
Рішення зборів
засновників
Рішення зборів
засновників
Рішення зборів
засновників
Списано суму прибутку за рахунок Бух. довідка
нерозподіленого прибутку
Списано суму прибутку на збільшення Бух. довідка
непокритого збитку
Списано непокриті збитки за рахунок Рішення зборів
резервного і додаткового капіталу
засновників

За даними усіх розглянутих рахунків формується Звіт про власний
капітал, щодозволяє детально проаналізуватизміни у власному капіталі, які
відбулись за звітнийрік, і визначитиможливіперспективироботи.
Для здійснення аудиторської перевірки аудитору слід нормативне
інформаційне забезпечення, а саме: Закон України «Про бухгалтерський облік
та фінансовузвітність в Україні» [5]; Закон України «Про господарські
товариства» [6]; Закон України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» [4];НПСБО 1 «Загальнівимоги щодо фінансової
звітності» [3].
Із
метою
проведенняякісного
аудиту
формування
та
розміщеннякапіталудоцільновикористовуватирізні
джерела
інформації,
зокрема: первинні документи, регістри синтетичного й аналітичного обліку,
машинограми, фінансовазвітність.
Отже, немає сумніву, щоодне з основних джерел інформації в управлінні
підприємством є бухгалтерський облік. Аналізуючи управління капіталу
підприємства,слід помітити, що саме бухгалтерський облік створює точну і
достовірну бухгалтерську інформацію про динаміку та стан структури
власного капіталу, який є основою здійснення аналізу та контролю
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результативності використання капіталу підприємства та своєчасне прийняття
управлінських рішень.
Тому, для підвищення якості облікової інформації,доцільного
інформаційного
забезпечення
процесів
управління,
відповідності
національним та міжнародним стандартам управління бізнесом,
переважнимзавданнямв бухгалтерському обліку є його автоматизація та
впровадження новітніх інформаційних технологій.
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Вінницький торговельно-економічний інституту КНТЕУ
м. Вінниця
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВОГО
СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
У статті розглядається суть аудиту фінансового стану компанії,
послідовність проведення перевірки та ключові показники, необхідні для
аналізу фінансового стану компанії, методології та рекомендацій щодо
вдосконалення фінансового стану компанії.
Ключові слова: аудит, фінансовий стан, фінансові показники, форми
звітності, методи аудиту.
Аудит фінансового стану включає в себе оцінку облікової та іншої
економічної інформації шляхом вивчення існуючих зв’язків та взаємозв'язків
між показниками. Метою фінансової перевірки компанії є:
• визначення суті та характеру ділової активності;
• виявлення можливих зон навмисних помилок у звітності;
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оцінка фінансово-господарських перспектив компанії та способів, її
роботи в майбутньому;
• оцінка стану бізнесу.
Аудит - це незалежна перевірка річної фінансової звітності
комерційного підприємства уповноваженими особами (аудиторами) з метою
підтвердження його достовірності для державних податкових органів та
власників. Іншими словами, аудит - це практична допомога керівництву та
економічним службам підприємства у веденні справ та управлінні його
фінансами, а також
налагодження бухгалтерського фінансового і
управлінського обліку, надання різних консультацій. Аудит також пропонує
можливість оцінки майна під час приватизації та при акціонуванні
підприємств різних форм власності. Проблеми, що стосуються аудиту
фінансового стану підприємства та ефективності його аналізу були темою
багатьох публікацій, в тому числі роботи Г.І. Кіндрацької, М. С. Білик, А. Г.
Загородого, П.Я. Поповича, Г.І. Андрєєва та багато інших.
Поточна ситуація в Україні вимагає такої організації незалежного
контролю, який би сприяв обґрунтованості управлінських рішень на основі
врахування знайдених порушень у бухгалтерському обліку, фінансовій та
податковій звітності. Тому найбільш нагальною проблемою сьогодні є аудит
фінансового стану підприємства. Так як проведення цього аналізу дозволяє
виявити слабкі та сильні сторони підприємства та запропонувати вибір
найбільш раціонального управлінського рішення. Це вбереже підприємство
від банкрутства, підвищить незалежність та ліквідність підприємства, залежно
від поточної економічної ситуації [1, с. 3]. У ринковому середовищі аналізу та
аудиту підлягає кожен суб’єкт господарювання, що спонукає підприємців
відповідально ставитися до виконання своїх обов’язків. З іншого боку,
усуваються умови, що викликають безгосподарність. У цьому випадку аудит
призначений для виявлення таких явищ та сприяння їх усуненню, в той час як
реалізується профілактична функція.
Інформаційна функція полягає в тому, що інформація, отримана під час
аудиту, є основою для виявлення резервів для підвищення ефективності
роботи підприємства та для прийняття відповідних рішень та коригувальних
заходів, що забезпечують належне функціонування об'єкта, що перевіряється.
Під час аудиту виявляються не тільки слабкі сторони, але й позитивні сторони
діяльності. Останні, як передовий досвід, можуть стати надбанням інших
суб'єктів господарювання, завдяки чому реалізується мобілізуюча функція
аудиту [3, с. 4].
Важливо організувати процес аудиту у визначеному порядку. Доцільно
проводити аудит поетапно, в такому порядку:
Стадії аудиту (етапи):
1. Попередня перевірка діяльності замовника.
2. Створення плану перевірки.
3. Огляд системи обліку та внутрішнього контролю.
4. Аналітична перевірка фінансової інформації.
5. Вибірковий огляд - отримання аудиторських свідчень.
•
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6. Підсумковий огляд фінансової звітності.
7. Підготовка аудиторського звіту.
При перевірці фінансового стану підприємства вважаємо за необхідне
розрахувати наступні показники:
платоспроможність та ліквідність - характеризують фінансову здатність
підприємства погашати борги, покриття підприємством позичкових коштів;
прибутковість - надає можливість порівняти отриманий прибуток з вкладеним
капіталом, тобто міру ефективності авансованого у виробництво і реалізацію
капіталу;
ділова активність - характеризує кругообіг засобів підприємства;
фінансова стійкість - характеризує співвідношення власних і залучених
коштів.
У набір економічних показників, що характеризують фінансовий стан і
діяльність підприємства, входить розрахунок наступних груп показників:
фінансової стійкості, платоспроможністі, ділової активності, рентабельності
[2].
Методика аналізу полягає в наступному:
• ознайомитися з результатами роботи підприємства;
• розрахувати ключові показники;
• порівняти розраховані значення з нормативними;
• віднести підприємство до певного класу відповідно до його фінансового
становища.
Джерела платоспроможності (ліквідності) відображають здатність
клієнта погашати короткострокову заборгованість своїми засобами. При
розрахунку цих показників в якості основи розрахунку використовуються
короткострокові зобов'язання.
Показники ділової активності показують, наскільки ефективно клієнт
використовує свої кошти. До них відносять різні показники оборотності.
Показники рентабельності характеризують прибутковість підприємства,
що розраховується як відношення отриманого чистого прибутку до
витрачених коштів.
Одним з найбільш важливих показників підприємства є коефіцієнт
ліквідності. Аудитор визначає ліквідність компанії виходячи із загальної суми
поточних активів. Однак на ліквідність підприємства можуть впливати
виняткові обставини. У цих випадках аудитор повинен розрахувати показник
ліквідності, який визначає термінову можливість погашення короткострокової
заборгованості. Це визначається на основі співвідношення легкореалізованих
активів, коштів і дебіторської заборгованості, а також короткострокових
зобов'язань.
Оборотний капітал може складатися з власних і залучених коштів,
співвідношення яких визначає його структуру. Фінансовий ризик
збільшується при зменшенні частки власних коштів (капіталу).
Вивчення структури джерел фінансування підприємства дає змогу
аудитору отримати інформацію про розширення або звуження діяльності
підприємства. Скорочення короткострокових кредитів і збільшення власного
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капіталу можуть бути доказом згортання діяльності підприємства.
При розрахунку показників платоспроможності, ліквідності та обсягу
оборотних коштів визначаються дебіторська заборгованість і запаси. Від того,
як швидко вони перетворюються в готівку, залежить фінансовий стан
підприємства та його платоспроможность. З метою визначення цієї ситуації на
підприємстві
обчислюється
оборотність
рахунків
дебіторів,
що
розраховується як відношення виручки від реалізації до суми заборгованості.
Чим вищий цей показник, тим швидше дебіторська заборгованість
перетворюється у готівку [5, с. 2].
Фінансовий стан підприємства може бути стійким, нестійким, кризовим.
Здатність підприємства своєчасно здійснювати платежі і фінансувати свою
діяльність на розширеній основі вказує на стійке фінансове становище. Стійке
фінансове становище компанії залежить від результатів виробничої, а також
від комерційної та фінансової діяльності.
Джерелами інформації для аналізу фінансового стану підприємства є
фінансова звітність:
«Баланс», Ф № 1;
«Звіт про фінансові результати», Ф № 2;
«Звіт про рух грошових коштів», Ф № 3;
«Звіт про акції», № 4.
Крім фінансової звітності використовується інша інформація, яка
доступна тільки персоналу підприємства, зокрема, планово-нормативна
(фінансовий план, нормативи), конструкторсько-технологічна інформація,
позаоблікова інформація (маркетингові дослідження, закони, інструкції,
експертна інформація та ін.), тощо[4, с. 2-4].
При складанні підприємствами фінансової звітності, вони можуть
використовувати бланки форм старого зразка. У цьому випадку аудитору для
перевірки фінансового стану слід користуватися старими формулами для
знаходження коефіцієнтів основних показників фінансового стану. При цьому
аудитор повинен надати рекомендацію підприємству формувати фінансову
звітність в нових формах.
Складаючи фінансову звітність бухгалтер повинен врахувати
законодавчо-нормативні зміни щодо складання, подання, повноти та
правильності відображення показників фінансової звітності.
При проведенні аналізу можуть бути використані різноманітні прийоми,
від простого порівняння показників до економіко-статистичних методів.
У випадках, якщо в результаті аналізу встановлюють незвичайні
відхилення, потрібно детально їх дослідити, опитати персонал підприємства
про причини, розглянути необхідність проведення додаткових процедур
(інвентаризації, зустрічні перевірки документів, арифметичні перерахунки та
ін.).
Вибіркове обстеження, тобто проведення самостійних аудиторських
процедур, здійснюють для одержання в достатньому обсязі аудиторських
свідчень (доказів), на підставі яких складається аудиторський висновок про
достовірність фінансової звітності. Цей етап є найбільш відповідальним і
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істотним. Тому тут потрібно чітко визначити об'єкти перевірок, обсяги
аудиторської вибірки, джерела інформації, прийоми та методи аудиторських
процедур, про що буде йтися далі.
У світовій практиці широко використовують нормативні значення,
визначені на основі чималої багаторічної практики аналізу діяльності
підприємства. На жаль, сьогодні в Україні звернутися до аналогічної практики
немає можливості. З іншого боку, використовувати для оцінки в умовах
України (умовах нерозвиненого вітчизняного фондового ринку, поширення
«тіньового» сектору) набір індикаторних показників, що використовуються за
кордоном, неможливо через те, що вони відбивають зовсім інше середовище
господарювання. Тому доцільно порівнювати фінансові показники, що
характеризують діяльність підприємства, не з
нормативними значеннями, а з:
• середніми значеннями аналогічних показників, розрахованими для
сукупності підприємств кожної галузі, які виробляють основну частку її
продукції;
• середніми значеннями таких показників, визначеними в цілому по
всьому обсягу випуску відповідної галузі;
• значеннями показників, рекомендованих у працях українських
дослідників, які відповідають вимогам безпечного функціонування;
• показниками діяльності найкращих підприємств тощо.
Огляд фінансової інформації здійснюють на завершальній стадії аудиту
по всіх зібраних фактах і матеріалах аудиторських обстежень.
Всеохоплюючий огляд дає можливість визначити, виходячи з принципу
суттєвості, чи складена фінансова звітність відповідно до чинного порядку, чи
відповідає вона фактичному стану справ на підприємстві, чи розкриті всі
питання у
звітності належним чином, чи відповідає фінансова звітність вимогам закону
та іншим нормативним актам. Висновки, зроблені на основі багатьох тестів,
пов'язаних з вивченням звітності, дозволяють сформулювати аудиторський
висновок.
Підготовка аудиторського звіту - це кінцева мета аудитора, якою є
аудиторське судження про достовірність фінансової інформації, а також
розробка рекомендацій, надання порад щодо виправлення допущених
помилок і ліквідації виявлених недоліків[1, с. 8].
Слід зазначити, що аудитор при перевірці фінансового стану
підприємства досліджує не тільки фактичну стабільність, платоспроможність
і ліквідність підприємства, але і перспективу підвищення ділової активності та
ефективності господарювання.
На сьогоднішній день відсутня єдина методологія оцінки фінансового
стану підприємств на основі форм річної звітності, складеними за
національними стандартами бухгалтерського обліку. У зв'язку з цим
актуальним буде рішення спірних питань у галузі методології фінансового
аналізу та оцінки фінансового стану.
Підводячи підсумки, слід зазначити, що для нормального
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функціонування підприємства у своїй практиці повинні використовувати
різноманітні прийоми і способи проведення аудиту. Таким чином, вони
зможуть уникнути проблем під час перевірки підприємства, зменшити
кількість помилок в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, надавати
внутрішнім і зовнішнім користувачам правдиву, повну і достовірну
інформацію про діяльність підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інституту КНТЕУ
м. Вінниця
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО
КОНТРОЛЮ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто основні аспекти організації та методики внутрішнього
контролю матеріальних витрат, сформовано організаційно-інформаційну
модель
контролю
матеріальних
витрат
сільськогосподарського
підприємства, яка включає в себе чотири блоки: об’єкти контролю,
інформаційні джерела, методичні прийоми, методи (способи) узагальнення
результатів.
Ключові слова:внутрішній контроль, матеріальні витрати, виробничі
витрати, організаційно-інформаційна модель контролю.
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання досягнення
високих показників діяльності, підвищення ефективності використання
матеріальних ресурсів, збереження та нарощування майна підприємства
досягається завдяки належній організації управлінського механізму,
невід’ємною складовою якого є система контролю. Втім, на сьогодні питання
організації внутрішнього контролю на підприємстві державою не
врегульовані, а тому це питання належить до сфери діяльності власника
підприємства і керівництва [2, с. 37].
Контроль за матеріальними витратами є найважливішою умовою
збереження власності підприємства. Дані бухгалтерського обліку
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підприємства повинні містити інформацію для знаходження резервів
зниження собівартості продукції, для раціонального використання матеріалів,
зниження норм витрати, забезпечення належного зберігання матеріалів, їх
збереження [5, с. 914].
Постановка завдання. Метою контролю матеріальних витрат є
підтвердження достовірності відображення інформації про матеріальні
витрати в системі рахунків бухгалтерського обліку та звітності, а також
розробка системи заходів, спрямованих на їх скорочення та оптимізацію.
Виклад основного матеріалу дослідження.Основними завданнями
контролю виробничихвитрат є:встановлення законності проведених операцій
із запасами;перевірка організації складського господарства, стану збереження
запасів;перевірка правильності та ефективностівикористання матеріальних
ресурсів;перевірка дотримання правил відпускання запасів; оцінка системи
внутрішнього контролю за використанням запасів у виробництві;оцінка
повноти і правильності відображення господарських операцій з МПЗ у
бухгалтерському обліку і звітності[5, с. 915].
Об’єктами контролю матеріальних витрат є доцільність їх здійснення,
документування та облікове відображення. До суб’єктів контролю відносять
управлінський персонал (керівник, головний бухгалтер, аналітик) або особи,
які уповноважені здійснювати контрольні процедури.
Контроль існує на будь-якому підприємстві, але організовується по
різному за структурою та методами. Організація внутрішньогосподарського
контролю покладена на керівника підприємства. На підставі затвердженого
плану працівники, зайняті управлінням, здійснюють поточний контроль за
діяльністю підрозділів. За результатами контрольних перевірок керівництво
підприємства приймає рішення про усунення причин, що негативно
впливають на діяльність підприємства [2, с. 38].
В процесі здійснення виробничо-господарської діяльності у кожного
підприємства формується комплексний підхід до організації та проведення
внутрішнього контролю витрат. За етапами проведення контрольних процедур
можна виділити попередній, поточний та наступний контроль.
Здійснення попереднього контролю передує господарській операції, що
дає можливість обґрунтувати економічну доцільність понесення матеріальних
витрат на виробництво продукції, запобігти недоцільним витратам,
безгосподарності та марнотратству. До функцій попереднього контролю варто
віднести: складання кошторисів накладних витрат підприємства; закріплення
відповідальних за їх дотриманням; розробка прогресивних норма
матеріальних витрат; визначення оптимального розміру витрат на
виробництво продукції. В нинішніх умовах господарювання попередній
контроль відіграє важливу роль при прийняття управлінських рішень, коли
необхідно попередньо оцінити господарські операції на предмет їх законності,
доцільності й економічності.
Поточний контроль покликаний оперативно виявляти та усувати виявлені
порушення під час виконання господарських операцій та виробничих завдань.
Наступний контроль характеризується більш повним і глибоким підходом до
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вивчення фінансово-господарської діяльності, тобто це виявлення неякісних
за критеріями законності та доцільності документів, а також визначення
ступеня їх випливу на достовірність інформації, узагальненої у звітності.
Схематично етапи внутрішньогосподарського контролю матеріальних
витрат представлено на рис. 1.
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Рисунок 1 - Етапи проведення внутрішнього контролю матеріальних
витрат підприємства
На початковій стадії контролю матеріальних витрат підприємства
необхідно сформувати завдання та цілі перевірки, обрати методи і прийоми
контролю, розробити програму, а також визначити безпосередніх виконавців
контрольних процедур та визначити строки їх проведення.
На другому етапі перевірки виявляється вплив на рівень матеріальних
витрат і формування собівартості продукції за такої організації та методології
обліку, коли причини змін собівартості, допущених перевитрат і відхилень та
отримання економії засобів проявляється в щоденному процесі виконання
плану на підставі первинної документації і поточних облікових засобів.
Систематичний контроль за діяльністю сільськогосподарського підприємства
дає змогу контролювати виконання встановлених норм [1, с. 47].
На третьому етапі відбувається безпосередньо перевірка відповідності
даних первинного, поточного та підсумкового обліку. При перевірці стану
бухгалтерського обліку на предмет повноти та достовірності відображення
інформації про матеріальні витрати в обліковій системі підприємства
застосовується ряд контрольних процедур.
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На наступному етапі контролю матеріальних витрат необхідно
забезпечити виконання положень Наказу про облікову політику, який би
враховував порядок розподілу накладних витрат, обґрунтування методів
списання виробничих запасів, поглиблення аналітики за рахунок відкриття
рахунків
третього
та
четвертого
порядків,
розробка
форм
внутрішньогосподарської звітності.
На завершальному етапі результати проведеної контрольної роботи
підлягають систематизації та аналізу виявлених порушень. За результатами
проведеної перевірки системи бухгалтерського обліку матеріальних витрат на
сільськогосподарському підприємстві формується висновок про виявленні
відхилення та встановлені порушення, а також наводяться рекомендації щодо
поліпшення бухгалтерського обліку матеріальних витрат і підвищення рівня
внутрішнього контролю за ними.
Контрольна діяльність за витратами на виробництво продукції (робіт,
послуг) у сільськогосподарських підприємствах повинна бути, переважно,
спрямована на застосування таких методів контролю, які б забезпечували
надійне попередження і своєчасне виявлення фактів господарських порушень,
пов’язаних з використанням (псуванням) мінеральних добрив; оплати послуг
і робіт, виконаних сторонніми організаціями; нафтопродуктів; насіння і
посадкового матеріалу; електроенергії; запасних частин, ремонтних та
будівельних матеріалів [3, с. 256].
За результатами проведеного дослідження сформовано організаційнометодичну модель внутрішнього контролю матеріальних витрат, яка включає
в себе чотири блоки: об’єкти контролю, інформаційні джерела, методичні
прийоми, методи (способи) узагальнення результатів (табл. 1).
Висновки.Таким чином, на підприємствах, зайнятих вирощуванням
сільськогосподарських культур доцільно, насамперед, контролювати витрати
на мінеральні добрива, послуги і роботи, нафтопродукти, насіння та
посадковий матеріал, а у тваринництві підконтрольними слід встановити
наступні статті матеріальних витрат: корми (за видами та місцем
виробництва); роботи і послуги; інша продукція сільського господарства (за її
видами). Контрольна діяльність за витратами на виробництво продукції (робіт,
послуг) у сільськогосподарських підприємствах повинна бути спрямована на
застосування таких методів контролю, які б забезпечували надійне
попередження і своєчасне виявлення фактів господарських порушень,
пов’язаних з використанням (псуванням) кормів (в тому числі покупних);
мінеральних добрив; оплати послуг і робіт, виконаних сторонніми
організаціями; нафтопродуктів; насіння і посадкового матеріалу;
електроенергії; запасних частин, ремонтних та будівельних матеріалів.
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Таблиця 1 - Організаційно-методична модель внутрішнього контролю
матеріальних витрат
№
з/п

1

2

3

4

Елемент
моделі

Загальна
характеристика
1. Дотримання чинного господарського законодавства при здійсненні
витрат підприємства.
2. Правильність документального оформлення формування витрат
підприємства.
3. Дотримання норм, нормативів та бюджетних (прогнозних)
показників при здійсненні витрат підприємства.
Об'єкт контролю
4. Раціональність вибору методу обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції.
5. Правильність методики відображення витрат підприємства у системі
бухгалтерського обліку.
6. Достовірність відображення витрат у внутрішній, фінансовій,
статистичній та податковій звітності.
1. Нормативно-правові акти, що регулюють організацію та методику
бухгалтерського обліку витрат підприємства.
2. Облікова політика підприємства.
3. Первинні документи формування витрат відповідно до галузевої
спрямованості діяльності підприємства.
4. Облікові реєстри відповідно до обраної форми бухгалтерського
Інформаційні
обліку.
джерела
5. Бюджети, кошториси, звіти про їх виконання та внутрішня звітність
підприємства.
6. Фінансова, статистична та податкова звітність підприємства.
7. Узагальнюючі документи результатів попереднього внутрішнього
контролю.
Нормативно-правова, формальна, арифметична, взаємна, експертна,
Методичні
зустрічна, логічна перевірка
прийоми
1. Накопичувальні відомості та таблиці виявлених недоліків і
порушень та інші робочі документи внутрішнього контролю;
Методи (способи)
2. Акти, довідки та інші узагальнюючі документи внутрішнього
узагальнення
контролю;
результатів
3. Пропозиції та рекомендації щодо усунення виявлених недоліків і
порушень
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В статті розглянуто методику аудиту фінансової звітності підприємства,
висвітлено чіткі цілі перевірки кожної з форм звітності, а також показано
на прикладі здійснення аналізу фінансових показників та коефіцієнтів із
коментарями щодо кожного з них.
Ключові слова: аудит, фінансова звітність, вертикальний та
горизонтальний аналіз, коефіцієнти: ліквідності, стійкості, оборотності,
рентабельності, аудиторський висновок.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день аудит фінансової звітності
підприємств є невід’ємною складовою їх функціонування. З однієї сторони,
проведення аудиту дає чітке розуміння як про фактичний стан підприємства,
при аудиті річної фінансової звітності, так і про тенденцію розвитку суб’єкта
господарської діяльності за декілька періодів. Такого виду інформація
необхідна в першу чергу для створення позитивного інвестиційного клімату.
З іншої сторони, здійснення аудиту фінансової звітності необхідне для
управлінського складу підприємства з метою визначення наступних тактик і
стратегій розвитку та функціонування економічного суб’єкта.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження методики та
організації аудиту фінансової звітності підприємств грунтовно висвітлені у
працях вітчизняних вчених, зокрема: Я.А. Гончарука, О.А. Петрика, В.С.
Рудницького, В.Я. Савченка, Б.Ф. Усача, Н.П. Кузика та інших.
Виклад основного матеріалу дослідження.У своєму висновку,
відповідно до проведеного аудиту, аудитор висловлює свою власну незалежну
думки з приводу кожної форми звітності, а саме: під час перевірки Балансу,
аудитор надає неупереджене судження про фінансовий стан підприємства на
звітну дату; Звіту про фінансові результати — висловлює думки щодо
достовірності інформації про доходи, витрати, прибутки та збитки діяльності
підприємства і відображення її у звіті; Звіту про рух грошових коштів —
перевіряє інформацію. про зміни, що відбулися в грошових коштах
підприємства за звітний період та методика відображення її у звіті; Звіту про
власний капітал — перевіряє реальність інформації про зміни у складі
власного капіталу клієнта протягом звітного періоду.
Для проведення якісного аудиту фінансової звітності, аудитор здійснює:
документальну перевірку, зустрічну перевірку (надсилаючи листи запити до
контрагентів), вертикальний та горизонтальний аналіз, розраховує
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коефіцієнти фінансової стійкості, ліквідності, оборотності та рентабельності.
Основні аудиторські процедури відповідно до форм звітності відображено в
табл. 1.
Таблиця1 - Основні аудиторські процедури відповідно до форм звітності
Назва форми фінансової звітності
Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Основні процедури
1) перевірка реальності існування актів,
зобов’язань та прававласності на них;
2) перевірка правильності визнання та
оцінкиактивів, зобов’язань і власного капіталу;
3) оцінка стану збереження та ефективності
використання активів;
4) інспекція правильності документального
оформлення та відображення в обліку операцій
щодо активів, зобов’язань і власного капіталу
клієнта;
5)перевірка
правильності
нарахування
амортизації на об’єкти необоротних активів; 6)
перевірка своєчасності проведення інвентаризації
активів та зобов’язань та правильності
відображення інвентаризаційних різниць;
7)перевірка
достовірності
відображення
інформації щодо активів, зобов’язань та власного
капіталу у балансі клієнта.
1) інспекція обсягів реалізації активів та визнання
доходів і витрат звітного періоду; 2) перевірка
правильності класифікації та оцінки доходів,
витрат і фінансових результатів в розрізі видів
діяльності клієнта;
3) перевірка правомірності відображення в
системі рахунків бухгалтерського обліку доходів
та витрат;
4) порядок їх відображення у звіті про
фінансові результати;
5) аналіз структури доходів та витрат з метою
визначення ефективності діяльності клієнта;
6) виявлення фактів надзвичайних доходів та
витрат та перевірка правильності їх обліку; 7)
контроль за правильністю визначення та
відображення у звіті про фінансові результати
податку на прибуток.
1) інспекція господарських операцій клієнта
стосовно того, чи не включено до складу операції,
що пов’язані із внутрішніми змінами у складі
грошових коштів та негрошові операції
(наприклад, операції з
отримання активів на умовах фінансової оренди,
бартерні операції, придбання активів шляхом
емісії акцій, придбання активів за рахунок позики
тощо);
2) перевірка правильності визначення чистого
руху грошових коштів у результаті операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності;
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Звіт про власний капітал

3) оцінка
правильності підрахунку показника чистого руху
грошових коштів за звітний період;
4) аналіз руху грошових потоків за звітний період
та визначення динаміки і тенденції отримання
грошових коштів у майбутньому.
1) перевірка законності оформлення установчих
документів для здійснення підприємницької
діяльності;
2) перевірка чи види діяльності клієнта
відповідають статутним вимогам;
3) оцінка правомірності та законності внесення
учасниками
внесків до капіталу;
4) інспектування законності і своєчасності
внесення змін в засновницькі документи та
перевірка відображення таких змін в системі
рахунків бухгалтерського обліку;
5) контроль за правомірністю розподілу
прибутку;
6) перевірка достовірності звіту про власний
капітал.

Найпоширенішими помилками, що допускаються в складанні фінансової
звітності є:
- у Балансі: порушення правил розрахунків готівкою; наявність
фіктивних документів; проведення неправомірних бухгалтерських
записів; заниження (завищення) оцінки активів, власного капіталу та
зобов’язань; необґрунтоване списання активів та зобов’язань; наявність
прихованих нестач, крадіжок активів; необґрунтовані виправлення в
облікових регістрах за минулі періоди.
- у Звіті про фінансові результати: реалізація активів за цінами, що
не відповідають ринковим; необґрунтоване заниження (завищення)
доходів чи витрат; включення до складу доходів (витрат) майбутніх
періоді доходів чи витрат діяльності звітного періоду; некоректна
кореспонденція рахунків з обліку доходів і витрат; недостовірне
визначення фінансових результатів і невірне складання звіту.
- у Звіті про рух грошових коштів: неправильне відображення
інформації в звіті, внаслідок недостовірності даних балансу, звіту про
фінансові результати та даних бухгалтерського обліку; невірна
класифікація грошових коштів від видів діяльності; включення до звіту
про рух грошових коштів негрошових операцій; помилки, що виникають
при арифметичних підрахунках;
помилки, недоліки та інші
перекручення інформації (наприклад, шахрайство) у формах фінансової
звітності, в т.ч. і в даному звіті.
- у Звіті про власний капітал: здійснення діяльності без відповідних
дозволів; несвоєчасне внесення змін у реєстр акціонерів; несвоєчасне
внесення вкладів засновниками до капіталу підприємства або внесення
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активів, що непридатні до використання чи не мають практичної
цінності для підприємства [2, c. 233].
Розглянемо аналіз фінансової звітності на основі прикладу ТОВ
«АКЦЕНТР» за звітними формами періоду 2015-2018 років.
Під час аналізу фінансової звітності підприємства ТОВ «АКЦЕНТР» було
здійснено вертикальний та горизонтальний аналіз, а також розраховано
коефіцієнти фінансової стійкості, ліквідності, оборотності та рентабельності.
Із проведеного аналізу кожної зі статей фінансової звітності можна
зробити такі висновки:
1)
Необоротні активи:
- Протягом 2015 року вартість необоротних активів зменшилась на
3,5 тис. грн. (або на 23,49%) та становила 11,4 тис. грн. на кінець періоду
і складала 0,63% від валюти активу балансу.
- Протягом 2016 року вартість НА збільшилась на 176,4 тис. грн.
(або на 1547,37 %) і становила 187,8 тис. грн., що складає 7,18 % від
валюти активу балансу.
- Впродовж 2017 року необоротні активи знецінились на 48,1 тис.
грн. (або на 25,61 %) і становила 139,7 тис. грн., що складає 4,33 %
валюти активу балансу. У порівнянні з 2015 роком у звітному (2017 році)
вартість необоротних активів зросла на 128,3 тис. грн. (або на 1125,44
%).
2)
Оборотні активи:
- Впродовж 2015 року вартість оборотних активів зросла на 1038,8
тис. грн. (або 137,17%) та становить 99,37% від валюти балансу.
- На протязі 2016 року вартість оборотних активів зросла на 630,4
тис. грн. (або на 35,1 %), що складає 92,82% від валюти активу.
- В 2017 році вартість оборотних активів зросла на 661,4 тис. грн.
(або на 27,26%), що становить 95,67% активу валюти балансу. В
порівнянні з 2015 роком вартість даних активів зросла на 1291,8 тис. грн.
(або на 71,92%).
- Основну частину валюти балансу даного підприємства (за 2017
рік) становлять запаси — 70,06 %, дебіторська заборгованість (за товари,
роботи, послуги) — 15,46 % та грошові кошти та їх еквіваленти — 7,97
%.
- Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття на
підприємстві відсутні.
3)
Власний капітал ТОВ «АКЦЕНТР» у :
- 2015 році збільшився у розмірі 723,8 тис. грн. (або на 160,35 %) та
складає 65,02 % валюти пасиву балансу. Це відбулось за рахунок
збільшення суми нерозподіленого прибутку на 723,8 тис. грн. (180,32
%).
- 2016 році власний капітал підприємства збільшився на 458,8 тис.
грн. ( на 39,04 %), що становить 62,5 % від валюти пасиву балансу.
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- 2017 році власний капітал збільшився у розмірі 312,6 тис. грн.
(19,13%) і складає 60,31% валюти пасиву. У порівнянні з 2015 роком
вартість власного капіталу збільшилась на 65,64% ( на 771,4 тис. грн.).
4) Довгострокові зобовязання, цільове фінансування та забезпечення
виникли лише в 2017 році на суму 34,6 тис. грн. та становлять 1,07 % від
валюти пасиву балансу.
5) Поточні зобов’язання ТОВ АКЦЕНТР»:
- В 2015 році поточні зобов’язання зросли на 311,5 тис. грн. (на 97,1
%) та становлять 34,98% від валюти пасиву.
- В 2016 році поточні зобов’язання збільшились на 348 тис. грн. (
або на 55,04%), та складаються 37,5% валюти пасиву балансу.
- Впродовж 2017 року поточні зобов’язання зросли на 266,1 тис. грн.
( або на 27,14%), та складаються 38,62% від валюти пасиву.
- Найбільшу частку в валюті пасиву займає кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги — 34,74% валюти пасиву та
нерозподілений прибуток — 58,76%.
- На підприємстві відсутні зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.
Аналізуючи звіт про фінансові результати за 2015-2017 роки було
з’ясовано, що основним доходом ТОВ «АКЦЕНТР» є дохід від реалізації
продукції (робіт, товарів, послуг). У 2016-2017 роках він становить 100%
усього доходу підприємства, а в 2015 році його частка становить 99,9% ( 0,01%
— інші доходи).
В 2015 році загальна сума доходів становить 10733,3 тис. грн., в 2016 —
16 964,6 тис. грн. (приріст порівняно з 2015 — 6231,5 тис. грн. або 58,06%), в
2017 році сукупний дохід склав 17925,4 тис. грн. (на 960,8 тис. грн. (або на
5,66%) більше ніж у 2016 та на 7192,3 тис. грн. (67,01%) більше ніж 2015
року.
Аналіз витрат показав, що більшу її частину становить списана
собівартість продукції ( 15012,1 тис. грн. (або 85,75% валюти пасиву балансу)
за 2017 рік, така ж тенденція спостерігається за попередні звітні періоди.
Під час аналізу звіту про фінансовий результат було встановлено, що в
період з 2015 по 2017 роки спостерігається зменшення чистого прибутку на
56,81%, при зростанні сукупного доху за то й же період на 67,01% — це
спричинено підвищенням витрат списаних на собівартість реалізованої
продукції на 72,44%.
Під час здійснення аналізу фінансових коефіцієнтів було з’ясовано
наступне:
1.
Показники фінансової стійкості:
- Коефіцієнт автономії (визначається як відношення загальної суми
власних коштів до підсумку балансу, чим більше значення коефіцієнта,
тим менша залежність підприємства від зовнішніх джерел
фінансування). Коефіцієнт автономії становить у 2015 році — 0,6502, у
2016 році —0,6250, у 2017 році — 0,6031. Нормативне значення >0,5.
160

- Коефіцієнт фінансової залежності (показник обернений до
коефіцієнта автономії; показує, яка сума загальної вартості майна
підприємства припадає на 1 грн. власних коштів). Значення коефіцієнта
за досліджувані роки такі: 1,5380 — за 2015 рік, 1,5999 —за 2016 рік,
1,6581 — за 2017 рік. Нормативне значення — чим більше значення
коефіцієнта, тим краще.
- Коефіцієнт маневреності власних засобів (характеризує ступінь
мобільності власних засобів підприємства) сктановить: 2015 рік —
0,9903, 2016 рік — 0,8851, 2017 рік — 0,9282. Чим більше значення
показника, тим краще.
- Коефіцієнт маневреності робочого капіталу (розраховується як
відношення вартості робочого капіталу (власних оборотних коштів) до
суми джерел власних коштів; характеризує ступінь мобільності
використання власних коштів підприємством), становить за 2015 рік —
0,9903; за 2016 рік — 0,8851; за 2017 — 0,9460. Рекомендоване значення
>0,5
2.
Показники ліквідності:
- Коефіцієнт загальної ліквідності (характеризує здатність
підприємства забезпечити свої короткострокові зобов’язання з
найбільше легко реалізованої частини активів – оборотних коштів.
Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку ліквідності активів)
Нормальним значенням даного коефіцієнта вважається 1,5…2,5, але
не менше 1. У 2015 році він становив 2,84; у 2016 — 2,48; у 2017 —
2,48.
- Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт поточної
ліквідності — показує, яку частину поточних зобов’язань
підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних
оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових
інвестицій та дебіторської заборгованості). В 2015 році він становив
0,74; у 2016 — 0,41; у 2017 — 0,66. Значення коефіцієнта вважається
достатнім, якщо воно перевищує 0,6.
- Коефіцієнт абсолютної ліквідності (дозволяє визначити
частку короткострокових зобов’язань, що підприємство може
погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської
заборгованості й реалізації інших активів). За 2015 рік його значення
— 0,29; за 2016 та 2017 — 0,21. Значення коефіцієнта вважається
достатнім, якщо воно перевищує 0,2-0,3.
3.
Коефіцієнти оборотності:
- Коефіцієнт оборотності власного капіталу (показник оборотності
власного капіталу — показник ділової активності, який демонструє
ефективність управління власним капіталом компанії. Коефіцієнт
розраховується як співвідношення виручки (чистого доходу) до
середньорічної суми власного капіталу) За 2015 рік він становить —
13,20; за 2016 — 12,08; за 2017 — 10,1. Підвищення показника протягом
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періоду дослідження говорить про постійну оптимізацію роботи
компанії в цій сфері.
- Коефіцієнт оборотності оборотних активів (оборотність
оборотних коштів показник ділової активності, який вимірює
ефективність використання оборотних активів підприємства (грошових
коштів, запасів товарів, виробничих
запасів, дебіторської
заборгованості). Коефіцієнт демонструє співвідношення виручки і
середньої за період суми оборотних активів. Збільшення показника
протягом періоду дослідження є хорошою ознакою, адже свідчить про
постійну роботу компанії щодо поліпшення політики управління
запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими коштами та іншими
оборотними активами. Значення коефіцієнта: 2015 рік — 8,41; 2016 рік
— 8,03; 2017 — 6,5.
4.
Показники рентабельності підприємства:
- Коефіцієнт рентабельності активів (Коефіцієнт рентабельності
активів характеризує — рівень прибутку, що створюється всіма
активами підприємства, які перебувають у його використанні згідно з
балансом). Значення коефіцієнта за досліджуваний період : 2015 рік —
5,94; 2016 рік — 6,49; 2017 рік — 5,55. Чим більший коефіцієнт тим
краще. Зменшення рівня рентабельності активів може свідчити про
падаючий попит на продукцію підприємства й про пере нагромадження
активів.
- Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (коефіцієнт
рентабельності власного капіталу характеризує рівень прибутковості
власного капіталу, вкладеного в дане підприємство, тому найбільший
інтерес представляє для наявних і потенційних власників й акціонерів й
є одним з основних показників інвестиційної привабливості
підприємства, тому що його рівень показує верхню межу дивідендних
виплат).Значення коефіцієнта за досліджуваний період : 2015 рік — 0,62;
2016 рік — 0,28; 2017 рік — 0,16.
- Коефіцієнт рентабельності діяльності (коефіцієнт рентабельності
діяльності розраховується як відношення чистого прибутку
підприємства до чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).
Збільшення цього показника свідчить про зростання ефективності
господарської діяльності підприємства, а зменшення навпаки). Значення
коефіцієнта за досліджуваний період : 2015 рік — 0,07; 2016 рік — 0,07;
2017 рік — 0,04.
Виходячи з проведених розрахунків та перевірки наявних документів
можна зробити висновок, що облік та складання фінансової звітності ведеться
згідно із чинним законодавством та встановленої облікової політики
підприємства. Усі розраховані показники рентабельності, фінансової
стійкості, оборотності та ліквідності відповідають нормативним значення і
відображають позитивну динаміку зростання.
Висновки. Отже, на сучасному етапі розвитку економіки та складності
нормативно-правової бази зростає ризик прийняття помилкових рішень на
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підставі фінансової звітності різними її користувачами. Підтвердження
достовірності фінансової звітності аудитором має надзвичайне значення
для прийняття будь-якими користувачами обґрунтованих ефективних
управлінських рішень, які повинні прийматися на підставі достовірно наданої
обліково-аналітичної інформації. Запропоновані в статті процес та
методика аудиту фінансової звітності підприємств дають можливість звести
до мінімуму властивий аудиторський ризик та ризик не виявлення, що
надалі дозволить уникати появи істотних помилок та реальніше оцінювати
фінансово-майновий стан підприємства.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ
У статті проведено аналіз фінансування, який передбачає вивчення
забезпеченості установи бюджетними коштами, а також повноту їх
використання.
Ключові слова: бюджетна установа, надходження коштів, кошторис
витрат, бюджетне фінансування.
Постановка проблеми. В умовах динамічного зміни політичних,
економічних ісоціальних орієнтирів сучасного світу, подолання наслідків
світової фінансової кризи важливим чинником розвитку суспільства є
поглибленняміжнародного співробітництва вчених і практичних фахівців у
галузі фінансового контролю.Крім того, розвиток ринкових відносин,
інтеграція капіталу різнихсуб'єктів господарювання та невизначеність
зовнішнього середовища ускладнюють формиі методи управління. При виборі
доцільних стратегічних рішеньособливого значення набуває достовірна
інформація, здатна в повномуобсязі відображати дійсний фінансовий стан на
різних сегментах діяльності підприємства, гарантуючи його «прозорість» для
інвесторів, акціонерів і менеджерів.
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Результативність фінансової діяльності сучасного підприємства значною
мірою визначається створенням і безперебійним функціонуванням такої
системи управління, яка ґрунтується на гармонійну взаємодію таких
елементів, як: планування (прогнозування), облік, аналіз і контроль. Особливе
місце в даній системі повинно бути відведено фінансового контролю як
важливої функції і дієвого інструменту в процесі дослідження діяльності
підприємства, вибору та реалізації стратегічних управлінських рішень, про що
часто забувають багато керівників.
Аналіз останніх публікацій та досліджень.Проблемам фінансового
аналізу з різних точок зору у своїх працях приділяли увагу такі українські
фахівці, як А.Поддєрьогін, Ю. Цал-Цалко, М. Білик, К. Ізмайлова, 4 О.
Кононенко, Н. Верхоглядова, Н. Шморгун, Т. Боголіб, С. Салига, Н.
Нестеренко, В. Сопка, О. Чечуліної, В. Швеця, Н. Сушко М. Лучко, Н.
Хорунжак, О. Адамик та інші. Однак питання фінансового аналізу діяльності
бюджетної організації на сьогоднішній час не одержали достатнього
висвітлення, що й обумовлює актуальність теми.
Виклад матеріалу.Бюджетні установи фінансуються за рахунок коштів
державного та місцевого бюджетів, які надходять їм безповоротно, окрім
цього вони працюють для задоволення соціальних культурних та інших потреб
суспільства, а не задля отримання прибутку. Ефективне існування економіки
країни неможливе без раціонального використання державних коштів. Тому
дедалі більшої важливості набувають питання вивчати та оцінки бюджетних
установ. Однією з основних функцій управління на сьогоднішній час стає
аналіз. Він займає таке ж важливе місце як планування, організація, облік та
контроль [1, с. 42-48].
Фінансовий контроль можна визначити як регламентовану правовими
нормами діяльність уповноважених державою органів, органів місцевого
самоврядування та недержавних організацій. Спрямоване на встановлення
своєчасності і точності планування, обґрунтованості й повноти надходження
коштів у відповідні фонди, правильності та ефективності їх використання,
цілеспрямованості дій у сфері мобілізації, розподілу і використання
централізованих і децентралізованих грошових фондів держави і суб'єктів
місцевого самоврядування, а також застосування заходів впливу на
порушників встановлених законодавством правил з метою найбільш
ефективного соціально-економічного розвитку всіх учасників фінансових
правовідносин і забезпечення ефективної фінансової політики в
державі.Нормативно-правове забезпечення фінансового контролю – це
сукупність законодавчих та нормативно-правових актів, які в тій чи іншій
частині регулюють окремі питання фінансового контролю.
Основні нормативно-правові акти у сфері фінансового контролю наведені
на рис. 1.
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Основні нормативно-правові акти у сфері фінансового контролю
Бюджетний кодекс України вiд 01.01.2012 р. № 2456-VI (зі змінами та доповненнями)
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.99
№ 996 – XIV (зі змінами, внесеними згідно з Законом № 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010 р.)
Про аудиторську діяльність : Закон України від 22.04.93 № 3125 – ХІІ (зі змінами, внесеними
згідно з Законом № 2388-VI (2388-17) від 01.07.2010 р.)
Положення про
планування
контрольно-ревізійної роботи органами державної
контрольно-ревізійної служби : Наказ ГоловКРУ від 26.10.2005 р. №319
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим
правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного
і комунального майна : Закон України від 15.12.2005 р. № 3202-ІV
Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні : Закон України від 26.01.93 р. №
2939-XII (із змінами, внесеними згідно з Законом № 2856-VI (2856-17) від 23.12.2010 р.)
Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках
України : Постанова Правління Національного банку України від 20.03.1998 № 114 (із змінами
та доповненнями)
Про Рахункову палату : Закон України 11.07.1996 р. № 315/96-ВР (зі змінами, внесеними
згідно із Законом N 2289-VI (2289-17) від 01.06.2010р.)
Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю
Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики

Рисунок 1 - Основні нормативно-правові акти у сфері фінансового
контролю
Ці законодавчі акти є основними у сфері забезпечення фінансового
контролю. Слід наголосити, що законодавча основа фінансового контролю в
Україні є вкрай недосконалою. Це обумовлено, насамперед, тим, що відсутні
законодавчі акти, що регулюють здійснення фінансового контролю в Україні.
Так, ключові аспекти фінансового контролю, загальна термінологічна база
його здійснення закріплені тільки в проектах законодавчих актів, які поки ще
не вступили в юридичну силу. Крім того, велика кількість законодавчих актів,
які регулюють фінансовий контроль в Україні вже орієнтовані на європейські
вимоги[2].
Найважливішою умовою ефективного функціонування національної
економіки є раціональне і економне використання коштів державного
бюджету, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери.
Кожна бюджетна установа забезпечується засобами для виконання
встановлених йому показників. Разом з тим слід суворо стежити, щоб в
установі не створювалися надлишки грошових коштів, матеріальних запасів,
невикористаного інвентарю та обладнання. Головною особливістю
фінансування бюджетних установ і організацій є те, що надходження коштів
здійснюється на підставі затвердженого кошторису витрат. Кошторис видатків
є основним плановим документом, який визначає обсяг, цільове направлення
і поквартальний розподіл коштів, які виділяються з бюджету на утримання
установ та здійснення централізованих заходів з господарського і культурного
будівництва.
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Бюджетне фінансування базується на наступних принципах:
− фінансування в міру виконання плану по виробничим і оперативномережевим показниками – цей принцип ставить обсяг наданих бюджетних
коштів у залежність від результатів діяльності установ. Він забезпечує
дотримання інтересів установ та їх узгодженість з фінансовими
можливостями;
− надання бюджетних асигнувань в мінімально необхідних розмірах та у
відповідності з встановленими нормами та нормативами.
Однак застосовувані зараз норми не забезпечують достатньо високої
точності у визначенні витрат на утримання бюджетних установ. Це пов'язано
з тим, що в умовах інфляції вони швидко втрачають свою здатність
відображати реальну потребу у фінансових ресурсах на покриття тих чи інших
витрат. Тому більшість норм має розрахунковий характер і визначаються на
основі раніше досягнутих результатів, показників [3, с. 249].
Разом з тим використаннянауково обґрунтованих норм бюджетних
витрат має не тільки фінансове, але і народногосподарське значення як засіб
для досягнення ефективного використання матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів;
− фінансування витрат суворо за цільовим призначенням, тобто виділення
коштів з бюджету здійснюється під конкретні цілі та заходи;
− органічний зв'язок з планом соціально-економічного розвитку
регіону.Витрати бюджетних установ обумовлені економічним планом тієї
адміністративно-територіальної одиниці, де розташовується ця установа;
- дотримання режиму економії у витрачанні коштів. Даний принцип
передбачає таке використання коштів, при якому досягається максимальна
ефективність діяльності установи при мінімумі грошових витрат;
- проведення вищестоящими організаціями і фінансовими органами
систематичного контролю за фінансовою діяльністю бюджетних установ[4, с.
32-34].
Дотримання розглянутих вище принципів фінансування сприяє
систематичний фінансовий контроль за діяльністю бюджетних установ, який
являє системи заходів, спрямованих на зміцнення фінансової та планової
дисципліни, підвищення ефективності використання бюджетних асигнувань.
Витрачання бюджетних коштів без затвердженого в установленому порядку
кошторису витрат не допускається. Складання, розгляд і затвердження
кошторисів видатків установ, які перебувають на республіканському бюджеті
і місцевих бюджетах, та кошторисів видатків на централізовані заходи, які
фінансуються з зазначених бюджетів, здійснюється у встановленому законом
порядку. Бюджетні установи, які ведуть самостійний облік або
обслуговуються централізованими бухгалтеріями складають індивідуальні
кошториси витрат.
В даний час установи, що перебувають на бюджетному фінансуванні,
складають кошторис витрат, де відображається односторонній характер
відносин з бюджетом, обсяг бюджетних асигнувань та їх розподіл за статтями
витрат. У кошторисі витрат наводяться загальні відомості про установу: його
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найменування, адресу, підрозділ бюджетної класифікації і т. д.У кошторисі є
зведений розділ, де відображається сума витрат за всіма статтями кошторису
– всього і з розбивкою по кварталах. Самостійно існує розділ розрахунків до
кошторису, в якому знаходить обґрунтування розмір витрат по кожній статті
витрат
кошторису.Кошторисне
фінансування
строго
регламентує
використання бюджетних коштів, дає лише обмежені можливості їх
перерозподілу врозрізі певного кола статей.Суворий контроль за кожною
статтею кошторису не тільки позбавляють організації всякої господарської
самостійності і породжують утриманство, не зацікавленість у раціональному
використанні державних коштів[5, с. 64-67].
Основними показниками фінансового стану бюджетної установи є
ступінь забезпеченості грошовими коштами та дотримання фінансової
дисципліни. Тому зміст аналізу фінансування полягає у перевірці
відповідності сум фінансування кошторисних призначень, атакож фактичних
витрат – кошторисних призначень та касових видатків. Аналіз фінансування
бюджетних установ проводиться за допомогою різних методів і прийомів.
Найбільші поширеним є метод зіставлення чи порівняння. Він полягає в
зіставленні фактичних показників з планом, кошторисом, за датами року, з
аналогічними показниками за ряд попередніх років і нормативними
показниками. За допомогою цього методу визначається тим, наскільки повно
сталося фінансування.
У процесі аналізу даних розробляються показники середніх сум
фінансування на одиницю обчислення окремих видів витрат, фактичних
сформованих норм витрат, середніх ставок заробітної плати працівників і т. д.
Для оцінки ці показники зазвичай порівнюються із запланованими, з
показниками аналогічних установ, з показниками за попередні роки,
зсередніми показниками по району, області і т. д. Іноді для повного аналізу
буває недостатньо порівняння показників,наявних у звіті, без визначення
відносних величин. В цьому випадку виводяться питомі ваги або проценти, які
зіставляються. Зіставлення відносних величин широко застосовується в
практиці проведення аналізу[8, с. 99-106].
Другий метод, який в даний час в практиці роботи з аналізу фінансування
– тематичне обстеження установи на місці. Цей метод полягає в обстеженні
безпосередньо в установі деяких сторін його діяльності, у вивченні
статистичної звітності, актів ревізії, довідок обстеження та перевірок,
протоколів нарад, листів і заяв трудящих та інших матеріалів, що
характеризують роботу установи.Тематичні обстеження необхідні для більш
глибокого аналізу фінансово-господарської діяльності установи. Справа в
тому, що наявні у звіті дані не завжди можуть повністю розкрити істота
окремих питань. Вибір теми обстеження залежить від конкретних умов роботи
установи та питань, які аналізує вважає за потрібне більш глибоко вивчити
виходячи з практики роботи з фінансування установи.
Аналіз річного звіту, складений із залученням матеріалів обстеження,
даних статистичної звітності та інших матеріалів, більш об'єктивно і широко
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відобразить стан справ в установі та допоможе розробити конкретні
пропозиції щодо поліпшення його роботи.Поряд із загальними методами
аналізу важливе місце в організації роботи з аналізу фінансування бюджетних
установ належить конкретним прийомам аналізу. Прийоми аналізу можуть
бути самими різними, але наступні три з них необхідно відзначити як
обов'язкові.Обов'язковим прийомом обробки звітних даних є рахункова
перевірка. Добре проведена рахункова перевірка звіту сприяє підвищенню
якості аналізу. Вона дозволяє встановити повноту звіту, реальністьбалансу,
узгодженість показників в різних формах звіту, правильність складання та
оформлення звіту. Для проведення рахункової перевірки звітів розробляються
спеціальні типові схеми.
Другий обов'язковий прийом – складання макетів і розрахункових
таблиць. Макети необхідні для занесення у них показників звітів окремих
установ і підрахунку загальних підсумків за певним колу установ.
Розрахункові таблиці складаються в тих випадках, коли на основі звітних
данихнеобхідно обчислити якісь показники.
Третім обов'язковим прийомом аналізу є накопичення економічних
(динамічних) рядів найважливіших показників роботи установ. Працівники,
що
займаються
економічним
аналізом
виконання
кошторисів
видатківбюджетних установ повинні вести економічні (динамічні) ряди
найбільш важливих показників по окремим установам. районам, областям і т.
д. Залежно від того, в якому ланці бюджетної системи цей аналіз проводиться.
Наявність таких рядів дозволить простежити певні закономірності в
показниках роботи бюджетних установ та вжити заходів до розвитку
позитивних тенденцій або призупиненню негативних.Гарне володіння
прийомами аналізу звітів значно скорочує час на його проведення [6, с. 99105].
Аналіз діяльності бюджетних установ проводиться з метою установити,
наскільки ефективно використовуються кошти бюджету, що спрямовуються
на фінансування конкретної установи, відповідають якість і обсяг послуг, що
надаються населенню або іншим суб'єктам господарювання,витрат, які несе
держава за їх надання.Бюджетне фінансування відіграє досить значну роль
належному функціонуванні бюджетних установ в Україні, оскільки вони
майже не мають власних доходів для самофінансування.
Тому на даний час велика необхідність полягає в тому, аби розглянути
найбільш гострі та поточні проблеми кошторисного фінансування в Україні, а
саме:
- проблема раціонального використання бюджетних коштів;
- проблема методу залишкового фінансування;
- відсутність соціального ефекту, пов’язаного із використанням
бюджетних коштів;
- фінансування бюджетних установ, без урахування реальних потреб
бюджетних коштів;
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- недосконала нормативно-правова база[7, с. 230–237].
Отже, система фінансового контролю в Україні має ряд проблем та
недоліків, які роблять її неефективною, дорогою та непрозорою. Сьогодні не
створено правового, інформаційного, організаційного, комунікаційного,
методологічного та кадрового забезпечення для здійснення державного
фінансового контролю. Це впливає на рівень довіри до уряду, розвиток
фіскальних відносин в Україні, гальмуючи низку трансформацій у цій сфері. З
огляду на це, необхідність удосконалення системи державного фінансового
контролю є особливо важливою та актуальною. Вирішити проблеми та
подолати недоліки організації та функціонування державного фінансового
контролю в Україні можливо шляхом послідовного здійснення заходів,
спрямованих на побудову моделі фінансового контролю сучасної держави, яка
б задовольняла потреби національної економіки та вимоги Європейського
Союзу.
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У статті розглянуто питання, пов’язані з методикою проведення контролю
розрахунків за виплатами працівникам у бюджетних установах. Виділено
основні шляхи перевірки розрахунків з оплати праці та пов’язаних з ними
розрахунків.
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плати, контроль, бюджетні установи.
Постановка проблеми. В умовах постійного дефіциту бюджетних
коштів актуальним є контроль за їх використанням в установах і організаціях,
які фінансуються з державного бюджету. У вирішенні цих проблем важлива
роль відводиться організації контролю та підвищенню його дієвості і
результативності. До порушень стосовно розрахунків з оплати праці, які є
найважчими за своїми наслідками відносяться: завищення нарахувань та
відрахувань з заробітної плати працівника підприємства, що призводить до
завищення витрат бюджетної установи та порушує норми Кодексу законів про
працю в Україні та інших норм законодавства і призводить до значних
штрафних санкцій; заниження нарахувань та відрахувань з заробітної плати
працівника підприємства призводить до недоплати до бюджету податків і
зборів і також призводить до значних штрафних санкцій [1].
Актуальність дослідження пов'язана з тим, що через невідповідність та
складну систему вітчизняного законодавства з обліку оплати праці, установи
здійснюють порушення стосовно розрахунків із заробітної плати, у вигляді
помилок та перекручень. Нерідко установи здійснюють шахрайські дії з метою
зменшення суми податків. Запобігти цьому можна шляхом покращення
системи контролю з боку держави та керівника установи. Нові методи
формування та розподілу фонду оплати праці мають забезпечувати соціальну
справедливість та об'єктивність, вони повинні підвищувати мотивацію
працівників. Цьому буде сприяти ефективна система внутрішнього контролю
в установі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи організації обліку та
перспективи його розвитку в бюджетних установах досліджували: О.І.
Линник, А.Д. Сайганова та Н.Ф. Яремчук. Дослідженню питань оплати праці
присвятили свої публікації: Н.О. Божок, Н.В. Баланович, О.П. Левченко,
В.В. Лєвін, Н.Л. Правдюк, Л. Пантелійчук, О.А. Подолянчук та інші. Питанню
внутрішнього контролю свої праці присвятили: О.В. Кондратюк, Л.А. Сахно,
Н.М. Старченко, В.Ю. Фабіяська, Л.О. Ходаківська. Незважаючи на значну
кількість публікацій та досліджень щодо обліку розрахунків з оплати праці,
внаслідок особливостей обліку нарахувань, виплат працівникам та методики
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їх контролю у бюджетних установах, такі питання потребують подальшого
дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є вивчення процедур контролю за
використанням коштів на виплати працівникам у бюджетних установах, а
також виділення основних напрямків внутрішнього контролю за
використанням фонду заробітної плати.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під час контролю оплати
праці в бюджетних установах перевіряючий виконує низку завдань. Завдання
перевірки оплати праці в бюджетній установі наведено на рис. 1.
Завдання контролю оплати праці в бюджетних установах

Обґрунтування асигнувань на заробітну плату
Дотримання штатної дисципліни
Дотримання трудової дисципліни
Обґрунтованість встановлення надбавок і доплат
Правильність розрахунку середнього заробітку
Дотримання порядку нарахування і сплати обов'язкових платежів

Рисунок 1 ‒ Завдання контролю оплати праці оплати праці в бюджетних
установах [2, с. 118]
Під час виконання зазначених завдань, контролер досліджує певні
джерела інформації. Джерела інформації при проведенні контролю оплати
праці в бюджетній установі наведено на рис 2.
Джерела інформації при перевірці оплати праці в бюджетній установі

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Штатний розпис
Накази про рух особового складу
Колективний договір, трудові угоди
Особові картки працівників
Табелі обліку відпрацьованого часу
Листки непрацездатності
Розрахунково-платіжні відомості
Реєстри депонованої зарплати
Меморіальний орден №5
Рахунки, що стосуються оплати праці
Форми фінансової і статистичної звітності

Рисунок 2 ‒ Джерела інформації при перевірці оплати праці в бюджетній
установі [2, с. 119]
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Ревізія оплати праці зазвичай починається з перевірки обґрунтованості
затверджених асигнувань на заробітну плату працівників установи, для чого
перевіряють правильність планування виробничих показників (за мережею,
штатами та контингентом), а також застосування норм і нормативів у
розрахунках. Планування фонду оплати праці щодо кожної категорії
персоналу здійснюють відповідно до специфіки діяльності установи [2, с. 118].
Під час перевірки правильності планування видатків на оплату праці
аналізують, чи дотримано вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від
28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ» [3] у частині наявності розрахунків сум видатків, внесених до
кошторисів, доцільності запланованих видатків, правильності їх розподілу за
економічною класифікацію [2, с. 118].
Законами України про державний бюджет передбачено, що видатки на
заробітну плату працівників бюджетних установ, а також нарахування на неї є
захищеними статтями бюджету. Тому під час перевірки виконання
кошторисних призначень бюджетної установи за кодами економічної
класифікації видатків (рис. 3) аналізують: чи не відверталися кошти, надані на
оплату праці, за іншими напрямами і, навпаки, чи не здійснювалась оплата
праці за рахунок інших кодів економічної класифікації видатків. Також
встановлюють, чи не здійснюється планування та виплата заробітної плати за
рахунок коштів загального фонду кошторису працівникам підрозділу
бюджетної установи, які утримуються винятково за рахунок спеціальних
коштів. Оскільки базовою нормою для перевірки правильності визначення
фонду оплати праці є система оплати праці, запроваджена в бюджетній
установі, то під час перевірки правильності встановлення посадових окладів
перевіряють наявність підтвердного документа про надання відповідної
категорії (якщо це передбачено системою оплати праці), а також відповідність
посадового окладу встановленій кваліфікаційній категорії [2, с. 119‒120].
При перевірці дотримання штатної дисципліни зіставляють фактичний
штат працівників зі штатним розписом, тобто перевіряють, чи не допускається
утримання посад, не передбачених штатним розписом. У разі виявлення
нештатних працівників контролер зобов’язаний встановити:
1) чим зумовлено утримання таких працівників;
2) чи не виконували вони обов’язки (роботу) штатних працівників, яким
за це проведено оплату праці;
3) чи укладено з працівниками нештатного складу трудові угоди;
4) за рахунок яких джерел проведено оплату праці нештатних працівників
(за рахунок коштів загального чи спеціального фонду кошторису);
5) чи дотримано порядок (розцінки) оплати праці в бюджетній сфері;
6) чи фактично виконано оплачену за нештатним складом роботу;
7) чи насправді ці нештатні працівники одержали зазначені в касі суми
оплати праці [2, с. 120].

172

Коди економічної класифікації видатків на оплату праці
2100 - Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2110 - Оплата праці
2111 - Заробітна плата
2120 - Нарахування на оплату праці

Рисунок 3 ‒ Коди економічної класифікації видатків на оплату праці [4]
Правильна організація контролю за витрачанням коштів на оплату праці
є одним із важливих етапів комплексної перевірки діяльності бюджетних
установ. Першим етапом контролю за витрачанням коштів та затвердження
асигнувань на оплату праці є перевірка правильності чисельності персоналу
відповідно до штатного розпису бюджетної організації. Адже, найчастішим
правопорушенням є розкрадання грошових коштів бюджетної установи при
виплаті заробітної плати за сфальсифікованими трудовими договорами і
привласнення безпідставно нарахованих на них сум. Важливим етапом є
встановлення наявності випадків виплати коштів, за іншими статтями ніж це
передбачено, чи не має фактів перевищення нормативів витрат коштів по
оплаті праці і по яким кодам економічної класифікації вони погашалися.
Завищення планових призначень може бути джерелом зловживань при
виконанні кошторису [5].
Контролер розробляє та затверджує тарифікаційні списки, які складають
єдиний документ, що визначає розмір тарифних ставок і надбавок працівникам
та посадових окладів. Розряди і коефіцієнти оплати праці працівників
бюджетних установ розроблені та затверджені Постановою Кабінету
Міністрів України № 197 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Також при
проведенні контролю обліку заробітної плати перевірці підлягають: допомога
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та допомога у зв’язку з вагітністю та
пологами; виплати за виконання державних обов’язків [1].
Фактично виконану роботу можна перевірити шляхом перегляду
оперативної документації, журналів обліку виконаних робіт, опитуванням
окремих посадових осіб, отриманням письмових пояснень про виконувані
функції тим чи іншим працівником і перевіркою цієї ділянки роботи тощо. На
виявлені позаштатні посади складаються відомості (додаток до акту ревізії), в
яких вказується займана посада, розмір посадової ставки, прізвище, ім’я та по
батькові особи, зарахованої на відповідну посаду, номер і дата виданого наказу
про зарахування на посаду, період робочого часу на заміщення посади,
загальна сума нарахованої заробітної плати та інших виплат і сума відрахувань
на соціальне страхування та відповідність фонду за цією сумою заробітної
плати. Також необхідно перевірити, чи немає в установі осіб, які на службу в
органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті, а саме: 1) визнані
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судом недієздатними; 2) які мають судимість за вчинення умисного злочину,
якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;
3) які відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах
державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування
протягом встановленого терміну; 4) які у разі прийняття на службу в органи
місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані або
підлеглим особам, що є близькими родичами чи свояками [2, с. 120‒121].
Для перевірки дотримання трудової дисципліни вивчають розподіл
обов’язків працівників і їх фактичне завантаження роботою. Звертають увагу
на ефективність використання робочого часу, для чого зіставляють фактично
відпрацьований час з плановим. Перевіряючи правильність нарахування
погодинної заробітної плати, до уваги беруть дані про фактично
відпрацьований час і систему встановлених ставок. Зазвичай виявляють такі
типові порушення, як неправильне відображення дати прийому на роботу або
звільнення з роботи, завищення окладу, а також внесення в робочі дні періоду,
за який треба було б нараховувати допомогу з тимчасової непрацездатності.
Необхідно також перевірити відомості на виплату заробітної плати шляхом
співставлення їх з тарифікаційним списком працівників, а також з даними змін
у тарифікаційних списках, проведених в установленому порядку. На основі
цих даних працівник служби внутрішнього контролю перевіряє:
1) дотримання встановленого порядку оформлення відомостей на виплату
заробітної плати (наявність печатки, підпису керівника та бухгалтера і ін.);
2) чи немає в відомостях на виплату заробітної плати підчисток і
необумовлених виправлень;
3) чи вказано дати виплати і підписи працівників про отримання
заробітної плати, а також документи, які підтверджують повернення в банк
сум невиплаченої заробітної плати;
4) відповідність прізвищ працівників, включених у відомості, з
тарифікаційним списком;
5) правильність підрахунків платіжної відомості;
6) відповідність суми заробітної плати, яка належить до видачі, сумам
заробітної плати, отриманої за чеками в установах банку;
7) відповідність сум утриманих і перерахованих податків із заробітної
плати вчителів [2, с. 121‒122].
Перевіряючи вірність встановлених надбавок та доплат необхідно
розглянути: обґрунтованість підстав для надання доплат та надбавок;
правильність зазначених розміру та суми доплат і надбавок; законність джерел
їх виплати. Велике значення має дотримання вимог законодавства стосовно
підвищення розмірів посадових окладів працівників, які мають здобутки у
науці та спорті (звання). Необхідно враховувати, що посадові оклади
працівників будуть підвищуватись лише за одним (вищим) званням, якщо в
наявності два або більше однотипних. Контролер перевіряє чи в установі не
завищують доплату за працю в нічну пору, яка не може бути вища ніж 40
відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу). Також приділяється
увага встановленню надбавкам: за високі досягнення у праці, за виконання
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особливо важливої роботи та доплаті за складність й напруженість у роботі,
розмір яких не має бути вищим 50-ти відсотків посадового окладу працівника.
Контроль достовірності нарахування заробітної плати здійснюється на
основі даних розрахунково-платіжних відомостей, карток, довідок (особових
рахунків). Спочатку встановлюється відповідність посадових окладів і ставок
проставлених в розрахунково-платіжних відомостях і карткових довідках,
тарифікаційним спискам і окладам за штатним розкладом. Потім перевіряється
фактично відпрацьований час, за який нараховано заробітну плату. Перевірка
здійснюється за табелями обліку часу на основі журналів про фактично
проведені заняття. У зміцненні трудової дисципліни і підвищенні
продуктивності праці важливу роль відіграє контроль за своєчасністю приходу
на роботу, обліком відпрацьованого часу і часу закінчення роботи, тому
основним джерелом інформації про використання робочого часу в бюджетних
установах є дані табельного обліку, які знаходять своє віддзеркалення в
«Табелі обліку використання робочого часу» (ф. № П-13). Для бюджетних
установ існує державна регламентація робочого тижня. Відповідно до Кодексу
законів про працю в Україні, робочий тиждень працівників бюджетних
установ не має перевищувати 40 годин. Виняток становлять працівники, для
яких законодавчо встановлено скорочену тривалість робочого часу. Дане
положення розповсюджується на деяких працівників розумової праці,
діяльність яких пов’язана з підвищеною інтелектуальною і нервовою
напругою (викладачі, вчителі, лікарі) [2, с. 123].
Для проведення контролю правильності виплати заробітної плати
необхідно перевірити обґрунтованість складених платіжних відомостей та
правильність підсумків за кожною сторінкою відомостей та наявність підписів
працівників про отримання заробітної плати. При виникненні сумнівів у
достовірності підпису працівника в відомостях на отримання заробітної плати
можна перевірити підпис у відомості, співставивши його з підписом в особовій
справі, а в необхідних випадках при можливості особисто запросити
працівника для підтвердження факту розходження зі зразком підпису [2, с.
124].
При контролі обґрунтованості надання відпусток та нарахування
відпускних необхідно враховувати, що згідно з законодавством керівники
повинні надавати відпустки щорічно, а виплата компенсації за невикористану
відпустку дозволяється лише при звільненні працівника. При перевірці
необхідно перевірити правильність оформлення працівників за сумісництвом,
в необхідних випадках для перевірки їх достовірності надсилаються письмові
запити. Контролер перевіряє достовірність даних обліку робочого часу
працівників за сумісництвом. Коли час роботи за сумісництвом співпадає з
робочим часом за основним місцем роботи, то проведена оплата праці за
сумісництвом є безпідставною. Обов’язково перевіряють законність
заохочувальних і компенсаційних виплат: винагород за підсумками роботи за
рік, премій за спеціальними системами та положеннями, інших грошових і
матеріальних виплат [2, с. 124].
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При проведенні перевірки контролер має самостійно контролювати факти
своєчасності приходу працівників на роботу і закінчення робочого дня.
Загалом, перевірка достовірності та правильності ведення бухгалтерського
обліку розрахунків з оплати праці включає ряд наступних ревізійних
процедур: перевірка аналітичного обліку розрахунків з оплати праці та
контроль відповідності даних табелю обліку використання робочого часу ,
допомоги та доплат, утримань та нарахувань на заробітну плату податків та
обов’язкових платежів, законність надання пільг, ревізія сум заробітної плати
нарахованої для виплати «на руки»:
- арифметична вибіркова перевірка сум заробітної плати у платіжних
відомостях на підтвердження підсумків;
- правильність відображення в обліку депонованих сум у книзі
аналітичного обліку депонованої зарплати;
- підведення підсумків утриманих із зарплати сум обов’язкових платежів
та податку [1].
Однією із важливих ділянок перевірки є вибіркове співставлення сум
нарахованої заробітної плати, що зазначена в первинних облікових
документах, з даними розрахунків накопичувальної відомості згідно з
табличними номерами працівників, а також порівняння даних цих відомостей
із даними, зазначеними в розрахунково-платіжній відомості [6].
Здійснюючи контроль за операціями з оплати праці треба, перш за все,
детально вивчити внутрішні розпорядницькі документи, що регулюють дане
питання. У зв’язку з цим, потрібно перевірити наявність та дотримання умов
Колективного договору, Положення про оплату праці, Положення про
преміювання тощо [1].
Колективний договір, угода укладаються на основі чинного
законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання
виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження
інтересів працівників та роботодавців. Колективний договір укладається між
роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими
органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників,
обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони.
Сторонами колективних угод є сторони соціального діалогу, склад яких
визначається відповідно до законодавства про соціальний діалог. У
колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо
регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин,
зокрема:
- зміни в організації виробництва і праці;
- забезпечення продуктивної зайнятості;
- нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів
заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та
ін.);
- встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
- участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні
прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);
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- режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
- умов і охорони праці;
забезпечення
житлово-побутового,
культурного,
медичного
обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
- гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких
організацій працівників;
- умов регулювання фондів оплати праці та встановлення
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
- заборона дискримінації [7].
В положенні про систему та умови оплати праці працівників
підприємства визначають:
‒ мету та основні завдання діяльності підприємства, які повинні
вирішувати його працівники;
‒ структуру основної заробітної плати за елементами, з яких вона
складається;
‒ показники, за якими певним групам та категоріям працівників
нараховується заробітна плата;
‒ умови, за яких основна заробітна плата працівників може бути
підвищеною або зниженою до рівня, передбаченого трудовим договором, з
визначенням показників та умов діяльності, за якими це підвищення або
зниження може бути застосовано, та розмірів такого підвищення або
зниження;
‒ показники та умови нарахування додаткової оплати праці: премій,
доплат, надбавок або інших заохочувальних та компенсаційних виплат [8].
Під час перевірки операцій з обліку заробітної плати, ревізор складає
робочий документ контролера щодо облікового відображення розрахунків з
оплати праці.
При здійсненні перевірки витрат на оплату праці в бюджетних установах
контролер використовує наступні прийоми контролю:
1) розрахунково-аналітичні прийоми контролю, до яких відносять:
економічний аналіз, статистичні розрахунки, економіко-математичні методи
тощо. Використання в процесі внутрішньогосподарського контролю
розрахунково-аналітичних методичних прийомів дозволяє виявити загальний
стан контрольованих об'єктів, виявити фактори, що спричинили негативний
вплив на результати фінансово-господарської діяльності, а також встановити
подальший напрям контрольно-ревізійного процесу в частині виявлення втрат
і перевитрат та конкретних осіб, відповідальних за неналежні результати
господарювання;
2) документальні прийоми контролю складаються з прийомів контролю
окремого документа (формальна, нормативно-правова та арифметична
перевірка документа) та прийомів контролю господарських операцій
(зустрічна перевірка документів, контрольні порівняння на збалансованість
окремих показників, аналітична перевірка звітності та балансів, технікоекономічні розрахунки) та нормативно-правова перевірка;
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3) група методів узагальнення та реалізації результатів контролю є
синтезуванням результатів здійсненого контролю та прийняттям рішень з
усунення виявлених недоліків у фінансово-господарській діяльності
підприємства, упередження їх повторення в майбутньому та включає такі
прийоми:
- документування результатів проміжного контролю (складання
відомостей вибіркової інвентаризації цінностей, актів ревізії каси, обстеження
місць збереження цінностей тощо);
- групування недоліків (класифікація і групування недоліків
господарської діяльності за економічною однорідністю і хронологічною
послідовністю);
- аналітичне групування (складання таблиць, схем, графіків, відомостей,
машинограм за даними виявлених ревізією недоліків у діяльності
підприємців);
- слідчо-юридичне обґрунтування (розгляд пояснювальних записок від
службових осіб, матеріально-відповідальних та інших працівників з питань
правопорушень у господарській діяльності);
- систематизоване групування результатів контролю (систематизоване
групування результатів контролю в акті комплексної ревізії діяльності
підприємства за економічною однорідністю);
- прийняття рішень (видання наказів, розпоряджень, службового листа)
організацією, що здійснює перевірку;
- прийняття рішення власником за результатами контролю;
- контроль за виконанням прийнятих рішень (вибір об'єкта спостереження
і одержання інформації про функціонування його згідно з управлінськими
діями за результатами контролю. Перевірка достовірності інформації про
фактичний стан об'єктів контролю [9, с. 35‒36].
У кінці перевірки контролер здійснює узагальнення результатів
внутрішньогосподарського контролю розрахунків з оплати праці, що
передбачає застосування отриманої інформації під час складання висновків та
надання пропозицій щодо усунення виявлених помилок, порушень, недоліків.
За даними перевірки інформація щодо виявлених порушень та відхилення
щодо її достовірності розрахунків з оплати праці узагальнюється у звіті
аудитора про результати внутрішньогосподарського контролю або доповідній
записці. За результатами перевірки керівництво підприємства приймає
рішення щодо усунення порушень і відхилень стосовно способу та строків
виправлення помилок, порядку внесення змін до облікової політики та способу
покарання винних осіб або заохочення. Порушення термінів виплати
заробітної плати працівникам та законодавства про працю має правові
наслідки та тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність
[10, с. 671‒672].
Висновки. Отже, під час проведення контролю велика увага приділяється
документам, що регулюють відносини з працівниками, а також нарахування та
виплату заробітної плати. В установі має бути чітко закріплена за
працівниками відповідальність за ділянками обліку. В процесі внутрішнього
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контролю за використанням коштів на виплату заробітної плати велике
значення має контроль за використанням фонду заробітної плати, виявлення
можливостей економії. Саме тому, внутрішній контроль оплати праці ‒
важкий процес, проводячи який потрібно бути максимально ретельним та
уважним, адже витрати на оплату праці займають велику частину структури
витрат підприємства.
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТІВ ЇХ ЗМІНИ
Контроль над здійсненням розрахунків із постачальниками та підрядниками
є запорукою платоспроможності та майбутнього розвитку підприємства,
оскільки майже всі підприємства співпрацюють із контрагентами, а отже,
мають зобов’язання, які потрібно вчасно погашати. У статті розглянуто
основні елементи організації внутрішньогосподарського контролю
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забезпечення виконання зобов'язань та фактів їх зміни. Обґрунтовано
рекомендації щодо підвищення оперативності й ефективності контролю
зобов’язань перед постачальниками та підрядниками на підприємствах.
Ключові
слова:
зобов’язання,
постачальники
та
підрядники,
внутрішньогосподарський контроль, інформаційні джерела.
Постановка проблеми. У процесі господарської діяльності суб‘єктів
господарювання посилюються їх економічні взаємовідносини з іншими
фізичними та юридичними особами, які зумовлюють виникнення зобов'язань.
Зобов‘язання є джерелом формування та фінансування активів, а також
виконують важливу роль у господарській діяльності підприємств, зокрема
виробничої галузі. Зобов‘язання здійснюють суттєвий вплив на фінансову
стійкість і платоспроможність підприємств, а тому потребують ефективного
контролю за фактичним станом розрахунків та управління грошовими
потоками. Це уможливлюється на основі якісної, обґрунтованої, адекватної та
достовірної, та інформації про борги, яка формується в системі
бухгалтерського обліку. Чіткі методика та організація обліку, контролю та
аналізу зобов‘язань дають змогу забезпечити отримання об'єктивної
інформації для управління заборгованістю з метою прийняття управлінських
рішень щодо діяльності підприємства та підтримання його фінансової
стійкості та платоспроможності на високому рівні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія та методологія
бухгалтерського обліку і контролю зобов‘язань формувалися на основі
фундаментальних праць таких вчених як: В. Бланшар, А. Бомон, С.М. Барац,
Ф. Вілла, В.М. Гордон, Ф. Гюглі, Е. Дегранж, Д. Россі, Р. Саватьє, Ж. Саварі,
Л. Флорі, І.Ф. Шерр, Дж. Чербоні, Г. Фор. Сучасні дослідження проблем
бухгалтерського обліку зобов‘язань, зокрема визначення їх сутності, оцінки,
організації, методичних засад бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
представлені працями: М.Т. Білухи, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, Б.І.
Валуєва, А.М. Герасимовича, С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, М.Я. Дем‘яненка,
Л.М. Кіндратської, Г.Г. Кірейцева, Я.Д. Крупки, М.В. Кужельного,
В.Г. Лінника, Б.Ф. Мовчановського, В.Ф. Палія, О.М. Петрука, М.С.
Пушкаря, П.Т. Саблука, В.В. Сопка, В.Г. Швеця, разом з тим цілісному
обґрунтуванню концепції контролю зобов‘язань увага приділялась
недостатньо.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження організаційних і
методичних аспектів внутрішньогосподарського контролю забезпечення
виконання зобов'язань та фактів їх зміни, а також розроблення рекомендацій
щодо його удосконалення за сучасних умов господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Зміст методики
внутрішнього контролю операцій із забезпечення виконання зобов‘язань та
фактів їх зміни полягає у перевірці правильності оформлення та легітимності
первинних документів з обліку даного об‘єкта та відображення цих
господарських операцій в системі облікових рахунків.
Відмітимо, що контроль процесу виконання контрагентом наявних
зобов‘язань за договором має досить вагоме значення, і, на жаль, на практиці
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часто не здійснюється взагалі або ж проводиться не у правильному порядку.
Даний контроль необхідний для своєчасного виявлення дефектів виконання
зобов‘язань, можливого їх виправлення та документального оформлення.
Своєчасне виявлення факту невиконання зобов‘язань дозволяє, з однієї
сторони, адекватно оцінити дану ситуацію, а, з іншої сторони, у випадку
продовження недобросовісної комерційної поведінки контрагента – зменшити
до мінімуму втрати підприємства.
З‘ясовано, що методика внутрішнього контролю передбачає лише
перевірку факту виконання зобов‘язань суб‘єктом господарювання, але не
враховує можливості їх зміни за різних умов, зокрема, внаслідок надання та
отримання знижок; укладання договору з валютним застереженням та
укладання договору цесії; зміни осіб в зобов‘язаннях; зміни зобов‘язань
засновників у засновницькому договорі, що й зумовлює необхідність її
розробки в частині відображення та перевірки фактів зміни зобов‘язань
підприємства.
В результаті дослідження процедур контролю щодо виконання
зобов‘язань суб‘єктом господарювання відмітимо наявність розбіжностей у
позиціях авторів відносно послідовності їх застосування. Дані відмінності у
думках дослідників створюють додаткові проблеми у формуванні
комплексного процесу контролю даного об‘єкта. Так, вважаємо недоцільним
починати перевірку операцій із забезпечення виконання зобов‘язань суб‘єкта
господарювання зі встановлення вірогідності відображення в обліку
господарських операцій з надходження від постачальників (підрядників)
матеріальних цінностей (робіт, послуг) [1, с. 208‒212]; перевірки факту
проведення інвентаризації розрахункових операцій для підтвердження
реальності сформованої дебіторської та кредиторської заборгованості [2] та з
перевірки достовірності інформації за видами і строками кредиторської
заборгованості [3].
Перш за все, суб‘єктам внутрішнього контролю слід встановити факт
наявності та детально вивчити зміст господарських договорів підприємства
(постачання; купівлі-продажу; найму (оренди) земельної ділянки, будівлі або
іншої капітальної споруди, транспортного засобу; ренти; прокату; підряду; про
надання послуг; перевезення вантажу; доручення; комісії та ін.), які
визначають права та обов‘язки сторін, та визначити перелік основних
кредиторів і порядок розрахунку з ними з метою виявлення недійсних
договорів та неплатоспроможних контрагентів.
Ключовим ризиком в діяльності по закупкам та постачанню є ризик
вибору постачальника, який пропонує невигідні ціни або умови поставки. З
метою мінімізації даного ризику використовується вибір постачальників на
основі тендеру. До складу тендерної комісії можуть входити генеральний
директор підприємства, фінансовий директор, головний бухгалтер, керівники
підрозділів внутрішнього контролю та безпеки [4, с. 159].
Наступним етапом слід виділити саме перевірку правильності
документального оформлення оприбуткування та поставки товарноматеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг на предмет
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несуперечності їх здійснення нормам чинного законодавства та положенням
внутрішніх документів підприємства. На даному етапі увага контролера
звертається на перевірку оформлення первинних облікових документів
(рахунків, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, розрахунковоплатіжних документів) на предмет наявності усіх необхідних реквізитів;
відповідності даним, вказаним в договорі.
При здійсненні перевірки документального оформлення операцій із
забезпечення виконання зобов‘язань виникає ризик того, що первинні
документи можуть бути не визнані в якості підтверджуючих, якщо виникнуть
будь-які сумніви у правильності їх оформлення, а також їх складу та змісту.
Можливість виникнення даного ризику зумовлює необхідність проведення
попереднього контролю системи первинного обліку операцій із забезпечення
виконання зобов‘язань, що дозволить контролеру оцінити якість первинних
документів та забезпечити достовірну підготовку до здійснення основних
контрольних процедур.
З метою визначення реальної суми кредиторської заборгованості слід
встановити порядок оцінки її повноти, встановити строки та причини
виникнення
простроченої
заборгованості,
несвоєчасне
здійснення
розрахунків, наявність штучної заборгованості, повторне оприбуткування
матеріалів та послуг, наявність кредиторської заборгованості, щодо якої минув
строк позовної давності (для підтвердження реальності кредиторської
заборгованості контролер може розіслати листи кредиторам для
підтвердження залишку), та сумнівної заборгованості.
Наступним кроком слід здійснювати перевірку правильності розрахунків
за невідфактурованими поставками, векселями виданими, своєчасності
пред‘явлення претензій внаслідок порушення договірних зобов‘язань
(виявлення своєчасності здійснених заходів щодо покриття нанесеного збитку,
перевірка обґрунтованості претензій, підтвердження законності списання
претензійних сум, правильності оформлення матеріалів за претензіями),
своєчасності відображення в обліку виданих авансів, зарахування авансу при
отриманні матеріальних цінностей, відсутність перекриття заборгованості
одного постачальника авансами, виданими іншому, правильності розрахунку
курсових різниць за кредиторською заборгованістю та відображення їх в
обліку.
Особливого значення набуває встановлення обґрунтованості та
правильності відображення в обліку фактів зміни зобов‘язань та причин їх
зміни внаслідок надання та отримання знижок; укладання договору з
валютним застереженням, договору цесії та операцій переведення боргу; зміни
осіб в зобов‘язаннях; створення резерву сумнівних боргів, який змінює
балансову вартість дебіторської заборгованості, проте не змінює право вимоги
кредитора; зміни зобов‘язань засновників в засновницькому договорі; ще
неукладеного договору, що стосується сфери планування поточної роботи
підприємства щодо майбутніх джерел фінансування та майбутніх грошових
потоків.
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Проаналізувавши навчальну літературу, зазначимо, що автори не
пропонують окремим етапом перевірку обліку фактів зміни зобов‘язань, лише
в частині зміни осіб в зобов‘язаннях автори [5] визначили необхідність
контролю. Після цьогоздійснюється перевірка своєчасності та обґрунтованості
списання та припинення зобов‘язань (підтвердження вартісної їх оцінки), в т.ч.
грошовими (безготівкова, готівкова) та негрошовими (зарахування взаємних
вимог, видача векселя, бартер, уступка права вимоги тощо) формами
розрахунків. При припиненні зобов‘язань шляхом зарахування взаємних
вимог контролер встановлює, яким чином припинено зобов‘язання – в
односторонньому чи двосторонньому порядку, перевіряє наявність акту звірки
розрахунків, правильність оформлення документа про проведення
взаємозаліку, своєчасності відображення заборгованості в обліку.
Після встановлення реальної суми заборгованості за різними видами слід
перевірити правильність її облікового відображення, відповідність облікових
даних інформації регістрів синтетичного і аналітичного обліку та звітності.
Останнім кроком методичної стадії є проведення інвентаризації операцій
щодо виконання зобов‘язань підприємства, необхідність якої полягає у
виявленні за відповідними обліковими документами залишків заборгованості
та детальній перевірці обґрунтованості сум, що обліковуються на цих
рахунках, встановленні термінів виникнення зобов‘язань на рахунках
кредиторів, їх реальності та осіб, винних у пропущенні строків їх погашення.
Дуже важливим питанням є перевірка повноти та правильності
оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, випадків переплат і
недоплат, помилково занесених сум за не отримане майно або отримане від
інших підприємств.
Виходячи з теоретичних основ процесу контролю та досліджених
підходів до послідовності проведення за операціями щодо забезпечення
виконання та зміни зобов‘язань та договірних відносин, ідентифіковано його
основні етапи (рис. 1).
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МЕТОДИКА ВНУТІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ
ЗОБОВЯЗАНЬ
1. Перевірка наявності та правильності оформлення відповідно до вимог чинного
закононодавства договорів, визначення осоновних кредиторів та порядку розрахунку з
ними
2. Перевірка правильності документального оформлення, оприбуткування та
поставки товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг
3. Оцінка реальності зобов'язань підприємства, встановлення строків і причин
виникнення простроченої заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності

4. Перевірка правильності розрахунків за невідфактурованими поставками,
векселями виданими та виданими авансами, своєчасності пред'явлення претензій при
порушенні
5. Перевірка правильності розрахунку курсових різниць за зобов'язаннями
6. Встановлення обґрунтованості та правильності відображення в обліку фактів
зміни зобов'язань, списання та припинення зобов'язань
7. Перевірка законності та правильності облікового відображення операцій із
забезпечення виконання зобов'язань підприємства, відповідності облікових даних
інформації регістрів синтетичного і аналітичного обліку та звітності
8. Проведення інвентаризації розрахункових операцій підприємства

Оцінка виявлених відхилень та причин їх виникнення

Розробка заходів з усунення недоліків і порушень, застосування санкцій, що
передбачені у відповідних внутрішніх документах

Контроль за виконанням прийнятих рішень

Рисунок 1 ‒ Методика внутрішнього контролю операцій із забезпечення
виконання та зміни зобов’язань підприємства
Джерело: узагальнено автором
Систематизація та ранжування контрольних процедур методичної стадії
контролю дозволить визначити основні етапи плану та програми внутрішнього
контролю операцій із забезпечення виконання зобов‘язань, враховуючи
специфіку функціонування суб‘єкта господарювання.
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На методичній стадії контролю необхідно звернути увагу на типові
викривлення в обліку операцій із забезпечення виконання зобов‘язань
підприємства та фактів їх зміни (порушення вимог щодо визнання зобов‘язань;
недотримання вимог щодо віднесення зобов‘язань до класифікаційних груп
згідно з вимогами П(С)БО 11 «Зобов‘язання» [6]; порушення у складі
поточних зобов‘язань в частині вимоги віднесення довгострокових
зобов‘язань, до погашення яких залишилося менше 12-ти місяців, до складу
поточних; викривлення оцінки поточних зобов‘язань та ін.), знання яких
полегшить комплексне дослідження обраного об‘єкта та підвищить дієвість та
надійність контрольного процесу.
Одним з виділених нами напрямів контролю операцій із забезпечення
виконання зобов‘язань та фактів їх зміни є перевірка наявності та правильності
оформлення (відповідності вимогам чинного законодавства) господарських
договорів, що були укладені підприємством. Передусім, контролер перевіряє
договори відповідно до форм їх укладання і при цьому слід пам‘ятати, що
Цивільним кодексом України чітко визначено види договорів, які можна
представити у наступні основні групи [7]:
– договори постачання (купівлі-продажу, поставки, контрактації
сільськогосподарської продукції постачання енергетичними та іншими
ресурсами через приєднану мережу – ст. 655, 712, 713, 714);
– договори оренди (міни (бартеру), дарування, ренти, довічного
утримання (догляду), найму, прокату, найму (оренди) земельної ділянки,
будівлі або іншої капітальної споруди, найму (оренди) транспортного засобу,
лізингу, найму житла, позички – ст. 715, 717, 731, 744, 759, 787, 792, 793, 798,
806, 810, 827);
– договори підряду (побутового підряду, будівельного підряду, підряду
на проведення проектних та пошукових робіт, на виконання науководослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт – ст. 837,
865, 875, 887, 892);
– договори надання послуг (про надання послуг, перевезення вантажу,
чартеру (фрахтування), транспортного експедирування, зберігання – ст. 901,
909, 912, 929, 936);
– договори доручення вчинення юридичних дій (доручення, комісії,
комерційної концесії – ст. 1000, 1011, 1115);
– договори розпорядження грошовими коштами (позики, кредитний
договір, факторингу – ст. 1046, 1054, 1077);
– договори розпорядження майном (управління майном, розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності – ст. 1029, 1107).
Укладені підприємством договори перевіряються на наявність істотних та
додаткових умов, а також наявності підтверджуючих первинних документів, а
також інших необхідних позаоблікових документів Основними істотними
умовами згідно ст. 180 Господарського кодексу України є предмет
(найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт,
послуг), а також вимоги до їх якості), ціна та строк дії договору (час, впродовж
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якого існують господарські зобов‘язання сторін, що виникли на основі цього
договору) [8].
За домовленістю сторін у договорі можуть визначатися додаткові умови:
страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців договору,
агентів, перевізників, визначення норм навантаження (розвантаження), умови
передачі технічної документації на товар, збереження торгових марок,
порядок сплати податків, митних зборів, різного роду захисні застереження,
кількість підписаних примірників договору, можливість та порядок внесення
змін до договору та ін., на які контролер повинен звернути особливу увагу,
оскільки, як правило, саме вони є причиною зміни розміру зобов‘язань
підприємства.
Основними порушеннями, які виникають при перевірці наявності та
правильності оформлення укладених підприємством господарських договорів
і підтверджують факт їх недійсності, є такі:
1. Договір, що підлягає обов‘язковому нотаріальному посвідченню не
завірено.
2. Відсутність істотних умов договору.
3. Відсутність реквізитів сторін, що уклали договір.
4. Невідповідність підписів осіб, що мають на те повноваження.
5. Відсутність обов‘язкових реквізитів у виставленій або отриманій
претензії.
При перевірці факту виконання договорів контролером можуть бути
виявлені отримані та виставлені претензії та виконання штрафних санкцій за
невиконання умов договору, адже у процесі придбання товарно-матеріальних
цінностей і взаємодії з контрагентами підприємство може виявити порушення
договірних умов (невідповідність цін, арифметичні помилки в розрахункових
документах, недостача понад норм природного убутку, інші порушення умов
договору про асортимент, упаковку тощо, виявлене при отриманні цінностей,
що надійшли, невідповідність якості таких цінностей стандартам та ін.). У цих
випадках сторони змушені вдаватися до примусового виконання умов
договорів стороною, яка їх не виконала або виконала частково.
При перевірці отриманих претензій контролер повинен перевірити
обов‘язковість наявності наступних їх реквізитів:
– повне найменування та поштові реквізити заявника претензії й
юридичної особи, до якої вона пред‘являється;
– дату пред‘явлення та номер претензії;
– обставини, на підставі яких пред‘явлена претензія;
– докази, що їх підтверджують;
– посилання на відповідні нормативні акти;
– вимоги заявника;
– суму претензії та її розрахунок;
– платіжні реквізити заявника;
– перелік документів, які додаються до претензії.
Перевірка обґрунтованості та правильності відображення в обліку фактів
зміни зобов‘язань передбачає наступне: встановлення відповідності даних,
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відображених в укладених договорах, даним бухгалтерського обліку з метою
з‘ясування якості внутрішнього контролю за розрахунками з боку бухгалтерії,
виявлення випадків викривлень звітних даних за розрахунками; аналіз причин
зміни зобов‘язань та правильність відображення операцій з отримання знижки,
операцій за договорами з валютним застереженням та операцій щодо
переведення боргу.
Таким чином, використання сформованої методики проведення
внутрішнього контролю операцій із забезпечення виконання зобов‘язань та
фактів їх зміни із дотриманням вищого рівня платоспроможності суб‘єкта
господарювання через визначення об‘єктів, суб‘єктів, завдань та ефективних
прийомів контролю, забезпечить шляхом нагляду, спостереження та перевірок
контроль доцільності укладання господарських договорів відповідно до
обраної стратегії розвитку підприємства.
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м. Вінниця
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ВЕДЕННЯ
КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ
ОСОБАМИ
У статті обґрунтовано теоретичні основи фінансового контролю в Україні
у контексті визначення його місця у формуванні єдиної національної
контрольної системи та окреслено функціональні області внутрішнього та
зовнішнього контролю.З’ясовано відмінності зовнішнього та внутрішнього
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фінансового контролю на підставі порівняльної характеристики таких ознак,
як сутність, контролюючі суб’єкти, підконтрольні об’єкти, предмет,
методи та напрямкиконтролю. Усуненню відомчих конфліктів сприятиме
формування єдиної цілісної контрольної системи в Україні, здатної
протидіяти зловживанням та попереджувати можливі втрати бюджетних
коштів.
Ключові слова:каса, інвентаризація, ревізія, касові операції, фінансовий
контроль, грошові кошти.
Постановка проблеми. Основний зміст фінансового контролю у
відносинах, що регулюються фінансовим правом, зводять до такого: перевірка
виконання юридичними і фізичними особами фінансових зобов’язань перед
державою та органами місцевого самоврядування; перевірка правильності
використання державними і комунальними підприємствами, установами й
організаціями грошових ресурсів, що перебувають в їх господарському віданні
чи оперативному управлінні; перевірка дотримання правил здійснення
фінансових операцій, розрахунків і зберігання грошових коштів
підприємствами, установами і організаціями на рахунках у фінансових
установах; виявлення внутрішніх резервів виробництва – можливостей
підвищення продуктивності праці, рентабельності, економії грошових і
матеріальних ресурсів і т. д.; попередження і усунення виявлених порушень
фінансової дисципліни.
Актуальність теми дослідження полягає в загальній глобалізації
фінансових ринків, інфляційних процесах, упровадженні новітніх
інформаційних систем і технологій, зміні в чинному законодавстві, посиленні
конкуренції, мінливості цін на фінансових та товарних ринках, що суттєво
впливає на трансформацію економіки України і викликає значні зміни в
системі фінансових ресурсів як на рівні всієї країни, так і на рівні підприємств.
Актуальність дослідження фінансового контролю посилюється необхідністю
автоматизації контролю за фінансовими потоками підприємств в умовах
розширення видів діяльності, ускладнення структури фінансування,
збільшення обсягів кредитування та депозитів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації та
раціоналізації фінансового контролю, проблеми формування системи
фінансового контролю досліджувало багато науковців, серед яких необхідно
виділити:
І.В.
Басанцова,
О.П. Кириленка,
І.Л. Бєлобжецького,
О.Д. Василика, O.A. Долгого, Є.В. Калюгу, М.П. Мельника, Л.А. Савченко,
І.Б. Стефаника, В.О. Шевчука, Ф.О. Ярошенка, Ю.М. Бажала, М.Т. Білуху,
С.І. Бобира, В.В. Бурцева, Ф.Ф. Бутинця, JI.І. Вороніна, B.B. Сопко, Б.Ф.
Усача, М.М. Голованя, В.М. Федосова та інших.
Постановка завдання. Мета статті – дослідження теоретичних та
практичних аспектів здійснення фінансового контролю грошових коштів та
касових операцій на підприємстві та розробка пропозицій, заходів щодо
удосконалення даного процесу.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Основною метою
фінансового контролю є:
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1) виявлення на підконтрольних об’єктах порушень принципів
законності, ефективності, доцільності й економії при формуванні та
використанні державних фінансових та матеріальних ресурсів, відхилень від
прийнятих норм, стандартів на найбільш ранній стадії;
2) попередження фінансових правопорушень;
3) притягнення винних до відповідальності, забезпечення відшкодування
заподіяних збитків;
4) вжиття заходів щодо запобігання таким порушенням у майбутньому.
Завданням фінансового контролю є забезпечення законності,
ефективності, фінансової дисципліни і раціональності у ході формування,
розподілу, володіння, використання та відчуження активів, що належать
державі[1,с.6].
Нормативно-правова перевірка належить до основних методичних
прийомів здійснення документального контролю під час ревізій фінансовогосподарської діяльності підприємств та організацій.
Суть цієї форми контролю полягає в тому, що за змістом господарської
операції, відображеної в документі, установлюється, чи не суперечить вона
чинним законодавчим нормам, правилам, вимогам статутів та інших
засновницьких документів. При виявленні таких порушень робляться
розрахунки, складаються аналітичні таблиці, визначаються наслідки та винні
особи, обсяги витрат чи збитків, заподіяних неправомірними діями чи
бездіяльністю посадових осіб підприємства. Формальна перевірка документів
застосовується для контролю дотримання діючих форм документів,
послідовності, повноти і правильності заповнення їх реквізитів, наявності
відповідних підписів у документах[1,с.14].
Фінансовий контроль, як будь-яка наука, має свій предмет. Предметом
фінансового контролю є розпорядча та фінансово-господарська діяльність
підконтрольних об’єктів у частині формування, володіння, використання та
відчуження коштів та інших активів, що належать або мають належати
державі, у тому числі за зобов’язаннями по податках, зборах (обов’язкових
платежах) і відрахуваннях до бюджету та позабюджетних фондів.
Метод– це спосіб дослідження, який визначає підхід до об’єктів, що
вивчаються, шлях наукового пізнання і встановлення істини. Метод
фінансового контролю – це сукупність прийомів і способів, за допомогою яких
вивчається
фінансово-господарська
діяльність
підприємств
і
організацій[1, с.11-12].
Касові операції – операції підприємств, закладів та організацій, пов’язані
з оприбуткуванням та видачою готівкових грошей. Джерелами надходження
готівкових грошей до каси є:
- вклади громадян;
- надходження торгівельної виручки;
- надходження на рахунки колективних сільськогосподарських
підприємств;
- надходження торгівельної виручки від усіх видів транспорту.
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Методичні прийоми експертного дослідження операцій з коштами у касі
містять
у
собі
розрахунково-аналітичні
методи,
прийоми
узагальнення,документальні, реалізація результатів експертизи, аналітичного
групування доказів правопорушень та інше.
Під час проведення експертизи грошових та касових операцій відповідно
до завдань експертної установи та постанови правоохоронних органів експертбухгалтер визначає перелік об’єктів експертного дослідження.
Експертну оцінку застосовують під час дослідження документів, якості
виконаних робіт, господарських операцій. Оцінка здійснюється спеціалістами
різних галузей знань за дорученням ревізора. Експерт повинен давати
достовірну, правову і об’єктивну оцінку, яка залежить від наданих йому
матеріалів, правильного формування поставлених йому питань.
Особлива увага при перевірці касової дисципліни має приділятись
цільовому використанню готівки. При цьому використовуються банківські
виписки, звіти касира, касові книги, видаткові касові ордери, книги обліку
придбання, Журнал-ордер 1 с.-г. по кредиту 301 рахунку також всі інші
документи, які підтверджують факт витрачення готівки за призначенням.
Даними для такої перевірки можуть бути касові та товарні чеки, розрахункові
квитанції, корінці касових ордерів, проїзні документи, інші розрахункові
документи, а також відомості, рахунки-фактури, авансові звіти, товаротранспортні накладні, акти на закупівлю товарів.
За результатами перевірки встановлюють факти нецільового
використання і з’ясовують причини цих правопорушень. При перевірці видачі
готівки підзвіт, також на відрядження слід керуватися вимогами Положення
№ 637 та Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон,
затверджена
наказом
Міністерства
фінансів
України
від
13.03.98р. №59 [2,с.469].
Суми і напрямки використання готівки одержаної в касу з банку,
порівнюють з показниками фактичного використання, при цьому слід
залучати всі наявні документи (видаткові касові ордери, платіжні відомості,
авансові звіти та інше). Використання отриманої в банку готівки не за
цільовим призначенням тягне за собою фінансову санкцію в розмірі
витраченої не за призначенням готівки.
Фінансовий контроль слід поділяти в залежності від характеру
взаємовідносин суб’єкта і об’єкта контролю: внутрішній і зовнішній.
Внутрішній фінансовий контроль − це самоконтроль, який здійснюють
організації, підприємства, установи за власною фінансовою діяльністю та
фінансовою діяльністю підрозділів, що входять до їх складу. Він є складовою
частиною управління організацією і тому проводиться за її розсудом, на основі
рішень даної організації. Тобто внутрішнім називається такий контроль, коли
суб'єкт і об'єкт входять до однієї системи.
Зовнішній фінансовий контроль − такий контроль, коли контроль
здійснюється суб'єктом, що не входить до тієї ж системи, що і об'єкт. Заходи
фінансового контролю, що здійснюються зовнішніми органами, звичайно
охоплюють всю систему державних органів і тому можуть розглядатися як
190

макрозаходи . Обидва види контролю доповнюють один одного, і між ними
встановлюється тісний симбіотичний зв'язок .
За загальнонауковим та поширеним у нормативно-правових актах
міжнародних інституцій визначенням, на сучасному етапі розвитку
державного фінансового контролю, його все частіше поділяють на три види
контролю: внутрішній, зовнішній, вищий. Вищий фінансовий контроль – вид
державного фінансового контролю, який одночасно є як зовнішнім, так і
внутрішнім, визначається залежністю від характеру взаємовідносин суб’єкта і
об’єкта контролю, має розмежування функцій контролю стосовно об’єкта за
ознаками компетенції та обов’язковості ієрархії організації контролю[3,с.34].
Інвентаризація – це основний методичний прийом контролю фактичного
стану об’єктів, тобто контролю фактичної наявності товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів, стану розрахунків та його відповідності даним
бухгалтерського обліку на одну й ту саму дату.
Сутність цього контролю полягає в тому, що перевірка наявності і стану
об’єктів проводиться шляхом огляду, перерахунку, зважування, обміру.
Прийом інвентаризації використовується всіма видами фінансового контролю.
Особливе значення в забезпеченні збереження державної власності
інвентаризація має при здійсненні внутрішньогосподарського контролю,
будучи основним прийомом поточного контролю. У фінансовому контролі
інвентаризація застосовується як основний методичний прийом фактичного
контролю збереження товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, а
також стану розрахунково-кредитних стосунків, інших активів і пасивів
підприємства.
У процесі ревізії виконують, як правило, часткові інвентаризації
передбачені програмою ревізії, але при виявленні фактів зловживань, значних
нестач матеріальних цінностей проводяться ще й позапланові повні
інвентаризації. Проведення інвентаризації регламентується Інструкцією з
інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства
фінансів України від 11.08.94 № 69 (зі змінами). Особливість проведення
інвентаризації під час ревізії полягає в тому, що головою інвентаризаційної
комісії є ревізор, який визначає перелік номенклатури об’єктів контролю при
часткових інвентаризаціях[4,с.22].
Процеси, що відбуваються в економіці України, підтверджують
необхідність і важливість грошових коштів для забезпечення фінансовогосподарської діяльності суб’єктів господарювання.
Як приклад можна поставити підприємство СТОВ «СЛАВУТИЧ»
створені всі умови для ретельного контролю за видачою та рухом грошових
коштів, оприбуткуванням та розрахунками з підзвітними особами. Ревізія
касових операцій передбачає перевірку операцій бюджетної установи
пов’язаних з обігом готівки у процесі здійснення фінансово-господарської
діяльності, правильності їх проведення відповідно до чинного законодавства.
Під час ревізії грошових коштів застосовується експертне дослідження
стосовно повноти оприбуткування готівкових коштів та цільового їх
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використання. Особлива увага зосереджена на правильності оформлення
касових документів: наявність підпису керівника, справжності підписів
одержувачів, правильність віднесення операцій на кореспондуючі рахунки,
можливі виправлення. Щобне виникали правопорушення в обліку грошових
коштів здійснює постійні, позапланові інвентаризації.
Інвентаризація є одним із дієвих й актуальних способів збереження та
контролю готівки в касі та станом активів підприємства СТОВ «СЛАВУТИЧ»,
що дозволяє виявити всі наявні невідповідності також встановити винних у їх
виникненні осіб, відшкодувати їхнім коштом заподіяну підприємству шкоду.
Отже, організація та функціонування ефективної системи фінансового
контролю – обов'язковий елемент державного управління, і тому фінансовий
контроль повинен здійснюватися не автоматично, а як важлива ланка в
загальній системі державного управління. Фінансовий контроль як
найважливіший засіб державного управління є одночасно критерієм
визначення ефективності цього управління.
Детально проаналізовано підходи до визначення поняття “фінансовий
контроль”. Так, поняття фінансового контролю на сьогодні не можна вважати
законодавчо закріпленим. Стосовно поглядів науковців на поняття
“фінансовий контроль”, то їх існує велика кількість. Уточнено класифікацію
фінансового контролю з метою усунення існуючих протиріч з цього приводу,
що в остаточному сприятиме удосконаленню фінансового контролю в частині
розмежування його видів, форм та складових. У ході виконання роботи було
поглиблено теоретичні засади визначення сутності фінансового контролю.
На основі визначеного поняття “ фінансовий контроль”, в роботі було
окреслено роль, завдання і місце державного фінансового контролю в системі
управління фінансовою діяльністю держави. Складність фінансової системи
держави та різноманітність фінансових відносин, що складаються в ланках
фінансової системи та між її структурними елементами, обумовлюють
різноманітність об’єктів фінансового контролю та специфіку частковонаукових методів пізнання цих об’єктів.
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ПІДПРИЄМСТВ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
__________________________________________________________________
УДК 657.42-048.445(045)
Бевз Я. Ю.
здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
РОЗКРИТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ОБОРОТНІ
АКТИВИ» ТА ЇХ ТИПОЛОГІЯ
В статті розкрито економічну сутність поняття «оборотні активи»,
досліджено їх трактування у нормативних документах та наукових
джерелах. Проведено класифікацію оборотних активів та здійснено їх
типологію залежно від сфери використання: облік, аналіз, аудит і управління.
переваги та недоліки оборотних активів, їх трактування та класифікацію.
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Ефективність функціонування будь-якого
підприємства неможлива без раціонального вкладення оборотного капіталу та
наявності власних оборотних активів, а також без ефективного його
розміщення в окремих елементах оборотних активів, структура яких суттєво
впливає на фінансовий стан підприємства, інвестиційну привабливість,
платоспроможність та на ліквідність його активів. Ще однією проблемою
сучасного функціонування підприємства є відсутність або невелика сума
власного оборотного капіталу, який вкладено в його оборотні активи, що не
дає можливості нормального фінансування запасів та потребує пошуку
додаткових джерел їх фінансування. Тому питання забезпеченості оборотними
активами є надзвичайно важливим для підприємства, адже немає жодного
підприємства без їх наявності.
Формулювання цілей статті. Основною метою статті є визначення
сутності оборотних активів та їх важливих елементів, управління якими мають
важливе значення в сучасних умовах функціонування підприємств.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Економічну сутність
оборотних активів та їх класифікацію у своїх працях досліджували такі
науковці, як: Бланк І. О., Дяченко В. П., Ізмайлова Н. В., Кірійцев Г. Г., Косова
Т. Д., Лігоненко Л. О., Маргасова В. Г., Нашкерська Г. В., Поліщук О. Т.,
Шелудько В. М., Ярошевич Н. Б. та інші. Не применшуючи наукового доробку
зазначених авторів, варто зауважити, що додаткового дослідження
потребують питання критеріїв визнання оборотних активів та уточнення їх
типології. Економічно обґрунтована сучасна типологія оборотних активів є
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одним з інструментів удосконалення не тільки теорії, а і практики їх обліку,
аналізу, аудиту та управління.
Виклад основного матеріалу дослідження. Господарська діяльність
будь-якого підприємства неможлива без оборотних активів, оскільки вони
використовуються ним щоденно. Раціональна організація процесів їх
формування та використання є основою розвитку для будь-якого підприємства
та є гарантією забезпечення його безперервного функціонування як суб’єкта
господарської діяльності.
Проведення аналізу різноманітних нормативних та наукових джерел дало
змогу виявити, що на даний існує певна неузгодженість у трактуванні такого
економічного терміну як «оборотні активи», а також їх класифікації.
Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» оборотні активи – це «гроші та їх
еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені
для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом
дванадцяти місяців з дати балансу» [1]. В Господарському кодексі України
взагалі немає трактування такого поняття як «оборотні активи», але у ст.139
«Майно у сфері господарювання» зазначено, що «оборотними засобами є
сировина, паливо, матеріали, малоцінні предмети та предмети, що швидко
зношуються, інше майно виробничого і невиробничого призначення, що
віднесено законодавством до оборотних засобів» [2].
Професор Л. О. Лігоненко розуміє оборотні активи, як сукупність
економічних ресурсів підприємства, що перебувають у постійному кругообігу,
змінюють свою матеріальну форму впродовж одного операційного циклу
(одного року) та в повному обсязі переносять свою вартість на вартість
виготовленої продукції[3].
Відома автор посібників з бухгалтерського обліку Г. В. Нашкерська під
оборотними активами розуміє грошові кошти, що вкладені для створення
оборотних виробничих фондів і фондів обігу з метою забезпечення
безперервного процесу виробництва та реалізації продукції [4].
Основоположних теорії фінансової стратегії в українській науці І. О.
Бланк до оборотних активів відносить сукупність майнових цінностей
підприємства, що забезпечують поточну виробничо-комерційну діяльність
підприємства та, що повністю споживають у процесі одного виробничокомерційного циклу[5].
Професор Г. Г. Кірійцев під поняттям «оборотні активи» розуміє
сукупність коштів, авансованих в оборотні виробничі фонди й фонди обігу для
забезпечення безперервності процесу виробництва та реалізації продукції [6].
Незважаючи на велику кількість різноманітних трактувань категорії
«оборотні активи», більшість науковців використовують у своїх працях
визначення, яке подано в Н(П)СБО1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності».
Оборотні активи, як і будь-які інші активи, мають свої переваги та
недоліки. Перевагами оборотних активів є висока ліквідність, можливість
швидкої реструктуризації, також можливість підвищення швидкості обігу
шляхом раціонального управління, а також частина оборотних активів вже є
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готовим засобом платежу. Недоліками оборотних активів є високий рівень
фінансових ризиків, знецінення грошових коштів в результаті інфляційних
процесів, додаткові витрати на зберігання зайвих оборотних активів, а також
активи, які не задіяні у виробництві, не приносять прибутку[7].
На сьогодні, немає єдиної класифікації оборотних активів чи їх складових
частин. Тому, їх можна класифікувати на кілька груп відповідно до певних
класифікаційних ознак.
За характером участі в операційному процесі оборотні активи
поділяються на:
- оборотні активи, які обслуговують виробничий цикл підприємства. Їх
складають запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів, незавершене
виробництво, готова продукція;
- оборотні активи, що обслуговують фінансовий(грошовий) цикл
підприємства. До них відносять : грошові кошти, дебіторська заборгованість,
поточні інвестиції.
За характером джерел фінансування науковці виділяють:
- валові оборотні активи, які характеризують їх загальний обсяг,
сформований за рахунок як власного, так і залученого капіталу;
- чисті оборотні активи, що характеризують ту частину їх обсягу, яка
сформована за рахунок власного капіталу та довгострокових зобов’язань.
Суму чистих оборотних активів розраховують як різницю між вартістю
валових оборотних активів та сумою короткострокових поточних фінансових
зобов’язань;
- власні оборотні активи. Вони характеризують ту їх частину, яка
сформована за рахунок власного капіталу підприємства.
За видами оборотні активи поділяються на:
- запаси сировини, матеріалів і напівфабрикатів. Цей вид оборотних
активів характеризує обсяг вхідних матеріальних потоків у формі запасів, які
забезпечують виробничу діяльність підприємства;
- запаси готової продукції, які характеризують поточний обсяг вихідних
матеріальних потоків у формі запасів виробленої продукції, призначеної до
реалізації. Іноді сюди відносять незавершене виробництво, скориговане на
коефіцієнт його завершеності за окремими видами продукції;
- дебіторська заборгованість. Вона характеризує суму заборгованості на
користь підприємства,
представлену фінансовими зобов’язаннями
юридичних та фізичних осіб по розрахунках за товари, роботи, послуги, видані
аванси і т. п.
- грошові кошти. До них відносять не тільки залишки грошових коштів в
національній та іноземній валюті, але й суму короткострокових фінансових
вкладень, які розглядаються як форма інвестиційного використання тимчасово
вільних залишків коштів;
- інші види оборотних активів. До них відносяться оборотні активи, які не
включені в склад вищезгаданих[8].
За періодом функціонування, деякі науковці, виділяють постійну та
змінну частину оборотних активів. Постійні оборотні активи – це та частина
оборотних активів, яка необхідна для забезпечення мінімальних потреб
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безперервного функціонування. А змінні оборотні активи – це та частина
оборотних активів, потреба у яких зумовлена періодичними змінами.
Необхідність розподілу оборотних активів на нормовані та ненормовані
випливає з економічної доцільності досягнення найбільших результатів при
найменших витратах. Нормовані – це такі активи, які можуть бути точно
визначені і зафіксовані як планові величини. Їх обсяг наперед можна точно
визначити для забезпечення безперервного процесу виробництва.
Ненормовані – це такі оборотні активи, які не можна або дуже важко точно
встановити або зафіксувати у формі нормативу чи планового обсягу.
Нормовані оборотні активи включають засоби у виробничих запасах,
виробництві, у залишках готової продукції на складах підприємства, а
ненормовані засоби – усі активи в обігу за винятком готової продукції на
складі.
За ступенем ліквідності оборотні активи в економічній літературі
поділяються на:
- високоліквідні – оборотні активи, що можуть бути моментально та без
додаткових зусиль перетворені в грошові кошти. До них відносять грошові
кошти та поточні фінансові інвестиції. Здебільшого виділяють орієнтовний
строк їх конверсування – до 90 днів. Тому вважаємо, що в цю ж группу можна
віднести і поточну дебіторську заборгованість постійних покупців, які вчасно
розраховуються за поставлені товари чи здійснені роботи, виконані послуги;
- середньоліквідні – оборотні активи, для переведення яких в готівку
потрібен додатковий час. До них відносять товарні запаси, готову продукцію
та, в основному, дебіторську заборгованість;
- низьколіквідні – активи, для реалізації яких потрібен тривалий час. До
них відносяться виробничі запаси підприємства, готова продукція, що не
користується попитом та біологічні активи[9].
За джерелами формування оборотні активи поділяються на:
- власні – оборотні активи, які необхідні для задоволення потреб
підприємства у виробничих запасах, напівфабрикатах власного використання,
в залишках готової продукції, незавершеному виробництві, а також у засобах
для витрат майбутніх періодів;
- позичені – це кредити банку для задоволення тимчасових потреб, а
також засоби, що тимчасово знаходяться в обороті підприємств до завершення
розрахунків із державним бюджетом, постачальниками сировини,
комплектуючих виробів та іншими кредиторами.
За формами функціонування у конкретному періоді часу оборотні активи
поділяються на:
-матеріальні. До них відносять оборотні активи у формі запасів сировини,
матеріалів, напівфабрикатів, незавершенного виробництва та готової
продукції;
- фінансові. До них відносять оборотні активи у формі грошових коштів,
короткострокових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості.
За рівнем варіабельності розміру оборотні активи поділяють на:
- постійні – це такі оборотні активи, які постійно знаходяться у
розпорядженні підприємства, визначають мінімальну потребу в них таку, що
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забезпечує господарську діяльність, складає основу постійного оборотного
капіталу;
- тимчасові – оборотні активи, обсяг яких коливається відповідно до
сезонних потреб виробництва і реалізації продукції, або до циклічних змін
кон’юнктури ринку. У певні періоди часу тимчасові оборотні активи
набувають нульового значення.
Узагальнюючи підходи до усіх розглянутих класифікацій на основі
виділених різними вченими-економістами критеріїв оборотних активів,
окреслимо їх типологію відповідно до сфери використання: облік, аналіз,
аудит та управління (рис. 1).

Типологія оборотних активів за сферами застосуваня
Облік

Аналіз

Аудит

Управління

- за способом відбиття в балансі підприємства
- за періодом функціонування
- за формами функціонування
- за характером джерел формування
- за ступенем використання
- за ступенем ліквідності
- за ступенем керованості.

- за способом відбиття в балансі підприємства
- за періодом функціонування
- за формами функціонування
- за характером джерел формування
- за ступенем використання
- за джерелами формування
- за ступенем ліквідності
- за ступенем керованості.
- за характером джерел формування
- за ступенем використання
- за формами функціонування
- за джерелами формування
- за видами
- залежно від участі в кругообігу
- за ступенем керованості
- за ступенем ліквідності
- за рівнем цінності
- за рівнем ризиків
- за видами ризиків
- за ступенем захищеності від інфляції
- за рівнем прибутковості.

Рисунок 1 – Типологія оборотних активами за сферами використання
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Тобто система бухгалтерського обліку, результати аналізу та аудиту
оборотних активів – це основні джерела інформаційного забезпечення
прийняття ефективних управлінських рішень на підприємстві. Оскільки такі
критерії оборотних активів, як ліквідність, цінність, фактор ризику, часу,
прибутковості та захищеності від інфляціїзастосовуються в практиці
управління, вважаємо, що на них слід звернути особливу увагу в процесі
класифікації та формування оборотних активів на підприємстві[10].
Найважливішою для управління буде детальна інформація щодо участі
оборотних активів в операційному процесі.
У процесі господарської діяльності можна виділити такі групи оборотних
активів, які матимуть суттєвий вплив на фінансовий стан підприємства: –
виробничі запаси; – грошові кошти; – дебіторська заборгованість. Усі складові
частини оборотних активів пов’язані між собою і являються складовими
частинами виробничого процесу, який не можливий за відсутності однієї із
них(рис. 2).
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Рисунок 2 – Кругообіг оборотних активів виробничого підприємства
Як видно із наведеної схеми, виробничий процес, складовою частиною
якого є оборотні активи, ускладнюється за відсутності однієї з груп оборотних
активів або стає неможливим узагалі. За відсутності достатньої кількості
виробничих запасів можуть виникати простої, зриви виробництва, завмирання
товарних ліній. Натомість, значне зростання величини дебіторської
заборгованості призводить до зменшення грошових коштів в обігу, що не
дозволяє підприємству без залучення обігових коштів із зовнішніх джерел
забезпечити свою потребу у виробничих запасах[11].
Висновки. На основі проведеного дослідження, можна зробити висновок,
що оборотні активи є складним та багатогранним поняттям за своєю сутністю,
оскільки воно не може бути ані вичерпним, ані остаточним. Але воно враховує
основні характеристики та особливості зазначеної категорії. Від якості
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управління оборотними активами буде залежати платоспроможність суб’єкта
господарювання, рівень його рентабельності, формування можливостей щодо
роботи у форс-мажорних ситуаціях, рівень виробництва та реалізації
продукції. Також було здійснено типологію оборотних активів за сферами
використання: облік, аналіз, аудит і управління. Важливим моментом є те, що
класифікація оборотних активів дозволяє удосконалити управління
підприємства не тільки основними елементами оборотних активів, а також
джерелами їх фінансування.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ АКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто теоретичні основи фінансового аналізу грошових
активів підприємства. Досліджено аналітичні методи та інформаційну базу
аналізу грошових активів товариства.
Ключові слова:економічний аналіз,фінансовий аналіз, грошові активи,
грошові кошти, грошовий потік, структура грошових активів, баланс.
Постановка проблеми. Функціонування підприємства – це складний
динамічний процес, що є результатом неперервного циклічного руху
грошових коштів. Однією із проблем, що виникають перед підприємствами в
сучасних умовах, є відновлення і збереження динаміки циклів операційної,
інвестиційної і фінансової діяльності, що є запорукою необхідної ліквідної
позиції підприємства і реалізації його попиту на кошти. Вирішення цієї
проблеми неможливе без глибоких досліджень економічних механізмів, що
визначають грошові потоки кожного окремого суб’єкта господарювання.
Таким чином, існує нагальна потреба в розробці методики аналізу грошових
активів, підвищенні наукової обґрунтованості прийняття фінансових рішень в
умовах нестабільності та ризику, розробці системи аналітичних і модельних
засобів управління коштами. Необхідність в організації економічного аналізу
грошових активів на підприємствах обумовлена існуванням практичних
потреб фінансового управління, що стоять на рівні проблеми виживання
окремих підприємств, галузей і виходу із кризового стану економічної системи
в цілому [1].
Оскільки грошові кошти є найбільш ліквідними активами та являють
собою одну з найголовніших складових матеріальних та фінансових ресурсів
підприємства, аналіз грошового обігу й ефективності використання коштів
займає важливе місце в системі фінансово-господарської діяльності. Це
пояснюється тим, що система грошового обігу в умовах ринкової економіки
перетворилась із галузевої в таку проблему, яка відіграє велику роль в
зміцненні всього комплексу національної економіки.
Про те, що ця тема є актуальною на даний час для дослідження, так як
залишається ще багато питань, які потребують вирішення, свідчить велика
кількість публікацій, в яких досліджуються саме питання економічного
аналізу операцій з грошовими коштами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аналізу, обліку,
контролю та управління грошовими активами підприємства досліджувало
багато вчених, зокрема: Бланк І.О., Голов С.Ф., Лігоненко Л.О., Литвин Б.М.,
Лобачева І.Ф., Мних Є.В., Суторміна В.М., та інші.
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Постановка завдання. Мета дослідження полягає в теоретичному
обґрунтуванні методологічних аспектів системи аналізу операцій з грошовими
активами підприємств в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для здійснення виробничої
діяльності всі підприємства повинні мати в необхідних розмірах грошові
кошти. Вони необхідні для придбання техніки, виробничих матеріалів, оплати
праці, розрахунків з бюджетом та іншими ланками фінансово-кредитної
системи та ін.
Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони присутні на
початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання
товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також
подальший їх продаж і отримання виручки.
Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,
затвердженного наказом Мінфіна України від 07.02.13 р. № 73 під грошовими
коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до
запитання [2].
Під готівкою розуміють грошові знаки національної валюти України –
банкноти і монети, в тому числі й обігові пам'ятні та ювілейні монети, які є
дійсними платіжними засобами.
Еквівалентами грошових коштів бувають короткострокові високоліквідні
фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відповідну суму
грошових коштів та характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
Основним джерелом надходження грошових коштів у госпрозрахункових
підприємствах є виручка від реалізації продукції, робіт і послуг. Крім того,
грошові кошти на рахунки підприємств можуть надходити у вигляді
бюджетних асигнувань, виручки від ліквідації основних засобів, реалізації
непотрібного майна, у вигляді страхових відшкодувань, від продажу валюти
та валютних цінностей, від здачі майна в оренду, у вигляді фінансової
допомоги від вищих органів управління, у вигляді банківських відсотків по
розрахунково-депозитних операціях, у вигляді пені, штрафів, недоїмок за
порушення господарських договорів і т.д.
При цьому виручка від продажу продукції, товарів, робіт і послуг
підприємствам та організаціям, робітникам, службовцям та населенню може
надходити як у безготівковому вигляді на відповідні рахунки підприємствпостачальників у банках, так і готівкою в їх каси з подальшим її внесенням до
банку для зарахування на поточний рахунок. Інші надходження грошових
коштів зараховуються, як правило, на поточний рахунок підприємства[9].
Вітчизняні аналітики почали широко оперувати терміном «грошовий
потік» лише з початком ринкового реформування української економіки. За
ринкових умов поява терміну «грошовий потік» поряд з існуванням категорії
коштів є цілком оправданою. Адже термін «грошовий потік» розкриває
динамізм підприємницької діяльності, де грошові надходження і вибуття
мають постійний характер, йдуть безперервними потоками. Лише в балансі
підприємства його кошти показані на певну дату [3, с. 35].
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В Україні ж на сьогодні при визначенні поняття грошових потоків слід
керуватися НП(С)БО 1, де під грошовими потоками розуміють надходження
та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів [2].
Цікавим є визначення, наведене в роботі Лігоненко Л.О. та Ситник Г.В.:
«грошові потоки підприємства – це система розподілених в часі надходжень
та видатків грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю
і супроводжують рух вартості, виступаючи зовнішньою ознакою
функціонування підприємства»[4].
На думкуЛігоненко Л.О. та Ситник Г.В.,аналіз грошових потоків
товариства допомагає усвідомити весь механізм його функціонування, так як
за наявності власної, відносно самостійної логіки розвитку, грошові потоки
мають зовнішні ознаки всього комплексу функціональних зв'язків, які
розвиваються на підприємстві в процесі його діяльності. За результатом
дослідження вищенаведених визначень доцільно розглядати грошовий потік
підприємства як рух грошових коштів та їх еквівалентів[4].
Грошовий потік підприємства– це сукупність розподілених у часі
надходжень і виплат коштів, які генеруються його господарською діяльністю.
Необхідність ефективного управління грошовими потоками підприємства
визначається такими обставинами:
- грошові потоки забезпечують господарську діяльність в усіх її аспектах;
- розвиток підприємства і його фінансова стійкість визначаються тим,
наскільки синхронізовані між собою в обсягах і часі грошові потоки;
- раціональні грошові потоки допомагають забезпечити ритмічність
операційної діяльності;
- при ефективному управлінні грошовими потоками зменшується потреба
залучення капіталу;
- при оптимізації грошових потоків прискорюється оборотність
оборотного капіталу підприємств;
- активні форми управління грошовими потоками дають змогу підвищити
прибутковість операцій пов'язаних з рухом грошових коштів та знизити ризик
неплатоспроможності підприємства [5, с. 44].
Управління грошовими потоками ґрунтується на принципах:
інформаційної достовірності, збалансованості, ефективності та ліквідності.
Принцип інформаційної достовірності передбачає створення необхідної та
достатньої інформаційної бази за міжнародними стандартами. В Україні
цьому найбільше відповідає «Звіт про рух грошових коштів», складений за
вимогами НП(С)БО 1. Принцип збалансованості передбачає оптимізацію
грошових потоків за видами, обсягами, часовими інтервалами та іншими
суттєвими характеристиками. Принцип ефективності передбачає мобілізацію
тимчасово вільних коштів у фінансові інвестиції. Принцип ліквідності
передбачає синхронізацію позитивного та негативного грошового потоків за
всіма часовими інтервалами.
Свій погляд на проблему управління грошовими потоками пропонують
білоруські економісти М.І. Ткачук та Є.Ф. Кірєєва [6]. Модель управління
грошовими потоками автори визначають як процес, що містить три етапи:
планування грошового потоку, маневрування грошового потоку, оцінка стану
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та результативності грошових потоків. Перші два етапи методики по суті
зводяться до викладання методів складання касових планів та тлумачення
поняття «маневрування» й факторів, що його забезпечують[6, с.21-52].
Оцінка стану та результативності грошових потоків зводиться до оцінки
фінансової ліквідності й заборгованості підприємства за допомогою набору
загальновідомих коефіцієнтів. При цьому автори не здійснюють чіткої
структуризації аналітичної процедури, не описують етапів та послідовності
проведення аналізу, що є негативною характеристикою даного
підходу.Підходи до обґрунтування методики аналізу грошових потоків
здійснені й вітчизняними економістами. Серед таких досліджень цікавість
викликає праця авторського колективу В.В. Людаєва та І.М. Єремєєвої
[7, с.20-41], присвячена оцінці кредитоспроможності підприємства.
Дослідники пропонують трьохступінчату методику аналізу грошових потоків
від операційної діяльності, що включає три етапи аналітичної роботи: аналіз
обсягів грошових потоків від операційної діяльності, в межах якого
оцінюються й обсяги грошових запасів, аналіз динаміки грошових потоків від
операційної діяльності та поглиблений аналіз окремих параметрів операційної
діяльності. Даний підхід, безперечно, має значні переваги в порівнянні з
традиційними статичними методиками оцінки кредитоспроможності, оскільки
базується на касовому підході до визначення параметрів операційної
діяльності. Але поряд з недоліками суто методичного характеру до кількісного
визначення деяких аналітичних показників, йому не вистачає комплексності
аналітичної процедури[7]. Так, дана методика не дозволяє в повній мірі
оцінити рівномірність, синхронність, збалансованість та ефективність
грошових потоків.
Джерелами інформації,які використовуються під час аналізу операцій з
коштами, є нормативно-правові акти, що регулюють операції з коштами у
касах підприємств та фактографічна (бухгалтерська) інформація, первинні
документи і облікові регістри, касова звітність.
Аналіз руху грошових активів здійснюється за наступними напрямами:
аналіз динаміки грошових коштів; аналіз структури грошових коштів; аналіз
грошових потоків. Методи, які застосовуються при аналізі грошових активів:
горизонтальний фінансовий аналіз, вертикальний фінансовий аналіз,
порівняльний функціональний аналіз, аналіз фінансових коефіцієнтів.
З метою визначення структури оборотних активів проводиться
вертикальний фінансовий аналіз. Для цього необхідно здійснити структурний
аналіз оборотних активів, які належать підприємству.
Поетапний аналіз грошових потоків дає інформацію для оцінки
діяльності в минулому, теперішньому часі, а також служить основою для
прогнозування і планування грошових потоків на майбутнє[8].
Аналіз проводять із застосуванням системи методичних прийомів.
Розрахунково-аналітичні методичні прийомизастосовуються для аналізу
платіжної спроможності підприємства, вивчення ревізією кредитнорозрахункових відносин тощо. За допомогою аналітичних розрахунків
визначають ритмічність надходження виручки із операційних кас на поточний
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рахунок у банку, а також для встановлення повноти оприбуткування виручки
у головній касі підприємства.
Статистичні розрахунки— прийоми одержання таких величин і якісних
характеристик, яких немає безпосередньо в економічній інформації
підприємства, що ревізують. Застосовуються вони при потребі відтворення
реальних кількісних відношень виправлення приблизних величин або
переходу від одних величин до найбільш точних характеристик якісних
зв'язків і відношень.
Економіко-математичні методизастосовуються при визначенні впливу
факторів на результати господарських процесів з метою оптимізації їх на стадії
планування і проектування, а також після завершення господарських процесів,
якщо іншими методичними прийомами встановити взаємозв'язки факторів
неможливо [9, с.75-80].
Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,
затвердженого наказом Мінфіна України від 07.02.13 р. № 73, рух грошових
коштів охоплює всі види діяльності підприємства: операційну, інвестиційну та
фінансову [2].
Аналіз грошових потоків за видами діяльності допомагає визначити
показники чистого руху грошових коштів в результаті операційної,
інвестиційної і фінансової діяльності підприємства, а також оцінити їх вплив на
зміну залишків грошових коштів.
Інформація яка потрібна для аналізу знаходиться в балансі підприємства та
у звіті про рух грошових коштів.
Факторний аналіз здійснюється на основі балансової факторної моделі, у
якій результативний показник (залишки грошових коштів) визначається як
алгебраїчна сума чинників (інших елементів балансу).
Факторна модель грошових коштів будується відповідно до балансового
рівняння, яке характеризує взаємозв’язок між активами, власним капіталом і
зобов’язаннями:
А=К+З
(1)
Конкретизація складових наведеного рівняння дозволяє визначити місце
грошових коштів у балансовому рівнянні:
НА + (ОА - ГК) + ГК + В = К + РП + ЗМВП + ДЗ + ПЗ + Д
(2)
Шляхом перетворення даного балансового рівняння можна побудувати
адитивну факторну модель грошових коштів:
ГК = К + ЗМВП + ДЗ + ПЗ + Д – НА – (ОА – ГК) – В
(3)
де, НА – необоротні активи;
ОА – оборотні активи;
ГК – грошові кошти;
В – витрати майбутніх періодів;
К – власний капітал;
ЗМВП – забезпечення майбутніх витрат і платежів;
ДЗ – довгострокові зобов’язання;
ПЗ – поточні зобов’язання;
Д – доходи майбутніх періодів.
204

Оцінка впливу чинників на зміну залишків грошових коштів за наведеною
факторною моделлю здійснюється методом прямого рахунку, на основі
рівняння:
 ГК =  К +  ЗМВП +  ДЗ +  ПЗ +  Д –  НА –  (ОА – ГК) –  В
(4)
де,  - абсолютна зміна відповідного показника у звітному періоді[9].
Виходячи з наведеного рівняння, абсолютна зміна залишків грошових
коштів може бути визначена як сума реінвестованого у звітному періоді
чистого прибутку, збільшена на зміну власного капіталу (за мінусом коштів,
утворених за рахунок реінвестованого прибутку), забезпечень майбутніх
витрат і платежів, довгострокових зобов’язань, поточних зобов’язань і доходів
майбутніх періодів, та зменшена на зміну необоротних активів, оборотних
активів (за мінусом грошових коштів) і витрат майбутніх періодів.
Отже, ефективність роботи підприємства повністю залежить від
організації і системи управління грошовими активами. Дана система
створюється задля забезпечення виконання короткострокових і стратегічних
планів підприємства, підтримання платоспроможності і фінансової стійкості,
більш раціонального використання активів і джерел їх формування, а також
мінімізації витрат на фінансування господарської діяльності. Від якості
управління грошовими активами залежить не тільки стійкість і ефективність
роботи підприємства, але і здатність до майбутнього розвитку, досягнення
фінансового успіху в довгостроковій перспективі[8].
Висновки. Таким чином, оскільки грошові активиявляють собою одну з
найголовніших складових матеріальних та фінансових ресурсів підприємства,
аналіз грошового обігу й ефективності використання коштів займає важливе
місце в системі фінансово-господарської діяльності.
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АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В
УКРАЇНІ
У статті розглянуто стан і проблеми фінансування системи охорони
здоров’я, проведено аналіз фінансових витрат з бюджету на систему охорони
здоров’я в Україні протягом 2015–2019 рр. Визначено основні джерела
фінансового забезпечення охорони здоров’я. Розглянуто ефективність
проведення реформи фінансування системи охорони здоров’я та важливість
запровадження системи медичного страхування в Україні.
Ключові слова: сфера охорони здоров’я, фінанси, медичне страхування,
джерела фінансування охорони здоров’я, реформування сфери охорони
здоров’я, аналіз фінансування видатків.
Постановка проблеми. Система охорони здоров’я є одним з
найважливіших показників рівня та якості життя населення будь якої країни
світу, тому перед кожною державою постає завдання підтримання стабільного
функціонування цієї системи та збереження здоров’я нації. Ефективне
фінансове забезпечення галузі охорони здоров’я виступає гарантією якості та
доступності медичних послуг для населення. На сьогодні система надання
медичної допомоги в Українімає характерні риси обмеження доступу
пацієнтів до медичних послуг в умовах зростання захворюваності населення,
не достатньою забезпеченістю сучасним лікувально-діагностичним
обладнанням у державних та комунальних закладах охорони здоров’я,
застарілістю матеріально-технічної бази, неефективністю управління
фінансами медичних інституцій, соціальною незахищеністю медичних
працівників.Відповідно перед системами охорони здоров’я постають завдання
щодо задоволення зростаючих потреб у медичній допомозі, з одного боку, та
стабілізації чи стримуванні зростання витрат на охорону здоров’я – з іншого,
що вимагає або вдосконалення їх структурно-функціональних моделей, або
створення принципово нових, що відповідали б сучасним реаліям. Аналіз
фінансування видатківна систему охорони здоров’я, також є надзвичайно
важливим етапом покращення становища у цій сфері.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні
аспекти фінансового забезпечення охорони здоров’я висвітлені у наукових
працях вітчизняних і зарубіжних вчених: Р. Бачо, Я. Буздуган, В.
Войцехівського, С. Гончарука, В. Дем’янишина, Д. Долбнєвої, Н. Карпишина,
В. Лехан, Е. Лібанова, З. Лободіна, М. Литвиненко, Є. Малік, А. Мокрицької,
С. Онишко, Г. Рожкова, В. Рудого, М. Савельєвої, Ю. Шевчук та ін.
Постановка завдання. Мета статті – дослідити теоретичні аспекти
аналізуфінансування видатків на систему охорони здоров’яз державного
бюджету.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перед будь якою країною
світу постає завдання забезпечення охорони здоров’я громадян. Однак це
потребує надання достатнього рівня матеріально-технічного забезпечення
закладів охорони здоров’я, підтримання достатнього рівня професіоналізму та
кваліфікації медичних працівників та забезпечення безпеки при виконані їх
праці.Для забезпечення відповідних умов медичного обслуговування
належить фінансове забезпечення, яке виступає одним з найважливіших
чинників які впливають на розвиток охорони здоров’я та ефективність цієї
сфери. Проте складна політична та економічна ситуація в Україні є причинами
низького рівня фінансового забезпечення останні роки.
В Україні функціонує національна або державна модель системи охорони
здоров’я, яка заснована на принципах загальної доступності і безоплатності.
Конституція України передбачає, що кожен має право на охорону здоров’я,
медичну допомогу та медичне страхування [1]. Право на охорону здоров’я
включає життєвий рівень, необхідний для підтримання здоров’я людини,
сприятливе для життя довкілля, безпечні умови праці, побуту, навчання,
кваліфіковану медичну допомогу, правовий захист від будь-яких незаконних
форм дискримінації [2]. Проголосивши зазначене право, держава взяла на себе
зобов’язання створити умови для ефективного і доступного для всіх громадян
медичного обслуговування шляхом забезпечення державним фінансуванням
відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчепрофілактичних програм.
Згідно з концепцією реформи системи фінансування охорони здоров’я
основним джерелом фінансування оновленої системи залишаються кошти
Державного бюджету України, отримані із загальнодержавних податків(рис.
1) [3]. Враховуючи вагомість цього джерелафінансування, воно, на жаль,
неспроможне у повному обсязі забезпечити усіпотреби сфери охорони
здоров’я. Оскільки коштів недостатньо, необхідно залучити додаткові джерела
фінансування шляхом широкого застосування державного медичного
страхування, не виключаючи розвиток добровільного медичного страхування
і приватної медицини. Потреба у функціонуванні Фонду медичного
страхування зумовлена тим, що порядок розподілу коштів, які спрямовуються
з державного бюджету на охорону здоров’я, має в Україні залишковий
характер, що породжує фінансові негаразди в установах цієї сфери. На
сьогоднішній день більшість більша частина населення повністю оплачує ліки
для амбулаторного та стаціонарного лікування.
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Рисунок 1 –Джерела фінансового забезпечення охорони здоров’я
Формування фінансових ресурсів державних і комунальних закладів
охорони здоров’я здійснюється відповідно до можливостей бюджету та з
урахуванням потреб бюджетних установ, на основі затвердженого бюджету,
розпису бюджету, кошторису, плану асигнувань та інших документів, які
використовуються у бюджетному процесі, з урахуванням певних вимог –
принципів бюджетного фінансування. Планування видатків бюджетів на
охорону здоров’я передбачає визначення загального обсягу бюджетних
призначень для галузі при розробленні проектів державного та місцевих
бюджетів, встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних
коштів на основі і в межах затвердженого розпису бюджету та нерозривно
пов’язане із кошторисним плануванням на рівні закладів охорони здоров’я.
Досліджуючи динаміку видатків на охорону здоров'я протягом останніх
п'яти років, то можна помітити їх зростання як державного так і місцевих
бюджетів (рис. 2).
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Рисунок 2–Динаміка видатків на медицину в Україні протягом
2015-2019 рр., млн. грн.
У 2015–2019 роках видатки зведеного бюджету України на охорону
здоров’я збільшилися на 44,73%. Так, видатки з Державного бюджету України
на сферу охорони здоров'я у 2019 році склали 38652 млн. грн., що на 16034
млн. грн. або на 141,5% більше в порівнянні з 2018 роком, проте сума місцевих
бюджетів зменшилась на 3414 млн. В свою чергу, видатки з місцевих бюджетів
України на сферу охорони здоров'я протягом 2015-2019 років зросли на 46661
млн. грн. Варто зазначити, що видатки на охорону здоров’я у 2019 році
становили 3,59% у структурі загальний видатків Державного бюджету
України, що на 1,2% більше в порівнянні з 2018 роком, коли дана частка
становила 2,3%.
Не дивлячись на достатньо стрімке збільшення фінансування системи
охорони здоров’я в Україні із року в рік спостерігається дефіцит ліків в
лікарнях, затримки виплат медичним працівникам та зношеність та
застарілість медичного обладнання. Таке становище зумовлене тим, що на
відміну від усіх інших галузей охорона здоров’я в Україні майже повністю
залежить від державного бюджетного фінансування.Розвиток та залучення
інших джерел фінансування стримується недостатнім зацікавленням
приватного сектора та дещо негативним ставленням з боку державних органів
управління охороною здоров’я до підприємництва у сфері охорони здоров’я в
цілому. Тому у сфері фінансування галузі охорони здоров’я першочерговою
проблемою є нестача державних коштів, що веде до зменшення обсягів
безоплатної медичної допомоги. Дефіцит фінансування не дозволяє
здійснювати своєчасне оновлення морально і фізично застарілого обладнання,
а заробітна плата медичних працівників залишається низькою і не залежить
від обсягу та якості наданих медичних послуг. Тут можна сказати, що ця
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обставина є основною причиною постійного підвищення неофіційних
платежів населення лікарям [6, с. 166].
Отже сучасний стан фінансування системи охорони здоров’я України за
рахунок бюджету є вкрай недостатнім і не створює передумов для виконання
якісної медичної допомоги в необхідних об’ємах. В умовах обмеженого
фінансування охорони здоров’я України, лише близько 40% від потреб галузі
фінансується з бюджету. Одним з основних завдань реформи системи
медичної допомоги є комплексна перебудова її фінансування. З цією метою
необхідно використовувати всі можливості для мобілізації потрібних засобів,
як за рахунок державного бюджету, так і додаткових позабюджетних джерел
фінансування. Тільки за рахунок бюджетного фінансування галузь не може
функціонувати. Таким чином, багато фахівців вважають, що подолати кризу у
вітчизняній медицині можна, упровадивши багатоканальне фінансування
охорони здоров’я, зокрема і за рахунок обов’язкового державного медичного
страхування [8, c. 73].
Аналіз світового досвіду показує, що в країнах Західної Європи
застосовується система фінансування медичних установ, де об’єм надання
медичних послуг особі, що бере участь у системах страхування, не залежить
від розміру внесків до фондів медичного страхування, тому що у формуванні
цих фондів беруть участь працюючі, підприємці, держава, але питома вага їх
участі різна. Наприклад: держава – 85%; працююче населення –10 – 12%;
застрахована особа – 8 – 10%. Але ці показники у процесі розвитку системи
медичного страхування можуть корегуватися залежно від розвитку і
соціально-економічної ситуації в державі: чим багатше держава, а відповідно
і вище рівень життя населення, тим більшу частину грає приватне медичне
обслуговування: державне – 65%; приватне некомерційне – 20%; приватне
комерційне – 15%.
В Україні сьогодні діє ряд економічних, правових і соціальних чинників,
вплив яких стримує розвиток медичного страхування. До них в першу чергу
можна віднести:
− у населення відсутній позитивний досвід взаємостосунків із страховими
компаніями;
− у суспільстві є наявним соціальна невизначеність статусу і перспектив
медичного страхування;
− феноменальна колізія безкоштовностімедичної допомоги і реалій
фактично сформованого ринку платнихмедичних послуг створює серед
більшості населення ілюзію не актуальності медичного страхування;
− податкове законодавство практично зводить нанівець страховий інтерес
працедавця
в
проведенні
медичного
страхування
працівниківпідприємств і членів їх сімей;
− можливість проведення медичного страхування за рахунок
засобівгромадян різко обмежена низьким рівнем реальних доходів
населення, затримками звиплатою заробітної плати, збільшенням
чисельності непрацюючого населення[8, с. 71].
В цих умовах дуже важко компенсувати недостачу засобів за рахунок
медичного страхування ізабезпечити високий рівень медичної допомоги
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застрахованим.За статистичними даними , на сьогодні в Україні застраховано
лише близько 10% ризиків, тоді як у більшості країн цей показник становить
90–95%. Частка українського страхового ринку в загальноєвропейському
обсязі страхових послуг дорівнює лише 0,1%, і це при тому, що в Україні
проживає 7% населення Європи. Найбільшим попитом користуються послуги
не зі страхування здоров’я, а з добровільного страхування майна (71% від
загального обсягу страхових послуг). Страхування життя як надійне джерело
довгострокових інвестиційних ресурсів становить в Україні найменшу частку
на ринку страхових послуг (1%), хоча в країнах з розвинутою економікою –
50–60%. Перебудова системи охорони здоров’я, перш за все, повинна
починатися з укріплення фінансової основи галузі, зі зміни загальної схеми
фінансування, що передбачає обов’язковий перехід від бюджетної системи
фінансування до змішаної бюджетно-страхової системи, яка фінансується при
активній участі підприємств, установ, організацій різних форм власності з
елементами
добровільного
медичного
страхування
населення.
Нагромаджений багаторічний світовий досвід у галузі медичного страхування
свідчить про високу ефективність різних моделей і систем медичного
страхування [7, с. 104-112].
Окрім уведення страхової медицини, можливі й інші варіанти більш
широкого використання додаткових джерел фінансування охорони здоров’я:
− можливе введення цільового податку на тютюнові і алкогольні вироби,
що можна також трактувати як часткову оплату споживачів цих товарів
за додаткову медичну допомогу, яка потенційно необхідна для
нейтралізації загрози їх здоров’ю;
− іншим варіантом уведення вище обумовленого податку є виділення у
складі акцизного податку цільової частини для охорони здоров’я;
− надання державних гарантій іноземним компаніям фармацевтичної і
медичної промисловості з метою залучення інвестицій, також розвитку
приватного підприємництва в охороні здоров’я[8, с. 71].
На сьогоднішній день фінансування система охорони здоров’я знаходиться
у процесі реформування, проте більша частина фінансування надходить як і
раніше з державного та місцевих бюджетів, що є в край недостатнім для
забезпечення якісної медичної допомоги на достатньому рівні. У концепції
реформи фінансування системи охорони здоров’я зазначено важливість
запровадження системи медичного страхування населення, але за 3 роки
запровадження реформи керівництво держави не зробило жодних кроків для
стимулювання населення до страхування.Шляхом запровадження страхової
медицини як альтернативної моделі організації охорони здоров’я в нашій
країні, повинно стати державно-приватне партнерство, що здатне забезпечити
залучення до системи соціального страхування додаткових фінансових
ресурсів, і, разом з тим, дієвий контроль за цільовим використанням наявних
коштів. В теперішній час країнах Європи і світу чітко визначилася тенденція
до зменшення участі держави і збільшення участі приватних страховиків в
забезпеченні соціального і, зокрема, медичного захисту населення.
Запровадження системи страхової медицини в Україні є надзвичайно
важливим та необхідним. Вона є не лише складовою соціального захисту
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населення кожної розвиненої країни, а й розглядається як альтернативна
модель організації охорони здоров’я. Обов’язкове медичне страхування дає
змогу раціональніше використовувати кошти, призначені для забезпечення
охорони здоров’я, і в той самий час підвищувати якість цих послуг і рівень
забезпеченості ними населення. В умовах збільшення відсотка захворюваності
населенняУкраїни й зниження середньої тривалості життя громадян
невідкладнопостає питання про захист здоров’я кожного і пошук
альтернативних джерелфінансування медичної галузі.Також не сприяє
покращенню ситуації складне макроекономічне становище в Україні.
Висновки. Таким чином забезпечення загальної стабільності розподілу
бюджету на охорону здоров’я та визнання пріоритетною сфери громадського
здоров’я первинної медичної допомоги матиме ключове значення для
покращення медичних послуг на первинній ланці. Місцеві органи влади
повинні відігравати важливу роль як власники установ і органи фінансування,
проте необхідний подальший політичний діалог щодо узгодження
децентралізованих функцій з пріоритетами національної політики в галузі
охорони здоров’я. Для забезпечення сталості реформи важливо забезпечити
розподіл відповідальності за її проведення між основними зацікавленими
сторонами, включаючи місцеві органи влади, надавачів послуг та населення.
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У статті розкрито теоретичні аспекти економічного аналізу діяльності
будівельних підприємств. Визначено інформаційне забезпечення аналізу
діяльності будівельних підприємств та розглянуто основні його види.
Ключові слова:будівництво,будівельне підприємство, будівельно-монтажні
роботи, економічний аналіз, витрати, собівартість.
Постановка проблеми. Будівельна галузь є невід'ємною частиною
господарського комплексу країни, індикатором зростання чи занепаду
економіки. Вона тісно пов'язана з іншими галузями, їхнім розвитком за
рахунок будови виробничих потужностей, складських та офісних приміщень,
логістичних та інженерних мереж. Стан та перспективи подальшої динаміки в
діяльності підприємств, що належать до цієї галузі, є актуальним напрямом
дослідження в умовах трансформаційних процесів, що відбуваються в Україні.
Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, не можуть не
впливати на економіку. Так, змінюються не тільки зовнішні фактори впливу
такі, як політичний, макроекономічний, глобалізаційний, а й внутрішні
орієнтири функціонування підприємств. Спостерігається спрямування їх
діяльності до векторів енергозбереження, що дозволяє економити внутрішні
фінансові ресурси господарюючого суб'єкту та енергоефективності — тобто,
максимально ефективного використання всіх наявних у розпорядженні
ресурсів. Підприємства, що відносяться до галузі будівництва, в 2018 році,
згідно з даними Держкомстату України, мають частку 8,5% в загальному
обсязі суб'єктів господарювання – підприємств [1].
На сучасному етапі в будівельній галузі України актуальним є поєднання
теоретичних і практичних аспектів під час аналізу проблемних ситуацій на
підприємствах будівництва, з використанням сучасних технологій.
Сьогодні актуальним питанням є вибір та використання виробничих та
інвестиційних ресурсів для виробництва продукції будівництва, аналіз
взаємозв’язків у виробництві цієї продукції, а також її розподіл та споживання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пpoблeмaм, пoв’язaним з
тeopeтичними тa пpaктичними питaннями cутнocті, зміcту методам
економічного аналізу діяльності підприємств, зокрема, будівельних, в
нaукoвійлітepaтуpіпpиcвячeнoчимaлoпpaць, cepeд якиx нaйбільш вaгoмі
пpaці:Бібіка Н.В., Сорокіна Л.В., Камбур О.Л., Пинди Ю.В., Петрищенко Н.А.,
Спірідонової К. тa іншиx.
Незважаючи на значну кількість наукових розробок щодо аналізу
діяльності підприємств будівельної галузі, його методики це питання
залишається достатньо актуальним.
Постановка завдання. Метою нашого дослідження є вивчення
теоретичних аспектів аналізу будівельної галузі та відповідних підприємств.
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Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах коли
фінансові ресурси обмежені, а також для того щоб залучити
інвесторів,підприємствам будівельної галузі потрібно змінювати стратегію та
тактику коли формуються проектні портфелі та обґрунтовувати ціни на свою
продукцію.
Детальний аналіз економічної діяльності підприємства включає
визначення оціночних ознак, вибір методів їх вимірювання і характеристику
цих ознак за певними принципами, оцінку виявлених відхилень від
стандартних, загальноприйнятих значень.
Аналіз економічної діяльності підприємства повинен спиратися не тільки
на бухгалтерську звітність безпосередньо, а і на сучасні економічні розробки.
Створено багато підходів до прогнозування фінансової неспроможності
суб’єктів господарювання. Будь-яка методика оцінки кредитоспроможності за
своєю суттю є одночасно методикою прогнозування банкрутства. У світовій
практиці найпоширенішими моделями оцінки фінансового стану
підприємства та схильності його до банкрутства є економетричні моделі,
побудовані на основі фінансових коефіцієнтів, наприклад, двофакторна
модель оцінки ймовірності банкрутства, оцінка ймовірності банкрутства на
основі Z-рахунку Альтмана та інші[2].
Однією з найпростіших моделей прогнозування імовірності банкрутства
вважається двофакторна модель. Вона базується на двох ключових
показниках: показнику поточної ліквідності і показнику частки позикових
коштів, від яких залежить імовірність банкрутства підприємства. За кордоном
аналітики, в основному, відмовилися від визначення імовірності банкрутства
за двофакторною моделлю і використовують п’яти факторну модель Едварда
Альтмана. Деякі економісти в механізм оцінки пропонують включити, крім
відомих коефіцієнтів, нові, що роблять істотний вплив на результуючу оцінку
і не знайшли свого відображення у відомих до теперішнього часу в існуючих
методиках. А саме: зовнішню (політичну) і соціальну складові комплексної
оцінки діяльності та ймовірності банкрутства підприємства[2].
Для того, щоб виявити резерви зниження фактичних витрат, складові
собівартості потрібно аналізувати на усіх етапах будівельних робіт.
Будівельна організація самостійно класифікує витрати для того, щоб
отримати достовірну та повну інформацію під час планування, обліку, аналізу
собівартості будівельно-монтажних робіт, пошуку та прийняття оптимальних
економіко-організаційних рішень.
Витрати класифікують за результативністю витрачання. Витрати, які
передбачені раціональною організацією та технологією будівництва
вважаються ефективними. Якщо витрати виникають внаслідок недоліків
організації будівництва, порушення технологій, то вони вважаються
неефективними.
Ціна будівельної продукції включає: витрати, які здійснювались за весь
період від дати укладання угоди до дати її закінчення; а також інші витрати
підрядника, які він зазнав під час укладання договору, за умови достовірної
оцінки цих витрат.
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Доходи і витрати протягом виконання договору підряду визнаються з
урахуванням ступеня завершеності робіт на дату балансу, якщо кінцевий
фінансовий результат цього договору може бути достовірно оцінений.
Одним з перспективних напрямків застосування нових організаційних і
технологічних методів ведення будівництва може бути впровадження
сучасних технологій будівництва.
Наприклад, для розвитку житлового будівництва очікується
впровадження сучасних технологій будівництва (СТБ): газобетонних блоків;
сэндвич- панелей; блок-модульних будівель; термоблоків. Такі сучасні
технології дешевші і енергоефективні, при цьому зменшується тривалість
будівництва і скорочується оборотність вкладених капітальних коштів.
Впровадження нових технологій та внутрішнього економічного аналізу
дозволить будівельному підприємству приймати прагматичні і неупереджені
рішення на основі дійсної, неприхованої інформації[2].
Виробничі результати виражаються для генпідрядних будівельних
організацій у вигляді введених в дію будівельних об’єктів, для субпідрядних
організацій – у вигляді виконаних обсягів будівельно-монтажних та інших
робіт. Введення в дію основних фондів є найбільш важливим показником
результативності будівельної галузі в цілому, проте реально введення в
експлуатацію здійснює замовник, і статистичну звітність за цим показником
також представляє замовник. Тому будівельні організації можуть тільки
побічно використовувати цей показник.
Ключовим методом аналітичної діяльності є порівняння формалізованих
показників або з показниками аналогічних підприємств, або з показниками
власної компанії за попередні періоди, тобто в динаміці. Так, при аналізі
обсягу виробництва слід показатидинаміку обсягу підрядних робіт у
фактичному і порівнянному обчисленні. Для порівнянності доцільно
використовувати базові кошторисні ціни, так як практично завжди кошторису
в базових цінах є в проектній документації.
Для великих організацій, провідних різні види робіт, а також будівництво
об’єктів різних видів, може становити інтерес аналіз динаміки структури
виконаних обсягів за видами будівельних та монтажних робіт, але видам
будівництва (виробничого або невиробничого призначення, по галузях
економічної діяльності), динаміка структури виконаних обсягів за джерелами
(бюджетні або позабюджетні кошти та ін.). При цьому по окремим підрозділам
структури доцільно мати набір даних про рентабельність, продуктивності
праці і т.д., що дозволить оцінити вигідність окремих видів робіт або об’єктів
для підприємства.
Економічна ефективність виробничо-господарської діяльності може бути
охарактеризована ставленням результату (ефекту) до пов’язаних з його
отриманням ресурсам. Як ефекту слід використовувати величину прибутку.
Однак один і той же ефект може бути отриманий при різній величині майна
(активів) будівельного підприємства основних і необоротних засобів,
оборотних матеріальних та грошових активів. Тому в якості використовуваних
у виробничо-господарській діяльності ресурсів приймають за середню
величину майно будівельної організації за аналізований період. Такий підхід
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до оцінки ефективності дозволяє оцінити рівень ефективності використання
знаходяться в розпорядженні будівельної організації активів.
Узагальнюючий показник ефективності діяльності будівельної
організації повинен характеризувати рівень уміння керівництва та колективу
будівельної організації добиватися максимального ефекту при мінімізації
ресурсів будівельної організації та може бути представлений наступною
формулою:
Пр
Еа = ,
(1)
І

де Еа – узагальнюючий показник абсолютної ефективності виробничогосподарської діяльності;
Пр – прибуток, отриманий організацією за аналізований період;
І – середньорічна вартість сукупного майна будівельної організації.
Величина показника ефективності виробничо-господарської діяльності
залежить від обсягу реалізації будівельної продукції, витрат на її виконання, а
отже, і прибутку від реалізації будівельної продукції, а також від ступеня
раціональності готівкового обсягу і структури майна будівельної організації.
Це обумовлює отримання певного рівня віддачі майна за рахунок досягнутого
рівня рентабельності (Р) СМР та рівня оборотності майна (О). Показник
ефективності діяльності можна розкласти на дві складові:
Еа =

Пр
Всп

х

Всп
І

,

(2)

де Всп - виручка від реалізації будівельної продукції.
Використовуючи метод ланцюгових підстановок, можна визначити
ступінь впливу кожного з вищенаведених факторів на динаміку показника
ефективності у відсотках або частках одиниці:
∆ Еа = (Рп1 − Рп0 )Оп0

(3)

Вплив зміни оборотності майна
∆ Еа о = (Оі1 − Оі0 )Рп1

(4)

Залежно від отриманих результатів слід визначити пріоритетні напрями
подальшого аналізу.
У залежності від умов діяльності будівельної організації та стабільності
податку на прибуток для розрахунку показника ефективності діяльності та
його динаміки доцільно використовувати показник прибутку від операцій
(балансову або чистий прибуток).
Кожна будівельна організація, зацікавлена в підвищенні ефективності
своєї виробничо-господарської діяльності, проводить розрахунок за
очікуваною величиною виручки від реалізації СМР, змінних і постійних
витрат з її створення, а значить, має і розрахунковий показник прибутку від
своєї основної діяльності, оскільки прибуток від основної діяльності є
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найбільш вагомою і визначальною в прибутку будівельної організації. Її
аналізу слід приділити більшу увагу.
На першому етапі аналізу прибутку проводиться загальне зіставлення
фактично одержаного прибутку з розрахункової в цілому по будівельній
організації, у тому числі за її структурним підрозділам.
На другому етапі визначається відхилення фактичного прибутку від
розрахункової за рахунок зміни величини витрат на одиницю об'єму
будівельної продукції та впливу змін в обсязі будівельного виробництва.
З цією метою можна використовувати метод ланцюгової підстановки, за
допомогою якого визначається вплив зміни обсягу будівельного виробництва
на обсяг прибутку:
∆ Пр = (Вспр − Вспо )(1 − Ср )
(5)
де Ср – рівень витрат на одиницю будівельної продукції.
Вплив зміни рівня витрат на одиницю будівельної продукції визначається
наступною формулою:
∆ Пр = (Ср − Сф )Всп1

(6)

де Ср - розрахунковий рівень витрат на одиницю будівельної продукції;
Сф - фактичний рівень витрат на одиницю будівельної продукції.
За результатами проведеного розрахунку з'являється можливість вибрати
найбільш істотні напрями подальшого, більш поглибленого аналізу прибутку
від реалізації будівельної продукції. У кожному разі на величину фактично
отриманого прибутку впливають обсяг і структура обсягу реалізації
будівельної продукції, рівень інфляції, ціни і загальні витрати [3].
ТОВ «Укрекскавація-В» відноситься до будівельної галузі та надає такі
види послуг: загально-будівельні і монтажні роботи; виробництво збірних
залізобетонних конструкцій; виробництво товарного бетону і будівельного
розчину; виробництво будівельних деталей з деревини; виробництво
будівельних металовиробів тощо. Основні види робіт і послуг, які
користуються попитом на внутрішньому ринку – загально-будівельні і
монтажні роботи.
ТОВ «Укрекскавація-В» складається з таких структурних підрозділів:
управління товариством; прорабські дільниці; розчиннобетонний вузол;
пилорама; автопарк; склад матеріалів. Всі структурні підрозділи знаходяться
в м. Вінниця.
Оскільки ТОВ «Укрекскавація-В» здійснює свою діяльність переважно за
рахунок власного прибутку і не має сторонніх джерел фінансування, то за
основу аналізу був взятий прибуток.
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Таблиця 1 – Аналіз фінансових результатів ТОВ «Укрекскавація-В»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Показники діяльності
Виручка від реалізації
Чистий дохід від реалізації
Собівартість реалізованої
продукції
Валовий прибуток
Фінансові результати від
операційної діяльності
Фінансові результати від
звичайної діяльності
Чистий прибуток

2017 рік
сума,
тис.грн.
565
430

2018 рік
сума,
тис.грн.
578
449

Відхилення
абсолютне,
відносне,
тис. грн.
%
13
102,3
19
104,4

(319)

(345)

26

108,2

111

164

53

147,7

(356)

(394)

38

110,7

(298)

(311)

13

104,4

(298)

(311)

13

104,4

Результати аналізу показників у Звіті про фінансові результати за 2017 –
2018 рр., свідчать, що виручка від реалізації в 2018 році на ТОВ
«Укрекскавація-В» збільшилась на 2,3%, або на 13 тис. грн. Якщо в 2017 році
цей показник складав 565 тис. грн., то в 2018 – 578 тис. грн. Внаслідок цих змін
чистий дохід від реалізації також збільшився на 4,4% або на 19 тис. грн.. Варто
зазначити, що валовий прибуток на підприємстві в 2018 році збільшився на
47,7% порівняно з 2017 роком. Так у 2017 році валовий прибуток складав 111
тис. грн., а в 2018 – 164 тис. грн. І в 2017 і в 2018 році ТОВ «Укрекскавація-В»
було прибутковим. Цьому сприяло те, що значну частку в формуванні
прибутку складала виручка від реалізації, був прибуток від операційної та
звичайної діяльності, тобто операційні доходи і доходи від звичайної
діяльності перевищували відповідні витрати.
Варто відмітити, що певний вплив на фінансово-господарську діяльність
ТОВ «Укрекскавація-В» мають економічні процеси, зокрема, інфляційні, та
технологічні – відсутність належного портфелю замовлень. Економічні
процеси призводять до зростання цін на сировину та матеріали, енергоносії в
результаті чого зростає собівартість будівельно-монтажних робіт.
Технологічні процеси впливають на кількість замовлень на виконання
будівельно-монтажних робіт (кількість зменшується), що призводить до
збільшення собівартості будівництва.
Також значний вплив на діяльність підприємства в умовах загальної
кризи в будівельній галузі накладають:
• відсутність належної кількості замовлень на будівництво об’єктів
виробничого призначення та невиробничого значення (особливо у соціальній
сфері: будівництво житла, на якому спеціалізується підприємство), пов’язані з
недостатністю оборотних коштів у потенційних замовників;
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• високий рівень собівартості будівництва ( здебільшого пов’язано з
зовнішніми факторами: висока собівартість будівельних матеріалів, паливноенергетичних ресурсів та комплектуючих);
• відсутність обґрунтованих регіональних та місцевих програм у галузі
будівництва.
Отже, для збільшення прибутку підприємства і виведення його з кризи
необхідно окрім прибутку від реалізації залучати і інші джерела формування
прибутку, а саме:
• прибуток від іншої операційної діяльності (джерелом якого можуть бути
доходи від операційної оренди активів, одержані гранти, субсидії тощо);
• прибуток від іншої звичайної діяльності (джерелом якого може бути
дохід від реалізації основних засобів, а саме реалізація транспортних
засобів)[4].
Таким чином в умовах ринкової економіки важливо аналізувати
діяльності будівельних підприємств, що забезпечить його стійкий фінансовий
стан, високу оцінку ділових партнерів та прийняття інвесторами рішень щодо
формування портфеля цінних паперів.
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Постановка проблеми. У сучасному середовищі суб’єкти господарської
діяльності через банківський сектор забезпечують потребу у широкому
спектрі банківських операцій. Система обліку банку включає фінансовий,
управлінський та податковий облік, що ґрунтується на єдиній інформаційній
базі первинного обліку, відрізняючись цілями, об’єктами обліку, колом
користувачів облікової інформації, роллю в управлінні установою, формою та
періодичністю подачі даних.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню кредитної
політики банку, як засвідчило дослідження, присвячено праці О. Васюренко,
У. Владичина, В. Вовка, О. Вовчака, І. Гуцала, О. Дзюблюка, К. Забчук, Л.
Кузнєцової, О. Лаврушина, В Міщенко, С. Науменкової, М. Новосельцевої, Г.
Панової, Ю. Русіної, Н. Слов’янської, де значну увагу приділено висвітленню
сутності, функцій і принципів формування кредитної політики банку, а також
факторів впливу на ефективність її реалізації.
Постановка завдання. Метою статті стало розгляд економічної сутності
кредитних операцій комерційного банку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кредитні операції посідають
ключове місце з-поміж активних операцій комерційних банків. У більшості
банків позичкові рахунки складають не менше половини їх сукупних активів і
забезпечують близько 70 % від отриманих ними доходів. До кредитних
операцій належать: позичкові операції, операції кредитного характеру та
послуги кредитного характеру.
При наданні кредитів банк додержується основних принципів
кредитування (строковості, цільового використання, забезпеченості,
платності, поверненості), перевіряє кредитоспроможність позичальника,
додержується встановлених НБУ вимог щодо концентрації ризиків за
кредитними операціями
Кредитні операції (кредит) – вид активних операцій, пов'язаних з наданням
клієнтам коштів у тимчасове користування в обмін на зобов'язання боржника
щодо повернення заборгованої суми, а також щодо сплати відсотків та інших
зборів з такої суми [1].
Банк зобов'язаний мати підрозділ, функціями якого є надання кредитів та
управління операціями, пов'язаними з кредитуванням.Банкам забороняється
прямо чи опосередковано надавати кредити для придбання власних цінних
паперів.Банк під час надання кредитів має додержуватись основних принципів
кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальників та
наявність забезпечення кредитів, а також економічних нормативів щодо
концентрації ризиків.
Банк не може надавати кредити під відсоток, ставка якого є нижчою від
процентної ставки за кредитами, які бере сам банк, і процентної ставки, що
виплачується ним за депозитами. Виняток можна робити лише в разі, якщо під
час здійснення такої операції банк не матиме збитків.Надання безпроцентних
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кредитів забороняється [2].Класифікація банківських кредитів за різним
обліковим ознакам наведена в табл. 1.
Таблиця І - Класифікація кредитів
Критерій
Тип позичальника

Строки надання
кредиту
Цілі використання
кредиту
Забезпечення

Метод надання
кредиту
Метод погашення
кредиту та відсотків
Метод погашення
кредиту та відсотків
Ступінь ризику

Класифікація кредитів
Банківські кредити
Кредити, що надані суб'єктам господарювання
Кредити, що надані органам державної влади
Кредити, що надані фізичним особам
Овернайт
Короткострокові кредити
Довгострокові кредити
Кредити в поточну діяльність
Кредити в інвестиційну діяльність (кредити на придбання
обладнання, цінних паперів тощо)
Іпотечні кредити
Кредити, забезпечені заставою
Кредити, забезпечені порукою, тобто фінансами третьої особи,
яка несе перед банком солідарну відповідальність разом із
боржником
Кредити, забезпечені гарантією, тобто фінансами третьої
особи, яка несе перед банком субсидіарну відповідальність
разом з боржником
Кредити з іншим забезпеченням (страхування тощо)
Незабезпечені (бланкові кредити)
У разовому порядку
Кредитна лінія
Револьверні кредити
Овердрафт
Одноразово в кінці строку договору
Частинами після закінчення визначеного періоду (місяця,
кварталу)
Достроково
Авансом (відсотки погашаються одночасно з наданням
кредиту)
Прострочені
Безнадійні

Кредитна політика має бути основою забезпечення прибутковості
кредитного портфеля банку. Оскільки банківська діяльність відбувається в
економічних умовах, які постійно змінюються, кредитні комітети банків
повинні здійснювати моніторинг кредитної політики з метою вчасної
ідентифікації кредитних ризиків [2].
Проведення моніторингових досліджень кредитної політики полягає у
виконанні таких етапів (рис. 1).
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Етапи контролю кредитної політики банку
1. Контроль за реалізацією стратегічних цілей банку у кредитній діяльності з метою
виявлення відхилень і протиріч та оцінки виконання банком задекларованих тактичних
завдань.
2. Виявлення зовнішніх та внутрішніх чинників, які здійснюють вплив на кредитну
політику банку, та внесення відповідних змін у кредитну політику.
3. Дотримання стандартів кредитування, тобто аналіз практичних дій з реалізації
кредитної політики.
4. Оцінка достатності та якості нормативного інструментарію з кредитної
діяльності, яка включає аналіз документів із кредитної діяльності, тобто
внутрішньобанківських положень (про кредитування, про управління кредитним
ризиком, про проведення оцінки фінансового стану позичальників, про порядок
формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями; про роботу із проблемною заборгованістю тощо).
5. Перегляд повноважень працівників кредитних підрозділів в умовах змін
організаційної структури банку, обмеження чи розширення індивідуальних
повноважень кредитних працівників з метою зменшення впливу суб’єктивних факторів
та мінімізації операційного ризику.
6. Систематизація отриманих результатів моніторингових досліджень та
розроблення відповідних рекомендацій щодо коригування кредитної політики згідно з
поточним станом кредитної сфери або приведення кредитної діяльності банку у повну
відповідність до затвердженої кредитної політики.

Рисунок 1 - Етапи контролю кредитної політики комерційного банку
Згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних
(депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні
ризики в банках України, під час первісного визнання банк оцінює надані
кредити за справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію та інші
платежі, що пов'язані з ініціюванням кредитів.
Справедлива вартість кредиту визначається шляхом дисконтування всіх
очікуваних майбутніх грошових потоків із застосуванням ринкової процентної
ставки щодо подібного фінансового інструменту.
Витрати на операцію та інші платежі, що безпосередньо пов'язані з
визнанням кредиту, включаються у суму дисконту (премії) за цим фінансовим
інструментом. Якщо під час первісного визнання банк визначає вартість
кредиту за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова, то в
бухгалтерському обліку потрібно визнавати прибуток або збиток на суму
різниці між справедливою вартістю кредиту та вартістю договору в
кореспонденції з рахунками дисконту (премії) [3].
Різниця між справедливою вартістю фінансового активу та вартістю
договору за операціями з акціонерами банку відображається в капіталі за
рахунками 5 класу та включається частинами до нерозподіленого прибутку
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(збитку) протягом періоду його утримання або під час вибуття фінансового
інструменту.
Після первісного визнання банк оцінює кредити за амортизованою
собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка під час нарахування
процентів та амортизації дисконту (премії). Сума дисконту (премії) має бути
повністю амортизована на дату погашення кредиту або до наступної дати
перегляду процентної ставки фінансового інструменту, якщо вона змінюється
залежно від коливань ринкових ставок. Якщо сума дисконту (премії) за
кредитом з плаваючою ставкою пов'язана зі зміною кредитного ризику
контрагента, вона амортизується протягом очікуваного строку дії кредиту.
Процентні доходи за кредитами, за якими неможливо визначити величину
майбутніх грошових потоків та терміни їх виникнення (кредити овердрафт,
відновлювальні кредитні лінії), відображаються в бухгалтерському обліку із
застосуванням номінальної процентної ставки.
Банк припиняє визнання наданого кредиту, якщо: − строк дії прав на
грошові потоки від наданого кредиту, що визначені умовами договору,
закінчується; − наданий кредит передається без збереження всіх ризиків та
винагород від володіння ним [4].
Банк передає фінансовий актив, якщо виконується одна з таких умов:
1) банк передає права на одержання грошових потоків від фінансового
активу, які передбачені договором;
2) банк зберігає права на одержання грошових потоків від фінансового
активу, які передбачені договором про передавання, але бере на себе
зобов'язання сплатити грошові потоки одному чи кільком одержувачам за
договором, що відповідає таким умовам:
− банк не має зобов'язання сплатити суми кінцевим покупцям до часу
отримання еквівалентних сум від первісного активу;
− умови договору забороняють банку продавати або передавати в заставу
первісний фінансовий актив, крім його передавання кінцевим одержувачам як
забезпечення зобов'язання сплатити грошові потоки;
− банк має зобов'язання передати будь-які грошові потоки, які він інкасує
за дорученням кінцевих одержувачів, без суттєвої затримки [4].
Кредит обліковується як балансовий актив від дати перерахування коштів
позичальнику до дати закінчення терміну дії кредитного договору (визначеної
дати погашення кредиту). Погашення позики здійснюється:
• однією сумою по закінченні строку користування позикою;
• періодично (поступово) протягом всього терміну дії кредитної угоди.
Спосіб погашення позики передбачається в тексті кредитного договору.
Залежно від дій позичальника на дату погашення кредиту можливими є три
варіанти відображення в обліку банківських операцій:
• погашення кредиту;
• визнання заборгованості простроченою;
• продовження дії кредитного договору [5].
Крім того, банк не має права повторно інвестувати такі грошові потоки, за
винятком інвестицій коштами або еквівалентами коштів протягом короткого
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строку погашення від дати інкасації до дати необхідного переведення їх
кінцевим одержувачам. Проценти за такими інвестиціями передаються
кінцевим одержувачам [6].
Таким чином, на сучасну кредитну політику вітчизняних комерційних
банків негативно впливають наступні фактори: нерівномірність регіонального
розвитку банківської системи; жорстка міжбанківська конкуренція за
відсутності значних різниць у відсоткових ставках по депозитах та кредитах,
високі кредитні ризики та недосконалі методи їх оцінки та управління,
нестійка ресурсна база банків, низький рівень фінансової грамотності
населення, недосконалість нормативного забезпечення кредитної політики
банку, зростання політичних та економічних ризиків, інфляція, скорочення
кількості платоспроможних позичальників.
Висновки. В сучасних умовах актуальним залишається питання
ефективної взаємодії банківських депозитних ресурсів та функціонування
кредитного потенціалу, а надання послуг на кредитному ринку допоможе
вивести економіку з кризи. Одними із пріоритетних напрямів банківської
діяльності є збільшення обсягу капіталу та поліпшення наслідків банківських
ризиків, забезпечення захисту інтересів вкладників, підвищення рівня
рентабельності, фінансової стабільності банків [5].
Значення комерційних банків як головних суб’єктів грошово-кредитних
відносин у суспільстві визначається їхніми можливостями залучати тимчасово
вільні кошти та спроможністю ефективно використовувати фінансові ресурси
для задоволення потреб реального сектору економіки. Від правильного
ведення обліку залежать розміщення та використання всіх банківських
ресурсів. Від здатності банківської системи забезпечувати потреби суб’єктів
господарювання необхідними грошовими ресурсами значною мірою залежать
перспективи подолання спаду вітчизняної економіки та її подальшого
зростання.
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ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДОХОДІВ ВІД ОСНОВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто економічну сутність доходів від основної діяльності
підприємства, наведено їх класифікацію. Висвітлено нормативно-правове
регламентування обліку доходів підприємства, а також порядок їх
відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку та звітності.
Ключові слова: грошові надходження, грошові потоки, дохід, основна
діяльність, інша операційна діяльність, фінансова діяльність, інвестиційна
діяльність, прибуток.
У процесі вирoбничо-госпoдарської діяльності підприємств постійно
здійснюється кругообіг коштів, тобто вкладення коштів у виробництво з
метою виготовлення продукції й отримання виручки від її продажу.
Забезпечення грошoвих надходжень, потрібних для відшкодування витрат
виробництва й обoроту, своєчасного виконання фінансових зoбов’язань перед
державою, банками та іншими суб'єктами гoсподарювання, формування
доходів і прибутку є найважливішoю сторонoю діяльності підприємств.
Кінцевою метoю діяльності кожнoго підприємства є oтримання прибутку,
джерелом якого є різні види доходів. Тому для формування достовірної
інформації про отриманий прибуток необхідним є правильне відoбраження
цих доходів в системі бухгалтерського обліку та звітності. При цьому система
бухгалтерськoго обліку дoходів не мoже повноцінно функціонувати без
належного нормативно-правовогo забезпечення. Правoва інформація
міститься у закoнодавчих актах вищoї юридичнoї сили, до яких належать
закони України, що регулюють діяльність суб’єктів підприємництва у галузі
фінансoвих, гoсподарських та трудoвих віднoсин [1].
Науковці рoзглядають чотири рівні такoго регулювання:
1) перший (Закони України, Укази Президента України, постанови КМУ);
2) другий (нoрмативні дoкументи Мінфіну України, Держказначейства,
НБУ та інших органів центральної влади);
3) третій (нoрмативні акти, інструкції, метoдичні рекомендації, вказівки,
листи міністерств і відoмств);
4) четвертий (робoчі документи, що фoрмують oблікову пoлітику в
підприємстві [5].
Грошові надхoдження - це кoшти, які надходять на пoточні й інші
рахунки підприємств у банках та в касу підприємств. Термін «грошoві
надходження» є ширшим ніж термін «дoхід (виручка) від реалізації». По суті
він охoплює всі вхідні грошoві потоки підприємств.
Під грошoвими потоками розуміють надходження і витрати грошoвих
кoштів та їхніх еквівалентів. За джерелами надхoдження грошoві потoки
можна пoділити на внутрішні та зoвнішні. Кошти, що надхoдять з будь-яких
джерел на самoму підприємстві, належать до внутрішніх. Надходження коштів
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на поточний рахунoк підприємства в банку, які мoбілізуються на фінансoвому
ринку, свідчить про використання ним зовнішніх джерел.
Грошoві потоки підприємців характеризуються різною структурoю.
Структура вхідних грошoвих потoків залежить від сфери діяльності та
організаційно-правової фoрми підприємства. У країнах з розвинутoю
ринковoю економікою 60-70% фінансових ресурсів надходить на
підприємства за рахунок внутрішніх джерел.
Пoвна й дoстовірна інфoрмація про грoшові надходження підприємства
за звітний періoд формується в бухгалтерському oбліку. Oскільки ця
інформація є oсновою для аналізу і прийняття управлінських рішень, тo
відображається вона за видами діяльності підприємства.
У системі обліку інформація про доходи та витрати є надзвичайно
цінною, тому необхідно постійно удосконалювати техніку, методику та
організацію обліку як основного джерела інформації про доходи та витрати
підприємства та формування фінансового результату.
Термін «дохід» – це приплив активів, внаслідок певного виду діяльності.
Фінансовий стан кожного господарюючого суб’єкта характеризується тим, як
розміщені його кошти та з яких джерел вони формуються. Дохід підприємства
позиціонує собою одну з основних узагальнюючих категорій фінансовогосподарської діяльності підприємства. Згідно із законодавством України всі
суб’єкти ринку здійснюють свою діяльність з метою отримання доходу
(прибутку).
Отримання доходів – це свідчення того, що продукція підприємства
знайшла свого споживача та відповідає вимогам попиту ринку та іншим
технічним характеристикам та властивостям. Отримання доходу
підприємством свідчить про те, що воно є фінансово спроможним за умови,
якщо розмір одержаних доходів перевищує понесені витрати
Згіднo з П(С)БО 15 «Дохoди» дoходи – це збільшення екoномічних вигoд
у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до
зрoстання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків
учасників) [6, с. 224]. Іншими слoвами, дохід – це пoтік грошових кoштів за
певний період часу, який отримується від продажу продукції. Економісти
визначили, що дохoди та витрати включаються до об’єктів бухгалтерського
обліку на підставі принципу нарахування і відповідності доходів і витрат.
Класифікація доходів підприємства за видами діяльності:
1. Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, а також
інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. До
основної діяльності належать операцiї, пов’язанi з виробництвом або
реалізацiєю продукції (товарів, робiт, послуг), що є головною метою створення
підприємства i забезпечують основну частку його доходу.
Інша операційна дiяльність включає реалiзацію iнших оборотних активів
(крiм фінансових iнвестицій), операцiї з надання майна в операцiйну оренду
(якщо це неосновний вид дiяльності підприємства), створення резерву
сумнівних боргiв, купівлю-продаж iноземної валюти тощо.
2. Фінансова діяльність - це діяльність, яка призводить до змін розмiру і
складу власного та позикового капіталiв підприємства.
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3. Інвестиційна діяльність - це придбання та реалізація тих необоротних
активів, а також тих фінансових інвестицій, якi не є складовою частиною
еквівалентів грошових коштiв (грошей).
Доходи вiд звичайної діяльностi класифікуються за рiзними групами (рис.
1). Дохід від операційної діяльності пов'язаний з надходженням коштів виручки від реалізації продукції (товарів, послуг чи робіт). Інші операційні
доходи - це дохiд, отриманий вiд реалізації сировини, матерiалів, від оренди
активів, вiд операційних курсових різниць, отриманi штрафи.

Доходи підприємства

Доходи від звичайної
діяльності

Інші операційні доходи

Фінансові доходи

Інші доходи

Доходи від операційної
діяльності

Рисунок 1 - Формування доходів підприємства
До фінансових доходiв включають доходи вiд володiння фiнансовими
активами – процентні та дивідендні виплати, а до фінансових витрат –
процентнi виплати за банківськими позиками, купонні виплати за емітованими
підприємством корпоративними облігаціями.
Інші доходи пов'язанi з реалізацією основних засобів, нематеріальних
активів, цінних паперів. Також до інших доходів тепер відносять надзвичайні
доходи, якi в свою чергу включають: вiдшкодування, одержанi вiд страхових
компанiй, кошти, які були перерахованi підприємству вiд iнших суб’єктів
господарювання (держави, фізичних і юридичних осіб чи іноземних
суб’єктів).
В бухгалтерському облiку дохiд вiдображається за справедливою
вартiстю активів, що були отриманi або будуть отриманi у майбутньому.
Якщо ж дохід від операції визначити та оцінити неможливо, то дохід не
визнають, а витрати визнають як витрати звітного періоду. Фінансовий
результат – це приріст (або зменшення) вартості власного капіталу
підприємства, який відбувався у процесі його господарської діяльності за
певний період.
Фінансовим результатом дiяльності є прибуток або збиток [2, c. 536].
Прибуток – це кінцевий фiнансовий результат діяльності підприємства.
Інакше кажучи, це чистий дохід підприємства, що залишається в суб’єкта
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господарювання після вiдшкодування усiх понесених витрат, пов’язаних з
реалізацією продукції чи виробництвом [4, c. 27].
Однак підприємство не завжди може бути рентабельним, тобто воно не
завжди приносить прибутки своїм власникам. В умовах дії негативних
чинників зовнішнього та внутрішнього середовища та у зв’язку із
недоотриманням запланованих грошових надходжень підприємства можуть
зазнавати збитків. Збитки – це перевищення витрат на доходами. Обчисливши
чистий прибуток (збиток) звітного періоду визначається фінансовий
результат.
Згідно із національними положеннями бухгалтерського обліку, планом
рахунків та iнструкцією про його застосування для обліку доходів
використовують рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності», рахунки
якого зображено на рис. 2 [3, c. 44].

70"Дохід
від
реалізації"
71"Інший
операційний
дохід"

79"Фінансові
результати"

Рахунки
класу 7

72"Дохід від
участі в
капіталі"

76"Страхові
платежі"

73"Інші
фінансові
доходи"

74"Інші
доходи"

Рисунок 2 - Перелік рахунків класу 7 «Доходи і результати діяльності»
Рахунки 70-76 – це рахунки обліку доходів. Рахунок 79 призначений для
узагальнення інформації про результати діяльності підприємства. Рахунки
цього класу є пасивними.
Визнання доходу i достовiрна його оцінка - необхiдна iнформація для
вiдображення її у фінансовій звітностi. Однією з умов визнання доходу від
реалізації є передача покупцеві всіх ризиків і вигод, пов’язаних з правом
власності на продукцію.
Отже, незважаючи на значну увагу, яка приділяється з боку держави та
науковців питанням, пов’язаним з обліком доходів підприємства, можна
стверджувати, що чинна в Україні система обліку доходів є недосконалою і
потребує реформування. Прiоритетними напрямами для цього є внесення змiн
і поправок до нормативно-правової бази; ефективне впровадження в облік
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новiтніх технологій електронної обробки даних; мiжнародне співробiтництво
в галузi бухгалтерського обліку.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено економічну сутність та поняття «ліквідність» і
«платоспроможність». Наведено проблеми, які стосуються аналізу
ліквідності балансу підприємств України на сьогодні. Представлено
трактування дефініції поняття «ліквідність» та «платоспроможність»
відомими вченими-економістами. Наведено класифікацію активів балансу
залежно від ступеня ліквідності та пасивів балансу відповідно до
терміновості їх погашення.
Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, фінансова звітність,
фінансова стійкість, бухгалтерський баланс, активи, зобов’язання.
Постановка проблеми. Поява значної кількості підприємств,
заснованих на приватних формах власності, недосконала система
оподаткування, розрахунків та кредитування, певний розвиток ринкової
інфраструктури у сфері фінансово-кредитних відносин – усе це вимагає від
суб’єктів господарювання вміння грамотно оцінювати фінансовий стан свого
підприємства. Одними з головних критеріїв оцінки фінансового стану
підприємства в умовах ринкових відносин, від яких залежить саме його
існування, є показники ліквідності та платоспроможності.
Постановка завдання. Керівники підприємств повинні мати достовірну
інформацію про наявність коштів, необхідних для розрахунків із заробітної
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плати з персоналом, за платежами в бюджет з фінансовими органами, за
позиками з установами банків, за товарно-матеріальні цінності з
постачальниками. Така інформація потрібна і для прогнозування фінансової
діяльності на майбутнє.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичний базис наукових
розробок та практичних аспектів дослідження питань аналізу показників
ліквідності балансу створено завдяки зусиллям вчених О. Г. Білої, І. О. Бланка,
О. І. Гончар, В. М. Івахненко, Л. О. Коваленко, О. Ю. Мірошник, Є. В. Мниха,
О. О. Орлова, Т. С. Пічугіної, Є. Г. Рясних, Г. В. Савицької та інших вчених.
Виклад основного матеріалу дослідження. З позиції короткострокової
перспективи фінансовий стан підприємства оцінюється показниками
ліквідності та платоспроможності. В економічній літературі спостерігається
багатоваріантність тлумачень терміну «ліквідність підприємства», тому з
метою уточнення його суті вважаємо за доцільне розглянути походження
слова «ліквідність». У перекладі з грецької мови «liquidus» означає «рідкий,
плинний». Якщо пригадати властивості будь-якої рідини, то однією з них є
здатність останньої приймати форму того посуду, який вона наповнює, і
миттєво змінювати цю форму при її переміщенні з одного посуду в інший
Варіанти трактування вченими-економістами поняття «ліквідність»
наведено у табл. 1.
Таблиця 1 - Дефініція поняття «ліквідність»
Визначення поняття

Вченийекономіст

Показник, що характеризує спроможність суб’єкта господарювання
проводити розрахунки за своїми зобов’язаннями як за рахунок наявних
А. П.
грошових коштів, так і за рахунок грошових коштів, отриманих від реалізації Дорошенко
окремих елементів майна підприємства
Здатність підприємства перетворювати свої активи в гроші для покриття
необхідних платежів

І. П.
Ткаченко

Показник, що характеризує можливість надходження грошових коштів не
О. Я.
лише за рахунок реалізації активів, але й за рахунок залучення додаткових
Базілінська
зовнішніх коштів
Ступінь покриття боргових зобов’язань підприємства його активами, строк
І. О.
перетворення яких у гроші відповідає строку погашення платіжних
Школьник
зобов’язань
Здатність підприємства швидко продати активи й оплатити свої зобов’язання М.М. Бердар

Виходячи з різних тлумачень, можна дати таке визначення поняття
«ліквідність підприємства»: здатність та швидкість перетворення оборотних
активів у грошові кошти з метою погашення поточних зобов'язань як у міру
надходження термінів їх сплати, так і прострочених боргів.
В економічній літературі розрізняють ліквідність активів, ліквідність
балансу і ліквідність підприємства.
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Під ліквідністю активу розуміють здатність активу перетворитися на
гроші; чим легше обернути актив на гроші, тим ліквіднішим вважається актив.
Проте часто буває ситуація, коли актив продається дуже швидко, але зі
значною знижкою в ціні.
Ліквідність активів визначається безвідносно до пасиву балансу, тоді як
ліквідність балансу відбиває міру погодженості обсягів і ліквідності активів з
розмірами і термінами погашення зобов'язань.
Ліквідність балансу виражається в ступені покриття боргових зобов'язань
підприємства його активами, строк перетворення яких у грошову готівку
відповідає строку погашення платіжних зобов'язань. Ліквідність балансу
досягається встановленням рівності між зобов'язаннями підприємства та його
активами.
Для діагностики ліквідності підприємства використовують як кількісну,
так й якісну оцінку. При цьому, якісні оцінки розглядаються як необхідні
умови гарантованих ліквідності й платоспроможності. Під якісною оцінкою
ліквідності розуміють аналіз ліквідності балансу підприємства, що дозволяє
зафіксувати ліквідність або неліквідність балансу підприємства.
Основною ознакою ліквідності є формальне перевищення (у вартісній
оцінці) оборотних активів над короткостроковими пасивами. Чим більше це
перевищення, тим сприятливіший фінансовий стан підприємства з позиції
ліквідності. Якщо величина оборотних активів недостатньо велика порівняно
з короткостроковими пасивами, поточний стан є нестійким; і може виникнути
ситуація, коли воно не матиме достатньо грошових коштів для розрахунків за
своїми зобов'язаннями і змушене буде або порушити технологічний процес
або розпродати частину довгострокових активів.
У свою чергу, наслідками низького рівня ліквідності є неспроможність
підприємства швидко розраховуватися за допомогою наявного на балансі
майна за своїми зобов'язаннями, що призводить до зниження дохідності,
неплатежів і банкрутства. Крім того, важкі наслідки низької ліквідності
відчувають не тільки самі підприємства, а й їх кредитори, постачальники,
оскільки відбувається затримка сплати відсотків і суми боргу, в крайньому разі
- часткова або повна втрата неповернутого боргу, а також невиконання умов
контракту тощо.
У свою чергу, наслідками низького рівня ліквідності є неспроможність
підприємства швидко розраховуватися за допомогою наявного на балансі
майна за своїми зобов'язаннями, що призводить до зниження дохідності,
неплатежів і банкрутства. Крім того, важкі наслідки низької ліквідності
відчувають не тільки самі підприємства, а й їх кредитори, постачальники,
оскільки відбувається затримка сплати відсотків і суми боргу, в крайньому разі
- часткова або повна втрата неповернутого боргу, а також невиконання умов
контракту тощо [1].
Отже, можна зробити висновок, що поняття «платоспроможність» та
«ліквідність» за своїм змістом дуже близькі, однак ліквідність більш містке
поняття, оскільки від ліквідності балансу залежить рівень платоспроможності
підприємства.
Для проведення аналізу ліквідності балансу необхідно:
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1) статті активу згрупувати за ступенем їхньої ліквідності і розмістити в
порядку зменшення ліквідності:
А1 – високоліквідні – «грошові кошти і поточні фінансові інвестиції»;
А2 – швидколіквідні – уся дебіторська заборгованість, що буде погашена
за умовами договорів;
А3 – повільноліквідні – запаси, поточні біологічні активи, інші оборотні
активи, витрати майбутніх періодів;
А4 – важколіквідні необоротні активи та необоротні активи, утримувані
для продажу та групи вибуття.
2) статті пасиву згрупувати за строками їхнього погашення і розмістити
в порядку збільшення цих строків:
П1 – найтерміновіші – поточна кредиторська заборгованість;
П2 – короткострокові –короткострокові кредити банків;
П3 – довгострокові –довгострокові зобов'язання і забезпечення;
П4 – постійні –зобов'язання перед власниками, формування власного
капіталу та зобов’язання пов’язані з необоротними активами, утримуваними
для продажу та групами вибуття.
3) порівняти суми в розрізі наведених груп за активом і пасивом балансу;
Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце співвідношення:
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.
Виконання перших трьох нерівностей з необхідністю веде до виконання
четвертої нерівності, тому практично істотним є зіставлення підсумків перших
трьох груп за активами й пасивами. Четверта нерівність носить
«балансуючий» характер й у той же час має глибокий економічний зміст: його
виконання свідчить про дотримання мінімальної умови фінансової
стабільності - наявності в підприємства власних оборотних коштів. У випадку,
коли одна або кілька нерівностей мають знак, протилежний вищенаведеній
умові, ліквідність балансу не є абсолютною.
У процесі аналізу ліквідності балансу необхідно враховувати, що поділ
активів за ступенем ліквідності є умовним, тобто окремі статті можуть
мігрувати з однієї групи до іншої. Крім того, ліквідність активів може
змінюватись з часом під впливом об'єктивних та суб'єктивних факторів.
За допомогою аналізу ліквідності балансу можна оцінити поточну
ліквідність підприємства, тобто його платоспроможність найближчим часом,
та перспективну ліквідність, що є базою для прогнозування довгострокової
платоспроможності.
У складі показників ліквідності розрізняють:
• коефіцієнт абсолютної (миттєвої) ліквідності;
• коефіцієнт поточної ліквідності (проміжний коефіцієнт покриття);
• коефіцієнт загальної ліквідності [2].
Коефіцієнт абсолютної ліквідності - це відношення найбільш ліквідної
частини оборотних грошових коштів та короткострокових фінансових
вкладень (швидко реалізовуваних цінних паперів) до поточних зобов'язань.
Коефіцієнт поточної ліквідності - це відношення грошових коштів,
поточних фінансових інвестицій, коштів, вкладених у дебіторську
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заборгованість, строк оплати якої не настав, та готової продукції до поточних
зобов'язань.
Коефіцієнт загальної ліквідності - це відношення оборотного капіталу до
поточних зобов'язань.
Основне завдання аналізу ліквідності балансу – перевірити синхронність
надходження і витрачання фінансових ресурсів, тобто здатність підприємства
розраховуватися за зобов'язаннями власним майном у визначені періоду часу.
Ліквідність балансу визначається ступенем покриття зобов'язань підприємства
його активами, термін перетворення яких у кошти відповідає терміну
погашення зобов'язань. Що швидше той чи інший вид активу може набрати
грошової форми, то вища його ліквідність. Абсолютну ліквідність мають
грошові кошти [3].
Для оцінки здатності підприємства виконувати короткострокові
зобов'язання застосовуються показники ліквідності, які дають уявлення не
тільки про його платоспроможність на даний момент, але і в разі надзвичайних
обставин.
Висновки. Основне завдання аналізу ліквідності балансу – перевірити
синхронність надходження і витрачання фінансових ресурсів, тобто здатність
підприємства розраховуватися за зобов'язаннями власним майном у визначені
періоду часу. Ліквідність балансу визначається ступенем покриття зобов'язань
підприємства його активами, термін перетворення яких у кошти відповідає
терміну погашення зобов'язань. Що швидше той чи інший вид активу може
набрати грошової форми, то вища його ліквідність. Абсолютну ліквідність
мають грошові кошти. Отже, оцінка ліквідності та платоспроможності
виступає вагомим інструментом визначення фінансового становища
підприємства на ринку товарів, капіталів та цінних паперів.
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Прибуток є рушійною силою розвитку підприємницької діяльності та одним
із основних джерел формування фінансових ресурсів підприємства. Тобто є
запорукою вдосконалення його техніко-технологічної бази, забезпечення всіх
форм інвестування. Тому розрахунок фінансових результатів підприємства
та їх аналіз завжди залишається актуальним та важливим для кожного
підприємства.
Ключові слова: доходи, витрати, фінансові результати, аналіз, факторний
аналіз, резерви підвищення прибутковості
Постановка проблеми. Кінцевою ціллю діяльності будь-якого
підприємства – це отримання позитивного фінансового результату (прибутку)
та пошук шляхів його збільшення. Результативність діяльності відображається
у фінансово-економічних показниках, які найбільш точно характеризують
фінансовий стан суб’єкта господарювання та дають уявлення про економічний
потенціал його розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою методичних
прийомів та способів аналізу фінансових результатів ґрунтовно досліджували
вітчизняні вчені Г. В. Савицька, І. В. Сіменко, Т. Д. Косова, І. І. Пилипенко,
Т. О. Каменська, І. І. Пилипенко, Т. О. Каменська, М. Ф. Огійчук, І. Т.
Новікова, І. І. Рагуліна та ін.
Постановка завдання. Мета статтi – обґрунтування теоретичних,
науково-метoдичних та прaктичних aспектiв проведення аналiзу фiнансових
результатiв
діяльності
підприємств
на
прикладі
ПАТ
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Виклад основного матеріалу дослідження. Метою аналізу фінансових
результатів діяльності підприємства є визначення резервів підвищення
прибутковості та економічної ефективності фінансово-господарської
діяльності підприємства в цілому [2, c.39].
Основними напрямками аналізу фінансових результатів діяльності
підприємства є:
1.
Горизонтальний аналіз: порівняння показників прибутку звітного
періоду з показниками попереднього періоду; порівняння показників прибутку
за ряд попередніх періодів.
2.
Вертикальний аналіз: передбачає проведення структурного
аналізу прибутку за видами діяльності; структурного аналізу прибутку за
видами продукції; структурного аналізу використання прибутку.
3.
Порівняльний аналіз: включає порівняльний аналіз показників
прибутку підприємства з контрагентами; порівняльний аналіз показників
прибутку підприємства з запланованим.
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Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства дозволяє дати
оцінку темпів зростання прибутку як в цілому по підприємству за певний
період, так і за кожною його складовою; вивчити вплив суб’єктивних і
об’єктивних факторів на зміну прибутку та визначити резерви збільшення
прибутку [3, с. 223].
На рис.1 наведено основні джерела аналітичної інформації, дані яких
використовуються при аналізі фінансових результатів діяльності
підприємства.
Головними джерелами аналітичної інформації є:
Плани економічного та
соціального розвитку

Фінансовий план (розрахунковий
баланс доходів і витрат)

Бізнес-план, форма бухгалтерської
звітності №1 «Баланс
підприємства»
Декларація про прибуток
підприємства

Форма бухгалтерської звітності
№2 «Звіт про фінансові
результати»
Матеріали маркетингових
досліджень

Рисунок 1 ‒Джерела аналітичної інформації аналізу фінансових результатів
підприємства [2, c.39]
Найважливішим елементом методики є технічні прийоми і методи аналізу
(інструментарій) аналізу, зокрема:
Логічні методи і способи обробки інформації – порівняння, відносних і
середніх величин, графічного і табличного подання даних, групування,
балансовий, евристичні методи;
Методи детермінованого факторного аналізу – ланцюгових підстановок,
абсолютних та відносних різниць, інтегральний, пропорційного розподілу,
логарифмування;
Методи стохастичного факторного аналізу – кореляційний, дисперсний,
компонентний, дискримінантний аналізи,
Методи оптимізаційного вирішення економічних завдань – теорія ігор,
лінійне і нелінійне програмування, теорія масового обслуговування та ін.[4,
c.24-25].
Аналіз доходів та витрат підприємства має велике значення в системі
оцінки роботи суб’єкта господарювання [1, c.160]. Тому аналіз виконання
плану, динаміки та структури доходів (Д) та витрат (В) ПАТ
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» протягом 2016-2018 р.р. проведемо за допомогою
логічних методів економічного аналізу: абсолютних та відносних величин,
зокрема відносної величини динаміки та показника структури.
Абсолютні показники відображають кількісні заміри явища в одиницях
міри, ваги, об’єму, тривалості, площі, вартості .ін.
Відносні показники показують співвідношення величини явища, що
вивчається, з величиною якого-небудь іншого явища або з величиною цього
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явища, однак взятого за інший період чи з іншого об’єкта. Їх одержують як
результат ділення однієї величини на іншу, котру приймають за базу
порівняння.
Для характеристики змін показників за який-небудь проміжок часу
використовують відносні величини динаміки. Їх визначають шляхом ділення
величини показника поточного періоду на його рівень у попередньому
періоді. Називаються відносні величини динаміки темпами зростання
(приросту) і виражаються звичайно в процентах або коефіцієнтах.
Показник структури – це відносна частка (питома вага) частини в
загальному, виражена в процентах або коефіцієнтах [4, c. 36].
Для аналізу використаємо наступні абсолютні та відносні величини [1,
c.163]:
1. Абсолютна зміна доходів та витрат підприємства:
Д=Дз - Дб;
(1)
В=Вз - Вб,
(2)
де Дз, Дб – доходи звітного та базисного періоду відповідно;
Вз, Вб – витрати звітного та базисного періоду відповідно.
2. Темп росту (ТР) доходів та витрат підприємства:
Дз
ТРД = × 100%;
(3)
Дб
Вз

ТРВ =

Вб

× 100%;

(4)

3. Темп приросту (ТП) доходів і витрат підприємства:
Дз−Дб
ТПД =
× 100%;
ТПВ =

Дб
Вз−Вб
Вб

(5)

× 100%;

(6)

Аналіз показників доходів та витрат ПАТ «Вінницяобленерго» протягом
2016-2018 років з використанням абсолютних та відносних показників
наведено у табл. 1.
Таблиця 1 ‒Динаміка структури доходів та витрат ПАТ
«Вінницяобленерго» за 2016-2018 рр.
2016рік
Показник

2017рік

,
тис.
грн.

питома
вага, %

,
тис.
грн.

1

2

3

4

Чистийдо
хідвідреа
лізаціїпос
луг

172
3,0

95,8

237
5,6

2018рік

питом
а
вага,
%
5

95,5

,
тис.
грн.
6
Доходи
341
0,8
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Абсолютназміна
показниківу
2018 р.
порівняно з (+;-)

Темп
приросту % у
2018р
порівняно з

пит
ома
вага
,%
7

2016
р.

2017 р.

2016
р.

2017 р.

8

9

10

11

81,8

1687,
8

1035,1

98,0

43,6

Продовження таблиці 1
1
Іншіопера
ційні
доходи
Дохідвіду
часті в
капіталі
Іншіфінан
сові
доходи
Інші
доходи
Усьогодо
ходів

2

3

4

5

70,0

3,9

89,5

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

4,2

0,2

1,9

0,6

0,0

179
7,7

100,0

6
81,
7

7

8

9

10

11

2,0

11,7

-7,8

16,8

-8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

478
,0

11,5

473,8

476,1

11357,
3

25557,5

20,5

0,8

201
,4

4,8

200,7

180,8

32220,
7

880,9

248
7,6

100,0

417
1,8

100,
0

2374,
1

1684,
3

132,1

67,7

Витрати
Собіварті
стьреалізо
ваноїпрод
укції
Адміністр
ативнівит
рати
Іншіопера
ційнівитр
ати
Фінансові
витрати
Іншівитра
ти
Усьогови
трат

149
1,2

220
7,2

93,3

299
1,8

89,7

1500,
6

784,6

100,6

35,5

107,
3

6,5 78,0

3,3

86,
6

2,6

-20,7

8,6

-19,3

11,0

20,4

1,2 41,4

1,8

1,2

18,1

-2,8

88,7

-6,9

30,2

1,8 19,8

0,8

0,5

-13,5

-3,1

-15,5

1,5
165
0,6

0,1 19,7
236
100,0 6,1

0,8

6,0
100,
0

199,2
1683,
8

181,0

-44,7
13245,
1

919,1

968,3

102,0

40,9

90,3

100,0

38,
6
16,
7
200
,7
333
4,4

Таким чином, найбільшу питому вагу у доходах аналізованого
підприємства займає чистий дохід від реалізації послуг, зокрема у 2018 р.
81,8%, хоча у 2016 році даний показник становив 95,8 %. Найменшу питому
вагу складають інші операційні доходи та інші доходи діяльності. Доходу від
участі в капіталі підприємство не мало. Чистий дохід від реалізації зріс на
1687,8 тис. грн. або на 98 %. У 2018 р. також спостерігалось значне зростання
частки інших фінансових доходів (з 0,2% у 2016 р. до 11,5% у 2018 р.), а також
величини даного показника. Загалом розмір доходів зріс за аналізований
період на 2374,1 тис. грн. або на 132,1%., що є позитивним для підприємства.
Серед витрат найбільшу питому вагу займає собівартість реалізованої
продукції, зокрема у 2018 році він становить 89,7 % або 2991,8 тис. грн. Даний
показник, порівняно з 2016 роком, зріс на 100,6% або на 1500,6 тис. грн.
Загалом витрати протягом аналізованого періоду зростали, що не є
позитивною тенденцією для підприємства.
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Аналіз динаміки показників фінансового результату за період, що
розглядається, наведено в табл. 2.
Таблиця 2 ‒Динаміки рівня основних показників фінансового результату
ПАТ «Вінницяобленерго» за 2016-2018 рр., тис. грн.
Показник
Чистийдохідвід
реалізаціїпроду
кції (робіт,
послуг)
Валовийприбут
ок
Фінансовий
результат
відопераційної
діяльності
Фінансовий
результат до
оподаткування
Чистийфінансо
вий результат

2016рі
к

1722,9
85

2017рік

2375,62
3

2018рік

3410,75
0

231,77
9

168,380

418,928

174,02
8

138,543

375,501

147,11
6

121,463

132,49
2

95,514

Абсолютназмінапо
казниківу 2018 р.
порівняно з (+;-)
2016 р.
2017 р.

Темп приросту % у
2018р порівняно з
2016 р.

2017 р.

1687,765

1035,12
7

97,956

43,573

187,149

250,548

80,745

148,799

201,473

236,958

115,770

171,036

212,793

238,446

144,643

196,312

116,647

153,625

88,041

160,840

359,909
249,139

Таким чином, загалом чистий фінансовий результат у 2018 році,
порівняно з попереднім зріс на 153,625 тис. грн. або на 60,84 %. Хоча у 2017
році, порівняно з 2016 роком, спостерігалось зменшення даного показника на
36,978 тис. грн. або на 27,9 %, його значне зростання у наступному році і
позитивною тенденцією для підприємства
Для вивчення впливу факторів
на результати господарювання і
підрахунку і підрахунку резервів в аналізі застосовують такі способи, як
ланцюгові підстановки, абсолютні і відносні різниці, інтегральний,
кореляційний, компонентний методи, методи лінійного, опуклого
програмування, теорію масового обслуговування, теорію ігор, дослідження
операцій тощо. Застосування тих чи інших способів залежить від мети та
глибини аналізу, об’єкта дослідження тощо [4, c.25].
Під факторним аналізом розуміють методику комплексного і системного
вивчення та виміру впливу факторів на величину результативних показників.
Розрізняють такі типи факторного аналізу: детермінований і стохастичний;
прямий (дедуктивний) і зворотний (індуктивний); одноступеневий і
багатоступеневий; статичний і динамічний; ретроспективний і перспективний
(прогнозний).
Детермінований факторний аналіз становить методику дослідження
впливу факторів, зв’язок яких з результативним показником має
функціональний характер, тобто результативний показник можна подати як
добуток (мультиплікативна модель), частку (кратна модель), алгебраїчну суму
(адитивна модель) факторів або у поєднанні різних комбінацій попередніх
моделей (змішана модель).
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Стохастичний аналіз – це методика дослідження факторів, зв’язок яких з
результативним показником є неповним, імовірнісним (кореляційним).
Прямий факторний аналіз передбачає дослідження від загального до
окремого. Зворотний факторний аналіз проводять шляхом дослідження
причинно-наслідкових зв’язків - від окремих факторів до узагальнювальних.
Статичний факторний аналіз застосовують для вивчення впливу факторів
на результативні показники до відповідної дати. Динамічний факторний аналіз
становить методику дослідження причинно-наслідкових зв’язків у динаміці.
Факторний аналіз може бути ретроспективним , який вивчає причини змін
результатів господарської діяльності за минулі періоди, і перспективним, що
досліджує поведінку факторів і результативних показників на перспективу.
Основні завдання факторного аналізу:добір факторів для аналізу
досліджуваних показників; класифікація і систематизація їх з метою
забезпечення системного підходу; моделювання зв’язків між результативним
і факторними показниками; розрахунок впливу факторів і оцінювання ролі
кожного з них у змінюванні величини результативного показника;
використання факторної моделі при прийнятті управлінських рішень [4, c. 27].
Проведемо факторний аналіз чистого фінансового результату – прибутку
ПАТ «Вінницяобленерго». Для аналізу використаємо дані ф. №2 «Звіт про
фінансові результати» за 2017-2018 рр. (табл. 3) [6].
Таблиця 3‒Дані для факторного аналізу чистого фінансового результату
(прибутку) ПАТ «Вінницяобленерго» за 2017-2018 рр., грн.
Показник
1
Чистий дохід від
реалізації продукції
(робіт, послуг)
Собівартістьреалізованої
продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Дохід від участі в
капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в
капіталі
Інші витрати

Відхилення
абсолютне
відносне
(+;-)
(%)
5
6

Умовне
скорочення

2017 рік

2018 рік

2

3

4

ЧД

2375623

3410750

1 035 127

43,57

С

2 207 243

2 991 822

784 579

35,55

ІОД
АВ
ВЗ
ІОВ

89 538
77964
0
41411

81 697
86551
0
38573

-7 841
8587
0
-2838

-8,76
11,01
0
-6,85

ДУК

0

0

0

0

ІФД
ІД
ФВ

1863
20527
19776

478
201358
16717

-1385
180831
-3509

-74,34
880,94
-15,47

ВУК

0

0

0

0

ІВ

19694

200711

181017

919,15
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1
Витрати з податку на
прибуток
Чистийфінансовий
результат - ПРИБУТОК

Продовження таблиці 3
5
6

2

3

4

ППр

25949

65770

39821

153,46

ЧП

95514

249139

198 625

207,95

Для проведення факторного аналізу чистого фінансового результату
створимо наступну детерміновану факторну модель:
ЧП = ЧД – С + ІОД – АВ – ВЗ – ІОВ + ДУК + ІФД + ІД – ФВ –
– ВУК – ІВ – ППр;
(7)
З огляду на те, що протягом аналізованого періоду у підприємства не було
витрат на збут, а також доходу та витрат від участі в капіталі, отримаємо
модель, яку і використаємо для аналізу:
ЧП = ЧД – С + ІОД – АВ –ІОВ + ІФД + ІД – ФВ – ІВ – ППр;
(8)
Модель (8) є адитивною, тому для факторного аналізу використаємо
метод ланцюгових підстановок. Даний спосіб дає змогу визначати вплив
окремих факторів на зміну величини результативного показника шляхом
поступової заміни базисної величини кожного факторного показника в обсязі
результативного показника на фактичну величину у звітному періоді. З цією
метою визначають ряд умовних величин результативного показника, які
враховують зміну одного, потім двох, трьох і наступних факторів,
допускаючи, що інші не змінюються. Порівняння величини результативного
показника до і після зміни рівня того чи іншого фактора дає змогу елімінувати
вплив інших факторів, крім одного, і визначити його вплив на приріст
результативного показника [4, c. 41].
1.
Визначимо величину результативного показника - чистого
фінансового результату:
А) за 2017 рік: ЧП17 = ЧД17 - С17 + ІОД 17 – АВ 17 – ІОВ17 + ІФД17 + ІД17 –
–ФВ 17 – ІВ 17 –ППр17 = 95 514 (грн.).
Б) за 2018 рік: ЧП18 = ЧД18 - С18 + ІОД 18 – АВ 18 – ІОВ18 + ІФД18 + ІД18 –
– ФВ 18 – ІВ 18 –ППр18 = 249 139 (грн.).
2. Визначимо умовні величини:
А) ЧП′ = ЧД18 – С17 + ІОД 17 – АВ 17 – ІОВ17 + ІФД17 + ІД17 - ФВ 17 – ІВ 17 –
– ППр17 = 1 130 641 (грн.).
Б)ЧП′′ = ЧД18 – С18 + ІОД 17 – АВ 17 – ІОВ17 + ІФД17 + ІД17 –ФВ 17 – ІВ 17
–ППр17 = 346 062 (грн.).
В)ЧП′′′ = ЧД18 – С18 + ІОД 18 –АВ 17 – ІОВ17 + ІФД17 + ІД17 –ФВ 17 – ІВ 17 –
– ППр17 = 338 221 (грн.).
Г)ЧП′ ′′′ = ЧД18 – С18 + ІОД 18 – АВ 18 – ІОВ17 + ІФД17 + ІД17 –ФВ 17 – ІВ 17
–ППр17 = 329 634 (грн.).
Д)ЧП′′′′′ = ЧД18 − С18 + ІОД 18 – АВ 18 – ІОВ18 + ІФД17 + ІД17 –ФВ 17 ––
ІВ 17 –ППр17 = 332 472 (грн.).
Е)ЧП′′′′′′ = ЧД18 − С18 + ІОД 18 – АВ 18 – ІОВ18 + ІФД18 + ІД17 –ФВ 17 – –
ІВ 17 –ППр17 = 331 087 (грн.).
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Є)ЧП′′′′′′′ = ЧД18 − С18 + ІОД 18 – АВ 18 – ІОВ18 + ІФД18 + ІД18 –
– ФВ 17 – ІВ 17 –ППр17 = 511 918 (грн.).
Ж) ЧП′′′′′′′′ = ЧД18 − С18 + ІОД 18 – АВ 18 – ІОВ18 + ІФД18 + ІД18 –
– ФВ 18 – ІВ 17 –ППр17 = 514 977 (грн.).
З) ЧП′′′′′′′′′ = ЧД18 − С18 + ІОД 18 – АВ 18 – ІОВ18 + ІФД18 + ІД18 –
–ФВ 18 – ІВ 18 –ППр17 = 333 960 (грн.).
3. Розрахуємо вплив чинників на результативний показник:
А) Чистий дохід від реалізації продукції:
ЧПчд = ЧП′ − ЧП17 = 1 130 641 – 95 514 = 1 035 127 (грн.).
Б) Собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):
ЧПс = ЧП′′ − ЧП′ = 346 062 – 1 130 641 = - 784 579 (грн.).
В) Інші операційні доходи
ЧПіод =ЧП′′′ − ЧП′′ = 338 221 – 346 062 = - 7 841 (грн.).
Г)Адміністративні витрати
ЧПав =ЧП′ ′′′ − ЧП′′′= 329 634 − 338 221 = - 8 587 (грн.).
Д) Інші операційні витрати
ЧПіов = ЧП′′′′′ − ЧП′ ′′′= 332 472 − 329 634 = 2 838 (грн.).
Е) Інші фінансові доходи
ЧПіфд = ЧП′′′′′′ − ЧП′′′′′ = 331 087 − 332 472 = - 1 385(грн.).
Є) Інші доходи
ЧПід = ЧП′′′′′′′ − ЧП′′′′′′ = 511 918 – 331 087 = 180 831(грн).
Ж) Фінансові витрати
ЧПфв = ЧП′′′′′′′′ − ЧП′′′′′′′ = 514 977 – 511 918 = - 3 509 (грн.).
З) Інші витрати
ЧПів = ЧП′′′′′′′′′ − ЧП′′′′′′′′ = 333 960 – 514 977 = - 181 017 (грн.).
І) Витрати з податку на прибуток
ЧПппр = ЧП18 − ЧП′′′′′′′′′ = 294 139 – 333 960 = - 39 821 (грн.).
Перевірка: ЧП18 − ЧП17 = ЧПчд + ЧПс + ЧПіод + ЧПав + ЧПіов +
ЧПіфд + ЧПід + ЧПфв + ЧПів + ЧПппр ;
198 625 = 1 035 127 − 784 579 − 7 841− 8 587 + 2 838 − 1 385 + 180 831 − −
3 509 − 181 017 − 39 821;
198 625 = 198 625;
Таким чином, чистий фінансовий результат у 2018 році, порівняно з 2017
роком, зріс на 198 625 грн. Це відбулось під впливом десяти чинників (табл.
4).
Таблиця 4 – Методика факторного аналізу чистого фінансового
результату (прибутку) ПАТ «Вінницяобленерго» за 2017-2018 рр., грн.
Показник
1
Чистийдохідвідреалізаціїпродукції (робіт, послуг)
Собівартістьреалізованоїпродукції (товарів, робіт, послуг)
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Вплив факторів
формула
значення
2
3
ЧД
1 035 127
784 579
−С

Продовження таблиці 4
1

2
ІОД
−АВ
ІОВ
ІФД
ІД
−ФВ
−ІВ
−ППр
ЧП

Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Інші операційні витрати
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Інші витрати
Витрати з податку на прибуток
Чистийфінансовий результат - ПРИБУТОК

3
-7 841
8587
-2838
-1385
180831
-3509
181017
39821
198 625

Основний негативний вплив на чистий фінансовий результат ПАТ
«Вінницяобленерго» здійснило:
‒
зростання собівартості реалізованої продукції на 784 579 грн. або на 36
%, адміністративних витрат на 8 587 грн. (на 11%), інших витрат на 181 017
грн (919%) та витрат з податку на прибуток на 39 821 грн. (153%);
‒
зменшення інших операційних доходів на 7 841 грн. (на 9%), інших
фінансових доходів на 1 385 грн. (74%).
Позитивно вплинули на динаміку чистого фінансового результату
підприємства значне зростання чистого доходу від реалізації , зокрема на
1 035 127 грн. (на 44%), інших доходів - на 180 831 грн. (на 881%). Зменшення
фінансових витрат на 3 509 грн. (або на 15%) та інших операційних витрат на
2 838 грн. (на 7%) також сприятливо вплинули на розмір прибутку у 2017 році.
Графічно динаміка рівня чистого фінансового результату (прибутку) за
аналізований період відображена на рис. 2.

Чистий фінансовий результат, грн.
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Рисунок 2 ‒ Динаміка чистого фінансового результату (прибутку)
ПАТ "Вінницяобленерго" протягом 2016-2018 рр., грн.
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Резерви зростання прибутку – це кількісні можливості збільшення
прибутку завдяки:
‒ Збільшенню обсягу реалізації продукції.
‒ Зменшенню витрат на виробництво і реалізацію продукції.
‒ Постійному зниженню позареалізаційних збитків.
‒ Удосконаленню структури продукції [3, c.229].
Отже, узагальнюючи проведений аналіз з використанням різних методів
та прийомів за період 2016-2018 рр., можна зробити висновок, що ПАТ
«Вінницяобленерго», в останній аналізований рік покращив значно свої
показники прибутковості за рахунок значного зростання чистого фінансового
результату – прибутку, шляхом значного зростання чистого доходу від
реалізації, інших доходів, а також зменшення фінансових витрат та інших
операційних витрат, не зважаючи на суттєве зростання собівартості
реалізованої продукції та інших витрат. Це є позитивним вектором для
підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто підходи до визначення економічної сутності фінансової
стійкості та платоспроможності підприємства, визначено типи фінансової
стійкості та види платоспроможності підприємства, ідентифіковано
чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, що визначають рівні
фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.
Ключові слова: фінансовий стан, фінансова стійкість, платоспроможність,
ліквідність, прибутковість.
Постановка проблеми. В сучасних умовах ведення бізнесу кожний
господарюючий суб’єкт повинен впевнено орієнтуватись у складному
економічному середовищі, адекватно оцінювати наявний виробничогосподарський потенціал, визначати стратегічні напрями діяльності,
фінансову стійкість та платоспроможність як свого підприємства, так і
підприємств-партнерів. Фінансова стійкість є одним із ключових елементів
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господарського механізму та чинником стабільного розвитку підприємства.
Загроза виникнення банкрутства змушує суб’єкта господарювання
підтримувати на належному рівні свою фінансову стійкість та
платоспроможність,
покращувати
основні
показники
виробничогосподарської діяльності. Тому визначення економічної сутності та пошук
резервів підвищення рівнів фінансової стійкості й платоспроможності
підприємства є важливою господарською проблемою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначенню сутності
фінансової стійкості та платоспроможності, резервам поліпшення фінансового
становища підприємства присвячено чимало праць вчених-економістів,
зокрема: Бланка І.О., Гапака Н.М., Івахненко В.М., Коваленка А.С.,
Михайленка О.В., Мниха Є.В., Олесенко І.С., Савицької Г.В., Теницької Н.Б.,
Чумак Л.Ф., Шеремета А.Д. та інших науковців.
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування економічної
сутності та пошук резервів підвищення рівнів фінансової стійкості та
платоспроможності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова стійкість та
платоспроможність є запорукою виживання та основою стабільного
становища підприємства. Якщо підприємство фінансово стійке та має
достатній рівень платоспроможності, то воно має ряд переваг перед іншими
підприємствами в отриманні кредитів, залученні інвестицій, у виборі
постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Крім того, таке
підприємство не вступає в конфлікт з державою і суспільством щодо
перерахування податків і неподаткових платежів, виплати заробітної плати,
дивідендів, повернення кредитів і відсотків за ними [3, с. 127].
За результатами опрацювання навчально-наукової економічної
літератури необхідно відзначити, що серед вчених-економістів відсутня
одностайність у підходах до трактування поняття «фінансова стійкість». Так,
одні вчені характеризують фінансову стійкість як оптимальну структуру та
склад майна підприємства, його використання, а інші – як здатність
підприємства функціонувати та розвиватися під впливом чинників
зовнішнього та внутрішнього середовища.
Залежно від рівня забезпечення запасів і витрат підприємства
фінансовими ресурсами різного походження виділяють чотири типи
фінансової стійкості: абсолютну стійкість, нормальний стійкий фінансовий
стан, нестійкий фінансовий стан та кризовий фінансовий стан. Перший тип в
діяльності підприємства трапляється досить рідко. Другий тип фінансової
стійкості характеризується нормальною платоспроможністю та достатньою
прибутковою діяльністю підприємства. Третій тип вказує на необхідність
залучення додаткових фінансовий ресурсів та існування можливості
відновлення платоспроможності підприємства. Останній тип фінансової
стійкості відображає прострочену заборгованість перед кредиторами, через
яку підприємство близьке до банкрутства (рис. 1).
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Типи фінансової стійкості

Абсолютна
фінансова стійкість

відсутня залежність від банківських кредитів, оскільки
власні оборотні кошти забезпечують запаси, підприємство
має абсолютну ліквідність і ефективно управляє поточною
та перспективною плато-спроможністю.

Нормально стійкий
фінансовий стан

стан фінансової стійкості за якого запаси забезпечуються
сумою власних оборотних коштів та довгостроковими
позиковими джерелами.

Нестійкий
фінансовий стан

запаси обслуговуються власними оборотними коштами,
довгостроковими позиковими джерелами та короткостроковими кредитами і позиками; характеризується
недостатньою ліквідністю, періодичною неплатоспроможністю, сповільненням оборотності оборотних
активів.

Кризовий
фінансовий стан

запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх
формування, за даного типу фінансового стану
підприємство перебуває на межі банкрутства.

Рисунок 1 - Основні типи фінансової стійкості підприємств [1, с. 194]
Визнання підприємства фінансово стійким передбачає:
− наявність вільних власних коштів (прибутку), а отже ефективної
господарської діяльності;
− можливість залучення зовнішнього фінансування за умови достатнього
рівня кредитоспроможності;
− вчасні розрахунки за зобов’язаннями;
− фінансування постійного розширеного відтворення та оновлення з
метою нарощення власного капіталу [2, с. 126].
Враховуючи нинішню ситуацію в країні, закономірності діяльності
вітчизняних підприємств та дослідження низки науковців можна виділити
внутрішні та зовнішні чинники, які визначають рівень фінансової стійкості
підприємства (рис. 2).
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Чинники, що впливають на фінансову стійкість підприємства

Внутрішні чинники

Зовнішні чинники

− галузева належність підприємства;
− частка продукції, що випускається
в загальному платоспроможному
попиті;
− фінансова структура капіталу;
− політика фінансування окремих
складових активів;
− склад і структура активів;
− ефективне управління активами
підприємства;
− розмір і структура витрат, їх
динаміка у порівнянні з прибутком;
− обсяг власних фінансових ресурсів.

− економічні умови господарювання;
− політична стабільність в країні;
− техніка і технологія;
− платоспроможний попит
споживачів;
− існуюча законодавча база;
− податкова політика;
− соціально-економічна ситуація в
країні;
− рівень конкуренції;
− стан розвитку фінансового ринку.

Рисунок 2 - Чинники, що впливають на фінансову стійкість підприємства
Розглянувши вищенаведене, необхідно відзначити, що підприємство
може впливати лише на внутрішні чинники. Саме тому найбільшої уваги
необхідно приділяти саме цій групі чинників, адже забезпечення
оптимального співвідношення між постійними і змінними витратами, вибір
виду діяльності і структури продукції, ефективне управління необоротними
активами, забезпечення раціональної структури капіталу, правильний вибір
стратегії і тактики управління фінансовими ресурсами і прибутком,
впровадження нових технологічних моделей та забезпечення випуску
конкурентоспроможної продукції, дослідження і розробка можливих шляхів
розвитку фінансів підприємства в перспективі – чинники, які повністю або
частково залежать від підприємств [5].
Фінансова стійкість є комбінацією фінансової рівноваги та зростання
цінності капіталу, забезпечується раціональним використанням фінансових,
матеріальних та людських ресурсів. Фінансову рівновагу і зростання цінності
капіталу не можна розглядати ізольовано. На практиці, вони існують в
органічній єдності. Будь-яке підприємство включає в якості невід’ємної
складової частини свого господарського механізму складні фінансовоекономічні утворення, форми явища, що представляють собою важливий
чинник стабільного розвитку виробництва [3, с. 127].
Узагальнюючи наведене вище, відзначимо, що під фінансовою стійкістю
підприємства необхідно розуміти його здатність безперервно здійснювати
виробничо-господарську діяльність та забезпечувати довготривалу рівновагу
своїх активів і пасивів у мінливому зовнішньому та внутрішньому середовищі,
гарантуючи достатній рівень ліквідності та платоспроможності.
Здатність підприємства вчасно та в повному обсязі розраховуватися за
плановими платежами та терміновими зобов’язаннями, підтримуючи при
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цьому звичайний темп господарської діяльності, є однією із вимог фінансової
стійкості підприємства та його конкурентоспроможності. Тому практичного
значення при співпраці з підприємством набуває його платоспроможність,
вона дає йому можливість стабільно фінансувати власну діяльність, що
відображається у забезпеченості фінансовими ресурсами та характеризує
надійність фінансових відносин з іншими фізичними та юридичними особами
[6, с. 372].
Вивчення поглядів вчених-економістів на визначення змісту поняття
«платоспроможність» вказало на існування різних позицій. Більшість
науковців єдині у тому, що під платоспроможністю необхідно розглядати
здатність суб’єкта господарювання виконувати свої зобов’язання повністю,
незважаючи на терміни і за рахунок активів, які сформовано та оцінено на
конкретний день. В контексті наведеного твердження вчені зазначають, що
фінансова стійкість підприємства є передумовою його платоспроможності.
Інша група науковців трактує платоспроможність як здатність підприємства
сплачувати свої строкові та поточні зобов’язання, однак при цьому
платоспроможність підприємства розглядається як передумова його
фінансової стійкості.
Таким чином, на основі узагальнення підходів щодо трактування сутності
платоспроможності та власного розуміння місця цього терміну в системі
понятійно-категоріального
апарату
економічної
науки,
під
платоспроможністю необхідно розуміти здатність підприємства наявними в
нього ресурсами, своєчасно та в повному обсязі погашати боргові
зобов’язання.
Стан платоспроможності підприємства привертає увагу як внутрішніх,
так і зовнішніх користувачів інформації. Основні коефіцієнти
платоспроможності підприємства важливі для внутрішніх користувачів в
контексті оцінки та складання прогнозів функціонування суб’єкта
господарювання на перспективу. Натомість зовнішні користувачі інформації
(фінансово-кредитні установи, інвестори, контрагенти тощо) прагнуть бути
поінформованими про фінансові резерви, рівень кредитоспроможності
підприємства за умов надання позик або відстрочки платежу.
У вітчизняній практиці оцінка платоспроможності здійснюється
здебільшого через оцінку ліквідності балансу. Вирішення питання
платоспроможне підприємство чи ні досягається завдяки порівнянню
розрахованих таким чином показників та встановлених нормативних значень
для них. Під результативністю управління платоспроможністю підприємства
розуміють ступінь відповідності сукупності взаємопов’язаних кількісних і
якісних характеристик та показників платоспроможності встановленим
нормам, що забезпечує безперебійність операційної діяльності та достатній
рівень фінансової безпеки підприємства [4, с. 186-187].
За часовою особливістю виокремлюють два найпоширеніших види
платоспроможності підприємства: поточну та перспективну. Проте, маючи на
меті підвищення ефективності управління підприємством, виділяють й інші
види платоспроможності (табл. 1).
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Таблиця 1 − Класифікація платоспроможності підприємства
Ознаки класифікації
1. За строком виконання
зобов’язань:
2. За видами господарської
діяльності:
3. В залежності від
операційного процесу:
4. За спроможністю
здійснення платежів:
5. По відношенню до суб’єктів
інвестиційного процесу:

Види платоспроможності
− короткострокова;
− довгострокова.
− платоспроможність за операційною діяльністю;
− платоспроможність за інвестиційною діяльністю;
− платоспроможність за фінансовою діяльністю.
− споживча;
− виробнича;
− комерційна.
− постійна;
− тимчасова.
− платоспроможність інвестора;
− платоспроможність підприємства-реципієнта.

Для забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності
підприємства функціонування його організаційно-економічного механізму
повинно відповідати таким принципам:
− реалістичності – індикатори економічного розвитку повинні реально
відображати сутність об'єктивних і суб'єктивних процесів на підприємстві;
− узгодженості – всі його елементи повинні реалізувати основну мету
підприємства та конкретизуватися через систему функціональних цілей;
− адаптивності – керівництво підприємства повинне швидко реагувати на
зміни, які відбуваються у внутрішньому і зовнішньому середовищі, шляхом
розробки управлінських заходів по нейтралізації наслідків такого впливу або
пристосування до змін;
− контрольованості – підприємство повинно вести постійний моніторинг
за процесом реалізації стратегічних планів [7, с.168].
Забезпечення
достатнього
рівня
фінансової
стійкості
та
платоспроможності підприємства у довгостроковій перспективі можливе за
умови належного фінансового планування, яке визначає основні потреби
господарюючого суб’єкта у фінансових ресурсах. Підприємству необхідно
мати оптимальну структуру активів і пасивів, бути здатним у короткий час
трансформувати неліквідні активи у ліквідні, забезпечуючи здатність
своєчасно та в повному обсязі оплачувати боргові зобов’язання. Лише за таких
умов формуються передумови для високого рівня прибутковості та
ефективності господарської діяльності в умовах динамічного ринкового
середовища.
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