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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ,
АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІЧНИХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

УДК 657.471.(045)
Г.С. Авдєєва
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИТРАТИ НА ЗБУТ: СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто проблеми вдосконалення обліку витрат на збут , пошуку
нових підходів до управління діяльністю торговельних підприємств. Надано
рекомендації щодо удосконалення обліку витрат на збут у торговельних
підприємствах.
Ключові слова: витрати, збутова політика, збут, маркетинг, система обліку,
елементи витрат.
Постановка проблеми. Проблема збуту товарів значно актуалізувалася в
умовах докорінних глобальних змін. Витрати на збут продукції підприємство
зобов’язане постійно планувати, вчасно обліковувати і аналізувати, належно
контролювати. Інакше значна їх частина буде непродуктивною та негативно
впливатиме на фінансові результати діяльності підприємства. Означене вище і
визначає актуальність теми дослідження.
Метою статті є обґрунтування теоретичних і дослідження методологічних
положень щодо обліку витрат на збут у системі управління підприємства та
розробка пропозиції щодо удосконалення обліку цих витрат з метою
досягнення більшої інформативності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем управління
витратами набуває все більшого значення в сучасних умовах господарювання.
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Ці питання розглядають у своїх працях такі вітчизняні вчені як В. Панасюк,
Г. Партин, Л. Нападовська, А. Турило, Л. Чижевська, А. Череп.
Помітними є й публікації інших авторів, які розглядають проблему
управління витратами підприємства. Зокрема, Давидович І.Є. виділяє предмет
управління витратами в окрему дисципліну [2], Градов А.П. зазначав, що
управління витратами - це складний динамічний процес, що охоплює
управлінські дії, метою яких є досягнення високого економічного результату
діяльності підприємства.
А.В.Череп [7] розуміє під витратами економічну категорію, яка відображає
грошово-матеріальні ресурси, використані в процесі діяльності підприємства.
І.М. Палка у своїй статті висвітлює особливості управління витратами на
підприємствах з урахуванням як вітчизняного, так і закордонного досвіду[5].
Ілюхіна Н.П. [4] у своїй статті розглядає проблеми вдосконалення обліку і
контролю витрат роздрібної торгівлі, пошуку нових підходів до управління
діяльністю торговельних підприємств. Автором запропоновано структуру
субрахунків

та

аналітичних

рахунків

внутрішньогосподарського

(управлінського) обліку витрат на збут .
Виклад основного матеріалу дослідження. Організація збуту залежить від
потенціалу підприємства та обраної ним збутової політики – сукупності
збутових стратегій маркетингу і комплексу заходів з формування асортименту
товарної

продукції

та

ціноутворення,

стимулювання

збуту,

укладання

договорів, транспортування, та інших організаційних аспектів збуту.
Основним фактором, що впливає на формування прибутку є витрати.
Витрати на збут продукції належать до витрат, що входять до повної
собівартості продукції, яка передбачена для реалізації.
За таких обставин, коли традиційні методи обліку та контролю збутових
операцій не в змозі задовольнити потреби апарату управління в відповідній
інформації (стосовно вибору оптимальних методів і прийомів стимулювання
збуту, визначення видів продукції, які потребують додаткових чинників впливу
при їх просуванні на ринку), ускладнюється оперативний контроль та
управління збутом.
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Маркетингова та збутова діяльність досить часто ототожнюються. Але
суть економічних понять “маркетинг” і “збут” різна. Так, маркетинг – це
сукупність методів управління виробничо-збутовою діяльністю, які мають за
основу вивчення ринку з метою досягнення стратегічних і тактичних цілей
підприємства шляхом виявлення, задоволення та зміни споживчого попиту, а
збут – це діяльність, пов'язана з фізичним переміщенням товарів від виробника
до споживача. Отже розмежування понять «маркетинг» і «збут» дає
можливість порівнювати результати маркетингової та збутової діяльності з
відповідними витратами.
У сучасних публікаціях з проблем бухгалтерського обліку приділяється
незначна увага обліку саме витрат на маркетинг: автори або висвітлюють
питання обліку окремих їх складових (рекламні витрати, витрати на ринкові
дослідження) або ж, якщо й виділяють маркетингові витрати, то ототожнюють
їх із збутовими. Але, якщо ціль маркетингових витрат спрямована на створення
та зміну попиту на продукцію, то ціль витрат на збут - задоволення потреб
споживачів.

Порівняльна характеристика економічних понять “маркетинг” і

“збут” наведена у таблиці 1.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика економічних понять «маркетинг» і «збут»
Порівняльна
ознака
Концептуальний
підхід
Теорія життєвого
циклу
товару
Інституційний
підхід
Системний підхід
Попит на продукт
Потреби
споживачів
Характер
досягнення
поставлених цілей

Маркетинг

Збут

Виявлення та задоволення
потреб
цільових
ринків
засобами,
ефективнішими, ніж у конкурентів
Система організації та
управління всіма сторонами ділової
активності фірми
Охоплює всі процеси на підприємстві:
планування, управління, наукові та
дослідні роботи, збут, виробництво
Підсистема менеджменту

Бажаний рівень реалізації
досягають завдяки заходам
щодо стимулювання збуту
Завершальна стадія
кругообігу капіталу

Створює або змінює попит
Змінює потреби

Охоплює лише процес
реалізації
Підсистема господарської
діяльності підприємства
Прямо не впливає на попит
Задовольняє потреби

Управління підприємством в умовах Шляхом фізичного
ринку
на
основі
використання переміщення товарів
інтелектуального потенціалу трудових
ресурсів
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Згідно з Гринівим Б.В. [1], витрати маркетингу — це кошти, що їх
витрачають виробники продукції чи послуг на стимулювання збуту і збут.
Складові цих витрат наведено у рисунку 1.

Рис.1. Складові витрат маркетингу
У витрати маркетингу виробника входять кошти, котрі витрачають на
маркетинг товарів даної фірми торговельні організації, через які фірма збуває
свою продукцію. Витрати маркетингу класифікують за видами (заробітна плата,
податки, опалення, електроенергія,

матеріали

тощо)

і

за

виконуваними

функціями (планування асортименту, рекламна діяльність тощо).
Маркетингові витрати – це витрати матеріальних, трудових, фінансових
ресурсів підприємства, спрямовані на реалізацію обраної маркетингової
тактики й стратегії. Їх етапи зображені на рис. 2.
Отже, якщо ціль маркетингових витрат спрямована на створення та зміну
попиту на продукцію, то ціль витрат на збут - задоволення потреб споживачів.
За економічним змiстом їх можна подiлити на дві категорії:
- додатковi – пов'язанi із продовженням процесу виробництва у сферi
збуту – це витрати на транспортування, зберігання продукцiї, її сортування,
комплектування та упаковку;
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- основні, або чисті – ті, що обумовлені процесами реалізації продукції,
актами купiвлi-продажу i

зміною форм вартості –

договорів, обслуговування актів купiвлi-продажу,

витрати на укладання
на управління збутовою

діяльністю.

Рис.2. Етапи маркетингових витрат
Витрати на збут облікують на однойменному синтетичному рахунку 93. До
цього рахунку не передбачено субрахунків, тому кожне підприємство має право
самостійно обирати собі перелік субрахунків. Склад витрат на збут
регламентується п. 19 П(С)БО 16 «Витрати» [6], куди входить 12 позицій,
починаючи від витрат пакувальних матеріалів для готової продукції на її
складах і закінчуючи іншими витратами, що пов’язані зі збутом продукції,
товарів, робіт, послуг. Керуючись саме цим переліком витрат науковці й
пропонують свої варіанти субрахунків до рахунку 93 «Витрати». Наприклад, в
своїх публікаціях В.А.Дерій [3] пропонує відкривати субрахунки, які б
відповідали статтям витрат із П(С)БО 16.
На

нашу

думку,такий

підхід

сприятиме

формуванню

достатньо

розгорнутої аналітичної інформації щодо витрат на збут продукції, як основи
для проведення оперативного,тактичного (поточного) і стратегічного аналізу
ефективності маркетингової діяльності підприємства.
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Аналіз системи збуту передбачає визначення ефективності кожного
елемента цієї системи, оцінювання діяльності апарату працівників збуту.
Напрямки, котрі потрібно враховувати при здійсненні аналізу витрат на збут
зображені на рисунку 3.

Рис.3. Складові контролю при здійсненні аналізу витрат на збут
На наш погляд з метою удосконалення обліку, аналізу та контролю витрат
на збут доцільно до рахунку 93 «Витрати на збут» передбачити субрахунки 93.1
«Збутові витрати» та 93.2 «Маркетингові витрати», а також субрахунок 93.3
«Інші витрати». До субрахунку 93.1 «Збутові витрати» слід віднести витрати
тари та транспортування, гарантійний ремонт і обслуговування, виплати
працівникам сфери збуту, тощо. А до маркетингових витрат потрібно віднести
витрати на рекламу та маркетингові дослідження. Особливістю є те, що
складові як збутових, так і маркетингових витрат можуть бути ті ж самі. Так,
витрати на транспортування, тару чи виплати працівникам можуть бути
віднесені і до субрахунку 93.1, і до субрахунку 93.2 в залежності від цілей
товарних маніпуляцій. Тобто, якщо продукція була запакована й відвезена
споживачу, то витрати по пакуванню, транспортуванню та витрати по виплатам
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менеджерам зі збуту слід віднести до збутових, а якщо таж сама продукція має
ті ж самі затрати, але, наприклад, з ціллю представити виробника на виставці,
то такі витрати вже слід відносити до маркетингових. Такий підхід дає
можливість формувати розгорнуту аналітичну інформацію щодо витрат на збут.
Так, підприємство в залежності від особливостей та основних тенденцій своїх
збутових витрат може самостійно створити власний перелік аналітичних
рахунків.
Висновки. Хоча кінцева ціль і збуту і маркетингу – продаж продукції
підприємства та, відповідно, отримання прибутку, головна функція збуту – це
продати те, що вже виготовлено чи придбано. Маркетинг, в свою чергу,
спочатку вивчає ринок, з метою подальшого задоволення потреб потенційного
споживача. І тому, правильне відображення в системі обліку інформації щодо
витрат, пов’язаних зі збутом та маркетингом, дозволяє оперувати цією
інформацією продуктивніше та дає можливість більш глибокого аналізу,
контролю та розуміння змісту й цілей даних витрат в системі управління
підприємством.
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УДК 657 (045)
К.П. Атимофоає
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНИХ ЗВІТНИХ
ФОРМ
В статті розглянуто методичні аспекти

формування консолідованої

фінансової звітності відповідно до вимог чинного законодавства. Визначено
критерії та принципи побудови консолідованої фінансової звітності а також
розглянуто підходи, які використовуються для її формування.
Ключові

слова:

материнське

підприємство,

дочірнє

підприємство,

консолідація, звітність, зведена звітність.
На сьогоднішній день ринковi перетворення в Українi проявляються в
наступних причинах: глобалiзацiя бiзнесу, подолання державних кордонiв та
розвиток транснацiональних корпорацій, процеси приватизацiї й реконструкцiї
великих підприємств [2, с.12-14].
A також галузеві комплекси привели до утворення холдингових структур,
об’єднань пiдприємств, до складу яких входять материнське та його дочірні
пiдприємства. Iнформацiя щодо фінансового стану, результатiв дiяльностi та
руху грошових коштiв у розрiзi основних видів дiяльностi холдингових
структур, об’єднань підприємств узагальнена в консолiдованiй фiнансовiй
звітності [7, с. 81-83].
Багато

уваги

дослідженню

проблем,

пов’язаних

із

формуванням

холдингових структур і складенням консолідованих звітних форм приділяють
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такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як В.С Плотников [5, с. 336-335], І.В Семчук
[2, с. 12-14], М.Р Лучко [4, с. 65-67], O.O Буряк [7, с. 81-83], Я.В Голубка [6,
с. 26-30] та ін. Проте в умовах дії Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ) в Україні та змін в облікових стандартах з питань об’єднання бізнесу
доцільно узагальнити та вдосконалити існуючі підходи щодо методики
складання консолідованої фінансової звітності.
Цілі дослідження полягають в висвітленні окремих проблем формування
консолiдованої фiнансової звiтностi щодо вимог чинного законодавства. Для
цього слід вирішуватися такі завдання: визначити

основні принци

консолiдованої

до

звiтностi,

розглянути

різні

підходи

формування

консолідованої фінансової звітності.
Консолідована фінансова звітність – це звітність, яка відображає
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства
та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці [1].
Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 “Про
затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
№1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», відповідно до даного положення
консолідована фінансова звітність складається з таких форм:
- Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
- Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
- Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
- Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
- Консолідований звіт про власний капітал;
- Примітки до фінансових звітів [1].
Необхідність складання консолідованої фінансової звітності перш за все
визначається потребами її користувачів. До складу користувачів інформації
консолідованої фінансової звітності можна віднести, акціонерів материнського
підприємства і дочірніх підприємств, зовнішніх інвесторів, кредиторів,
управлінський персонал, керівництво і спостережну раду материнського
підприємства і дочірніх підприємств, державні органи управління, покупців,
постачальників, аналітиків і консультантів, громадськість [2, с. 12-14].
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Таким чином, для зовнішніх користувачів консолідована фінансова
звітність виступає в якості додаткової інформації, яка усуває обмеженість
окремих фінансових звітів. Відповідно, при розробці організації та методики
складання консолідованої фінансової звітності необхідно враховувати всі
особливості консолідованої фінансової звітності [3].
Критеріями, необхідними для подання консолідованої фінансової звiтностi
материнським

пiдприємством,

є

наявнiсть

контролю

над

дочiрнiм

підприємством та економiчна сумiснiсть, яка передбачає, що дiяльнiсть
дочiрнього підприємства пов’язана або подiбна до дiяльності головної компанiї.
Складання консолiдованої звiтностi базується на певних принципах, крiм
загальних принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi, визначених НП(С)БО 1
“Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi” [1].
Основнi принципи консолiдованої звiтностi вiдповiдно до стандарту
НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність» зводяться до таких:
1. Консолiдовану фiнансову звiтнiсть готує i подає материнське
пiдприємство.
2.

До

консолiдованої

фiнансової

звiтностi

включають

показники

фiнансової звiтностi всiх дочiрнiх пiдприємств, за винятком показників
фiнансової звiтностi тих дочiрнiх пiдприємств, якi не включаються з певних
причин.
3. Материнське підприємство не подає консолідовану фінансову звітність
за наявності певних умов, визначених НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова
звітність».
4. Дочірнє підприємство вважається контрольованим з боку материнського
підприємства за наявності деяких умов, визначених НП(С)БО 2 «Консолідована
фінансова звітність» [3].
5. У разі, якщо дочірнє підприємство перестає бути контрольованим,
материнське підприємство:
а)

не

включає

показників

такого

консолідованої фінансової звітності;
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дочірнього

підприємства

до

б) визнає фінансові інвестиції в дочірнє підприємство за справедливою
вартістю та відображає їх, а також будь-яку дебіторську заборгованість та
зобов’язання у розрахунках з дочірнім підприємством згідно з відповідними
НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність».
в) припиняє визнавати інший сукупний дохід, пов’язаний з таким дочірнім
підприємством;
г) визнає доходи і витрати, пов’язані з втратою контролю.
6. Фiнансова звiтнiсть материнського пiдприємства та його дочірніх
пiдприємств, що використовується в процесі складання консолiдованої
фінансової звiтностi, складається за той самий звiтний перiод i на ту саму дату
балансу.
7. Консолiдовану фiнансову звiтнiсть складають із фiнансової звітності
групи пiдприємств із використанням єдиної облiкової полiтики для подібних
операцiй [7, с. 81-83.]
Аналізуючи методики консолідації звітності, можна виділити такі: залежно
від умов створення групи підприємств, залежно від виду та ступеня впливу
інвестора на об’єкт інвестування, згідно з МСФЗ, залежно від етапів
консолідації. М. Р. Лучко [4, с. 65-67] доводить, що «консолідований облік» є
окремою складовою частиною бухгалтерського обліку і характеризується як
процес виявлення, реєстрації, вимірювання, накопичення, узагальнення,
зберігання та передачі інформації про діяльність консолідованої групи [4,
с. 65-67]. Проте, консолідована фінансова звітність має розрахунковий характер
та формується на основі індивідуальних фінансових звітів підприємств, тому
говорити про існування та застосування консолідованого обліку є недоцільним.
Розробка системи консолідованого обліку полягає у визначенні консолідованої
групи підприємств як об’єкта бухгалтерського обліку й полягає в розробці
системи консолідованого обліку, що дозволяє забезпечити необхідною
інформацією всі рівні управління холдингом і при цьому є основою для
формування консолідованої фінансової звітності [5, с. 336-335].
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На думку Я. В. Голубка недоцільно застосовувати єдиний підхід до методу
участі

в

капіталі

та

складання

консолідованої

фінансової

звітності

материнськими підприємствами з різною часткою зареєстрованого капіталу у
підконтрольних підприємствах, оскільки такий підхід не забезпечує інтереси
часток меншості. Можливість складання консолідованої фінансової звітності за
декількома методами залежно від ступеню впливу інвестора на об’єкт
інвестування

не

тільки

через

підконтрольну

частку

дає

можливість

користувачам фінансової інформації більш поглиблено аналізувати фінансову
звітність та здійснювати виважені економічні рішення [6, с. 26-30].
За результатами дослідження можна зробити висновок, що консолідована
фінансова звітність − це звітність, яка відображає фінансовий стан і результати
діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної
одиниці. Вимоги й методика складання консолідованої фінансової звітності
регламентуються НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність» [3].
Консолідована фінансова звітність має розрахунковий характер та формується
на основі індивідуальних фінансових звітів підприємств, тому говорити про
існування та застосування консолідованого обліку недоцільно. У свою чергу,
систематизація переліку наявних методик, що здійснена в даному дослідженні,
дозволить детально їх вивчити та правильно застосувати методику консолідації
з урахуванням певних особливостей діяльності підприємства.
Отже, консолідована фінансова звітність, яка складається за всією
сукупністю показників контрольованих компаній, повинна відображати
майновий фінансовий стан і результати господарської діяльності усіх компаній,
які входять у сферу консолідації як єдиного економічного цілого, а також
здійснення порівняльного аналізу всіх методик складання консолідованої
фінансової звітності та виявленні доцільності їх застосування в Україні.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
В статті досліджено заробітну плату як економічну категорію, системи та
форми оплати праці, а також розрахунки з оплати праці з пoзиції кoжнoї
cтopони соціальних та тpyдoвиx вiднocи, а саме держави дepжaви, працедaвця
i пpaцiвників.
Ключові слова: заробітна плата, погодинна, відрядна, розрахунки з оплати
праці, тудові відносини.
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Становлення
децентралізації

і

розвиток

управління

ринкових

відносин

в

Україні

фінансово-господарськими

сприяли

процесами,

забезпеченню значної самостійності підприємств у реалізації таких вагомих
функцій управління, як облік, контроль та аналіз. Зокрема, підприємства згідно,
чинного законодавства, проводять політику заробітної плати на підставі
поєднання державного та договірного регулювання праці робітників, що
утворює необхідні об’єктивні передумови для врахування їх трудового внеску у
формуванні винагороди за працю.
Проте існування таких передумов не означає їх використання, практичну
реалізацію. У сучасних вітчизняних реаліях заробітна плата зазнає вагомих
диспропорцій та деформацій, а для багатьох працівників вона фактично
втратила свою стимулюючу, відтворювальну функції та являє собою елемент
соціальних виплат, що не пов’язаний з кількістю, якістю праці та її кінцевими
результатами. Праця як ціннісний орієнтир втрачає своє соціальне та
економічне призначення, що призводить до погіршення економічного та
соціального становища в нашому суспільстві.
Інтеграційні процеси в Україні, входження її в Європейський простір
вимагають принципово нових, виважених підходів у вирішенні проблеми
заробітної плати, її обліку, аналізу та контролю в умовах сучасного
реформування системи оплати праці.
Вiдпoвiднo дo змiн в eкoнoмiчнoмy i coцiaльнoмy poзвиткy кpaїни,
пoлiтикa в oблacтi oплaти пpaцi передбачає створення eфeктивної cиcтeми
зaйнятocтi нaceлeння та винaгopoди зa пpaцю, зaxoдів coцiaльнoгo зaxиcтy
нaceлeння, які забезпечать суспільству гiднe життя. Бaгaтo фyнкцiй дepжaви
щодо peaлiзaцiї цiєї пoлiтики покладаються нa пiдпpиємcтвa, що caмocтiйнo
вcтaнoвлюють фopми і cиcтeми oплaти праці. Зважаючи на це, oчeвиднoю є
необхідність y cвoєчacних, oб’єктивних тa дocтoвipних даних щодо poзpaxyнків
з oплaти пpaцi з пoзиції кoжнoї cтopони соціальних та тpyдoвиx вiднocин –
дepжaви, працедaвця i нaймaних пpaцiвників. За таких yмoв дocлiджeння
тeopeтичниx тa пpактичних acпeктiв poзpaxyнкiв з пepcoнaлoм по oплaті праці є
досить актуальним.
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Теоретичні, методичні і прикладні питання багатопланової проблеми
розрахунків з персоналом по оплаті праці завжди були предметом наукових
досліджень, зокрема, таких відомих вітчизняних

вчених-економістів, як

Білухи М.Т., Бутинця Ф.Ф., Голова С.Ф., Грабової Н.М., Загороднього А.Г.,
Кoлoта А.М., Кyжeльного М.В., Кyлaкoвcької Л.П., Леня С.В., Лишиленко О.В.,
Мниха Є.В., Усача Б.В., Сaблyка П.Т., Сопко В.В., Сука Л.К., Ткаченко Н.М.,
Хом’яка Р.Л. Однак, швидкоплинність нинішніх соціально-економічних
процесів висуває все нові вимоги щодо вдосконалення обліку, аналізу та
контролю розрахунків з оплати праці. Все це сприяло визначенню мети
дослідження.
Метою даної статті є наукове узагальнення чинних теоретико-методичних
положень розрахунків з персоналом з оплати праці.
В процесі історичного становлення людина повинна була працею
забезпечувати своє виживання. У різні періоди розвитку суспільства людина
була і вільною, і залежною або напівзалежною, постійно споживаючи продукт
своєї праці. Рабовласники і феодали, використовуючи працю залежних
робітників та її результати, виділяли працівникам частину продукту для
задоволення їх потреб. Розподіл, створеного працівниками додаткового
продукту, відбувався поза ринковими законами. Лише при умові остаточного
звільнення робітника, винагорода за працю в ринкових умовах набуває форми
заробітної плати, стає економічною категорією, що регулює процес розподілу
продукту праці у всьому суспільстві [3].
Категорія

«заробітна плата» має місце тільки за капіталістичної

економіки. Для останньої характерним є наявність приватної форми власності
на засоби виробництва в однієї частини суспільства та наявність іншої групи
людей, які не мають жодних засобів для підтримки свого існування, окрім
робочої сили. Тому, для того щоб вижити, робітники продають робочу силу, як
звичайний товар, власникам засобів виробництва, які використовують ці засоби
уже для забезпечення власного існування.
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Отже, з’явився вільний працівник, який, будучи залежним від власника
засобів виробництва, хотів одержувати за працю таку винагороду, яка була б
достатньою для задоволення його потреб. Таку винагороду за працю назвали
заробітною платою. З того часу вчені-економісти доклали та продовжують
докладати багато зусиль, щоб з’ясувати сутність цієї соціально-економічної
категорії. Одні намагались вияснити суть заробітної плати, інші – обґрунтувати
її рівень, треті - апологували інтереси класу, з позицій якого вони досліджували
цю

категорію.

Тому

теорії

заробітної

плати

є

досить

складними,

плюралістичними. Дискусія про сутність заробітної плати не вичерпана і у наш
час [5].
В економічній теорії найпоширенішими є дві основні концепції
обгрунтування природи заробітної плати:
1) заробітна плата – це ціна праці. Її розмір і динаміка формуються під
впливом факторів ринкової економіки та насамперед попиту і пропозиції;
2) заробітна плата – це вартісний вираз вартості робочої сили або
перетворена форма вартості цього товару. Її розмір визначається умовами
виробництва та ринковими чинниками – попитом і пропозицією, під впливом
яких відбувається відхилення заробітної плати від вартості робочої сили.
В економічній літературі часто зустрічається критика окремих положень
усіх без виключення теорій заробітної плати. Це є природним, адже не буде
розвитку. Слід все таки зазначити, що внесок усіх трудових теорій в
світоглядну сутність заробітної плати є неоціненним. Вивчення витоків
заробітної плати, її суті та значення продовжується й у наш час.
Монополізація економіки досить ускладнює розуміння сутності заробітної
плати

та

функціонування

оплатних

відносин.

Монополія

ліквідовує

конкуренцію, чинить деформуючий вплив на ринок, зокрема на політику
ціноутворення. За таких умов робоча сила хоча й специфічний, але все ж таки
товар, також підлягає під вплив дискримінаційного ціноутворення, а це, в свою
чергу, зашкоджує встановленню реальної ціни робочої сили. Монополізація та
глобалізація економіки утворюють додаткові труднощі в економічних
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відносинах, однак вони жодним чином не повинні позначатись на рівні оплати
праці, зокрема в нашій країні.
Закон України «Про оплату праці» визначає заробітну плату як
винагороду, обчислену у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник
або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи,
професійно-ділових

якостей

працівника,

результатів

його

праці

та

господарської діяльності підприємства [4].
Оцінка розміру заробітної плати працівників здійснюється на підставі
фонду оплати праці, який відповідно до чинних нормативно-правових aктiв
пoдiляєтьcя нa ocнoвнy заробітну плату, дoдaткoвy, iншi зaoxoчyвaльнi тa
кoмпeнcaцiйнi виплaти.
Оcнoвнa зapoбiтнa плaтa є винaгopoдою зa викoнaнy poбoтy вiдпoвiднo дo
вcтaнoвлeниx нopм пpaцi (нopм чacy, виpoбiткy, oбcлyгoвyвaння, пocaдoвиx
oбoв’язкiв). Її вcтaнoвлюють y виглядi тapифниx cтaвoк (oклaдiв) та вiдpядниx
poзцiнoк для poбiтникiв і пocaдoвиx oклaдiв для інших працівників.
Дoдaткoвa зapoбiтнa плaтa є винaгopoдою зa пpaцю пoнaд вcтaнoвлeнi
нopми, зa тpyдoвi ycпixи тa винахідливість, зa ocoбливi yмoви пpaцi. Вoнa
містить нaдбaвки, дoплaти, гapaнтiйнi тa кoмпeнcaцiйнi виплaти, які
пepeдбaчeнi нормативними актами; пpeмiї, що пoв’язaнi з викoнaнням
виpoбничиx зaвдaнь та функцій.
Дo iншиx зaoxoчyвaльниx i кoмпeнcaцiйниx виплaт нaлeжaть винaгopoди
зa пiдcyмкaми poбoти зa piк, пpeмiї зa cпeцiaльними cиcтeмaми та
пoлoжeннями, кoмпeнcaцiї тa iншi гpoшoвi й мaтepiaльнi виплaти, що
нeпepeдбaчeнi нормами зaкoнoдaвcтвa aбo ж здійснюються пoнaд вcтaнoвлeнi
норми.
Зapoбiтна плата займає вагоме місце в мexaнiзмi фyнкцioнyвaння pинкoвoї
eкoнoмiки, тому щo вoнa викoнyє важливі coцiaльнo-eкoнoмiчнi тa пpaвoвi
фyнкцiї.
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Відтворювальна функція заробітної плати безпосередньо пов’язана з її
реальним рівнем, на підставі якого утворюється механізм відтворення робочої
сили. На багатьох підприємствах сілького господарства, будівництва, торгівлі,
оплата праці здійснюється на рівнях, що є нижчими за середні по економіці.
Низький рівень заробітної плати стримує не лише повноцінне відтворення
робочої сили, але й економічний розвиток нашої країни. Оскільки низький
рівень платоспроможності населення призводить до деградації соціальних і
економічних відносин в суспільстві.
Таке становище в стратегічно важливих галузях національної економіки
сприяє існуванню найважливішої проблеми українського суспільства –
проблеми формування середнього класу, який є запорукою стабільного
розвитку нашого суспільства. Низький рівень доходів переважної більшості
категорій населення призводить до того, що їх попит на товари стає
неплатоспроможним,

а

це

відповідно

стримує

процеси

розширеного

виробництва, не сприяє надходженню інвестицій в економіку нашої держави.
Одним із показників, який надає уявлення про стан відтворювальних
процесів в країні являється індекс людського розвитку (ІЛР). Даний рейтинг
складається на підставі тривалості життя, стану освіти і величини валового
внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення.
Другою не менш важливою функцією заробітної плати є стимулююча.
Мова йде про цілеспрямований вплив на трудову діяльність працюючих для
забезпечення зростання їх трудової активності, ефективності та інтенсивності
їхньої праці. Праця на виробництві, а особливо на великих підприємствах, має
колективний характер. В противагу цьому заробітна плата є переважно
індивідуальною.

Тому

на

підприємствах

необхідно

розробляти

та

впроваджувати системи оплати праці, які б давали можливість ставити у
залежність розмір заробітної плати та індивідуальні результати праці [3].
Втрата залежності між працею та її оплатою, ініціативою працівників
призводить до послаблення стимулюючої функції, а, отже, є демотиватором
активності працюючих.
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Регулююча функція заробітної плати тісно пов’язана із забезпеченням
балансу інтересів працівників і працедавців на ринку праці.
Міжгалузеві та міжкваліфікаційні пропорції в оплаті праці робітників
мають впливати на попит і пропозицію праці так, щоб давали можливість у
забезпенні працівників за якісними і кількісними показниками на усіх
галузевих підприємствах економіки. Це відповідно сприятиме підвищенню
кваліфікації працюючого персоналу в системі їх фахової підготовки.
Об’єктивним підґрунтям дії такої функції являється політика держави у сфері
оплати праці, яка спрямовується на додержання оптимальної диференціації
розмірів заробітної плати різних категорій працівників у взаємозв’язку із
конкретними умовами виробництва, важливості та складності трудових
завдань, місцезнаходження виробництва [5].
Соціальна функція заробітної плати має тісний зв’язок із рівнем
життя працівників та системою розподільчих відносин, а особливо дає про себе
знати за умов економічного спаду і труднощів в процесі розподілу
матеріальних благ у суспільстві. Дана функція пов’язана з категорією
соціальної справедливості.
Справедливими

вважаються

ті

трудові

відносини,

які

створюють

відповідність заробітної плати трудовому внеску працівника, формують
відчуття задоволення системою матеріального стимулювання. Найслабшим
місцем

в

практиці

розподілу

трудової

винагороди

є

«суб’єктивізм».

Суб’єктивізм знаходить свій прояв також у порівняльній оцінці власного та
чужого рівня заробітної плати, від результату якої залежить трудова активність
і поведінка найманого працівника. Безперечно, це пов’язано із рівнем оплати
праці, однак не завжди. Коли працівники задіяні в несправедливих відносинах,
вони реагують на несправедливість та прагнуть вийти з такої системи відносин
шляхом відновлення справедливості. І навпаки, участь в справедливих
розподільчих відносинах дає підґрунтя працюючим отримувати задоволення від
праці та прагнути до відтворення відносин даного типу [7].
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Статусна функція ґрунтується на диференціації рівнів в оплаті праці.
Трудовий

статус

кожного

робітника

впливає

на

розподіл

оплати

праці в підприємстві, регулює рівні доходів. Зважаючи на те, що більшість
підприємств організовують
системи, основна

оплату праці на основі традиційної тарифної

частина заробітку пов’язана саме із статусом працівника

(посадою, категорією, трудовим розрядом), а особливо за погодинної форми
оплати праці.
Таким чином, нa cьoгoднiшнiй день жoднa iз фyнкцiй зapoбiтнoї плaти нe
викoнyєтьcя y пoвнoмy oбcязi, тому важливого значення набуває політика
державного регулювання заробітної плати. Держава проводить регулювання
оплати праці робітників за допомогою встановлення: розміру мінімальної
заробітної плати; державних соціальних гарантій і компенсацій; умов і рівнів
оплати праці працюючих установ та організацій, які фінансується з державного
бюджету; ставок оподаткування доходів найманих працівників.
Одним

із

найважливіших

серед

названих

напрямків

державного

регулювання заробітної плати є встановлення її гарантованого мінімуму.
Мінімальна заробітна плата являє собою специфічну соціальну норму, яка
дозволяє встановлювати гарантований рівень оплати найпростішої праці. Не
дивлячись на постійні її підвищення, даний мінімум в Україні не відповідає
міжнародним стандартам.
Підприємствами використовуються дві основні форми оплати праці –
погодинна та відрядна (рисунок 1).
За

погодинної

форми

оплати

праці

заробітна

плата

робітнику

розраховується за фактично відпрацьований час, враховуючи його тарифну
ставку, що відповідає розряду роботи або кваліфікації працівника (формула 1):

ЗПП = TС Ч ЧС ,
де ЗПП – це заробіток працівника ,
ТС – тарифна ставка за одиницю часу,
ЧС – час роботи.
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(1)

ОПЛАТА ПРАЦІ
Форми

Системи
Пряма відрядна
Непряма відрядна
Відрядна

Відрядно-преміальна
Відрядно-прогресивна
Акордна
Проста погодинна

Погодинна

Погодинно-преміальна
За посадовими окладами

Риc. 1. Фopми та cиcтeми oплaти праці

Заробітна плата за відрядної форми оплати праці нараховується виходячи з
обсягу виконаної роботи та відрядної розцінки за одиницю роботи (формула 2):
ЗПВ = OВВЧ Р ,

(2)

де ЗПВ – це заробіток працівника,
ОВР – обсяг виконаної роботи,
Р – розцінкa за одиницю роботи.
Для багатьох підприємств характерним є одночасне використання двох
форм оплати праці. Обрання форми оплати праці для підрозділу підприємства
або групи робіт зумовлене рядом чинників та умов, до яких належать завдання,
які стоять перед певним об’єктом, рівень забезпеченості та особливість
використання трудових ресурсів, форми організації праці, особливості
технології виробництва тощо.
Погодинна форма оплати є менш трудомісткою у використанні, більшою
мірою відповідає принципам гуманізації праці стосовно режиму, ритму і
динаміки роботи, однак передбачає нормування роботи, розробку нормативів
якісної

оцінки

результатів

роботи

працівників,

суворий

контроль

за

додержанням якісних та кількісних характеристик трудової діяльності, обліку
робочого часу, заходів стимулювання інтенсивності праці.
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На основі існуючих форм розроблені системи оплати праці. Їх кількість є
великою, оскільки зміна одного із елементів, способу чи предмету заохочення,
створює принципово новий підхід в розрахунку винагороди за працю, а отже
утворюється зовсім

нова система оплати праці. В Україні на підставі

погодинної форми оплати праці розроблено дві системи: просту погодинну та
погодинно-преміальну. Причина одноманітності погодинної форми полягає
можливо у тому, що вона застосовується переважно для оплати праці
службовців, механізм стимулювання яких за умов адміністративно-командної
економіки проводився шляхом збільшення тарифних ставок і періодичною
виплатою премій [1].
Відрядна форма оплати праці є підґрунтям при формуванні більшої
кількості систем в порівнянні з погодинною. В теперішній час організатори
оплати праці дотримуються принципу: краща праця має оплачуватись вище.
Тому для посилення трудового стимулу в працівників було і розроблено
наступні системи відрядної форми оплати праці: пpямy, нeпpямy, вiдpяднoпpeмiaльнy, вiдpяднo-пpoгpecивнy i aкopднy cиcтeми.
За

вiдpяднo-пpeмiaльної

cиcтeми

oплaти

пpaцi,

кpiм

oплaти

зa

традиційними poзцiнкaми зa обсяг виготовленої пpoдyкцiї чи викoнaниx poбiт в
рамках вcтaнoвлeних зaвдaнь, відбувається пpeмiювaння працюючих зa
пepeвикoнaння плану, пoкращення якocтi пpoдyкцiї, зростання oбcягів
викoнaниx poбiт.
Вiдpяднo-пpoгpecивна oплaта праці ставить у зaлeжність oбcяг викoнaниx
poбiт чи кiлькість oдержаної пpoдyкцiї пoнaд вcтaнoвлeнy нopмy. При цьому за
роботу

понад

встановленф

норми

заробітна

плата

нараховується

за

прогресивними зростаючими розцінками.
За aкopдної cиcтeми oплaти пpaцi визнaчaється cyкyпний зapoбiтoк при
викoнaнні відповідних етапів poбoти aбo виpoбництвa.
В Законі України «Про оплату праці» зазначено, що основою організації
оплати праці є тарифна система [5]. Вчені, які виступають за посилення
державного регулювання в сфері оплати праці, вважають, що вдосконалення і
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розвиток систем оплати праці на підприємствах необхідно здійснювати з
урахуванням класичних тарифних відносин.
Безтарифний розподіл фонду оплати праці реалізується з урахуванням
кваліфікаційного розряду працівника, коефіцієнта його трудової участі та
відпрацьованого робітником робочого часу. Кваліфікаційний розряд працівника
включає в себе рівень його професійної підготовки, здібності працівника,
складність та важкість виконуваної ним роботи тощо. Методика розрахунку
даного показника є різною – від

нормативного (коефіцієнт, який включає

більшість оцінок робітника) до розрахункового (на основі

співвідношення

фактичної зарплати працюючого за базовий період до найнижчого заробітку
когось з працівників за такий же період [3].
Коефіцієнт трудової участі дозволяє порівняти фактичне виконання
трудових завдань за місяць з їх нормативним рівнем. В такій ситуації заробітна
плата найманого працівника визначатиметься наступним чином (формула 3):
ЗП =

КК і × КТУ і
n

∑ КК
n =1

і

× КТУ і

× ФОП ,

(3)

де ЗП – заробітна плата робітника;
КК і і КТУ і – кваліфікаційний

коефіцієнт і коефіцієнт трудової участі

співробітника;
n

∑ КК
n =1

і

× КТУ і – сума добутку

КК і

і

КТУ і

за усіма працівниками

підприємства;
ФОП – фонд оплати праці персоналу до розподілу.
Для практичного застосування вищенаведеної формули замість добутку
КК і × КТУ і можна використовувати або один з даних коефіцієнтів, або ж

добуток будь-якої кількості показників, які відображають ступінь використання
здібностей, знань, активності та ініціативності кожним працюючим. Основним
завданням, яке намагаються вирішити шляхом безтарифної системи оплати
праці її автори, є відмова від нарахування основної заробітної плати на підставі
традиційних тарифних ставок,

які є жорсткими та не відображають
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індивідуальні потенційні можливості, внесок кожного працівника в трудові
досягнення колективу. Водночас необхідно провести поділ загального фонду
зарплати на зовсім іншій базі. Безперечно, даний підхід є досить актуальним та
дасть можливість об’єднати колективність заробітку і його диференціацію
серед працівників, гнучкість та більш високий мотивуючий ефект. Однак
«безтарифність» даної системи являється умовною, оскільки тарифікація при
цьому зберігається, але реалізується на другій методологічній основі, а
нарахування трудової винагороди назвати простим та зрозумілим не можна.
Таким чином, раціональне нарахування заробітної плати вимагає: поперше, збалансування міри праці та міри винагороди; по-друге, зaдoвoлення
oднoчacнo зpocтaючих пoтpeб нaймaниx пpaцiвникiв тa можливість oтpимaння
дocтaтнього piвня прибутку роботодавцем.
Постійний пошук нових ідей та підходів, удосконалення існуючих та
розробка нових систем оплати праці свідчать про недосконалість існуючої
методології розрахунків з персоналом по оплаті праці.
Сaмe тoмy, нинішній coцiaльнo-eкoнoмiчний стан у сфері oплaти пpaцi
вимагає нeгaйниx кoнcтpyктивниx, кoмплeкcниx пepeтвopeнь з бoкy дepжaви,
що бaзyвaлиcя б нa нayкoвиx дocлiджeнняx, вpaxуванні позитивного
зapyбiжного тa вiтчизняного дocвiду. Пpoвiдне значення y тaкиx дocлiджeнняx
належить cиcтeмi oблiкy, контролю і aнaлiзy, з oглядy нa їx iнфopмaтивнicть
пpoцeciв оплати пpaцi бeзпocepeдньo нa пiдпpиємcтвi тa нa piвнi дepжaви в
цiлoмy.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ РУХУ
ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ
В статті розглянуто основні проблемні аспекти проведення аудиту
позикового капіталу підприємства, досліджено, що поняття позикового
капіталу в економічній літературі, розглянуто специфіку позикового капіталу
та основні аспекти проведення аудиту позикового капіталу.
Ключові слова: аудит, позиковий капітал, методика аудиту, структура
капіталу, прибуток.

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки більшість підприємств та
організацій стикаються з низкою проблем, які безпосередньо впливають на
ефективність процесу господарювання на підприємстві. Здійснення ефективної
діяльності підприємств, забезпечення їхнього економічного зростання можливе
лише завдяки розширенню джерел фінансування. Джерелами фінансування є
капітал підприємства, який формується з власних і залучених джерел.
Недостатня кількість фінансових ресурсів або неможливість їхньої
своєчасної мобілізації перешкоджає нормальному перебігові господарської
діяльності. Тема дослідження є актуальною, так як уникнути проблем,
зумовлених браком власного капіталу, можна шляхом позичкового капіталу,
проте лише з умовою ефективного використання та процесу контролю за
залученими коштами так, щоб у майбутньому забезпечити збереження грошей,
та забезпечити ліквідність власних активів.
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Метою статті є дослідження системи організації та методики аудиту руху
позичкового капіталу на українських підприємствах, який формує підґрунтя для
прийняття своєчасних управлінських рішень в процесі залучення капіталу та
здійснення ефективної фінансово-господарської діяльності.
Значний внесок у розвиток теорії та практики аудиту позичкового капіталу
досліджували такі вітчизняні науковці: Бутинець Ф.Ф., Білуха М.Т., Піча Ю.В.,
Кулаковська Л.П., Усач Б.Ф., Шеремет А.Д., Бланк І.О., Василик О.Д.,
Лігоненко Л.О., Мних Є.В., Опарін В.М., Попович П.Я., Сопко В.В. та інші.
Проте, з врахуванням необхідності залучення позичкового капіталу в умовах
фінансування діяльності підприємств дане питання заслуговує більш повного
дослідження сутності, завдань та організації й методики аудиту позичкового
капіталу.
На сьогоднішній день без залучення капіталу неможливо досягти стійкого
фінансового стану та позитивних фінансових результатів. Причинами цього
можуть бути швидке зростання компанії, заплановані великі інвестиційні
проекти, сезонні коливання бізнесу тощо. Встановлення оптимального
співвідношення

між

власним

та

позичковим

капіталом,

формування

інструментарію визначення такого співвідношення, своєчасне реагування на
зміну зовнішніх факторів є важливою умовою функціонування підприємства та
забезпечення стабільних фінансово-економічних показників його діяльності.
Позичковий капітал підприємства – це кошти, які залучаються для
фінансування

господарської

діяльності

підприємства

на

принципах

строковості, поверненості та платності [1, с. 112].
В залучені позикового капіталу є свої як переваги так і недоліки.
Розглянемо дані переваги та недоліки в таблиці 1.
Головною перевагою позикового капіталу є його більш низька вартість.
Використання позикового капіталу передбачає дотримання ряду умов, що
забезпечують певну

фінансову

надійність

підприємства. Зокрема,

при

вирішенні питання про доцільність залучення позикового капіталу слід оцінити
структуру пасивів. Висока частка боргу в ній може створити небезпеку
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залучення

елементів

позикового

капіталу,

оскільки

зросте

ризик

неплатоспроможності [3, с. 291].
Таблиця 1
Переваги та недоліки позикового капіталу [2, с. 167]
Переваги

Недоліки
Ризик зниження фінансової стійкості та
втрати платоспроможності

Широкі можливості залучення
Забезпечує ріст фінансового потенціалу
підприємства і темпів обсягів його
господарської діяльності
Низька вартість
Здатність генерувати приріст фінансової
рентабельності

Висока залежність позиченого капіталу від
коливань кон’юктури фінансового ринку
Генерує меншу норму прибутку

На сьогоднішній день неможливо розділити облік і контроль. За
допомогою обліку фіксують господарські процеси та явища, що відбулись на
підприємстві із господарськими засобами та джерелами утворення., але ще
необхідно їх і контролювати. А контролювати потрібно саме виробництво.
Для керівництва підприємств виробників все більшого значення набуває
контроль за кредитами, який на сьогоднішній день є невід’ємним елементом,
який забезпечує процес виробництва.
Для ефективного та цільового використання кредиту в сучасних умовах
господарювання виникає необхідність здійснення контролю за кредитними
операціями. Контроль це систематичне спостереження і перевірка процесу
функціонування кредиту з метою виявлення його відхилень від завданих
параметрів. Головна увага відводиться контролю за виконанням умов
кредитного договору, зокрема, за цільовим використанням кредиту, своєчасним
і повним погашенням основного зобов'язання та відсотків за користування
кредитними коштами. Тому відповідно безпосередньо такий контроль може
здійснюється, як на самому підприємстві так і з баку позичальників - банків,
підприємств та інших установ [4, с. 7].
Ефективна політика аудиту руху позичковим капіталом підприємства, з
однієї

сторони,

дає

змогу

ефективно
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функціонувати,

розширювати

виробництво, а з другої – прорахунки в визначенні потреби, обсягу та умов
залучення позичкових коштів можуть призвести до банкрутства підприємства.
Аудиту руху позичкового капіталу здійснюється за таким алгоритмом:
• перевірка

правильності

документування

в

обліку

операцій

з

короткостроковими та довгостроковими позиками;
• перевірка цільового використання кредитів;
• контроль дотримання своєчасності погашення кредитів;
• вивчаються залучення додаткових позик.

Аудитор має перевірити повноту відображення в балансі та у фінансовому
плані підприємства поточної заборгованості, тобто заборгованості, яку слід
погасити найближчим часом. Особлива увага приділяється тому, чи враховані
всі платежі до бюджету, чи правильно визначена частка довгострокових позик
тощо. Аналізуючи довгострокову кредиторську заборгованість, звертають увагу
на цільове використання довгострокових кредитів банків [1, с. 115].
Слід зазначити, що однією з рис аудиторського контролю є контроль
бухгалтерського обліку, в якому все розпочинається з господарських операції.
Всі господарські операції мають відображення в первинних документах, які
фіксують факти здійснення таких операцій.
Як правило, порядок, терміни та способи погашення заборгованості по
позиках передбачаються в кредитному договорі.
Наприклад, такі позичальники, як банки здійснюють кредитування
підприємств та організацію на тільки на договірних умовах шляхом укладення
кредитних договорів. Тому ми вважаємо доцільно проводити на підприємстві
реєстрацію укладених договорів. Пропоную це здійснювати у формі документу
у вигляді таблиці (таблиця 2).
Ми вважаємо, що даний журнал є доцільним для ведення на підприємстві.
Адже кредитний договір є важливою складовою кредитного процесу, який
укладається на певних умовах.
Методичні прийоми аудиту руху позичкового капіталу складаються із
прийомів

документального

та

фактичного
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контролю.

Щодо

прийомів

документального контролю, тому, на наш погляд, зростає потреба різних
користувачів інформації в отриманні достовірних даних про стан і рух
позичкового капіталу у формі банківських кредитів підприємства, якість яких
безумовно може бути забезпечена тільки за допомогою організації ефективного
документального контролю.
Таблиця 2
Журнал реєстрації укладених договорів *
№

Номер кредитного
договору

Дата

Сума
Сума
Кредитор кредиту, відсотків,
грн
грн

Забезпечення

*[Джерело: власна розробка]

Аудит фіксує та відслідковує дотримання суб’єктами контролю вимог
чинних законодавчих та нормативних актів щодо ефективності та цільового
використання

кредитний

коштів,

збереження

майна;

правомірність

та

ефективність використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів,
достовірність бухгалтерського обліку і звітності; виявляє факти розкрадання
активів господарюючого суб'єкта. Інший його аспект - це забезпечення
зворотного зв'язку між суб'єктом та об'єктом управління щодо оцінки
ефективності прийнятих управлінських рішень. Найвагомішим результатом
зворотного зв'язку є надання суб'єкту управління об'єктивної, неупередженої,
логічно виваженої інформації щодо реалізації прийнятих управлінських рішень
та їх ефективності на рівні окремих структурних підрозділів системи.
Зворотний зв'язок завдяки функціонуванню підрозділів аудиту дає змогу уявити
стан усієї системи в цілому, а не окремих її елементів, оскільки функціонально
внутрішній контроль одночасно відслідковує елементи системи з різних кутів
зору і розглядає кожен елемент не як відокремлену, а як частину цілого. А це
вже зовсім інший якісний рівень оцінки роботи системи.
Отже, запропоновані теоретичні аспекти аудиту руху позичкового капіталу
дають змогу охопити, за допомогою ефективного контролю, всі операції
підприємства із залученим капіталом, отриманими кредитами банків, їх
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використанням та поверненням. Система аудиту за своєчасністю, повнотою й
обґрунтованістю руху позичкового капіталу – запорука успішного розвитку та
стійкості підприємств в умовах сучасного бізнес-середовища.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ПДВ, ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ПРАВИЛЬНОСТІ
НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ
В статті розглядаються методологічні аспекти податку на додану вартість;
його облік, аудит та економічний аналіз; визначається актуальність податку
на сучасному етапі та його проблеми і перспективи; шляхи удосконалення
податкової

системи;

типи

обліку,

що

сприяють

підвищенню

його

ефективності; функції держави; мета проведення аудиту.
Ключові

слова:

податок,

елементи

системи

оподаткування,

система

оподаткування, податок на додану вартість, суб'єкти оподаткування, об'єкти
оподаткування, податкова ставка.
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Постановка

проблеми.

Незалежність,

добробут,

фінансова

безпека

держави, фінансування пріоритетних програм залежить від ефективної системи
оподаткування, важливим елементом якої є податковий аудит. В сучасних
умовах в Україні особливого попиту набув аудит розрахунків за податком на
прибуток та податком на додану вартість через низьку податковому дисципліну
та культуру суб'єктів підприємництва і населення щодо сплати податків, значну
тінізацію економіки. Податкова система відіграє провідну роль у формуванні
державних доходів, відчутно впливає на доходи юридичних та фізичних осіб.
Історичними передумовами виникнення в суспільстві податків були переважно,
перехід від натурального господарства до грошового, зародження й формування
інституту держави. Сучасна форма податків є відносно новою, хоча основні
елементи механізму оподаткування зародилися ще в давнину. Першим в історії
людства поняття податку розкрив Адам Сміт у роботі «Дослідження про
природу і причини багатства народів» (1776 р.), який написав, що податок - це
тягар, який накладається державою у формі закону, що передбачає і його розмір,
і порядок сплати [7].
Необхідність здійснення аудиту податку на додану вартість полягає в тому,
що даний податок є одним з основних джерел надходження до бюджету, тому
слід приділяти велике значення його правильності нарахування і сплати. Також
контролюючі органи приділяють цьому податку велике значення, оскільки
встановлені фінансові санкції за неправильне нарахування до бюджету, можуть
призвести до складної фінансової ситуації безпосередньо для підприємств. Усе
це визначає актуальність теми дослідження в умовах розвитку ефективної
системи оподаткування та стабілізації фінансової політики підприємств.
Формування цілей статті. Метою статті є дослідження економічної
сутності податку на додану вартість та особливостей аудити його нарахування
та сплати.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання податкового аудиту
нарахування та сплати податку на додану вартість широко обговорюють в своїх
працях вітчизняні науковці і практики: Логвінова К.Ю., Дема Д.І., Меліхова Т.,
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Онищенко В.А., Петрик Е.А, Пухальська Г.В. У цих працях ними
висвітлюються проблеми, що пов'язані з податком на додану вартість та
особливостями організації та методики аудиту податку на додану вартість.
Проте, з врахуванням особливостей прийнятого Податкового кодексу в Україні,
виникає нагальна потреба у подальшому вивченні та удосконаленні цього
питання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з податків є податок на
додану вартість. Податок на додану вартість – це частина новоствореної
вартості на кожному етапі виробництва продукції (виконання робіт, надання
послуг), що надходить до бюджету після їх реалізації. Інакше кажучи, ПДВ – це
непрямий податок, який стягується до бюджету у вигляді надбавки до ціни
товару, який сплачується споживачами. Згідно з розділом V Податкового
кодексу України, платниками податку на додану вартість є особи, обсяг
оподатковуваних операцій яких за останні 12 календарних місяців перевищує
визначений Податковим кодексом України розмір.
Податок на додану вартість підприємства сплачують за встановленою
ставкою до договірної (контрактної) вартості товарів (продукції, робіт, послуг),
які реалізуються. Ця вартість визначається за вільними або регульованими
цінами і включає, також загальнодержавні податки та збори (крім податку на
додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, а також збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування на вартість послуг стільникового
рухомого зв'язку). Таким чином, базою визначення цього податку є відпускна
вартість товару за виключенням податку на додану вартість [6].
Базова ставка податку на додану вартість становить 20% до бази
оподаткування. Крім цього, законом встановлено нульову ставку ПДВ.
При купівлі товару виникає податкове зобов'язання - загальна сума податку,
нарахована платником податку у звітному (податковому) періоді. При придбанні
товару виникає податковий кредит - сума, на яку платник податку має право
зменшити податкове зобов'язання звітного періоду.
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Основним елементом при визначенні розміру податку на додану вартість є
податкова накладна. Податкову накладну мають право виписувати лише
платники ПДВ, які зареєстровані і мають індивідуальний податковий номер.
При ввезенні товарів з-за кордону заповнюється митна декларація, яка
прирівнюється до податкової накладної.
Одним із видів контролю відображення в обліку інформації про податок на
додану вартість є аудит. Аудитор при складанні плану перевірки повинен
виробити аудиторську стратегію, скласти графік завершення основних етапів
аудиту. При складанні плану вивчаються напрями діяльності, нинішні умови,
перспектива, територіальне розміщення, види готової продукції, ринки її збуту,
перспективи розвитку, зміни у структурі управління, останні зміни в обліку,
наявність та ефективність внутрішнього контролю. Для виявлення можливих
порушень законодавства при введенні обліку ПДВ необхідно перевірити
правильність організації обліку ПДВ на підприємстві [3].
Метою проведення аудиту ПДВ є визначення правильності нарахування i
сплати податку на додану вартість та достовірності відображення у звітності.
Програма аудиту (таблиця 1) ПДВ має базуватись на якісних аспектах
проведення аудиту: існування або наявність (I); повнота (II); права й обов’язки
(III); оцінка та вимірювання (IV); подання та розкриття інформації (V). У
програмі аудиту ПДВ аудитор відображає основні процедури для вирішення
головних завдань аудиторської перевірки.
При

первісному

аудиті

процедури

залежать

від

ступеня

довіри

попередньому аудиту. Якщо аудит базується на даних попереднього аудиту, то в
даному випадку необхідно уважно вивчити робочі документи попереднього
аудиту або детальний облік ПДВ та визначити, чи адекватним був підхід
попереднього аудитора [1].
При проведенні перевірки податкового кредиту необхідно здійснювати:
- перевірку правильності включення суми ПДВ до податкового кредиту;
- перевірку визначення дати виникнення права на податковий кредит та
відображення його в бухгалтерському обліку;
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Таблиця 1
Типова робоча програма аудиту ПДВ
Питання аудиту

Розкриття

Визначають, чи є підприємство платником ПДВ. Визначають
нормативну базу з ПДВ з урахуванням усіх змін у періоді, який
перевіряється. Встановлюють, чи користується підприємство пільгами
з ПДВ та в яких обсягах. Встановлюють правильність визначення
Предмет перевірки
підприємством об’єкта оподаткування ПДВ. Перевіряють правильність
застосування ставок (0% або 20%). Перевіряють повноту та
своєчасність сплати ПДВ. Аналізують альтернативні методи
обкладання ПДВ.
1. Чи є підприємство платником ПДВ, що підтверджується наявністю
Свідоцтва платника ПДВ (якісний аспект І). 2. Перевірка правильності
відображення в обліку податкового кредиту з ПДВ (якісні аспекти I і
ІV). 3. Перевірка завершеності процесу відображення ПДВ (якісні
аспекти II, III і IV). 4. Перевірка права власності на основні засоби,
нематеріальні активи та товарно-матеріальні цінності, щодо яких
нараховано ПДВ (якісний аспект III). 5. Перевірка визначення суми
Завдання перевірок
ПДВ згідно із застосованими цінами та кількістю продукції та ставок
ПДВ (якісний аспект IV). 6. Перевірка правильності визначення та
відображення в обліку податкового зобов’язання (якісний аспект I). 7.
Перевірка арифметичної точності підсумків книг придбання та
продажу товарів, робіт та послуг (якісні аспекти I, II і V). 8. Перевірка
правильності відображення та розкриття у податковій декларації з
податку на додану вартість (якісний аспект V).
Перевірка податкового кредиту Метод аудиту: документальна
перевірка; аналітична перевірка; вибіркова перевірка; економічна
перевірка; нормативно-правова перевірка.

Аудиторські
процедури

Перевірка податкового зобов’язання Метод аудиту: документальна
перевірка; аналітична перевірка; вибіркова перевірка; економічна
перевірка; нормативно-правова перевірка.
Перевірка складання податкової декларації з податку на додану
вартість Метод аудиту: документальна перевірка; економічна
перевірка; нормативно-правова перевірка.
Перевірка ведення обліку ПДВ Метод аудиту: документальна
перевірка; аналітична перевірка; вибіркова перевірка; економічна
перевірка; нормативно-правова перевірка.

Документи,
які підлягають
перевірці

Баланс, Звіт про фінансові результати, Головна книга, Журнал 3,
податкові накладні, книги придбання товарів (робіт, послуг), книги
продажу товарів (робіт, послуг), податкова декларація з податку на
додану вартість, свідоцтва платника ПДВ.

- перевірку включення в податковий кредит сум ПДВ з придбання
основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та нематеріальних активів;
- перевірку правильності коригування податкового кредиту;
- звірку з даними бухгалтерського обліку.
48

Аудит податкового кредиту
Джерела інформації для
перевірки правильності
визначення податкового
кредиту
Перевірка правильності
включення податку до
кредиту
Аудит податкового
зобовязання

Облік за рахунками30,31,33 (Журнал 1)
Облік за рахунками 79 (Журнал 6)
Облік за рахунками 26,63,641,644 (Журнал 3)
Книга придбання товарів
Наявність правильно оформленої податкової
накладної
Перевірка факту включення до складу валових
витратсобівартості товарів.
При бартерних операціях
При готівкових розрахунках
Включення суми по основних фондах та
нематеріальних активах, що підлягають амортизації

Джерела інформації для
перевіркиправильності
визначення податкового
зобов'язання
Перевірка правильності
кредиту,коригування
податкового кредиту та
звірка з даними
бухгалтерського обліку та
книгою придбання

Не включають, а збільшують балансову вартість
Відшкодовуються за рахунок власних джерел
фінансування
Використання для невиробничої діяльності товарів,
які придбані для виробництва
При включені у податковий кредит сум за товари,
які звільнені від оподаткування
Повернення товару після його оприбуткування
При зміні ціни постачальником

Рис. 1. Порядок проведення аудиту податкового кредиту
При проведені перевірки податкового зобов’язання необхідно здійснювати:
- перевірку правильності визначення податкового зобов’язання за
операціями з продажу основних фондів, нематеріальних активів та товарноматеріальних цінностей;
- перевірку визначення дати виникнення права на податкове зобов’язання
та відображення його у бухгалтерському обліку;
- перевірку правильності коригування податкового зобов’язання;
- звірку з даними бухгалтерського обліку.
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Аудит податкового зобовязання
Джерела інформації для
перевіркиправильності
визначення податкового
зобов'язання
Перевірка правильності
визначення податкового
зобов'язання за операціями з
продажу основних фондів ,
нематеріальних активів та
запасів
Перевірка визначення дати
виникнення права на
податкове зобов'язання та
його відображення у
бухгалтерському обліку
Перевірка правильності
коригування податкового
зобов'язання та звірка з
даними бухгалтерського
обліку та книгою продажу

Облік за рахунками 30,31,33 (Журнал 1)
Облік за рахунками 36,37,641,643 (Журнал 3)
Книга продажу товарів
При розрахунках грошовими коштами
При бартерних (товарообмінних) операціях
При безоплатній передачі
При оренді
При розрахунках грошовими коштами
При бартерних (товарообмінних) операціях
При заліку заборгованостей

У випадку повернення товару
При безнадійній заборгованості

Рис. 2. Порядок проведення аудиту податкового зобов’язання [5]
Під час перевірки складання податкової декларації з податку на додану
вартість необхідно: порівнювати суми ПДВ, зазначені у податковій декларації з
податку на додану вартість, з сумами ПДВ, отриманими під час аудиту; за
наявності сум ПДВ до відшкодування з бюджету перевіряти законність їх
виникнення; порівняти нараховані (згідно з податковою декларацією з податку
на додану вартість) та сплачені (згідно з платіжними розрахунками) суми ПДВ;
порівнювати нараховані суми ПДВ за даними аудиту з сумами ПДВ,
сплаченими згідно з платіжними розрахунками, та з наявністю переплати на
особових рахунках підприємства по ПДВ [2].
Виявлені аудитором за допомогою розроблених програм порушення
заносяться до робочих документів, а потім знаходять відображення у
відповідних підсумкових документах. Документальне оформлення аудиту
складається з двох видів документів: робочих та підсумкових (узагальнення
результатів аудиту). Результати аудиторської перевірки аудитор оформляє
висновком про якість складеної замовником бухгалтерської документації та
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декларацій. Додаткові процедури мають базуватись на необхідності глибшого
розуміння контролю, виявлення численних суттєвих помилок у податковому
обліку та систематичного порушення податкового законодавства, а також на
оцінці того, чи були основні процедури достатні для досягнення мети аудиту.
Запропонована програма аудиту, в якій відображені основні процедури для
розв’язання головних завдань аудиторської перевірки, дає змогу охопити всі
господарські операції з ПДВ [4].
Розроблена типова програма аудиту ПДВ може бути використана
аудитором при перевірці будь-якого підприємства. Мети аудиту ПДВ буде
досягнуто, якщо аудитор після проведеного анкетування та складання робочих
документів достовірно, об’єктивно та відповідно до чинного законодавства
зможе висловити свою думку у звіті й висновку надати рекомендації щодо
альтернативних напрямів справляння ПДВ.
Висновки. Отже, все розглянуте нами вище доводить, що аудиторська
перевірка розрахунків за ПДВ переходить на якісно новий рівень, оскільки
сучасні аудиторські перевірки податкової звітності платників податків
спрямовані на зменшення ризиків платників податків. На сучасному етапі
розвитку аудиту розрахунків за ПДВ спостерігається усе частіше, коли
власники підприємств замовляють проведення податкового аудиту перед
початком перевірки Державної податкової служби, оскільки при виявленні
помилок у веденні податкового обліку та складання податкової звітності, вже
після проведення податкової перевірки, на підприємство накладається
адміністративний штраф та фінансові санкції.
Проте, одним із шляхів підвищення ефективності такої перевірки є
конкретизація етапів (стадій) її здійснення. Запропоновані у статті етапи
аудиту, в яких відображені основні процедури для розв'язання головних завдань
аудиторської перевірки, дають змогу охопити всі господарські операції з ПДВ.
У зв'язку з цим здійснення аудиту розрахунків за ПДВ відповідно за
виділеними етапами може бути використано аудитором при перевірці будьякого підприємства.
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Н.П. Бєдних
здобувач освітнього ступеня «магістр»

Вінницький торговельно-економічний інституту КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ КОШТОРИС ТА
НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
В статті досліджено економічну сутність категорії «кошторис», наведено
теоретичні підходи до її трактування вітчизняними науковцями, обґрунтовано
необхідність фінансового контролю кошторису бюджетних установ.
Ключові слова: кошторис, фінансовий контроль, видатки, доходи, бюджет.
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Постановка проблеми. Останні роки в Україні характеризуються значним
зниженням рівня адміністративної та платіжної дисципліни бюджетних
установ, оскільки при складанні бюджетних запитів та розробці кошторисів
доходів і видатків, основні економічні показники визначаються із порушенням
діючого порядку їх розрахунку. У зв’язку з цим виникають певні розриви між
обсягом затверджених кошторисом бюджетних асигнувань та фактичними
коштами, які держава може виділити на утримання установи. Вказані проблеми
бюджетної

сфери

потребують

негайного

вирішення,

що

й

зумовлює

актуальність дослідження способів, форм та методів більш ефективного її
управління та контролю.
Проблемі удосконалення фінансового контролю виконання кошторису
бюджетними установами присвячено чимало праць багатьох вітчизняних
вчених: В.Г. Бугаєнко, С.Л. Ковтун, В.В. Дудчика, О.М. Байбекової,
О.Л. Шерстюка, Є.В. Мниха, Н.С. Барабаш, Г.О. Кравченка, Т.Г. Мельник,
К.О.Назарової та інших. Їх праці є ґрунтовними, проте залишаються
недостатньо дослідженими деякі аспекти сутності трактування поняття
«кошторис» в економічній літературі.
Виклад основного матеріалу. Більшість дослідників визначають кошторис
як основний плановий документ установи, що забезпечує діяльність установи,
реалізацію неї основних функцій та передбачає певний рух бюджетних коштів.
Порівнюючи наведені тлумачення, видно, що кожен із них визнає соціальноекономічну значимість кошторису установи та його роль в її діяльності,
оскільки визначає його як основний плановий документ. Проте, можна сказати,
що такі тлумачення не є повними, вони розкривають тільки деякі риси, що
притаманні кошторису. В більшості, усі визначення є похідними із його
тлумачення чинними законодавчими актами. Воно також наведене у таблиці
для порівняння. Таке визначення є найбільш конкретним та найповніше
розкриває економічну сутність кошторису.
Шерстюк О.Л. у навчальному посібнику «Аудит державних фінансів»
визначає економічну сутність поняття кошторис доходів і видатків, розглядає
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процедури аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних організацій,
у тому числі, виконання кошторису. Крім цього, автор наводить основні
критерії за якими доцільно оцінювати результати виконання кошторису
установою: повне надходження та цільове використання бюджетних коштів,
своєчасність та достовірність виконуваних процедур, звітування. [21, с. 188].
Наведені критерії дають уявлення про те, за якими напрямками потрібно
проводити перевірку результатів виконання кошторису.
Бугаєнко В.Г. [2] у одній із своїх праць стверджує про те, що сьогодні в
законодавчій базі, а також серед науковців не існує єдиної думки щодо
визначення змісту та завдань державного фінансового аудиту діяльності
бюджетних установ. Також відсутнє передбачення його розвитку за певними
напрямками. Тобто, перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є
визначення сутності державного фінансового аудиту діяльності бюджетних
установ за напрямками його розвитку. На основі цього, виникає необхідність у
законодавчому визначенні основних принципів та процедур аудиту результатів
виконання кошторису. Це дасть змогу удосконалити систему державного
контролю кошторисів; здійснювати перевірку ефективності його виконання та,
в подальшому, запобігати фінансовим порушенням.
В іншій науковій статті Бугаєнко В.Г. проводить дослідження основних
класифікацій

бюджетних

установ

за

різними

ознаками.

Серед

них:

функціональна ознака, ієрархічна система вертикальних зв’язків, джерела
фінансування тощо [3, с. 232]. Це надає змогу здійснювати фінансовий
контроль

виконання

кошторису

бюджетної

установи

із

урахуванням

особливостей її діяльності, сфери функціонування тощо.
Необхідність та основи здійснення фінансового контролю виконання
кошторису бюджетними установами викладені у наукових працях багатьох
дослідників. Так, Байбекова О.О. серед найважливіших напрямків контролю
кошторису установи виділяє такі [1, с. 7]: контроль об’єктивності його
складання; перевірка дотримання законодавства при його складанні і
виконанні; перевірка правильності розрахунків до кошторису. За цими
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напрямками, автор статті виділяє відповідні форми і методи контролю. Їх
дотримання в процесі перевірок сприятиме позитивному впливу контрольноревізійної роботи на зміцнення фінансової дисципліни у державі.
Побережська А. визначає, що наразі існує низка невирішених питань,
пов’язаних

із

визначенням

особливостей

контролю

за

використанням

бюджетних ресурсів установами, а також потребує подальших досліджень
засади здійснення контролю установ. У зв’язку з цим, визначено трьохрівневу
методику

ревізії

бюджетних

установ,

застосування

якої

сприятиме

удосконаленню методики контролю та, відповідно, діяльності самих установ
[16, с. 199].
Денисюк О.М. та Татунь І. досліджують необхідність встановлення
законності та достовірності формування кошторису, що залежить від
визначених параметрів та, безпосередньо, впливає на результат його виконання
[7, с. 275].
У своїй праці Сметанюк О.А. та Побережська А.П. [18] досліджують
основні напрямки здійснення бюджетного контролю в системі фінансового
контролю виконання кошторису бюджетної установи. Серед основних завдань
бюджетного контролю вони виділяють необхідність контролю: правильності
складання і виконання кошторису, законності і обґрунтованості видатків,
проведення вибіркових інвентаризацій продуктів, обладнання та інвентарю.
Останній із зазначених напрямків, при його правильному виконанні, дозволить
більш ефективно та достовірно здійснити перевірку кошторису установи.
Методика

та

основні

завдання

перевірки

правильності

складання

кошторису бюджетної установи викладені у науковій статті Дудчик В.В. та
Фірстенко В.В. [9]. Автори досліджують процес складання кошторису згідно
вимог законодавства, що дозволяє стверджувати про законність підстав для
його подальшого виконання.
Питанням контролю та аналізу кошторису приділені наукові дослідження
Ковтун С. [11], Гуцалюк Л. [6], Гнилицька Л. [4], Назарова К.О. [13] та ін. Так,
Ковтун С. у своїй науковій статті викладає сутність бюджетного контролю як
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процес порівняння фактичних результатів із плановими бюджетними, аналіз
відхилень та внесення необхідних змін в бюджети наступних періодів;
досліджує методи економічного аналізу виконання кошторису, переваги і
недоліки їх застосування. У статті виділено такі методи аналізу бюджету та
кошторису:

горизонтальний,

вертикальний,

порівняльний,

факторний,

маржинальний, метод фінансових коефіцієнтів [11, с. 52]. Застосування
наведених методів аналізу, у поєднанні із рекомендаціями автора, сприятимуть
формуванню обґрунтованих висновків, які можуть бути основою для прийняття
управлінських рішень.
Гуцалюк Л. досить широко розкриває особливості аналізу відхилень між
показниками кошторису та наводить факти, про які можуть свідчити виявлені
відхилення [6, с. 52]. Наведені у статті положення дозволяють швидко та
правильно здійснювати аналіз відхилень за певних умов.
Седун Н.М. та Оверчук А.В. у дослідженні стверджують про необхідність
визначення

та

чіткої

регламентації

законодавством

функцій,

прав

і

відповідальності контролюючих органів при погодженні кошторисів і штатних
розписів. Це сприятиме уникненню дублюванню функцій органів та значно
скоротить витрати часу, праці тощо [17].
Також, на думку авторів, важливим напрямком удосконалення контрольноревізійної та аналітичної роботи є запровадження автоматизації проведення
ревізій та перевірок за допомогою персональних ЕОМ. Разом із цим,
бюджетним установам треба впорядкувати та уніфікувати й стандартизувати
процес документування з урахуванням вимог новітнього програмного
забезпечення [17]. Виконання зазначених заходів покликане на покращення та
полегшення взаємодії бюджетних установ із контролюючими органами;
сприятиме скороченню витрат ресурсів кожної із сторін.
У навчальному посібнику «Аналіз діяльності бюджетних установ»
Назарова К.О. та Кумченко Т.А. [13] розглядають особливості застосування
методик економічного аналізу залежно від характеру діяльності бюджетних
установ. Розкривають методику аналізу окремих об’єктів, серед яких –
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кошторис доходів і видатків установи. Крім цього, автори досліджують
особливості організації та інформаційне забезпечення аналізу та контролю
діяльності бюджетної установи. У зв’язку з цим можна швидко здійснити відбір
необхідної для перевірки інформації та провести контроль.
Навчальний посібник «Державний фінансовий контроль бюджетних
установ» Шевчук О.А., за редакцією Мниха Є.В. [20], повністю присвячений
дослідженню фінансового контролю та аналізу діяльності бюджетних установ.
Посібник містить перелік методів фінансового контролю, в тому числі
аналітичних, щодо контролю установ різного роду діяльності.
Барабаш Н.С., Мних Є.В., Кравченко Г.О. та інші у монографії
«Фінансовий контроль бюджетних ресурсів» окремо розкривають особливості
здійснення аналізу та контролю виконання кошторису [19].
На сьогодні, часто постає питання ефективності та правильності
застосування

аналітичних

процедур

фінансового

контролю.

Так,

Откаленко О.О. [14, с. 451] у своїй статті розглядає основні проблеми
застосування обліково-аналітичних процедур по завершенню бюджетного
періоду, наводить вичерпний перелік прикладів їх застосування для того, щоб
уникнути

залишку

невиконаних

бюджетних

зобов’язань

чи

іншої

заборгованості на кінець бюджетного року.
Ліщинська Л.Б. та Заїка О.В. у своєму дослідженні показують необхідність
та особливості запровадження інформаційних технологій у контрольноаналітичну роботу, розглядають можливості реалізації автоматизованого
робочого місця службової особи контролюючого органу на базі різного
програмного забезпечення та можливості його застосування [12].
Навчальний посібник Гордієнко Н.Г. присвячений дослідженню процесів
автоматизації робочого місця ревізора та розкриває особливості раціональної
організації праці в умовах застосування інформаційних технологій [5].
В навчальних посібниках та конспектах лекцій «Контроль і ревізія» таких
авторів, як Дікань Л.В. [8], Живко З.Б. [10] та Павлюк В.В. [15] розкриваються
особливості

ведення

контрольно-ревізійної
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роботи

в

сучасних

умовах

господарювання згідно вимог законодавства. У тому числі, розкривається
процес контролю діяльності та кошторису бюджетних установ, досліджуються
можливості

впровадження

в

контрольну

діяльність

різноманітних

інформаційних систем, його удосконалення тощо.
Висновки. Таким чином, питання вивчення кошторису зумовлено
необхідністю трансформування системи державного управління бюджетної
сферою, однією із функцій якої є фінансовий контроль законності,
ефективності та повноти виконання бюджетними установами кошторисів
доходів і видатків, в процесі їх господарювання.
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УДК 657.471.1(045)
Б.А. Білоконний
здобувач освітнього ступеня «магістр»

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ
У статті розглянуто поняття і класифікацію витрат виробництва,
проаналізовано основні завдання й методики їх розподілу та відображення в
обліку. Висвітлено основні питання формування виробничої собівартості
продукції, порядок відображення в системі обліку.
Ключові слова: виробництво, витрати, витрати виробництва, технологічний
переділ, об’єкт витрат, виробнича собівартість, цент відповідальності,
нормальна потужність.
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За сучасних умов господарювання основним завданням діяльність
підприємства є одержання максимально можливого прибутку, що передбачає
розробку ефективної та гнучкої системи його управління на всіх етапах
господарських процесів.
Зважаючи на те, що розмір прибутку залежить від обсягів отриманих
доходів та понесених витрат, а також від співвідношення цих двох категорій,
одним із найважливіших показників функціонування підприємства є витрати.
Основна частина витрат виробничого підприємства припадає на виробничі
витрати. Їх облік повинен забезпечити отримання достовірних даних стосовно
обсягів, місця та причин виникнення цих витрат з метою обчислення
собівартості продукції, оскільки вона виступає якісним показником під час
розрахунку прибутку та показників рентабельності, а зниження її розміру –
підвищить рівень ефективності виробництва.
Отже, структурний розподіл витрат, залежно від їх ролі у виробництві, а
ефективна система їх обліку відіграє важливе значення в процесі здійснення
підприємницької діяльності.
Вивченню даного питання приділялась значна увага, про що свідчить
наявність великої кількості досліджень у цій галузі. Питання обліку витрат
виробництва у різні часи та у різних аспектах розглядалися провідними
вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами, зокрема Є.В. Мних,
В.Ф. Палій, Т.В. Головко, В.В. Сопко, І.Г. Чалий, С.Ф. Голов, Ф.Ф. Бутинець,
Г.Г. Кірейцев, Н.В. Тарасенко, Л.В. Нападовська, Е.А. Аткінсон, М.Л. Вольтер,
С.Л. Брю, П.Е. Семюелсон, Н.І. Лавренченко, Р.С. Каплан, Р. Ентоні,
І.О. Воррен та інші. Віддаючи належне великій кількості досліджень,
невирішеним у даному питанні залишається доцільність віднесення витрат від
браку та вимушених простоїв до собівартості готової продукції, що
передбачено П(С)БО 16 «Витрати».
Метою написання статті є критичний аналіз нормативної бази визнання,
класифікації та розподілу витрат на виробництво, дослідження існуючих
вітчизняних та міжнародної методики їх обліку, оцінка і висвітлення недоліків.
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Для повноцінного розкриття сутності витрат виробництва, доцільно
спочатку розглянути зміст самого процесу виробництва.
Так, В. Палій розглядає «процес виробництва як кібернетичну систему
виробничого споживання і як процес створення нового продукту в натуральноречовій формі та у вартісному виразі» на рівні підприємства. Розглядаючи
процес виробництва в натурально-речовій формі, «на вході» він пропонує
відображати в системі виробництва ресурси – робочу силу й засоби
виробництва, а «на виході» – вироблений продукт. У процесі виробництва
відбувається об’єднання засобів виробництва з робочою силою, і в результаті
цього синтезу створюється продукт [2].
Садовська І.Б. зазначає, що виробництво – це сукупність операцій з
виготовлення продукції та є одним з основних процесів господарської
діяльності. У процесі виробництва використовуються природні ресурси,
сировина, матеріали, паливо, енергія, трудові ресурси, основні засоби,
здійснюються інші витрати [10].
Виходячи

із

вищевказаних

визначень,

на

нашу

думку,

термін

«виробництво» слід розглядати як процес використання праці, устаткування
(капіталу) разом з природними та енергетичними ресурсами і матеріалами для
створення певної продукції (робіт, послуг).
Таким чином, з точки зору бухгалтерського обліку, під процесом
виробництва слід розуміти сукупність господарських операцій, які пов’язанні з
виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням послуг.
Для будь-якої виробничої системи притаманне поєднання трьох основних
складових:
− ресурси, що використовуються у процесі виробництва (засоби,
предмети праці, праця персоналу);
− безпосередньо виробництво, як процес перетворення ресурсів у
продукт виробництва;
− продукт

виробництва

(готова

напівфабрикат, брак) [1].
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продукція

(роботи,

послуги),

У ході виробництва підприємство використовує природні та трудові
ресурси, основні засоби, матеріали, сировину, енергію, паливо та здійснює інші
витрати. Зважаючи на це необхідним правдиве, повне та своєчасне
відображення на рахунках бухгалтерського обліку інформації стосовно
фактичних витрат підприємства на процес виробництва, на основі якої
відбувається розрахунок (калькулювання) фактичної собівартості окремих
видів продукції (робіт, послуг), а також здійснюється контроль за раціональним
використанням фінансових, матеріальних і трудових ресурсів та аналіз його
ефективності [10].
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації
про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначаються
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та ПС(Б)О 16 «Витрати».
Відповідно до пункту 3 розділу І. НП(С)БО 1 витрати – зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які
призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу
за рахунок його вилучення або розподілення власниками) [6].
Слід зауважити, що у міжнародній практиці, на відміну від національної,
не існує окремого стандарту присвяченого витратам. Частково основи цього
поняття розкриваються у різних Міжнародних стандартах бухгалтерського
обліку (МСБО), а саме: МСБО 1 «Подання фінансової звітності», МСБО 2
«Запаси», МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 18 «Дохід», МСБО 23 «Витрати
на позики», МСБО 38 «Нематеріальні активи» та інші.
Проте, згідно з пунктом 4.25 Концептуальної основи фінансової звітності,
витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у
вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань,
результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення,
пов'язаного з виплатами учасникам [5]. Це свідчить про співставність
національного та міжнародного підходу щодо визначення та оцінки витрат.
Отже, витрати виробництва – це виражена у грошовій формі сукупність
витрат ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових), які спрямовані на
виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг.
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Важливу роль у вивчені сутності витрат є їх економічно обґрунтована
класифікація (таблиця 1).
Таблиця 1
Класифікація витрат виробництва
№ з/п

Класифікаційна ознака

Витрати

1

2

1

За
центрами
відповідальності
(місцем
виникнення витрат):

2

За видами продукції, робіт,
послуг:

3

За єдністю складу витрат:

4

За способами перенесення
вартості на продукцію:

5

За видами витрат:

6

За ступенем впливу обсягу
виробництва
на
рівень
витрат:

7

За календарними періодами:

8

За доцільністю витрачання:

9

За визначенням відношення
до собівартості:

3
− окремих виробництв;
− цехів;
− дільниць;
− технологічних
переділів
(визначена
сукупність технологічних операцій, внаслідок
виконання яких одержують продукт праці,
готовий для цієї сукупності) тощо.
−
на окремі вироби;
− типи однорідних виробів;
− напівфабрикати;
− окреме замовлення тощо.
− одноелементні (складаються з одного
економічного елементу);
− комплексні
(складаються
з
кількох
економічних елементів).
− прямі
(які
можуть
бути
віднесені
безпосередньо до певного об’єкта витрат);
− непрямі (витрати, які не можна прямо
віднести на конкретні вироби).
− за економічними елементами;
− за статтями калькуляції.
− постійні (витрати, величина яких не
залежить від обсягу випуску продукції);
− змінні (витрати, величина яких прямо
залежить від обсягу випуску продукції).
− одноразові;
− поточні;
− довгострокові.
− продуктивні;
− непродуктивні.
− витрати на продукцію;
− витрати періоду.

Виходячи із цього, можна виділити основні завдання обліку витрат з
виробництва, що полягають у наступному:
1) правильне та своєчасне відображення фактичних витрат виробництва
на відповідних рахунках та за відповідними статтями;
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2) надання інформації для спостереження і оперативного контроль за
використанням виробничих ресурсів та розрахунку собівартості виробленої
продукції, виявлення резервів для її зниження і попередження непродуктивних
витрат та втрат;
3) забезпечення адміністративного апарату підприємства достовірною
інформацією для прийняття управлінських рішень;
4) систематизування отриманої облікової інформації щодо виробничої
діяльності

підприємства

довгостроковий

період

для
–

прийняття
окупність

рішень,

орієнтованих

техніко-виробничих

на

програм,

рентабельність асортименту продукції, ефективність капіталовкладень в
основні засоби виробничого призначення, виробничі запаси тощо [8].
Облік витрат на виробництво здійснюється як по горизонталі, так і по
вертикалі.
Вертикаль обліку витрат передбачає їх агрегування, починаючи з центрів
первинного формування елементів витрат (рахунки 8 класу) аж до зведення у
відповідних рахунках синтетичного та аналітичного обліку витрат на рівні
підприємства в цілому. Горизонтальна – забезпечує групування та перерозподіл
витрат (як прямих, так і загальновиробничих) у розрізі окремих об’єктів витрат
(технологічних операцій, видів продукції, робіт, послуг, види діяльності та ін.) з
виходом на комплексні показники собівартості кінцевих результатів процесу
виробництва та господарювання в цілому (рахунки 9 класу) [11].
Згідно П(С)БО 16 «Витрати» витрати відображаються в бухгалтерському
обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.
Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення
зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за
винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу
власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Об'єкт
витрат – продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які
потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат [7].
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Усі витрати підприємства на виробництво й реалізацію продукції,
виражені у грошовій формі, утворюють собівартість продукції, яка виступає
фундаментальним

показником

виробничо-господарської

діяльності

підприємства.
Згідно п. 11 П(С)БО 16 «Витрати», собівартість реалізованої продукції
(робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг),
яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних
загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат [7].
Щодо виробничої собівартості, то це виражені у грошовій формі поточні
витрати підприємства на виробництво продукції, виконання роботи та надання
послуги [10]. Її структура чітко регламентована П(С)БО 16 «Витрати».
Однак, Є. Ю. Шара зазначає, що, втрати від браку та оплати вимушених
простоїв (п. 14 та 15.9 П(С)БО 16 «Витрати» відповідно) не можуть бути ні в
якому випадку включені до собівартості продукції (робіт, послуг) як
розподілені загальновиробничі витрати, тобто ті, що включаються до
собівартості запасів незавершеного виробництва та готової продукції, бо вони
не можуть бути визначені як кошторисні витрати на етапі їх попередньої
оцінки. А тому, якщо такі витрати виникли, їх відразу як нерозподілені
загальновиробничі витрати слід віднести до собівартості реалізації (таблиця 2) [11].
Таблиця 2
Списання втрат від браку та оплати вимушених простоїв [11]
Зміст господарської
операції
Списання втрат від
браку та оплати
вимушених простоїв
на собівартість
реалізації

Кореспонденція рахунків
Дт

Кт
13 «Знос (амортизація) необоротних
активів»
20 «Виробничі запаси»
65 «Розрахунки за страхуванням»
90 «Собівартість реалізації»
66 «Розрахунки за виплатами
працівникам»
685 «Розрахунки з іншими
кредиторами»

Друга методика обліку виробничих витрат на сьогодні передбачає
попереднє

групування

витрат

за

центрами

виникнення).
66

відповідальності

(місцями

В економічній літературі центром відповідальності прийнято вважати
сегмент

(сферу)

діяльності

або

підрозділ

(організаційну

одиницю)

підприємства, в межах якого встановлено персональну відповідальність
керівника за показники діяльності, які він повинен контролювати [3].
Нападовська Л.В. визначає центри відповідальності як фактично існуючі
структурні елементи діяльності на чолі з відповідальним керівником: відділи,
цехи, служби, склади, які характеризуються наявністю випуску продукції,
затрат і доходів [9].
Палій В. Ф. під цим терміном розглядає будь-який підрозділ організації, в
якому контролюються виникнення витрат, отримання доходів, використання
інвестиційних ресурсів [9].
Узагальнюючи вищезазначені підходи, на нашу думку, під терміном
«центр відповідальності» слід розуміти сферу діяльності або окремий сегмент
підприємства,

як

його

структурний

делегованими

повноваженнями

і

елемент,

відповідає

керівник
за

якого

володіє

фінансово-господарські

результати діяльності свого підрозділу. Типи центрів відповідальності
зображено на рисунок 1.
Центр витрат

Центр інвестицій

Центри
відповідальності

Центр доходів

Центр прибутку

Рис. 1. Типи центрів відповідальності [3]
Згідно даного методу обліку витрати закріплюються за керівниками різних
рівнів. Поруч із цим, необхідно здійснювати систематичний контроль за
дотриманням кошторисів за кожною відповідальною особою [3].
У кінці періоду ці витрати в повному обсязі списуються на дебет рахунка
23 «Виробництво», а потім розподіляються між незавершеним виробництвом та
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готовою продукцією пропорційно до обраної бази розподілу (кількість
відпрацьованих

машино-годин,

нарахованої

основної

заробітної

плати

основних виробничих робітників та ін.). Всі нерозподілені постійні виробничі
витрати відразу включаються до собівартості реалізації, тобто списуються в
дебет рахунка 90 «Собівартість реалізації», і впливають на величину
фінансового результату від реалізації звітного періоду [11].
Крім вище зазначених, у вітчизняній практиці, з урахуванням різних
галузей та видів діяльності підприємств, використовують наступні методи
обліку витрат виробництва:
−

за виробами та групами виробів – облік витрат й калькулювання

собівартості проводиться за кожним або кількома виробами чи їх групами;
−

нормативний – передбачає облік нормативних витрат і відхилень

від них, калькулювання собівартості продукції за нормативними (до початку
виробництва) і фактичними (після завершення виробництва) витратами [4].
Однак, варто зазначити, що схема списання загальновиробничих витрат
ґрунтується на використанні поняття нормальної потужності, під якою
розглядають очікуваний середній обсяг діяльності, який може бути досягнутий
за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років чи
операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.
Така методика є дещо недоцільною, оскільки не передбачає урахування такого
звичайного на сьогодні явища, як непередбачувана зміна цін, тарифів та
розцінок [11];
−

позамовний – базується на виконанні окремого замовлення, за яким

відображаються витрати й проводиться калькулювання в індивідуальному і
малосерійному виробництві. Недоліком цього методу виступає необхідність
визначення одиниці (бази), на яку розподіляються загальновиробничі витрати.
Такий розподіл варто здійснювати на основі єдиного показника, який має місце
у будь-якому замовленні;
−

попроцесний – дає змогу охарактеризувати виробничий процес у

підприємствах, що здійснюють масове виробництво однотипної продукції,
тощо [4].
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Таким чином, на основі проведеного дослідження можна зробити висновок
про те, що у сучасних умовах господарювання особливо важливим постає
питання

своєчасної,

повної

та

достовірної

оцінки

фактичних

витрат

виробництва продукції (робіт, послуг), а також втрат, які виникають

на

окремих ділянках виробничої діяльності підприємства. Адже, саме на цих
особливостях базується процес калькулювання собівартості продукції (робіт,
послуг).
Налагодження ефективної системи обліку витрат виробництва сприяє
пошуку або створенню внутрішніх господарських резервів, попередженню
перевитрат та зловживань, збільшенню продуктивності праці, зменшенню
собівартості продукції (робіт, послуг), зростанню рентабельності виробництва і,
як наслідок, збільшенню економічних вигід.
На нашу думку, під виробництвом варто розуміти процес використання
праці, устаткування (капіталу) разом з природними та енергетичними
ресурсами і матеріалами для створення певної продукції (робіт, послуг).
А центри відповідальності слід розглядати як сферу діяльності або
окремий сегмент підприємства, як його структурний елемент, керівник якого
володіє делегованими повноваженнями і відповідає за фінансово-господарські
результати діяльності свого підрозділу.
До основних завдань обліку витрат на виробництво відносять:
−

інформаційне

забезпечення

адміністрації

підприємства

для

прийняття управлінських рішень з урахуванням їх економічних наслідків;
−

спостереження

і

контроль за

фактичним

рівнем

витрат у

співвідношенні з їх нормативними і плановими розмірами з метою виявлення
відхилень і формування економічної стратегії на майбутнє;
−

обчислення собівартості виробленої продукції та відображення в

системі рахунків бухгалтерського обліку.
Крім того, слід зазначити про ряд істотних недоліків наявних методик
відображення підприємствами в обліку витрат виробництва, що зумовлюють
викривлення

справедливої

оцінки

собівартості
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виготовленої

продукції

(виконаних робіт, наданих послуг), а це, в свою чергу, може призвести до
прийняття неефективних управлінських рішень керівництвом підприємства та
зовнішніми користувачами фінансової звітності.
Також виникає необхідність у перегляді зазначеної у П(С)БО 16 «Витрати»
методики стосовно віднесення витрат, пов’язаних із браком та вимушеними
простоями

до собівартості готової продукції. Як зазначалось, такі витрати

доцільніше одразу списувати на рахунок 90 «Собівартість реалізації» у тому
періоді, коли вони мали місце.
Отже, не зважаючи на різноманітність існуючих методик та рівень
дослідженості,

у питанні обліку витрат виробництва залишається ще ряд

суттєвих недоліків, що вимагають вирішення.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ
ТА СОБІВАРТІСТЮ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В
СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Проаналізовано існуючі методи калькулювання та запропоновано модель
управління затратами та собівартістю машинобудівного підприємства, що
містить три популярні методи калькулювання: Target cost, Kaizen cost, Standart
cost.
Ключові слова: затрати підприємства, собівартість, калькулювання, метод
Target cost, метод Kaizen cost, метод Standart cost.

Стабільність

і

розвиток

машинобудівного

підприємництва

на

конкурентному ринку істотно залежать від створення ефективної моделі
управління затратами та собівартістю. Від рівня собівартості залежать
фінансові результати та фінансовий стан діяльності підприємства, темпи
розширення

виробництва.

Для

досягнення

запланованої

ефективності

діяльності, а відтак і конкурентоспроможності, підприємству за умов
обмеженості ресурсів потрібно постійно зіставляти затрати та отримані
результати. Ускладнюється процес управління господарською діяльністю
машинобудівних підприємств ще й тим, що упродовж останніх років
активізувались інфляційні процеси. Тому вирішення проблеми управління
собівартістю продукції з метою зниження затрат на стадіях розробки,
планування, проектування і виробництва є одним із головних засобів
забезпечення

конкурентоспроможності

машинобудівних

підприємств

в

сучасних умовах роботи на споживчому ринку.
Вагомий внесок у розроблення теоретичних та методичних положень
щодо процесу управління затратами зробили такі вітчизняні науковці:
Ф. Бутинець, С. Голов, І. Давидович, О. Кузьмін, О. Мельник, Л. Нападовська,
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В. Панасюк, М. Пушкар, А. Турило, М. Чумаченко, Н. Чухрай та інші. Серед
іноземних науковців, які займались цими проблемами, ґрунтовні наукові праці
належать: О. Бородкіну, К. Друрі, Р. Каплану, Р. Куперу, І. Ліберману,
Дж. Сігелу, Т. Скоуну, Дж. Фостеру та іншим (ДОПИГИВСІМ ІНІЦІАЛИ).
Сьогодні в дослідженнях науковців ще не повністю розкрито завдання
управління затратами, не визначено системи показників оптимальності затрат
за умов динамічного і конкурентного середовища. За таких умов, потребує
подальших

досліджень

проблема

комплексного

оцінювання

затрат

та

калькулювання собівартості продукції саме підприємств машинобудівної
галузі.
В системі управління затратами на машинобудівному підприємстві
факторами управління зазвичай виступають фінансово-економічні показники.
Проте, самі по собі фінансові показники є наслідком, а не керуючими
факторами, за допомогою яких можна змінити рівень затрат машинобудівного
підприємства. До того ж стратегічне управління затратами практично відсутнє,
а оперативне, якщо і є, носить тимчасовий характер. Це стало результатом того,
що зовнішнє оточення підприємств різко змінилося, а внутрішня структура і
принципи управління підприємством залишилися колишніми. У сучасних
умовах це призводить до необхідності вдосконалення організаційної структури,
розробки різних методів по ефективному управлінню собівартістю продукції.
У світовій практиці існують різні методи управління собівартістю
продукції. Всі вони розроблялися в різний час і для підприємств різних галузей,
але мають загальні принципи: системний підхід; управління затратами на всіх
стадіях життєвого циклу виробів; збалансоване поєднання зниження затрат з
високою якістю продукції; недопущення зайвих затрат; впровадження
ефективних методів зниження затрат; підвищення зацікавленості виробничих
підрозділів підприємства в зниженні затрат [1, с. 159].
Для реалізації перерахованих вище принципів повинна функціонувати
комплексна

система

управління

затратами

та

собівартістю

продукції.

Управління собівартістю продукції передбачає виконання всього комплексу
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функцій управлінського циклу, спрямованих на підвищення ефективності
використання виробничих ресурсів на машинобудівному підприємстві.
Виробнича собівартість - це виражені в грошовій формі поточні витрати
підприємства на виробництво промислової продукції. Показник «виробнича
собівартість» промислової продукції є одним із основних економічних
показників машинобудівного підприємства [2,с. 212].
Оптимальна система управлінського обліку і аналізу затрат , що дозволяє
отримувати необхідну обліково-аналітичну інформацію в релевантної формі, є
стратегічним ресурсом підприємства і забезпечує його конкурентними
перевагами за допомогою:
1) мінімізації затрат і підвищення ступеня їх прозорості на основі даних
управлінського обліку і аналізу;
2) інформації,

одержаної

на

основі

управлінського

обліку

по

впровадженню новітніх технологій, що забезпечує потребу в прийнятті
кваліфікованих рішень стратегічної спрямованості.
Система управління затратами та собівартістю продукції машинобудівного
підприємства складається з наступних елементів: прогнозування, планування,
організація робіт, облік затрат, економічний аналіз та контроль затрат [3, с. 95].
Прогнозування собівартості продукції на машинобудівних підприємствах
пов'язано з оцінкою затрат на виробництво і реалізацію продукції при різних
значеннях факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. До факторів
зовнішнього середовища відносяться такі, як вплив економіки і конкуренції,
зміни постачальників і технологій, законодавчі та політичні впливи. До
факторів

внутрішнього

середовища

відносяться

виробництво,

фінанси,

організаційна структура, управління персоналом. Прогнозування собівартості
продукції дозволяє оцінити конкурентну позицію підприємства за традиційною
і нової продукції на різних ринках збуту, визначити можливість досягнення
цільових обсягів виробництва, реалізації та отримання прибутку.
Планування собівартості продукції є важливим елементом системи
управління затратами. Довгострокове планування базується на прогнозах
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собівартості і бере до уваги затрати на науково-дослідні роботи та капітальні
вкладення. Поточні плани виражаються у вигляді бюджетів підприємства,
техніко-економічних показників структурних підрозділів, калькуляцій окремих
видів продукції [5, с. 69].
Організація робіт з управління собівартістю визначає організаційну
структуру та відповідальних осіб, методику формування та місця виникнення
затрат, інформаційні потоки і інструменти їх обробки, терміни надання. На
машинобудівних підприємствах в організаційну структуру системи управління
собівартістю входять економічні і бухгалтерські служби, а також служби, що
формують

собівартість

машинобудівних

виробів

підприємствах

–

конструкторські

існують

положення,

та

виробничі.

що

На

координують

діяльність підрозділів заводу в напрямку зниження собівартості і підвищення
конкурентоспроможності, а також положення з преміювання за основні
результати

діяльності,

економію

матеріалів,

енергоносіїв,

зниження

трудомісткості і т.д.
Основними завданнями обліку затрат на виробництво і калькулювання
собівартості продукції є: формування повної і достовірної інформації про
господарські процеси і результати діяльності підприємства, необхідної для
оперативного

керівництва

та

управління;

облік

фактичних

затрат

на

виробництво продукції і контроль за використанням сировини, матеріальних,
трудових та інших ресурсів; калькулювання фактичної собівартості продукції.
Аналіз та контроль затрат на виробництво продукції включають: оцінку
динаміки і виконання плану за найважливішими показниками собівартості;
оперативний вплив на формування показників собівартості; виявлення і
мобілізацію резервів подальшого зниження собівартості продукції.
Як показав аналіз діяльності багатьох машинобудівних підприємств, на
більшості з них застосовується переважно затратний метод формування
собівартості [4, с. 25]. Однак існують і інші, більш ефективні методи обліку
затрат, спрямовані не лише на облік, але і на управління з метою одержання
максимального прибутку. Дуже часто на машинобудівних підприємствах
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усвідомлення перевитратності відбувається тільки після передачі готового
продукту у виробництво, а не заздалегідь. Для дослідження нами були обрані
різні методи управління затратами, а саме метод Standart сost, метод Target сost,
метод Kaizen сost. Кожен метод може бути використаний вітчизняними
підприємствами машинобудування, але ефективне управління затратами
неможливо без урахування наступних положень:
1) жоден з розглянутих методів і підходів не вважається універсальним
для всіх машинобудівних підприємств;
2) вибір методу залежить від того, які вигоди отримає підприємство у
зіставленні з затратами на його здійснення;
3) вибір методу управління затратами передбачає урахування низки
факторів і завдань, які впливають на його вибір.
Переваги того чи іншого методу і його вибір пов'язаний в першу чергу з
цілями, які ставить перед собою підприємство, в другу чергу – з рядом
факторів, що обмежують даний вибір. Для підприємства, виробляючого
машинобудівну продукцію, найбільш оптимальним є метод Standart сost, що
дозволяє не тільки вести облік затрат, але й ефективно управляти ними. Його
сутність полягає в системі обліку затрат і калькулюванні собівартості на основі
нормативів та щоденного виявлення відхилення від нормативу. Фактичні
затрати

поділяються

на

два

види:

обґрунтовані

існуючими

умовами

виробництва і ті, що відхиляються від стандартів. Природа методу Standart сost
така, що він оперує інформацією всередині чинної системи, забезпечуючи її
всіма необхідними стандартами (нормами і нормативами). При використанні
методу Standart сost здійснюється традиційне ціноутворення: собівартість +
прибуток = ціна. У цьому випадку, на жаль, ніхто не може гарантувати
реалізацію продукції, якщо ціна виявиться вище ринкової. В результаті
підприємство або буде жертвувати значною часткою прибутку, або нести
збитки і реалізовувати продукцію нижче собівартості до тих пір, поки ціна не
впаде нижче змінних затрат, після чого випуск продукції втратить всякий зміст.
Насправді, підприємства, які використовують лише традиційні методи обліку
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витрат, з одного боку, забезпечують собі надійний зв'язок з бухгалтерським
обліком, з іншого боку купують «кота в мішку». Це викликано тим, що
традиційні методи обліку затрат за своєю природою позбавлені можливості
впливати на рівень собівартості продукції. Метод Standart сost не є винятком,
хоча й володіє особливістю коригування собівартості в межах відхилень від
стандартів і їх змін.
Найбільш цілісною концепцією управління є метод Target сost, що
дозволяє здійснювати стратегію зменшення затрат, планувати виробництво,
регулювати витрати і собівартість у цілому. Сутність методу полягає в його
застосуванні на етапі проектування та модернізації продукції. Собівартість в
цьому методі визначається як різниця між очікуваною ринковою ціною і
очікуваним прибутком. У відповідності з методом Target сost собівартість не є
нормативним показником. Тому завдання методу – це розробка продукту,
бюджетна собівартість якого дорівнює цільовій собівартості. Відмінність
методу полягає в розрахунку собівартості продукції, виходячи з прогнозованої
ціни. Метод Target сost володіє безліччю переваг. Він дозволяє створити
продукт з очікуваними споживчими характеристиками і найбільш ймовірною
ціною, сумісний з плануванням прибутку, бюджетуванням, формуванням
центрів відповідальності і різними стратегіями ціноутворення. На відміну від
Standart сost, він допомагає здійснювати стратегію зниження затрат на стадії
проектування. Метод також передбачає, що основна увага зосереджена на
зовнішніх факторах, а не на внутрішніх.
Поряд із методом Target cost у сучасних моделях управлінського обліку
використовується метод Kaizen cost. Вона являє собою процес поступового
зниження затрат на етапі виробництва продукції, в результаті якого досягається
необхідний рівень собівартості і забезпечується прибуток. Обидві системи
мають однакову мету – досягнення цільової собівартості: Target cost – на етапі
проектування нового виробу, Kaizen cost – на етапі виробництва виробів. Якщо
на етапі проектування різниця між бюджетною та цільовою собівартістю
становить до 10 %, то приймається рішення про початок виробництва виробу з
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розрахунком того, що 10 % ліквідують в процесі виробництва методом Kaizen
cost, а виконання завдання заохочується через систему управління персоналом.
В сучасних умовах господарювання машинобудівному підприємству
необхідна ефективна модель управління затратами, що забезпечить досягнення
оптимальної собівартості і отримання прибутку, необхідного для розширення
виробництва. Власне представлення оптимальної моделі управління затратами
на машинобудівному підприємстві зображено на рисунок 1.
Методи обліку затрат Target cost, Kaizen cost і Standart cost дозволяють
організовано, цілеспрямовано і оперативно реагувати на позитивні і негативні
зміни собівартості, здійснювати політику зниження затрат, раціонально
інвестувати кошти в нові продукти, координувати дії багатьох людей. Ці
методи можуть співіснувати в рамках одного підприємства, в єдиній
комплексній моделі управління, так як вони мають єдину мету.
9
9

Target сost:
управління затратами по кожній моделі;
участь виробничого відділу.

Kaizen сost
9 участь
конструкторського
відділу;
9 гурток контролю якості.

Standart cost:
9 центри відповідальності;
9 управління
невідповідностями.

Рис.1. Модель управління затратами на
машинобудівному підприємстві

Таким чином, оптимальна модель управління затратами та собівартістю
на

машинобудівному

підприємстві

може

складатись

із

впорядкованої

послідовності методів: Target сost (етап проектування – стратегічне управління
затратами

для

досягнення

цільової

собівартості);

Standard

сost

(етап

виробництва – облік затрат і оперативне управління собівартістю); Kaizen сost
(етап виробництва – локальний пошук прихованих джерел зниження
собівартості).
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
В даній статті розглянуто особливості обліково-аналітичного забезпечення
як засобу управління фінансовою діяльністю вищих навчальних закладів.
Визначено мету, завдання, об’єкти обліково-аналітичного забезпечення ВНЗ.
Проаналізовано здійснення фінансової діяльності у ВНЗ за використання
обліково-аналітичного забезпечення.
Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, мета обліково-аналітичного
забезпечення,

об’єкти

обліково-аналітичного

діяльність.
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забезпечення,фінансова

В сучасних умовах розвитку ефективність і результативність діяльності
бюджетних установ, зокрема вищих навчальних закладів, все більшою мірою
визначається рівнем інформаційного та аналітичного забезпечення управління.
Це в основному стримується недостатнім розвитком облікової та аналітичної
функцій управління, недосконалістю обліково-аналітичного забезпечення
прийняття управлінських рішень. Удосконалення бухгалтерського обліку та
системи обліково-аналітичного забезпечення покликане сприяти підвищенню
обґрунтованості управлінських рішень щодо стратегічного розвитку вищих
навчальних закладів. Однак, практика показує, що бухгалтерський облік та
аналіз не утворюють цілісну систему і не відповідають вимогам управління. У
теорії та на практиці обліково-аналітичне забезпечення орієнтоване на
виконання функцій звітності. Обслуговуюча функція обліку та аналізу
користувачів інформації та суб’єктів прийняття рішень недостатньо розвинута.
Не розроблено теоретико-методологічні підходи до створення інтегрованої
системи обліково-аналітичного забезпечення управління вищим навчальним
закладом.
Особливості обліково-аналітичного забезпечення як засобу управління
фінансовою діяльністю досліджували такі вчені, як: А.М. Бєлов, М.Т. Білуха,
С.Ф. Голов, Г. Г. Кірейцев, С.О. Левицька, С.В. Свірко, М.Г. Чумаченко.
Сучасні умови господарювання висувають нові вимоги до системи
управління діяльністю вищих навчальних закладів, які повинні, з одного боку,
бути адаптованими до змін зовнішнього середовища, з іншого – сприяти
забезпеченню

проведення

необхідних

змін.

Розв’язати

таке

завдання

неможливо без удосконалення обліково-аналітичного забезпечення, яке не
відповідає вимогам управління і зорієнтоване на внутрішньо-системні потреби,
розв’язання задач внутрішньо-системного характеру. Загальносистемні задачі
залишаються поза полем зору системи обліку, за винятком фінансовогосподарської діяльності.
Обліково-аналітичне забезпечення слід розглядати як систему, яка має
свою місію, структуру, складові елементи, механізми реалізації місії. Основне
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його призначення - сервісне обслуговування системи управління, яке
здійснюватиметься

шляхом

реалізації

певних

функцій

(інформаційної,

забезпечуючої, контрольної, регулювання господарських відносин тощо).
Обліково-аналітичне забезпечення в економічній літературі розглядається
як система способів реалізації функцій, форма регулювання економічних
відносин.

Такий

підхід

до

розкриття

сутності

обліково-аналітичного

забезпечення вимагає забезпечення діалектичної єдності форми та змісту. Це
можливо досягти шляхом виконання обліково-аналітичним забезпеченням
функцій орієнтованих на досягнення цілей загальносистемного характеру.
Обліково-аналітичне забезпечення повинне бути головним елементом
інформаційної системи управління ВНЗ. Цього вимагає швидка зміна
економічного середовища та існуюча система управління. При формуванні
системи обліку та аналізу потрібно дотримуватися певних вимог (рисунок1).
Вимоги до формування системи обліку та аналізу:
зорієнтованість обліково-аналітичного забезпечення на вимоги системи
управління ВНЗ;
раціональне поєднання загально- та внутрішньо-системних функцій обліковоаналітичного забезпечення;
забезпечення пріоритетності загальносистемних функцій над внутрішньосистемними;
базування на центрах відповідальності, стратегіях, процесах;
враховування особливостей типів структур і систем управління.

Рис.1. Вимоги до формування системи обліку та аналізу сучасного ВНЗ
Щодо сутності обліково-аналітичного забезпечення фінансової діяльності
вищих навчальних закладів, то – це реєстрація з достатнім рівнем аналітики
обліку господарських операцій, які формують доходи, видатки (витрати),
фінансові

результати

діяльності

державних

ВНЗ,

впливаючи

на

результативність використання отриманих (залучених) цільових коштів; процес
вивчення даних фінансової звітності задля оцінки їхнього фінансового стану і
результатів діяльності в минулому та прогнозування рівня фінансової стійкості
в майбутньому. Основною метою обліково-аналітичного забезпечення вищих
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навчальних закладів є отримання оперативної, об’єктивної та аналітичної
інформації за операціями, що формують рівень фінансової стійкості, у
поточному періоді й на перспективу; оцінці досягнутого рівня за попередні
періоди функціонування навчальних закладів, прогнозування її рівня в
майбутньому, а відтак, попередження та зниження невизначеності, пов’язаної з
прийняттям

управлінських

рішень

щодо

раціонального

використання

фінансових ресурсів [1, с. 55].
Окрім цього, підвищення якості обліково-аналітичного забезпечення
фінансової

діяльності

вищих навчальних закладів повинно здійснюватися

виключно в рамках Національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку державного сектору, які набрали чинності з 1 січня 2015 року,
Конституції України, законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науковотехнічну діяльність» та інших нормативно-правових актів. Важливим моментом
є дотримання основного принципу державної політики у сфері вищої освіти,
який передбачає міжнародну інтеграцію та інтеграцію системи вищої освіти
України у європейський освітній простір, за умови збереження і розвитку
досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи.
Важливим в організації обліково-аналітичного забезпечення є виділення
об’єктів обліку. Господарська практика підтверджує необхідність виділення
таких об’єктів обліку й аналізу, як: центри відповідальності, стратегії, цілі,
процеси, чинники зовнішнього конкурентного середовища [2, c. 376].
Сучасна

методологія

виділяє

два

блоки

облікового

механізму:

управлінський і фінансовий. Такий підхід є обгрунтованим і забезпечує
раціональне

поєднання

свободи

дій

вищих

навчальних

закладів

і

централізованого керівництва шляхом організації обліку та фінансової
звітності.
Доцільно буде сформувати єдину обліково-аналітичну систему, що
об’єднуватиме відображення інформації, яка надходить з різних джерел та
забезпечить не лише формування усіх фінансових і не фінансових показників
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про внутрішні процеси й зовнішнє середовище ВНЗ, а й скоординує
інформаційні потоки, зуміє пов’язати різні види інформації, представить їх у
вигляді інтегрованої звітності. Центральне місце у цій системі займатиме
облікова політика, яка має управлінську спрямованість, тобто її метою є
досягнення ефективності управління обліковими та аналітичними процесами,
вибір оптимальної системи управління процесами діяльності для досягнення
оперативних і стратегічних цілей, а також контроль за цільовим використанням
фінансових ресурсів забезпечить якісне кошторисне планування та складання
звітності.
Тому можна стверджувати, що досягнення високих кінцевих результатів
діяльності державних вищих навчальних закладів залежить

від належним

чином налагодженої системи обліку. Виступаючи основою раціонального
використання ресурсів, ця система, безумовно, забезпечує їх економію та
служить підґрунтям для надання освітніх послуг високої якості. Проте облікові
дані одночасно є вихідною інформаційною базою, що виступає основою для
планування й прогнозування. У комплексі обидві функції управління (облік і
планування) у поєднанні з аналізом послужать оптимізаційним цілям, що дасть
змогу уникнути цілої низки ризиків, особливо пов'язаних зі встановленням
обґрунтованих обсягів діяльності та фінансування.
В контексті обліково-аналітичного забезпечення

навчальних закладів

ключовою складовою виступає сума власного капіталу. До складу якого
входить:

фонд

у

необоротних

активах,

швидкозношуваних предметах, фонд

фонд

у

малоцінних

та

у фінансових інвестиціях, результат

виконання кошторису за загальним фондом, результат виконання кошторису за
спеціальним фондом, результат переоцінок. Він повинен відповідати величині
використовуваних вищим навчальним закладом активів, підтверджувати їх
незалежність від зовнішніх джерел фінансового забезпечення. На сучасному
етапі розвитку вищої освіти України фінансове забезпечення діяльності вищих
навчальних закладів з державного бюджету значно скорочується і досить часто
поряд

із

нераціональним

використанням
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призводить

до

виникнення

негативного фінансового результату виконання кошторису за загальним
фондом. Це, своєю чергою, обмежує можливості вищих навчальних закладів в
реалізації їхніх основних функцій та зменшує величину власного капіталу
[3, с 286].
На відміну від результату виконання кошторису за загальним фондом,
результат за спеціальним фондом залежить від цілеспрямованої та ефективної
діяльності вищих навчальних закладів у сфері надання додаткових послуг.
Важливо,

що

кошти,

отримані

як

плата

за

навчання,

підготовку,

перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх послуг,
не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів .
З розвитком теорії процесів та з реалізацією її механізмів посилюється
значущість управлінського обліку. Управління процесами та обліковоаналітичне забезпечення взаємопов’язані. Останнє повинно бути адаптоване до
системи управління процесами. Таким чином, існуюче обліково-аналітичне
забезпечення необхідно удосконалювати з урахуванням вимог зовнішнього
конкурентного середовища та системи менеджменту. Результативність будьякої організаційної системи залежить як від рівня збалансованості її основних
підсистем, так і здатності управління реалізувати сформований потенціал.
Обліково-аналітичне забезпечення як інформаційне доцільно розглядати в
якості функціональної підсистеми управління. При цьому цільова інформаційна
програма задається обліково-аналітичному забезпеченню як загальним, так і
функціональним методом управління. В сучасних умовах з метою забезпечення
«виживання» вищих навчальних закладів в перспективі та забезпечення їх
ефективного функціонування в конкурентному середовищі виникає об'єктивна
необхідність формування системи управління, зокрема обліково-аналітичного
забезпечення, адекватного вимогам зовнішнього середовища. У зв’язку з цим
фінансовий

облік

повинен

створювати

необхідні

умови

і

формувати

інформаційну базу для управління затратами та фінансовими ресурсами
[4, c. 312].
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Слід зазначити, що наявність інформації про стан зовнішнього та
внутрішнього середовищ навчального закладу та процеси, які відбуваються у
ньому,

є

одним

з

визначальних

чинників

формування

ефективної

системи управління фінансовими ресурсами вищих навчальних закладів.
З цією метою у вищих навчальних закладах має бути побудована
ефективна система інформаційного забезпечення, яка повинна забезпечувати
користувачів достовірною, своєчасною, повною і доречною, об’єктивною,
оперативною, спрямованою на певного споживача, ідентичною (у разі її
надходження з різних джерел) інформацією, яка б забезпечувала економію часу
для споживачів інформації та сприяла прийняттю найоптимальнішого варіанта
управлінського рішення в процесі забезпечення та використання фінансових
ресурсів.
Побудова ефективної системи інформаційного забезпечення вищих
навчальних закладах неможлива без наявності таких складових, як наявність
устаткування або засобів документування; загальної інформаційної бази даних
вищих навчальних закладів, забезпечення доступу до будь-якої інформаційної
бази за межами закладу, налагодженої системи зв’язків, відповідного кадрового
забезпечення, системи документообігу, номенклатури справ.
Вдосконалення

системи

обліково-аналітичного

забезпечення

вищих

навчальних закладів, доцільно здійснювати в сукупності усіх чинників, які
мають прямий чи опосередкований вплив на фінансове становище вищих
навчальних закладів.
Інформаційні ресурси, які надходять у вищі навчальні заклади, повинні
оброблятись, фільтруватись, систематизуватись, аналізуватись у відповідних
підрозділах.

Для

цього

потрібно

забезпечити

працівників

засобами

документування та відповідним устаткуванням (персональні комп’ютери,
телефони з підключенням до корпоративної мережі зв’язку), друкованими
фаховими виданнями, законами та нормативними документами. Створення
загальної інформаційної бази даних вищих навчальних закладів надасть
85

можливість

забезпечити

доступ

усіх

можливих

користувачів

до

комп’ютерних інформаційних систем, адаптованих до вищих навчальних
закладів [3, c. 285].
Отже, в сучасних економічних умовах зміни в організації бухгалтерського
обліку не сприяють покрашенню інформаційного забезпечення управління.
Здебільшого, в сучасних умовах обліково-аналітична система не відповідає
вимогам управління. Ефективне управління фінансовими ресурсами вищих
навчальних

закладів

неможливо

здійснювати

без

створення

обліково-

аналітичної системи, що досягається шляхом удосконалення комплексу
організаційно-технічних засобів, серед яких є забезпечення устаткуванням, та
засобами документування, створення загальної інформаційної бази даних, а
також проведення ефективного фінансового аналізу. Комплекс заходів,
спрямованих на вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення, приведе
до формування гнучкого, адаптованого до процесів та змін, що відбуваються у
зовнішньому

та

внутрішньому

середовищах,

механізму

управління

фінансовими ресурсами вищих навчальних закладів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА
В статті викладено основні положення організації обліку матеріальних
затрат

підприємств

складського

господарства

в

сучасних

умовах

господарювання. Виокремлено основні вимоги до формування інформаційної
системи управління матеріальними затратами.
Ключові слова: матеріальні затрати, облік, облікова політика, принципи
обліку, графік документообороту.
Постановка проблеми. Успішний економічний розвиток будь-якого
підприємства залежить від ефективного використання і перерозподілу
виробничих та фінансових ресурсів у процесі господарської діяльності, а також
від оптимального рівня затрат на виробництво. Ефективне управління
господарською діяльністю забезпечується шляхом отримання даних про
господарські процеси. Таку інформацію забезпечує система бухгалтерського
обліку.
Важливим об’єктом обліку є матеріальні затрати, які виступають однією із
складових собівартості продукції. У підприємствах складського господарства
собівартість виробленої продукції (наданих послуг) складають затрати
основних та допоміжних виробництв (центрів відповідальності). Тому, для
стабільного

функціонування

господарюючого

суб’єкту

та

отримання

сфери

складського

прибутку
господарства

управлінню
необхідна

інформація про хід виробничих завдань, яка фіксується у різних формах
фінансової та статистичної звітності, необхідні оперативні та аналітичні дані
про затрати ресурсів в окремих підрозділах основного та допоміжного
виробництва підприємства.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Порядок обліку використання
матеріальних ресурсів та відображення їх споживання детально розглядалися
багатьма вітчизняними економістами та знайшли відображення в їх наукових
розробках: І.О.Бланка, М.І.Бондаря, Ф.Ф.Бутинця, О.С. Гавриловського,
Є.В.Мниха,

І.М.Павлюка,

М.Г.Чумаченка,

а

також

В.В.Сопка,

Н.М.Ткаченко,

зарубіжних

авторів:

В.Г.Федоренка,

Х.Андерсон,

С.Барнес,

М.Ф.Ван Бреда, Б.Нідлз, Д.Колдуелл, В.Ф.Палій, А.Д.Шеремет та ін. Однак,
окремі

питання

стосовно

організації

обліку

матеріальних

затрат

на

підприємстві недостатньо досліджені.
Формулювання цілей статі. Метою дослідження є розробка рекомендації
щодо удосконалення організації обліку та посилення контрольних функції
системи менеджменту за матеріальними затратами підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід країн із ринковою
економікою на практиці управління засвідчив, що обліково-аналітична система
являє

собою

поєднання

оперативного

управлінського

обліку

з

його

оперативним аналізом, оскільки управлінський облік призначений для
глибшого аналізу, ніж систематизація записів на рахунках.
Оскільки жоден вид інформації окремо від інших не може бути базою для
прийняття ефективних управлінських рішень, то управлінський облік і є тією
системою, яка накопичує інформацію з різних джерел, “фільтрує” інформаційні
потоки та формує інформаційне забезпечення відповідно до чітко визначених
потреб управління затратами на різних його рівнях. При цьому важливе
значення має розвиток сучасних комунікаційних технологій, які дають
можливість

опрацьовувати

велику

кількість

внутрішньої

і

зовнішньої

інформації, створюючи інформаційну систему підприємства. Модель такої
інформаційної

системи

залежить

від

завдань

управління,

форми

(централізованої чи децентралізованої) та структури організації підприємства,
повноважень і рівня відповідальності керівників різних підрозділів (секторів,
ділянок тощо), від ефективності діяльності маркетингових та моніторингових
структур, зовнішніх чинників, що впливають на діяльність підприємства, рівня
комп’ютеризації обліку.
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Отже, необхідною передумовою ефективності управління матеріальними
затратами на підприємстві є інтеграція всіх його функцій, які здійснюються
різними службами підприємства (бухгалтерією, плановим, виробничим та
іншими відділами). Лише координуючи їх роботу, бухгалтерська служба здатна
забезпечити необхідною інформацією систему управління. Очевидно, що така
інформаційна система не може створюватися тільки в межах бухгалтерського
обліку.
Ефективність господарювання підприємств багато в чому залежить від
правильно сформованої облікової політики. Тому слід зазначити, що на
формування облікової політики на базовому підприємстві, крім названих вище
факторів, також впливає і форма організації бухгалтерського обліку на
підприємстві.
Потреба у формуванні облікової політики виникає в умовах господарської
самостійності підприємства. Офіційне її запровадження зумовлене процесами
реформування національної системи бухгалтерського обліку відповідно до
вимог ринкової економіки шляхом гармонізації його з міжнародними
стандартами. З метою сприяння успішної діяльності підприємство самостійно
розробляє систему внутрішньої

звітності, головною метою якої є надання

керівництву відповідної інформації щодо рівня прибутковості (підприємства в
цілому, конкретного підрозділу певної продукції або груп продуктів); рівня
затрат (підприємства в цілому, конкретного підрозділу, певної продукції або
груп продуктів); зіставлення показників за різні періоди та між фактичним
виконанням і плановим завданням [4].
На організацію обліку матеріальних затрат істотно впливають ступінь
спеціалізації підприємства і масовість випуску продукції. Значний вплив на
постановку бухгалтерського обліку має технологічна система управління, що
об’єднує всі сторони виробничо-господарської діяльності підприємства та
забезпечує його ефективне функціонування за всіма рівнями ієрархії. Вона
інтегрує всі рівні організаційної структури управління підприємством, під якою
розуміється

впорядкована

сукупність
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органів

керівників

діяльністю

підприємства на основі підсистеми лінійного керівництва. Підсистема лінійного
керівництва визначає закріплення за кожним підрозділом керівника, що веде до
необхідності впровадження внутрішньовиробничого господарського обліку і
побудови раціональної системи обліку матеріальних затрат по місцях їх
виникнення і центрах відповідальності[2].
Слід зазначити, що застосування типових форм первинного обліку дає
можливість здійснювати облік і контроль за надходженням та оприбуткуванням
матеріальних цінностей, оформлювати приймання матеріальних цінностей, які
мають кількісні та якісні розбіжності з даними супровідних документів
постачальника, здійснювати контроль за додерженням встановлених лімітів
відпуску матеріалів на виробничі потреби, обліковувати рух матеріалів на
складі, здійснювати контроль за відхиленням фактичного залишку матеріалів
від встановлених норм запасу, а також сигналізувати про відпуск матеріалів
понад встановлений ліміт або про заміну матеріалів.
Крім перелічених оперативних завдань обліку, застосування типових форм
дає можливість розмежувати повноваження та відповідальність осіб, задіяних в
процесі обліку матеріальних затраті створити облікову політику підприємства в
частині матеріальних затрат.
Для успішного функціонування внутрішньогосподарської звітності в сфері
обліку матеріальних затрат

варто насамперед, на наш погляд,

розробити

форми звітності та методику їх підготовки, визначити терміни подання,
встановити взаємозв'язки з процедурами оцінювання, прогнозування та
планування господарської діяльності.
Необхідним при цьому є складання графіка документообігу, в якому
передбачались би виконавці вихідної інформації та строки підготовки форм
внутрішньої звітності.
Для організації обліку понесених матеріальних затрат на підприємствах
складського господарства використовуються лімітно-забірні карти[7]. В
економічній літературі описується декілька форм та порядків застосування
лімітно-забірних карт. Це, зокрема, стосується кількості рядків (однорядкові,
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багаторядкові, або разові чи нагромаджувальні), періодичності використання
(тиждень, декада, місяць, квартал).
Після впровадження національних стандартів у підприємства з’явилися
альтернативні варіанти вибору методів оцінки та обліку окремих статей
фінансової звітності: амортизації основних засобів та нематеріальних активів,
методу списання виробничих запасів, затрат на виробництво та калькулювання
собівартості, резерву сумнівних боргів тощо. Кожне підприємство обирає з цих
методів той, що дозволяє максимально точно розкрити його фінансовий стан.
Для

обліку

транспортно-заготівельних

матеріальні затрати,

затрат,

що

відносяться

на

в обліковій політиці підприємств необхідно відкриття

окремого субрахунку, оскільки у відповідності до вимог П(С)БО 9 вони
включаються до складу первісної вартості запасів[3]. Інші затрати, що входять
до первісної

вартості запасів, придбаних у постачальника, щомісяця

відносяться на вартість придбаних запасів.
Оцінка запасів та відображення її у бухгалтерському обліку здійснюється
за найменшою з двох: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. При
цьому

визначаємо,

що

оцінку

незавершеного

виробництва

необхідно

здійснювати за нормативними затратами. Дана оцінка полягає у застосуванні
норм затрат на одиницю незавершеного виробництва, які встановлені
підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці,
виробничих потужностей і діючих цін.
Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до
фактичних норми затрат і ціни повинні регулярно у нормативній базі
перевірятися і переглядатися. Але при цьому основним критерієм при виборі
того або іншого методу обліку по елементам облікової політики для кожного із
них повинна бути економічна ефективність, оскільки від встановлених методів
обліку залежить не тільки об’єктивність і точність розкриття інформації у
фінансовій звітності, а і величина чистого прибутку.
Отже, базою для формування інформаційного забезпечення управління
матеріальними затратами є оперативний (оперативно-технічний), статистичний
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та

бухгалтерський

облік

як

складові

системи

господарського

обліку

підприємства[5]. Саме, в цьому середовищі формується управлінський облік,
який традиційно називається обліком тільки через те, що основним його
джерелом є облікова інформація.
Слід зазначити, що доволі важко провести межу між бухгалтерським та
управлінським обліком, оскільки вони постійно взаємодіють і доповнюють
один одного. Останній виходить за межі власне бухгалтерського обліку і може
використовувати не тільки бухгалтерську, а й нормативно-довідкову, планову,
економічну, аналітичну, технічну та іншу інформацію.
Якщо оперативний облік і аналіз є базою для прийняття оперативних
тактичних рішень, то фінансовий облік є базою ретроспективного аналізу і
прийняття стратегічних управлінських рішень. На практиці види обліку й
аналізу взаємодіють.
Обліково-аналітична система визначає джерела інформації, порядок
формування

облікової

та

аналітичної

інформації

про

затрати,

які

використовуються в подальшому для прийняття управлінських рішень
керівництвом

підприємства.

До

інформаційної

системи

управління

матеріальними затратами ставлять такі вимоги: відповідність інформації
потребам управління; забезпечення мінімальним, але достатнім обсягом
інформації для прийняття виважених управлінських рішень; забезпечення
оперативного реагування на відхилення; достовірність інформації; регулярність
інформації для простеження динаміки; багатоваріантність інформації для
розгляду альтернативних рішень; результативність інформації, яка полягає у
зіставленні результатів із затратами; комплексність та наочність інформації.
Висновки. Отже, система управління матеріальними затратами – це процес
цілеспрямованого формування затрат щодо їхніх видів, місць та носіїв.
Інформаційним

забезпеченням

цієї

системи

є

сукупність

даних,

які

отримуються в результаті організації, планування, обліку контролю та аналізу
затрат підприємства і служать основою їх регулювання.
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Впровадження

управлінського

обліку

як

системи

інформаційного

забезпечення управління затратами на підприємствах України супроводжується
багатьма проблемами. Насамперед, це стосується відсутності одностайності
думок вітчизняних науковців щодо його сутності, методів та прийомів. Тому
необхідно розробити нові методичні рекомендації щодо впровадження
управлінського обліку на підприємстві, які б враховували наявну практику й
результати наукових досліджень щодо зазначених проблем.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗОВНІШНІЙ АУДИТ ДОХОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА:
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
У статті досліджено теоретичне значення та сутність зовнішнього аудиту,
аналізу доходів від діяльності підприємства.
Ключові

слова: дохід

підприємства, зовнішній аудит

прибутку

підприємства, завдання аудиту доходів підприємств, основні проблемами
аудиту доходів.
В наш час не має жодної організації чи підприємства, яке б не ставило на
меті отримати дохід та досягнути максимального прибутку. Всі організації та
підприємства, які існують в наш час виробляють продукцію, надають послуги,
виконують роботи, які потім реалізовуються на внутрішньому ринку та
отримують дохід. Отож дана тема дослідження є актуальною.
Найважливіший показник роботи підприємства – обсяг і характер
прибутку за кожен період його діяльності. Тому правильне визначення доходу
та своєчасне відображення його в бухгалтерському обліку зумовлює
актуальність обраного напряму дослідження.
Питанням дослідження зовнішнього аудиту доходів приділяли значну
увагу вітчизняні вчені економісти як Ф.Ф.Бутинець, В.Ф.Голов, Г.М.Давидова,
М.В.Кужельний, М.В.Мельник, В.Я.Савченко, В.О.Шевчук, Л.М.Янчева та
багато інших. Однак питання зовнішнього аудиту потребує подальшого
дослідження.
Згідно з П(с)БО № 15 (п.4) доходи – це збільшення економічних вигод у
вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до
зростання власного капіталу, за винятком зростання капіталу за рахунок
внесків власників. Не визнаються доходами: суми податків на додану
вартість, акцизів, інших податків і обов‘язкових платежів, що підлягають
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перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів; сума надходжень за
договором комісії, агентcьким та іншим аналогічним договором на користь
комітента тощо; сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); сума
завдатку під заставу або на погашення позики, якщо це передбачено
відповідними угодами; надходження, що належать іншим особам [1].
Для позитивних результатів господарювання підприємства, збільшення
стану прибутковості, зберігання та збільшення його ресурсів є потрібним
для налагодження процесу управління, найбільш важливим елементом якого
стає зовнішній аудит. Адміністрація товариства
проектування

та

фактичне

впровадження

несе

відповідальність за

середовища

бухгалтерського

обліку та внутрішнього аудиту на підприємстві.
Питання

дослідження

аудиту

доходів

за

видами

діяльності

на

підприємствах є дуже важливим і актуальним в наш час. Це пов’язано з тим, що
з розвитком ринкових відносин та відносної стабілізації в економіці країни
господарюючі суб’єкти почали окрім основної діяльності інвестувати вільні
активи в фінансову та інвестиційну діяльність. Метою такої діяльності
підприємства є отримання доходу. Фінансові результати відображають мету
підприємницької діяльності; її доходність і є вирішальними для підприємства.
Окрім його керівництва і колективу, вони цікавлять вкладників капіталу
(інвесторів), кредиторів, державні органи, в першу чергу фіскальну службу.
Під час проведення аудиту доходів та формування і використання
прибутку підприємств основними джерелами інформації для аудитора є:
елементи облікової політики суб'єкта господарювання з питань доходів;
записи в первинних документах з обліку доходів, на основі яких формується
чистий

прибуток

підприємства;

облікові

документи

(рахунки-фактури,

товарно-транспортні накладні, договори купівлі-продажу, платіжні вимоги,
платіжні

доручення,

довідки

бухгалтерії),

які

використовують

для

відображення в обліку операцій з формування прибутку підприємства; акти,
аудиторські висновки та інша документація, яка була відображена в минулих
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періодах; звітність, що узагальнює результати аудиту; законодавчі акти та
інші нормативні документи [2, c.176].
Завдання

аудиту

доходів

підприємств

полягають

в

отриманні

впевненості в тому що: доходи одержані за результатом дійсних операцій у
процесі діяльності; відображені у звітності доходи відповідають інформації,
узагальненій

на

відповідних

рахунках

бухгалтерського

обліку; доходи,

відображені на рахунках бухгалтерського обліку, підтверджені відповідними
первинними документами на відвантажену продукцію та надані послуги;
доходи відображені у відповідному періоді; доходи висвітленні в примітках
до фінансової звітності належним чином.
У процесі аудиторської перевірки доходів аудитору доцільно здійснити
аналіз підприємства за такими напрямами: аналіз облікової політики
підприємства та її доцільність; перевіряється, чи відбулись зміни в обліковій
політиці підприємства; умови визнання доходів; аналізується методика
утворення чистого прибутку підприємства; аналіз звітності та її показників;
ведення окремого обліку доходів та основної документації, на основі якої
ведеться облік доходів [3, c.177].
В процесі перевірки доходів аудитор повинен звернути увагу на:
- виконання показників фінансового плану;
- визначати відхилення фактичної суми доходів від планової і від суми
доходів відповідного періоду минулого року;
- аналізувати зміни в їх структурі та визначати їх причини;
- проводити кількісний вимір факторів, що вплинули на зміну суми
доходів;
- виявляти невикористані підприємством резерви за збільшення суми
доходів;
- оцінювати

співвідношення

доходів

та

витрат

через

порівняння

показників доходності та витратності;
- для порівняльного аналізу визначає динаміку відносних показників
доходності та оцінювати їх рівень по підрозділам підприємства.
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Основними проблемами аудиту доходів за видами діяльності є високий
ризик

наявності

недостовірної

інформації,

недостатньо

ефективне

використання сучасної практики та наукових розробок, відсутність досконалої
методики складання робочих аудиторських документів, яка була б закріплена
законодавством України.
Важливою

якісною

характеристикою

інформації

щодо

фінансових

результатів є повнота інформації, яка в Україні найчастіше стає причиною
викривлення звітності. При перевірці правильності відображення доходів і
фінансових результатів аудитору необхідно впевнитися, що при складанні Звіту
про фінансові результати підприємство виконало основні вимоги до річних
звітів:
- всі операції повинні бути зареєстровані;
- всі операції повинні бути зареєстровані та представлені належним чином;
- зареєстровані операції повинні відповідати реальності;
- занесені в правильний період;
- правильно оцінені;
- занесені у відповідний рахунок;
- правильно представлені в річних звітах.
У процесі підтвердження достовірності інформації звіту з фінансових
результатів, який здійснюється аудитором під час перевірки фінансової
звітності, можуть виникнути три ситуації, коли: інформація, зафіксована у звіті,
відображає

реальний результат від фінансово-господарської

діяльності;

інформація у звіті викривлена без наміру, тобто через помилки в обліку,
неправильне тлумачення законів, невірну інтерпретацію господарських фактів і
з інших причин; інформація у звіті викривлена через неправильне її
відображення працівниками підприємства з попереднім наміром, тобто шляхом
застосування дій, спеціально підготовлених для викривлення певної інформації.
З метою запровадження методу організації аудиту доходів і фінансових
результатів, а також кількості необхідних аудиторських процедур, аудитор
проводить тестування внутрішнього контролю і системи бухгалтерського
обліку.
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Після визначення суттєвості групи доходів і встановлення оцінки системи
внутрішнього контролю й бухгалтерського обліку аудитор вирішує, які групи
доходів він перевірятиме та із застосуванням якого методу організації
перевірки (суцільний, вибірковий, комбінований).
Під час складання програми аудиту доходів аудитор повинен запланувати
аудиторські процедури, які б дозволили йому встановити об’єктивну істину і
щодо таких тверджень:
- доходи одержані за результатом дійсних операцій у процесі діяльності;
відображені у звітності доходи відповідають інформації, узагальненій на
відповідних рахунках бухгалтерського обліку;
- доходи відображені на рахунках бухгалтерського обліку, підтверджені
відповідними первинними документами на відвантажену продукцію та надані
послуги;
- доходи відображені у відповідному періоді;
- доходи висвітленні в примітках до фінансової звітності належним чином.
Аудитор

повинен

подати

правлінню

акціонерного

товариства

аудиторський висновок про результати аудиту фінансової звітності. Одночасно
правлінню подає свій висновок і ревізійна комісія.
При проведенні аудиту необхідно звернути особливу увагу на наявність
акту ревізійної комісії. Адже, як засвідчує практика, бувають випадки, коли
акти перевірок ревізійної комісії відсутні. А за наявності вони інколи
обмежуються вказівками на незначні порушення й фіксацією результатів
поверхового аналізу фінансово-господарської діяльності за звітний рік.
Таким чином, шляхи вдосконалення аудиту обліку доходів за видами
діяльності в умовах національних і міжнародних стандартів з урахуванням
вітчизняної практики та міжнародного досвіду:
1. фінансова звітність узагальнює і систематизує інформацію про
діяльність підприємств і є матеріалом для всебічного аналізу з метою прийняття
ефективних управлінських рішень. Правильні висновки про діяльність
підприємства можна зробити лише за наявності достовірної фінансової
звітності, що передбачає проведення якісного та об’єктивного аудиту.
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2. Враховуючи те, що система аудиту в Україні знаходиться у процесі
розвитку та вдосконалення, виникає необхідність у створенні системи
контролю його якості. Сьогодні якість вітчизняного аудиту взагалі й аудиту
фінансової звітності зокрема викликає багато нарікань: методика перевірки
залишається недосконалою і не повністю враховує сучасні наукові надбання,
що мають бути покладені в основу розвитку аудиторської практики.
3. Методи вибіркової перевірки використовуються аудиторами як для
оцінювання системи внутрішнього контролю, так і для аудиторських процедур
по суті. З метою тестування контролю вибірка застосовується для оцінювання
рівня відхилень, а отже, ефективності процедур контролю. Фактично усі
незалежні аудиторські перевірки базуються на вибіркових перевірках. Останні
дають змогу аудиторам робити висновки за дослідженням лише часткових
операцій та подій, здійснених підприємством-клієнтом. Детальний аудит, що
потребує експертизи всіх операцій, властивий ранній стадії розвитку аудиту,
але, оскільки підприємства зростали в розмірах, обсяг операцій став завеликий
для суцільних перевірок, щоб бути рентабельним. З цієї причини аудитори
почали

визнавати

важливість

політики

та

процедур

контролю

для

попередження й виявлення суттєвих помилок і невідповідностей, і аудит
розвинувся від деталізованого до вибіркового.
4. У Законі України «Про аудиторську діяльність» [5] навіть не згадується
про порядок складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського
досьє. У міжнародних аудиторських стандартах також немає положення щодо
ведення

аудиторських

робочих

документів

і

методика

їх

складання

зарубіжними аудиторськими фірмами має конфіденційний характер[5].
5. У МСА 230 «Документація» вказується, що «Аудитор повинен
документально оформити інформацію, яка є важливою з огляду формування
аудиторських доказів на підтримку аудиторської думки, а також доказів того,
що аудиторська перевірка виконувалася у відповідності з МСА» [7, с. 357].
6. Удосконалення законодавства України у сфері зовнішнього аудиту.
Необхідність запровадження сучасної прогресивної форми контролю – аудиту.
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На нашу думку, першочерговим завданням для розбудови ефективної системи
зовнішнього аудиту в Україні має бути здійснення заходів щодо гармонізації
нормативно-правового забезпечення із міжнародними та європейськими
стандартами.
Отже,

пpoведення

зовнішньго

aудиту

нa

пiдпpиємcтвi

дoпoмoже

виявити вci недoлiки i cлaбкi мicця oблiку доходів і формування та
використання прибутку,

тa вiдoбpaження pезультaтiв у бухгaлтеpcькoму

oблiку i фiнaнcoвiй звiтнocтi. Aудит зaбезпечує не тiльки пеpевipку
дocтoвipнocтi iнфopмaцiї, a й poзpoбку пpoпoзицiй зa дoпoмoгoю яких oблiк i
paцioнaльне

викopиcтaння

pеcуpciв

дaє

мoжливicть

oптимiзувaти

гocпoдapcьку дiяльнocтi пiдпpиємcтвa.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено фактори впливу на формування капіталу підприємства.
Розкрито

визначення

капіталу. Виокремлено

переваги

та

недоліки

використання власного капіталу для суб’єктів господарювання.
Ключові

слова:

капітал,

власні

кошти,

зобов’язання,

фінансова

стійкість,оборотні, необоротні активи.
Капітал є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства,
науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції, усіх
форм інвестування.
Метою даної статті є дослідження сутності капіталу підприємства,
узагальнення

ключових

підходів

до

визначення

поняття

«капітал

підприємства», групування основних факторів впливу на величину прибутку
підприємства.
Основними показниками та індикаторами економічного розвитку країни
прийнято вважати величини, які характеризують рівень виробництва, об’єм
валової доданої вартості, рентабельність ведення певного виду діяльності та
інші. Більшість з них застосовують і для характеристики економічного стану
підприємства. Проте така категорія як «капітал» для аналізу фінансового стану
підприємства застосовується значно рідше, а якщо застосовується, то, зазвичай,
як додатковий показник, хоча саме капітал є основою та підґрунтям створення
та сталого розвитку будь-якого суб’єкта господарювання.
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Поняття «капітал» в економічній літературі має багато авторських
визначень та трактувань. У більшості випадків вони співпадають, проте всетаки існують деякі відмінності у розумінні даного поняття різними науковцями.
Так Карл Маркс в однойменній праці визначав капітал як вартість, яка
«самозростає», при цьому поділяючи його на постійний і змінний. Інший
класик політичної економії Томас Мальтус капіталом називав те, що
витрачається з метою отримання прибутку.[3,c 834] Доктор економічних наук,
професор Бланк І. О. капіталом вважає накопичений шляхом збереження запас
економічних благ у формі грошових коштів та реальних капітальних ресурсів,
які їхнім власником залучаються в економічний процес як інвестиційний ресурс
і фактор виробництва з метою отримання доходу, та функціонування яких в
економічній системі базується на ринкових принципах і пов’язано з факторами
часу, ризику та ліквідності.[7.c 372]
Згідно з першим підходом під капіталом розуміють один із трьох факторів
виробництва разом із землею та працею: з капіталом ідентифікуються
виробничі засоби, що можуть бути використані для здійснення господарської
діяльності (виробництва товарів, робіт, послуг). Крім цього існує також
монетаристський підхід, згідно з яким під капіталом розуміють грошові кошти.
Проте даний підхід не враховує одну важливу ознаку – гроші є капіталом лише
тоді, коли призводять до зростання наявної вартості у процесі нагромадження,
зберігання та продажу.
Савицька Г. В. дає таке трактування капіталу: капітал – це засоби, які є в
розпорядженні суб’єкта господарювання для здійснення діяльності з метою
одержання прибутку. При цьому для формування капіталу використовуються
як внутрішні (власні), так і зовнішні (залучені) джерела. [1 ,с 268].
Початковим

етапом

в

управлінні

капіталу

підприємства

є

його

формування. Воно передбачає пошук джерел його залучення, якими можуть
бути власні кошти підприємства і зобов’язання. При формуванні капіталу
підприємство зацікавлене у залученні необхідної суми коштів за мінімальною
ціною. Оскільки структура джерел формування капіталу є визначальною для
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фінансової

стійкості

підприємства,

при

формуванні

свого

капіталу

підприємство балансує між двома пріоритетами – фінансовою стійкістю і
вартістю. Власний капітал дозволяє забезпечити максимальну фінансову
стійкість, проте не створює податкового щита, що характерно для позикового
капіталу.
Процеси формування та залучення капіталу дозволяють накопичити
певний об’єм необхідних для ведення господарської діяльності ресурсів, які вик
ористовуватимуся відповідно для досягнення визначених підприємством цілей.
Відповідно процесам формування розрізняють процеси використання капіталу
підприємства.
Основними

напрямами

використання

капіталу

підприємства

є

фінансування його оборотних та необоротних активів. До зазначених напрямів
також відносяться витрати майбутніх періодів, необоротні активи та групи
вибуття, які є складовими активів підприємства.
Використання власного капіталу пов’язане з такими перевагами для
суб’єкта господарювання:
•

сума

власного

початково

вкладеного

капіталу

є

фінансовою

основою господарської діяльності підприємства та перебуває у власності
суб’єкта господарювання безстроково на безоплатній, безповоротній основі.
•

залучення

власного

капіталу

здійснюється

за

рішенням

органів

управління підприємства, тобто не потрібною є згода та погодження умов
додаткового фінансування інших ділових одиниць, особливо, якщо частина
власного

капіталу

акумулюється

з

внутрішніх

стосовно

суб’єкта

господарювання джерел.
•

сформовані за рахунок власного капіталу активи, порівняно з активами,

що формуються за рахунок позикового фінансування, генерують вищу норму
прибутку, оскільки за використання власних фінансових ресурсів сплата
позикового відсотка не передбачена.
•

при додатковому залученні власного капіталу з внутрішніх та зовнішніх

джерел фінансова стійкість та платоспроможність підприємства зростає.
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•

ризик банкрутства при використанні власного капіталу є незначним,

порівняно

із

залученням,

для

розширення

бази

фінансових

ресурсів

підприємства, позикового фінансування.
Поряд з цим, залучення додаткового обсягу власного капіталу має ряд
недоліків:
•

обмеженість вибору джерел додаткового фінансування і, відповідно,

можливого обсягу залучення капіталу для розширення фінансово-господарської
діяльності підприємства.
•

вартість

додаткового

залученого

власного

капіталу

підприємства

перевищує вартість фінансових ресурсів, залучених з альтернативних джерел
позикового фінансування, що пов’язано з вищим ризиком акціонерів
підприємства, порівняно з його кредиторами.
•

відсутня можливість використання «податкового щита», оскільки виплата

дивідендів, які є ціною використання власного капіталу, здійснюється з чистого
прибутку, тоді як сплата відсотків за зобов’язаннями є частиною фінансових
витрат суб’єкта господарювання і зменшує базу оподаткування податком на
прибуток підприємств.
•

додаткова емісія акцій передбачає загрозу скуповування акцій сторонніми

інвесторами, що потенційно може спричинити зміну політики підприємства та
зміну складу його органів управління.
•

не використовується можливість приросту рентабельності власного

капіталу за рахунок залучення позикового фінансування, оскільки за умов
використання

виключно

власних

фінансових

ресурсів

неможливим

є

перевищення фінансової рентабельності над економічною рентабельністю
підприємства.
•

залучення додаткового акціонерного капіталу, як правило, передбачає

використання послуг посередників для виходу емітента на фондовий ринок, що
безумовно, збільшує технічні витрати на залучення фінансових ресурсів.
•

неможливим є забезпечення достатнього обсягу фінансування потреб

господарської діяльності підприємства за рахунок залучення додаткового
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зовнішнього

фінансування

за

несприятливих

коливань

кон’юнктури

фінансового ринку.
•

залежно від джерела позичкового капіталу підприємства формують

відповідні структурні елементи авансованого капіталу. Саме так, довгострокові
банківські кредити спрямовуються на формування основного капіталу, а
короткострокові — як правило, на поповнення оборотного капіталу.
Кредити як частина позичкового капіталу надаються підприємствам за
плату, тобто вони сплачують за його використання певний відсоток від їх суми.
Платним для підприємства є і таке джерело формування позичкового капіталу,
як випуск облігацій. Це вигідна форма залучення капіталу, оскільки власники
облігацій не мають права втручатися в господарську діяльність підприємства на
відміну від акцій, які дають право участі в капіталі. Крім кредитів і випуску
облігацій, підприємства можуть залучати для виробничих потреб засоби інших
юридичних осіб у вигляді позик, сплачуючи за це певний відсоток. Так,
підприємства можуть користуватися комерційним (товарним) кредитом при
здійсненні розрахунків за придбану продукцію, надані їм послуги чи виконані
для них роботи.
Даний кредит може надаватися постачальниками у формі відстрочки
платежу без сплати відсотків. Безоплатним для підприємства є використання і
такого джерела позичкового капіталу, як кредиторська заборгованість по
заробітній платі, за товари і послуги, за розрахунками з бюджетом, за
страхуванням тощо. Ці елементи позичкового капіталу мають бути повернуті
підприємством, але поки воно ними володіє до терміну їх погашення (а нерідко
і за межами цього терміну), то вказаними коштами таке підприємство
розпоряджається на свій розсуд.
Використання позичкового капіталу надає підприємствам, крім прямих,
раніше розглянутих переваг, і опосередковані переваги, як наприклад,
зменшення бази оподаткування, а відтак, і скорочення платежів до бюджету
(проценти за кредит відносять до валових витрат і завдяки цьому зменшується
прибуток до оподаткування). Підприємство може отримати додаткову вигоду
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від використання позичкового капіталу в період підвищення темпів інфляції. Це
зумовлено тим, що повернення боргу здійснюється грошима меншої
купівельної спроможності.
Водночас залучення підприємствами позичкового капіталу несе в собі і
певні загрози. Головна з них — це зростання ризику зниження їх фінансової
стійкості та платоспроможності. Крім того, виплачені проценти за кредит є
елементом витрат, а отже, вони зменшують масу прибутку підприємства і
рентабельність авансованого капіталу. Підприємства, які розраховують на
взяття кредиту, можуть понести серйозні втрати в умовах нестабільного
зовнішнього середовища і виниклу в зв’язку з цим недоступність кредиту
(високі процентні ставки за кредит, завищені вимоги до застави як гарантії
кредиту тощо).
Висновки. Отже, суб’єкт господарювання, залучаючи додаткові обсяги
власного капіталу, збільшує свою фінансову стійкість і платоспроможність та
мінімізує ризик банкрутства, проте не використовує можливостей зростання
фінансового потенціалу, приросту фінансової рентабельності вкладеного
капіталу та податкової економії. Позикові кошти також займають досить вагоме
місце в структурі капіталу підприємства.
Використання позикових коштів дає можливість приросту рентабельності
власного капіталу, але негативно впливає на фінансову стійкість підприємства.
Використання

позикових

коштів

є

важливим

питанням

для

кожного

підприємства і потребує виваженого підходу до визначення потреби в них,
вибору їх джерел та обсягів залучення.
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І.В. Виговська
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АМОРТИЗАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ
В статті розглянуті основні підходи до визначення сутності економічної
категорії «амортизація» та проаналізовано основні підходи до її відображення
в бухгалтерському обліку. Розкрито основні проблеми та недоліки сучасного
обліку амортизації та запропоновані можливі напрямки їх вирішення
Ключові слова: амортизація, знос, облік, термін корисного використання,
ліквідаційна вартість
Постановка проблеми. Ринкові умови господарювання потребують
принципово нових підходів до управління основними засобами. Основним
джерелом відтворення основних засобів є амортизаційні відрахування. Нині у
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виробничому секторі склалося викривлене співвідношення між нарахованою та
використаною на інвестиційні потреби амортизацію, що негативно впливає на
розвиток окремих підприємств та економіки країни в цілому. Потреба технічної
та технологічної модернізації в даний час ускладнюється завданням подолання
фінансової кризи, внаслідок чого у процесі оновлення основних засобів
підприємства зростає роль саме власних джерел фінансування. За рахунок
власних

коштів

підприємств

(прибуток,

амортизаційні

відрахування)

фінансуються понад 65% загального обсягу капіталовкладень. Досвід країн з
розвиненою економікою свідчить, що оснащення основними засобами потребує
функціонування механізму їх амортизації з економічним обґрунтуванням,
чітким визначенням норм і методів амортизації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми амортизаційної
політики, її роль у процесі відтворення основного капіталу активно
досліджувалися вітчизняними економістами В.Й. Бакаєм, І.А. Бланком,
С.М. Євтушенко, Л.М. Кузнецовою, П. Житнім та ін. Питанням амортизації як
одного з джерел формування основного капіталу присвячені праці О.П. Овсак,
О.Й. Косарєва, В.Н. Панченко та ін. Проблемам визначення сутності
амортизації та відображення її в обліку присвячені роботи П.Я. Хомина,
С.Ф. Голова, М.Г. Чумаченка, І. Чалого та ін.
Формулювання цілей статі. Метою роботи є дослідження питань
амортизаційної

політики

і

викладення

методичних

засад

нарахування

амортизації основних засобів в умовах здійснення господарської діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Економічне обґрунтування
нарахування амортизації має велике значення через залежність від її розміру
всього процесу кругообороту основних засобів. Амортизаційні відрахування
дають змогу, з одного боку, забезпечити повне відтворення вартості основних
засобів, які вибувають, з іншого – встановити собівартість продукції,
складовою частиною якої є амортизаційні відрахування.
Проблема нарахування і відображення амортизації основних засобів у
бухгалтерському обліку має історичний характер. Постала вона ще у
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XVI столітті, набула значимості у період виникнення акціонерних товариств і
залишається актуальною і в сучасний період.
У Стародавньому Римі з’являються перші згадки щодо врахування зносу
основних засобів при визначенні ціни продажу нерухомості, зокрема: “при
залученні третейських оцінювачів нерухомість загального користування
оцінювалася не в суму в яку здійснилась будівля, а в суму, яка розраховувалася
шляхом зменшення первісної вартості на 1/80 частину за кожний минулий рік,
виходячи з того, що нерухомість не зможе проіснувати більше 80 років”
[4, с.45]. При продажу нерухомість переоцінювалася виходячи з терміну її
експлуатації через рівномірне зменшення споживчої вартості будівель. Таким
чином, враховувався фізичний знос будівель і споруд.
Термін “амортизація” з’явився набагато раніше, ніж утворилися акціонерні
товариства. Так, Д.Меллис у 1588 році визначив амортизацію як прямі витрати
нерухомого майна. У нього ж зустрічаємо проводку: дебет рахунка Прибуток та
збитки – кредит рахунка Інвентар, тобто вартість придбаного інвентаря
списувалась рівними частинами на збитки [3, с.52]. Побудована нерухомість з
кожним роком зношується, тобто втрачає свої фізичні якості. Це враховується
при визначенні залишкової вартості будівель, які знаходяться в експлуатації,
через її рівномірне зменшення. Недолік цього визначення амортизації полягає в
тому, що втрачена вартість основних засобів не переноситься на витрати
виробництва, а відноситься одразу до збитків.
У зв’язку з будівництвом залізниць отримав розповсюдження другий
підхід до амортизації, суть якого полягала в наступному: амортизація є
прийомом, за допомогою якого постійно зберігається основний капітал на
однаковому

рівні. Амортизаційні

кошти

мали

цільове

призначення

і

використовувались для відтворення основних засобів.
Наприкінці ХІХ та початку ХХ століття періодичні зменшення вартості
засобів праці починають включаться до собівартості виробленої продукції.
Б.Пендоф

пропонував

два

способи

щодо

відображення

на

рахунках

нарахування амортизації: прямий – дебет рахунку “Збитки і прибутки”, кредит
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рахунку “Основні засоби”; та непрямий – дебет рахунку “Витрати”, кредит
рахунку “Амортизація” [7,с.25]. За першим способом автор відображає одну з
функцій амортизації – зменшення вартості основних засобів. Запропонований
непрямий способом відображення нарахування амортизації є безумовним
кроком вперед, адже крім зменшення вартості основних засобів на рахунках
бухгалтерського обліку амортизаційні відрахування починають включатися до
собівартості продукції. Основні засоби, які беруть участь у процесі
виробництва, мають перенести свою втрачену вартість на нову продукцію, що є
об’єктивним виходячи з процесу відтворення основного капіталу.
Особливість нарахування й обліку амортизації основних засобів в
соціалістичних країнах – включення її до собівартості продукції, що гарантує
створення амортизаційного фонду при беззбиткової діяльності підприємства.
При цьому безпосередньо на витрати виробництва амортизація відносилася в
СРР і НРБ, в інших же соціалістичних країнах використовувалися спеціальні
збірно-розподільчі рахунки (300 – Амортизаційні відрахування для основних
засобів в НРД, 321 – Амортизація основних засобів в ЧРСР). Витрати на
капітальний ремонт при цьому включалися до собівартості через бюджетно
розподільчі рахунки. Створений за рахунок витрат амортизаційний фонд
підлягав перерозподілу, в результаті якого на підприємствах СРР залишалося –
33 %, в ВНР – 60 %.
Для чіткого розуміння амортизації необхідно детальніше розглянути як
співвідносяться амортизація і знос. Так, розподілення вартості активу протягом
терміну корисного використання – це одна з функцій амортизації. Знос – це
втрата основними засобами у процесі їх використання фізичних якостей або
техніко-економічних властивостей, внаслідок цього - і вартості. Таким чином,
знос основних засобів характеризує їх споживання, а амортизація – частину
вартості основних засобів, яка включається до витрат виробництва і після
реалізації готової продукції надходить на підприємство у складі виручки та
призначена

для

реновації

об’єктів.

Амортизація

як

грошова

форма

відшкодування споживчої вартості основних засобів використовується для
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простого їх відтворення, а в окремі періоді може виконувати роль джерела
розширеного відтворення.
У процесі експлуатації основних засобів фізично зношуються елементи
засобів праці, погіршується технічна якість. Відбувається повний фізичний
знос, в наслідок чого засоби праці втрачають здатність брати участь у
виробництві продукції. Тобто зменшується їх споживча вартість. Основні
засоби підлягають фізичному зносу не тільки внаслідок їх виробничого
використання, а й під впливом сил природи. Як у процесі функціонування, так і
при бездіяльності під впливом атмосферних умов, поступових, руйнівних дій
природного обміну речовин спостерігаються корозія металу, гниття дерева та
інші процеси, тобто деформуються та руйнуються окремі частини об’єктів
основних засобів. Величина фізичного зносу основних засобів залежить від
технічних

параметрів,

виготовлення.

Чим

які

закладені

інтенсивніше

в

процесі

працює

їх

створення,

обладнання,

більше

якості
його

завантаження за часом і потужністю, тим вище рівень зносу. Знос також
залежить від рівня кваліфікації працівників, дотримання умов експлуатації,
захищеності від несприятливих умов навколишнього середовища, якості
обслуговування та своєчасності проведення ремонту.
Крім фізичного зносу засоби праці підлягають моральному зносу, при
якому ще роботоздатні за матеріальним станом машини й обладнання стають
невигідними в експлуатації у порівнянні з новими, ефективнішими зразками
техніки. Існує дві форми морального зносу. Перша, коли в результаті науковотехнічного прогресу, який зумовлює підвищення продуктивності праці в
галузях, в яких виробляються засоби праці, подібні види машин виробляються з
нижчими витратами. Коли виробництво нових, дешевших машин стає масовим,
вартість відповідних за технічними характеристиками об’єктів зменшується.
Виробництво нових машин аналогічної конструкції стає дешевшим, ціна падає,
тому на продукцію, яка виробляється за їх допомогою, переносять меншу
вартість, що робить їх більш ефективним в експлуатації. Друга форма
морального зносу – подорожчення вартості експлуатації основних засобів
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внаслідок впровадження у виробництво нових, більш ефективних і економічних
машин[5]. Нова техніка може бути продуктивнішою, тобто за одиницю часу за
її допомогою виробляється більша кількість продукції. Можливі й зміни
якісних характеристик і споживчих якостей продукції, яка виробляється.
Однією з переваг нового зразка обладнання може бути економічність в
експлуатації, більш рентабельне його використання тощо. Внаслідок цього
експлуатація старих зразків основних засобів стає невигідною, що й зумовлює
їх дострокову заміну.
Вчені виділяють крім фізичного і морально зносу ще й знос під дією сил
природи [2]. Моральний знос визначається двома факторами – темпами
технічного прогресу і підвищенням продуктивності праці. Фізичний знос
пов’язаний з участю засобів праці у виробничому

процесі і залежить від

тривалості їх використання, обсягу виконаних робіт або інших факторів, а знос
під дією сил природи пов’язаний із впливом факторів зовнішнього середовища,
що призводять до зменшення первинної вартості засобів праці.
Основні засоби підприємства залежно від призначення діляться на дві
групи:

основні

засоби

виробничого

призначення

та

основні

засоби

невиробничого призначення. За національними стандартами бухгалтерського
обліку і на першу, і на другу групу нараховується амортизація. Основні засоби
беруть участь у виробничому процесі і переносять свою вартість на вироблену
продукцію, тому амортизація на них нараховується, амортизаційні кошти є
джерелом створення амортизаційного фонду, який використовується для їх
відтворення. Основні засоби невиробничого призначення не переносять свою
вартість за відсутністю об’єкта, тому що за їх допомогою ніяка продукція не
виробляється. На ці основні засоби слід нараховувати тільки знос. Таким
чином, відтворення основних засобів невиробничого призначення має
відбуватися за рахунок прибутку підприємства.
Витрати на придбання основних засобів мають одночасний характер, але
внаслідок тривалого терміну експлуатації засобів праці вони переносяться на
собівартість продукцією не одноразово, а протягом всього строку їх
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експлуатації, який охоплює велику кількість калькуляційних періодів.
Відображення витрати та перенесення вартості основних засобів відбувається
через механізм нарахування й обліку амортизації[2]. Основні засоби, які беруть
участь у виробничому процесі, не тільки втрачають свою споживчу вартість,
але й самі одночасно створюють її у вигляді продукції, яка виробляється за їх
допомогою. Таким чином, втрачена вартість основних засобів повинна бути
відтворена після продажу виробленої за їх участю продукції шляхом включення
цих витрат у собівартість продукції.
В процесі кругообороту основного капіталу розкриваються функції
амортизації:
1) відображення зменшення споживчої вартості основних засобів праці;
2) збереження основного капіталу;
3) формування собівартості продукції.
Перша функція амортизації - це відображення зменшення споживчої
вартості засобів праці. Всі основні засоби в процесі виробництва втрачають
свою первісну вартість, і звідси виникає питання щодо визначення вартості
основних засобів на певну дату. Первісну вартість основних засобів зменшують
на величину амортизаційних відрахувань й отримують залишкову вартість.
Таким чином відбувається процес обліку зменшення споживчої вартості.
Не менш важливою функцією амортизації є збереження основного
капіталу. Суть цієї функції полягає в тому, що амортизаційні кошти мають
цільове призначення. Тобто вони повинні використовуватися для відтворення
основних засобів, а не на інші потреби підприємства.
Сутність функції формування собівартості продукції полягає в тому, що
основні засоби мають термін корисного використання більше одного року і, як
наслідок, свою вартість переносять не одразу, а протягом терміну їх
використання. Звідси виникає необхідність враховувати перенесення вартості
основних засобів на собівартість виробленої продукції для формування
реального фінансового результату, що й відбувається через амортизацію.
На наш погляд, економічну сутність такої категорії як амортизація
характеризує наступне визначення.
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Амортизація – це спосіб поступового перенесення вартості основних
засобів, які беруть участь у виробництві, протягом терміну їх корисного
використання

на

собівартість

продукції

і

накопичення

коштів

для

відшкодування витрат на їх відтворення. Тобто, перш за все, це спосіб, за
допомогою якого основні засоби поступово переносять витрати на їх
придбання, причому вибір методу й терміну корисного використання залежить
від темпів зносу. Розглянувши визначення амортизації, можна зробити
висновок про взаємозв’язок між такими категоріями як основні засоби,
собівартість, знос і амортизація.
Висновки. Важливим критерієм діяльності підприємства є фінансовий
результат за звітний період, який формується в системі бухгалтерського обліку,
тобто певною мірою він залежить від облікової політики підприємства.
Суттєвою складовою облікової політикою є амортизаційна політика, оскільки
обраний метод амортизації істотно впливає на фінансовий результат, що
пов’язано з високою питомою вагою основних засобів у майні підприємства.
Різниця в розмірі амортизаційних відрахувань залежно від обраного методу
нарахування амортизації може відрізнятися удвічі за звітний період.
Список використаних джерел:
1. Бакай, В.Й. Амортизаційна політика та її вплив на фінансово-економічну
діяльність підприємства [Електронний ресурс] / В. Й. Бакай, О. В. Бедін –
Облік і фінанси. – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/en_oif/2012_ 9_1/5.pdf
2. Бухгалтерський облік: організаційно-методологічні аспекти: навчальний
посібник [Текст]; за ред. Б.С. Кругляка. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 286 с.
3. Голов С. Концепции амортизации и их влияние на учёт и управление в
современных условиях / С. Голов// Бухгалтерский учет и аудит - № 8. –
2004. – с. 9-15;
4. Голов, С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи
розвитку: монографія [Текст] / С.Ф. Голов. – Х.: 2007. – 284 с.
5. Домбровська, Н.Р. До питання нарахування амортизації основних засобів
[Текст] / Н.Р. Домбровська // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 4. – С.45–48.
114

6.

Методи

ресурс]

//

нарахування

амортизації

Податки

бухгалтерський

та

основних

засобів

облік.

–

[Електронний

Режим

доступу:

http://nibu.factor.ua/ukr/info/pribil/metod-amort/
7. Чалий І. Джерела інвестицій по – кабмінівські. Якщо немає активів, пасиви
не допоможуть / І. Чалий // Дзеркало тижня – № 20 – 2004;
8. Чумаченко Н. Амортизационные отчисления – существенный источник
финансирования инвестиций предприятия / Н. Чумаченко // Бухгалтерский учет
и аудит - № 8. – 2004. – с. 6 – 8;
УДК 657.42(045)
І.В. Віт
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Одним із найважливіших факторів, які впливають на результати діяльності
кожного підприємства, є наявність основних засобів, без яких неможливо
уявити виробництво продукції (товарів, послуг). Дана стаття присвячена
дослідженню економічного змісту терміну «основні засоби» та питанню
об’єктів обліку основних засобів.
Ключові слова: активи, основні засоби, первісна вартість, амортизація, знос.
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку України характеризується
реформуванням всієї системи бухгалтерського обліку. Зважаючи на це,
актуальним питанням сьогодення стає його вдосконалення. Одним з найбільш
важливих аспектів даної проблеми є облік основних засобів як найбільш
важливої складової активів. Разом з цим сьогодні актуальним є перегляд
основних моментів обліку основних засобів відповідно до останніх змін
нормативно-правової бази України та відповідно до переходу на міжнародні
стандарти обліку.
Формування цілей статті. Дослідження питань, пов’язаних з новими
правилами обліку основних засобів, зокрема, визначення первісної вартості,
переоцінка, порядок нарахування амортизації.
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Посилання на сучасні дослідження й публікації: У дослідженнях питань
формування та відтворення основних засобів зробили вагомий внесок такі
відомі вітчизняні вчені, як: В. В Адамчук, М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець,
Л. В. Гуцаленко, Н. Л. Жук, М. Ю. Каденська, В. В. Ковальов, В. Г. Лінник,
В. Б. Моссаковський, П. Т. Саблук, Я. В. Соколов, В. В. Сопко, Л. К. Сук,
Н. М. Ткаченко, О. В. Шевчук та низка інших.
Виклад основного матеріалу. Основні засоби є невід’ємною складовою
діяльності будь-якого підприємства, вони відіграють неабияку роль, зокрема, в
економічних процесах, саме тому термінологія відіграє значну роль у
відображенні основних засобів у синтетичному, аналітичному обліку та врешті
у звітності.
Згідно

з

П(С)БО

підприємство/установа

7

основні

утримує

з

засоби
метою

-

матеріальні

використання

активи,

їх

у

які

процесі

виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в
оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціальнокультурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації)
яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Пунктом 14.1.138. Податкового кодексу України зазначено, що основні
засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у
користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних
інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і
архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000
гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що
призначаються

платником

податку

для

використання

у

господарській

діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 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 за рік).
Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів, а саме:
- закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;
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- конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання
певних самостійних функцій;
- відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового
або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні
пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого
кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки
в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню
основних

засобів,

або

частина

такого

активу,

що

контролюється

підприємством/установою.
Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний
строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може
визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.
Відповідно П(С)БО 7 основні засоби обліковуються за первісною вартістю.
Первісна вартість - історична (фактична) вартість активів у сумі грошових
коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих,
витрачених) для придбання (створення) активів. Первісна вартість об'єкта
основних засобів у разі придбання за плату складається з таких витрат:
- суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за
виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що
здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних
засобів;
- суми ввізного мита;
- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних
засобів (якщо вони не відшкодовуються суб'єктові державного сектору);
- витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
- витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних
засобів;
- інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до
стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.
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Фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів,
придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за
винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних
активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31
"Фінансові витрати".
Основні засоби класифікують за групами, визначеними в п.5 НП(С)БО 7,
наступним чином:
1. Основні засоби:
1.1. Земельні ділянки.
1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом.
1.3. Будинки, споруди та передавальні пристрої.
1.4. Машини та обладнання.
1.5. Транспортні засоби.
1.6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).
1.7. Тварини.
1.8. Багаторічні насадження.
1.9. Інші основні засоби.
2. Інші необоротні матеріальні активи включають:
2.1. Музейні фонди.
2.2. Бібліотечні фонди.
2.3. Малоцінні необоротні матеріальні активи.
2.4. Білизну, постільні речі, одяг та взуття.
2.5. Природні ресурси.
2.6. Інвентарну тару.
2.7. Необоротні матеріальні активи спеціального призначення.
2.8. Інші необоротні матеріальні активи.
Підприємство, у процесі своєї діяльності, може переоцінювати об'єкт
основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється
від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта
основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи
основних засобів, до якої належить цей об'єкт.
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Переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали
переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова
вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості.
Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів
заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.
Ще одним аспектом обліку основних засобів є нарахування амортизації.
Згідно з П(С)БО 7 амортизація – систематичний розподіл вартості необоротних
активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання
(експлуатації).
Об’єктом амортизації є вартість, яка амортизується. Вартість, яка
амортизується – первісна або переоцінена вартість необоротних активів, за
вирахуванням їх ліквідаційної вартості. Нарахування амортизації здійснюється
протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних
засобів при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс) і
призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови,
дообладнання та консервації.
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у
якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.
Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких
методів:
1) прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням
вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних
засобів;
2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації
визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року
або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми
амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між
одиницею

та

результатом

кореня

ступеня

кількості

років

корисного

використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на
його первісну вартість;
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3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума
амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок
звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації
та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного
використання об'єкта, і подвоюється;
4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток
вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний
коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця
строку корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років
його корисного використання;
5) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток
фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки
амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка
амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство
очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.
Нарахування амортизації може здійснюватися з урахуванням мінімально
допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених
податковим законодавством (крім випадку застосування виробничого методу).
Кінцевою стадією руху основних засобів є їх вибуття. Воно відбувається
внаслідок: ліквідації; продажу (відчуження); передачі без оплати; нестачі;
невідповідності критеріям визнання активом.
Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається
вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості,
непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.
Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до
документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.
Висновки:

Сучасний

етап

розвитку

України

характеризується

реформуванням всієї системи бухгалтерського обліку. Зважаючи на це, для
уникнення

помилок

при

веденні

обліку

основних

засобів

керівнику

підприємства варто ретельно готувати наказ про облікову політику. В даному
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наказі варто досить детально описати правила обліку, порядок формування
первісної вартості, порядок проведення переоцінки, порядок нарахування
амортизації і порядок списання таких активів з балансу установи. Таким чином,
наказ про облікову політику перестане носити формальний характер і буде
відображати діючі в установі правила обліку основних засобів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЛАНУВАННЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ, ЯК ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
У статті розглянуто особливості управлінського обліку товарних запасів,
досліджено та запропоновано нові методи планування обсягу товарних
запасів, що дозволяють зменшити витрати торговельного підприємства
Ключові слова:товарний запас, ефективність, планування, оборотність,
товарообіг
В сучасних умовах важливу роль в економіці України відіграє торговельна
сфера. Торгівля є однією з найрозвинутіших сфер підприємництва. Її питома
вага в загальній кількості суб’єктів господарювання постійно збільшується
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В умовах високого рівня конкуренції великого значення набуває прийняття
обґрунтованих управлінських рішень щодо оптимального обсягу товарних
запасів, які є найбільш вагомою частиною активів торгового підприємства та
займають основне місце в кругообігу його ресурсів.
Підвищення рівня інфляції, що є актуальним на сьогоднішній день, робить
вагомою проблему контролю залишків товарних запасів на торговельному
підприємстві. Оскільки вартість запасів представляє значний ліквідний актив
підприємства, досить важливим є розробка системи прогнозування, яка б
забезпечила

мінімальні

витрати

на

зберігання

товарних

запасів

та

максимальний прибуток від їх реалізації.
Метою дослідження є виявлення нових методів планування обсягу
товарних запасів на підприємствах торгівлі.
Проблеми

методики

управлінського

обліку

товарних

запасів

на

підприємствах викликають особливий інтерес у вітчизняних фахівців. Так,
теоретичні положення і практичні аспекти фінансового та управлінського
обліку в цілому, та товарних запасів зокрема, досліджувалися вітчизняними
вченими: М. Білухою, А.В. Воскобаєвою, Ф.Ф. Бутинцем, Є.А. Карпенком,
А.П. Гринько, О.В. Крещенком та інших.У зарубіжній літературі питання
обліку і аналізу товарних запасів розкриті в праця хД. Міддлтона, Г. Мюллера,
Б. Нідлза, Т. Скоуна, В. Разгуляєва та інших. Однак, питання удосконалення
управлінського обліку товарних запасів потребує подальшого дослідження.
Управлінський

облік

товарними

запасами

базується

на

зборі

та

систематизації внутрішньої інформації про фактичний стан товарних запасів,
швидкості їх реалізації та відповідності попиту відповідного сегмента
споживчого ринку, а також орієнтується на планові показники обсягу реалізації
товарів та використання матеріальних і фінансових ресурсів.
Управління товарними запасами здійснюється на різних рівнях та включає
в себе комплекс заходів, спрямованих на формування та підтримання їх
оптимального обсягу [3]. Враховуючи, що основними функціями управління є
організація, планування, мотивація і контроль, процес управління товарними
запасами здійснюється в напрямах зазначених на рисунку 1.
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Напрямки управління товарними запасами

Визначення цілей формування
запасів

Оперативнийоблік товарних
запасів

Створення інформаційної бази

Оперативне регулювання
товарних запасів

Планування обсягів товарних
запасів

Контроль стану товарних
запасів

Експертизарозробленого
плану

Аналіз ефективності
управління товарними
запасами

Рис. 1. Управління товарними запасами
Основною складовою механізму управління товарними запасами на рівні
торгового підприємства є прогнозування і планування його обсягу. Планування
товарних запасів є необхідним елементом діяльності кожного підприємства в
умовах ринкової економіки, адже дозволяє визначити їх оптимальний розмір
для забезпечення планового обсягу товарообороту у визначених умовах, місці
та часі. Прогнозування товарних запасів створює потрібні матеріальні
передумови для ритмічного та безперебійного продажу товарів при найменших
витратах щодо їх формування, зберігання та регулювання.
На початковому етапі планування обсягу товарних запасів необхідним є
оцінка ефективності їх управління шляхом визначення показника оборотності.
Зазвичай для визначення оборотності використовують один з трьох показників:
тривалість обороту, глибина запасу, коефіцієнт оборотності [1].
Тривалість оборотувизначається за формулою (1):
D = S / P,

(1)

де D – тривалість обороту;
S – середній запас за період;
P – споживання за період.
Даний показник дає оцінку тривалості середнього обороту запасу і
вимірюється в одиницях як і показник споживання.
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Глибина запасу визначається за формулою (2):
G = Z / P,

(2)

де G –глибина запасу;
Z – величина поточних запасів;
P – споживання за період.
Даний показник дає оцінку забезпеченості потреби поточними запасами.
Тобто містить інформацію, на скільки місяців вистачить наявних на складі
запасів.
Коефіцієнт оборотності визначається за формулою (3):
K = P / S,

(3)

де K –коефіцієнтоборотності;
P – споживання за період;
S – середній запас за період.
Даний коефіцієнт відображає кількість оборотів, здійснених запасами за
період в якому вимірюється споживання і показує на скільки швидко
споживаються товарні запаси підприємства [5].
Отож, можна зробити висновок, що чим вище показник оборотності, тим
менший період зберігання товарних запасів на підприємстві. Це дозволяє
зменшити втрати від інфляційних коливань,втрати від псування товарних
запасів та їх старіння.
Наступним етапом є планування обсягу товарних запасів спираючись на
величину існуючого попиту. Враховуючи, що обсяг задоволеного попитуявляє
собою саме те, що є обсягом реалізації товарних запасів або величиною
товарообігу, правомірним буде таке рівняння (4):
С = Q = T,

(4)

де C –попит;
Q– обсяг реалізації;
T – товарообіг.
Товарообіг,

за

своєю

сутністю,

єпоказником

обсягів

реалізації

товарнихзапасів, які за своїми характеристиками збігаються з попитом у
конкретний період часу [4].
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Збільшити

результати

процесу

можливо

через

підвищення

якості

управління асортиментом товарних запасів і досягнення максимального
наближення відповідності пропозиції товарного асортименту в магазинах до
попиту і вимог споживачів. По-перше, збільшити величину товарообігу
можливо, якщо запропонувати асортиментну структуру товарних запасів, яка
відповідає асортиментній структурі попиту у необхідний час не просто за
кількістю товарів, а на рівні кожної товарної одиниці [3]. По-друге, збільшити
величину товарообігу можна за рахунок скорочення резерву потенційних
можливостей, який являє собою різницю між запланованим розміром асортименту і фактичним станом асортименту, як зазначено у формулі (5):
R = Lpl–Lf,

(5)

де R – резерв потенційних можливостей;
Lpl– плановий асортимент;
Lf – фактичний асортимент.
Також

збільшення

товарообігу

можливе

за

рахунок

наближення

фактичного наповнення асортименту до планового рівня, що зображено у
формулі (6):
Lf/Lpl→ 1

(6)

де Lf – фактичний асортимент;
Lpl– плановий асортимент.
Заключним етапом планування обсягу товарних запасів є аналіз
ефективності управління на базі використання узагальнюючих показників
ефективності.
Одним з таких показників є інтегральний показник якості роботи з
товарною масою, що визначається за формулою (7):
I=1+

-

де I – інтегральний показник якості;
Tf– фактичний товарооборот;
Tpl– плановий товарооборот;
Zpl– планові товарні запаси;
Zf– фактичні товарні запаси. [2]
125

,

(7)

Даний показник свідчить, що чим вище значення показника якості роботи з
товарною масою, тим більша ефективність використання товарних запасів.
Ще одним узагальнюючим показником оцінки ефективності планування
товарних

запасів

може

служити

інтегральний

показник

ефективності

управління, що розраховується відповідно даних про темпи зміни обіговості
товарів та рентабельності товарних запасів за формулою (8):
E=

,

(8)

де E – інтегральний показник ефективності управління;
Iz– темп зміни обіговості запасів;
Ir – рентабельність товарних запасів.
Використання узагальнюючих показників ефективності дасть змогу
оцінити та проаналізувати ефективність управління товарними запасами у
складі всього ресурсного потенціалу підприємства, що сприяє підвищенню
ефективності управління ресурсним потенціалом торгового підприємства. Це
дозволить визначити величину резервних можливостей для подальшого
розвитку підприємства і сприятиме створенню ефективної системи управління
його ресурсним потенціалом.
Отже, у результаті проведеного дослідження уточнено важливу роль
планування товарних запасів в системі управлінського обліку на підприємствах
торгівлі. Доведено, що саме планування обсягів товарних запасів дозволяє
максимізувати прибуток підприємства за рахунок зменшення витрат на
зберігання та втрат від псування і старіння запасів. Управління обсягом
товарних запасів повинно здійснюватися в розрізі трьох запропонованих етапів,
що полягають у визначенні показників оборотності, плануванні обсягів
спираючись на величину існуючого попиту та аналізі ефективності управління
на основі узагальнюючих показників.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА
МЕТОДИКА
У статті розглянуто сутність, значення та методику аудиту фінансової
звітності. Встановлено мету, завдання, об’єкти, джерела інформації та
порядок документального оформлення при аудиті фінансової звітності в
умовах чинного законодавства.
Ключові слова: аудит, фінансова звітність, сутність аудиту фінансової
звітності, завдання аудиту фінансової звітності, об’єкти аудиту фінансової
звітності, методика аудиту фінансової звітності, результати аудиту
фінансової звітності.
Постановка проблеми. У сучасних умовах особливе значення при
прийнятті ефективних управлінських рішень відіграє фінансова звітність, саме
вона є основним джерелом інформації про фінансовий стан суб’єкта
господарювання. Проте, постійні зміни податкового та бухгалтерського
законодавства, призводять до помилок, що в свою чергу сприяють підвищенню
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ролі аудиту фінансової звітності, як гаранта достовірності показників
фінансової звітності.
Вагомий внесок у дослідження теорії і методології аудиту фінансової
звітності зробили провідні вітчизняні вчені: М. Т. Білуха, А. В. Бодюк,
Я. А. Гончарук, Г. М. Давидов, Н. І. Дорош, О. А. Петрик, В. С. Рудницький,
В. В. Сопко, Б. Ф. Усач і зарубіжні автори: Р. Адамс, Е. А. Аренс, Е. Н. Гутцайт,
Г. Р. Дженик, Р. Додж, Дж. К. Лоббек, Р. К. Маутц, В. І. Подольський,
Дж. Робертсон, А. Д. Шеремет. Проте, ряд питань щодо методики обліку та
аудиту фінансової звітності підприємств вимагають подальших досліджень та
наукових розробок.
Метою статті є дослідження сутності, значення та методики аудиту
фінансової звітності підприємства, а також шляхів їх удосконалення в сучасних
умовах чинного законодавства з обліку і оподаткування.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до Н(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових
коштів підприємства за звітний період [3].
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для
прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про
фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Порядок
надання фінансової звітності користувачам визначено чинним законодавством.
Метою аудиту фінансової звітності є встановлення достовірності та
точності інформації, яка відображена в фінансовій звітності, її відповідність
даним облікових регістрів.
Для досягнення поставленої мети повинні бути вирішені наступні
завдання:
− перевірена наявність форм фінансової звітності;
− встановлена відповідність складених форм фінансової звітності вимогам
Н(С)БО 1, П(С)БО та інших нормативно-правовим актам;
− перевірена відповідність окремих статей форм фінансової звітності даним
регістрів бухгалтерського обліку.
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Однією з умов вірогідності результатів аудиту є чітке формулювання
об'єктів і параметрів, що їх характеризують. Виходячи з мети та завдань аудиту
на даній ділянці робіт, об'єктами та параметрами є:
− наявність форм фінансової звітності, які передбачені для складання на
підприємстві, що перевіряється;
− наявність у складених формах звітності всіх передбачених реквізитів;
− правильність арифметичних підрахунків і обчислень;
− спадкоємність показників фінансової звітності показникам минулого
звітного періоду;
− відповідність інформації статей звітності даним облікових регістрів;
− взаємна погодженість показників різних форм фінансової звітності [4].
Інформаційною
як структурний

базою
підрозділ

інструкції працівників

аудиту

є

положення

управлінського

бухгалтерії,

облікові

про

персоналу,

реєстри

з

бухгалтерію
посадові

аналітичного

і

синтетичного обліку, первинні документи, плани підвищення кваліфікації
працівників обліку та їх виконання, плани проведення внутрішнього контролю
та їх результативність, облікова політика підприємства, перспективні і поточні
плани удосконалення обліку, їх обґрунтованість і прогресивність, матеріали
попередніх перевірок державними органами контролю [5].
Згідно з вимогами П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
фінансова звітність повинна формуватися із дотриманням таких її якісних
характеристик:
– зрозумілість означає, що інформація, яка надається у фінансових звітах,
повинна бути доступна до сприйняття і розрахована на однозначне тлумачення
її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у
сприйнятті цієї інформації;
– доречність означає, що фінансова звітність повинна містити лише
доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає
змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та
скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому;
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– достовірність означає, що фінансова звітність повинна бути достовірною,
яка не містить помилок та перекручень, що здатні вплинути на прийняття
рішення користувачів звітності;
– зіставність означає, що звітність повинна забезпечувати можливість
порівнювати звіти за різні періоди та різних підприємств [3].
Особлива увага при оцінці якісних характеристик в аудиті приділяється
достовірності фінансової звітності. Достовірність усіх об’єктів, що відображені
в обліку, є необхідною умовою достовірності облікової та звітної інформації як
про майновий стан підприємства, так і про результати його діяльності.
Нерідко вітчизняні автори вважають, що основним барометром в питанні
достовірності обліку активів та зобов’язань є інвентаризаційний процес, котрий
в умовах сьогодення повинен не тільки уточнювати характеристику зазначених
елементів фінансової звітності, а й конкретизувати їх за якісними параметрами
оцінки. Ці вимоги стосуються усіх об’єктів бухгалтерського обліку: грошових
коштів, коштів у розрахунках та матеріальних активів (необоротних та
оборотних).
Правильна оцінка дотримання якісних характеристик фінансової звітності
можлива за умови удосконалення організації і методики аудиту об’єктів
бухгалтерського обліку на всіх етапах процесу аудиту фінансової звітності.
У

вітчизняній

літературі

процес

аудиту

фінансової

звітності

в

організаційному плані поділяється на такі етапи: планування, вивчення,
оцінювання, встановлення достовірності, а також звітування [5].
На етапі планування необхідно розробити загальну стратегію і тактику
аудиту фінансової звітності і обліку, визначити строки і обсяги аудиторської
перевірки. І хоча зміст та форма загального плану аудиту фінансової звітності
змінюватиметься залежно від мети перевірки, виду підконтрольного об’єкта,
сфери його діяльності, розміру, а також складності перевірки і процедур, що
застосовуватиметься аудитором, під час його формування необхідно врахувати
такі аспекти як: по-перше, особливості фінансово-господарської діяльності
клієнта; по-друге, вибір сфери діяльності аудитора; по-третє, залучення
персоналу до проведення аудиту.
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На етапі вивчення аудитору необхідно здійснити попередній огляд та дати
оцінку стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності замовника аудиту.
Так, на цьому етапі аудитор за допомогою опитування, вивчення та аналізу
фінансової звітності та даних бухгалтерського обліку здійснює збір необхідних
аудиторських доказів. Аудитору доцільно в своїй діяльності використовувати
такі загальнонаукові методичні прийоми дослідження, як аналіз і синтез,
індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація,
системний і функціонально-вартісний аналіз.
Так, наприклад, метод аналізу застосовують при дослідженні показників
фінансової звітності з метою їх порівняння та оцінки. Синтез у аудиті
фінансової звітності застосовують при складанні висновку, так як цей метод
дозволяє вивчати фінансову звітність, як об’єкт, у цілому. Єдність аналізу і
синтезу забезпечує об’єктивне, адекватне пізнання дійсності показників
фінансової звітності і, разом з тим, відображає єдність протилежностей у
відношенні до взаємозв’язку окремих даних і загальних у формах фінансової
звітності. За допомогою індукції можна вивчити під час аудиту частину
елементів

фінансової

звітності

у

системі

бухгалтерського

обліку

та

внутрішнього контролю, та таким способом зробити висновки від окремого до
загального. За допомогою дедукції аудитор досліджує фінансову звітність в
цілому, а потім за складовими елементами, і робить висновки від загального до
окремого про реальність операцій у звітному періоді.
До одних з найвагоміших етапів процесу аудиту фінансової звітності
потрібно віднести етап оцінювання, на якому аудитор зобов’язаний одержати
якомога більше інформації про об’єкт дослідження з метою її аналізу та оцінки
для наступного формування обґрунтованої думки, на підставі якої і
формуватиметься висновок про достовірність фінансової звітності клієнта. Збір
необхідних даних для їх оцінювання провадиться з використанням таких
аудиторських процедур, як перевірка, спостереження, інспектування, запити і
підтвердження, а також аналітичні процедури. У разі, якщо аудитор виявить
можливі факти фальсифікації фінансової звітності та помилки у ній, то він
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повинен дослідити потенційний вплив на неї і здійснити додаткові процедури
контролю.
Основними формами фінансової звітності є баланс (звіт про фінансовий
стан) і звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), а інші форми по
суті є аналітичними розшифровками або доповненнями до перших двох. Разом
з тим основне змістове навантаження
характеристики

майнового

та

із складу

фінансового

стану

звітних форм для
підприємства

несе

бухгалтерський баланс, оскільки будь-яка форма фінансової звітності може
бути зведена форма звіту про фінансовий стан суб’єкта господарювання. Мету
та процедури аудиту фінансової звітності, а також найбільш ризикові ділянки у
ній наведено в таблиці 1 [6].
Таблиця 1
Мета та процедури аудиту фінансової звітності [6]
Компонента
фінансової
звітності

Мета аудиту
фінансової
звітності

Процедури аудиту фінансової
звітності

Можливі помилки

1

2

3

4

Баланс (звіт про
фінансовий
стан) – дозволяє
отримати
наочну
і
неупереджену
уяву
про
майнове
і
фінансове
становище
підприємства в
грошовій оцінці
на
визначену
дату

висловлення
неупередженої
думки
про
фінансовий
стан
підприємстваклієнта
на
звітну дату

1)
перевірка
реальності
існування актів, зобов’язань
та права власності на них;
2) перевірка правильності
визнання та оцінки активів,
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) порушення правил
розрахунків готівкою;
2) наявність фіктивних
документів;
3)
проведення
неправомірних
бухгалтерських записів;
4)
заниження
(завищення)
оцінки
активів,
власного
капіталу та зобов’язань;
5)
необґрунтоване
списання активів та
зобов’язань;
6)
наявність
прихованих
нестач,
крадіжок активів;
7)
необґрунтовані
виправлення
в
облікових регістрах за
минулі періоди.
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Продовження табл. 1
1

2

3

4

Звіт
про
фінансові
результати (звіт
про сукупний
дохід) - надає
інформацію про
активність
та
результативніст
ь діяльності
підприємства за
певний
проміжок часу
та є основою,
на підставі якої
будуються
прогнози
майбутньої
діяльності
підприємства

висловлення
думки
щодо
достовірності
інформації про
доходи,
витрати,
прибутки
та
збитки
діяльності
підприємства і
відображення її
у
звіті
про
фінансові
результати

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;

1) реалізація активів за
цінами,
що
не
відповідають
ринковим;
2)
необґрунтоване
заниження
(завищення) доходів
чи витрат;
3) включення до
складу
доходів
(витрат)
майбутніх
періоді доходів чи
витрат
діяльності
звітного періоду;
4)
некоректна
кореспонденція
рахунків
з
обліку
доходів і витрат;
5)
недостовірне
визначення фінансових
результатів і невірне
складання звіту.

Звіт про рух
грошових
коштів - надає
можливість
оцінити
здатність
підприємства
генерувати
майбутні
грошові потоки,
робити
висновки щодо
спроможності
підприємства
погашати свої
зобов’язання

перевірка
інформації про
зміни,
що
відбулися
в
грошових
коштах
підприємства за
звітний період
та
методика
відображення її
у звіті про рух
грошових
коштів

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) оцінка правильності і
класифікації
доцільності
грошових потоків в розрізі
операційної, фінансової та
інвестиційної
діяльності
підприємства-клієнта;
2) 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);
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1)
неправильне
відображення
інформації
в
звіті,
внаслідок
недостовірності даних
балансу,
звіту
про
фінансові результати та
даних бухгалтерського
обліку;
2)
невірна
класифікація грошових
коштів
від
видів
діяльності;
3) включення до звіту
про рух грошових
коштів
негрошових
операцій;
4)
помилки,
що
виникають
при
арифметичних
підрахунках;

Продовження табл. 1
1

2

Звіт
про перевірка
власний капітал реальності
інформації про
зміни у складі
власного
капіталу
клієнта
протягом
звітного
періоду
та
перевірка звіту
про
власний
капітал

3

4

3) перевірка правильності
визначення чистого руху
грошових коштів у результаті
операційної, інвестиційної та
а фінансової діяльності;
4)
оцінка
правильності
підрахунку показника чистого
руху грошових
коштів за звітний період;
5) 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.

5) помилки, недоліки
та інші перекручення
інформації (наприклад,
шахрайство) у формах
фінансової звітності, в
т.ч. і в даному звіті.

1)
здійснення
діяльності
без
відповідних дозволів;
2)
несвоєчасне
внесення змін у реєстр
акціонерів;
3)
несвоєчасне
внесення
вкладів
засновниками
до
капіталу підприємства
або внесення активів,
що непридатні
до
використання чи не
мають
практичної
цінності
для
підприємства

Етап встановлення достовірності фінансової звітності ґрунтується на
підтвердженні попередньо здійсненої оцінки про достовірність відображення у
системі рахунків бухгалтерського обліку та звітності інформації про активи,
зобов’язання, власний капітал, а також про доходи, витрати і фінансові
результати господарюючого суб’єкта. Під час висловлення думки про
достовірність фінансової звітності аудитор повинен бути достатньо впевненим,
що вона не містить істотних викривлень і помилок. Разом з тим аудитору не
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варто забувати про те, що у зв’язку із застосуванням аудиторської вибірки
з’являється вагомий ризик того, що навіть істотні помилки він може не
виявити.
До випадків, які можуть підвищити ступінь шахрайства та фальсифікації
облікових і звітних даних, можна зарахувати такі: наявність нетипових
господарських операцій для підприємства, що перевіряється (особливо, якщо
вони виникають по закінченні звітного періоду); застосування «складних»
операцій чи методів бухгалтерського обліку; наявність операцій із пов’язаними
сторонами; неадекватні облікові записи; закупівля чи продаж товарноматеріальних цінностей за цінами, які істотно відрізняються від ринкових.
Перераховані відхилення можуть стати слабкими, ризикованими ділянками при
виконанні ризико-орієнтованого аудиту.
Завершальним етапом процесу аудиту фінансової звітності є етап
звітування, на якому аудитор формує думку з таких питань:
− чи відповідає система бухгалтерського обліку підприємства вимогам
чинного законодавства;
− чи відповідають показники бухгалтерського обліку та фінансової
звітності принципам облікової політики суб’єкта господарювання;
− чи ефективна система внутрішнього контролю клієнта;
− чи достовірно відображається в обліку та у фінансовій звітності
інформація про активи, зобов’язання, власний капітал доходи, витрати і
фінансові результати клієнта [5].
Результати аудиту фінансової звітності можуть бути оформлені у вигляді
загального аудиторського висновку про достовірність фінансової звітності (у
межах загального аудиту). Замовникам аудиту варто враховувати, що
аудиторський

висновок

дозволяє

встановити

достовірність

стану

бухгалтерського обліку і звітності, разом з тим він не може бути гарантією
майбутньої життєдіяльності суб’єкта господарювання.
Незважаючи на те, що аудитор відповідає за достовірність фінансової
звітності та висловлює свою думку про неї, відповідальність за підготовку і
надання фінансової звітності несе керівництво підприємства-клієнта. Аудит
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фінансової звітності не звільняє керівництво підприємства від відповідальності
за недостовірне відображення даних у ній [6].
Висновки. Сьогодні аудит фінансової звітності виконує важливу функцію
відносно достовірності інформації для користувачів, на основі якої вони
зможуть прийняти правильне управлінське рішення. Проте існування значної
кількості проблем з обліку та оподаткування зумовлюють необхідність
підвищення рівня якості аудиту фінансової звітності, та розробки нових
підходів при виконанні підтверджуючого, системно-орієнтованого та ризикоорієнтованого аудитів.
Список використаних джерел:
1. Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності
«Облік і аудит» вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська,
Н.М. Малюга, Н.І.Петренко / за редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і
перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2012. – 544 с.
2. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р.
№ 3125-XIII (зі змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від
07.02.13

№

73.

–

[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
4. Пульхальська Г. В. Аудит за міжнародними стандартами: [конспект лекцій] /
Г. В. Пульхальська, В. В. Пухальський. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 124 с.
5. Рогуленко Т. М. Аудит: навчальний посібник / Т. М. Рогуленко. – М.: Юрайт,
2013. – 544 с.
6. Хом’як Р. Л. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ [Електронний ресурс] /
Р. Л. Хом’як, І. Л. Цюцяк, А. Л. Цюцяк. – 2008. – Режим доступу до ресурсу:
http://vlp.com.ua/files/37_4.pdf.
7. Янчева Л. М. Аудит: навчальний посібник / Л. М. Янчева. – Київ: Знання,
2009. – 335 с.
136

УДК 336.274.6:657
Н.С. Вознюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АСПЕКТИ АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В
УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
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питання
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обліку

дебіторської
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заборгованості підприємства, надання повної та достовірної інформації
користувачам фінансових звітів.
Ключові слова: аудит, дебіторська заборгованість, аналіз дебіторської
заборгованості, облік дебіторської заборгованості.
Постановка проблеми. В процесі фінансово-господарської діяльності
підприємства виникає дебіторська заборгованість, яка негативно виплаває на
платоспроможність підприємства внаслідок недоотримання грошових коштів.
На жаль, нині суб’єкти господарювання передусім вирішують власні проблеми
замість виконання фінансових платіжних зобов’язань перед партнерами. Як
наслідок, відбувається сповільнення оборотності грошових коштів.
Зрозуміло,

що

незалежно

від

причин

виникнення

дебіторської

заборгованості уникнути її неможливо. Із зростанням розміру дебіторської
заборгованості виникає потреба в управлінні нею. В свою чергу, ефективність
управління

дебіторською

заборгованістю

залежить

від

організації

бухгалтерського обліку. Тому підприємству необхідно шукати способи
вдосконалення

бухгалтерського

обліку

взаєморозрахунків,

організації

ефективної та дієвої системи внутрішньогосподарського контролю тощо.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Дослідженням

проблем

організації обліку та аудиту дебіторської заборгованості присвячені наукові
праці багатьох вітчизняних учених. Проблемі управління дебіторською
заборгованістю значну увагу приділено у наукових працях вітчизняних вчених:
Л. Городянської, О. Кожевникової, Л.Ц. Масловської, І.І. Пасінович, О. Тучак
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та інших. Як правило, автори розглядають питання кредитної політики, яка є
запорукою

попередження

виникнення

неконтрольованої

дебіторської

заборгованості. Значний внесок у розвиток теоретичних та практичних аспектів
бухгалтерського обліку та аудиту зробили такі вітчизняні вчені, як:
Ф.Ф. Бутинець, І.А. Волянюк, В.О. Шевчук, З.В. Гуцайлюк, В.І. Єфіменко,
М.В. Кужельний, С.Ф. Голов, Ю.Я. Литвин, О.В. Лишиленко, В.Г. Лінник,
В.П. Завгородній, С.І. Маслов, Г.В. Савицька, Я.В. Соколов, В.В. Сопко,
С. Хенк та інші.
Постановка завдання. Метою статті є узагальнення теоретичних аспектів
організації обліку дебіторської заборгованості, визначення основних проблем її
аудиту та обґрунтування пропозицій щодо їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розрахунки з контрагентами
потребують постійного контролю і впливу з боку управлінського персоналу у
загальній системі менеджменту підприємства. Для управління потрібна
достовірна і своєчасна інформація про стан дебіторської заборгованості,
законність, реальність господарських операцій.
Отже, облік та контроль дебіторської заборгованості є одним з ключових
завдань у вирішенні проблем, що виникають під час поточного управління
підприємствами,

зокрема

з

позиції

оптимального

співвідношення

між

ліквідністю та прибутковістю.
Методологія обліку та порядок розкриття інформації про дебіторську
заборгованість у фінансовій звітності визначається Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Згідно з П(С)БО 10
дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на
певну дату . Дебіторами можуть бути юридичні та фізичні особи, які внаслідок
минулих подій повинні підприємству певні суми грошових коштів, їх
еквівалентів або інших активів [1].
Весь процес виникнення та погашення дебіторської заборгованості
повинен оформлюватися первинними документами, оскільки документування
забезпечує доказовість фактів господарського життя підприємства шляхом їх
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фіксації на матеріальному носії – документі, який несе інформацію про деталі
здійснених господарських операцій. Відповідно, документальне оформлення
розрахункових операцій є підставою для записів в системі рахунків
бухгалтерського

обліку,

підтвердженням

виконаних

операцій,

засобом

контролю за збереженням власності, правильністю використання засобів
підприємства та безпосередньо впливає на прозорість, достовірність і
аналітичність облікової інформації щодо таких операцій.
Первинні джерела інформаційного забезпечення обліку дебіторської
заборгованості: договір оренди, акт приймання-передачі, рахунок-фактура,
платіжне

доручення,

рахунок-фактура,

накладна,

товарно-транспортна

накладна, податкова накладна тощо
Впорядкування

облікової

інформації,

відображеної

у

первинних

документах, здійснюється в облікових регістрах.
Для проведення якісного аудиту дебіторської заборгованості необхідно
правильно його спланувати та вибрати адекватну стратегію здійснення
перевірки даного сектору аудиту. Важливою є програма аудиторської перевірки
та вибору аудиторських процедур, доречних в кожному конкретному випадку
аудиту заборгованостей.
В процесі аудиту повинні бути вирішені наступні основні задачі, що
формують план аудиту дебіторської заборгованості [2, с. 27]:
− перевірка

дотримання

порядку

документального

відображення

виникнення дебіторської заборгованості;
− підтвердження наявності внутрішнього контролю за відсутністю
викривлення даних при відображенні показників на рахунках бухгалтерського
обліку та фінансової звітності;
− підтвердження відповідності оформлених бухгалтерських операцій
діючим нормативним актам, перевірка наявності інвентаризації розрахунків
відповідно до облікової політики підприємства та вимог законодавства
− перевірка

своєчасності

списання

заборгованості.
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безнадійної

дебіторської

Порушення розрахункових взаємовідносин на підприємстві призводить до
непередбаченого перерозподілу оборотних коштів, що негативно позначається
на фінансовій і виробничій діяльності підприємства.
Серйозним наслідком платіжної кризи - не тільки в Україні, але і в будьякій іншій державі є виникнення простроченої дебіторської заборгованості.
Облік цієї заборгованості, аудит за термінами її погашення, правильне і
своєчасне віднесення такої заборгованості являється основними задачами
бухгалтера підприємства.
Своєчасному здійсненню розрахунків не сприяє встановлений законом
надто тривалий строк позовної давності. У господарському законодавстві та
практиці його застосування накопичилося також багато інших проблем, які не
дозволяють належним чином врегульовувати платіжні відносини з урахуванням
їх фактичного стану.
Перевіряючи

дебіторську

заборгованість

підприємства,

необхідно

перевіряти правильність її віднесення, щоб не допустити безпідставного
зменшення оподатковуваного прибутку товариств.
Дебіторська

заборгованість

являється

важною

часткою

ресурсів

господарюючих суб'єктів. Проводячи господарську діяльність, підприємства
очікують, коли в процесі здійснення господарювання вони здійснять
прибуткові операції. Але в реальності, створюються ситуації, що з будь-яких
наслідків підприємству не можливо притягти заборгованість з клієнтів.
Дебіторська заборгованість залишається на довгий час. Збільшення суми
дебіторської заборгованості не поліпшує фінансове становище товариств, а
часто приводить і до неплатоспроможності.
Проблемні питання в обліку дебіторської заборгованості:
1. Облікові регістри, рекомендовані для використання, не передбачають
накопичення інформації про розрахунки з дебіторами різного рівня деталізації і
узагальнення даних. Через це неможливо отримати інформацію про дебіторську
заборгованість в обсязі й вигляді, достатньому та потрібному для управління та
аналізу розрахунків з дебіторами.
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2. Проблеми

відображення

в

обліку

довгострокової

дебіторської

заборгованості, оцінки поточної дебіторської заборгованості за продукцію,
товари, роботи та послуги. В обліку відсутня деталізація та співвідношення
різних видів дебіторської заборгованості у загальній їх структурі.
Різке збільшення дебіторської заборгованості і її частки в оборотних
активах може свідчити про необачну кредитну політику підприємства стосовно
покупців, або про збільшення обсягу продажів, або про неплатоспроможність і
банкрутство частини покупців. Скорочення дебіторської заборгованості
оцінюється позитивно, якщо це відбувається за рахунок скорочення періоду її
погашення. Якщо ж дебіторська заборгованість зменшується в зв'язку зі
зменшенням реалізації продукції, то це свідчить про зниження ділової
активності підприємства [4, с.56].
Отже, зростання дебіторської заборгованості не завжди оцінюється
негативно, а зниження – позитивно. З метою раціональної організації обліку та
контролю дебіторську заборгованість необхідно розмежовувати на нормальну і
прострочену

заборгованість.

Наявність

останньої

створює

фінансові

ускладнення, тому що підприємство буде відчувати нестачу фінансових
ресурсів для придбання виробничих запасів, виплати заробітної плати.
Прострочена дебіторська заборгованість означає також зростання ризику
непогашення боргів і зменшення прибутку. Кожне підприємство зацікавлене в
скороченні термінів погашення належних йому платежів. Тому для зменшення
дебіторської заборгованості підприємству необхідно її проаналізувати та
впровадити ефективні методи управління.
На підставі зазначених основних аспектів визнання та обліку дебіторської
заборгованості сформулюємо основні теоретичні аспекти аудиту дебіторської
заборгованості.
Завдання аудиту дебіторської заборгованості повинні бути наступні:
1.

Перевірка

дотримання

методологічних

принципів

формування

інформації про дебіторську заборгованість в бухгалтерському обліку та її
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розкриття в фінансовій звітності відповідно П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість» а саме перевірка:
- визнання дебіторської заборгованості активом;
- перевірка первісної оцінки та оцінки на дату балансу;
- визначення методу створення резерву сумнівних боргів;
- класифікації дебіторської заборгованості за строками її непогашення;
- нарахування суми резерву сумнівних боргів;
- виключення безнадійної дебіторської заборгованості із активів;
- розкриття інформації про дебіторську заборгованість в примітках до
фінансової звітності.
2. Встановлення реальності дебіторської заборгованості.
3. Перевірка класифікації дебіторської заборгованості.
4. Оцінка синтетичного та аналітичного обліку.
5. Перевірка правильності відображення господарських операцій з
дебіторською заборгованістю на рахунках обліку.
6.

Перевірка

правильності

списання

безнадійної

дебіторської

заборгованості.
7.

Визначення

показників,

які

характеризують

стан

дебіторської

заборгованості їх узгодженість та порівнянність.
Висновки. Таким чином, вирішення всіх зазначених вище проблем
управління та контролю дебіторської заборгованості дозволить оперативно
моніторити ситуацію з нею, здійснювати ефективний контроль за її структурою
та обсягами, уникати складних і суперечливих ситуацій з контрагентами та
вчасно і вірно приймати управлінські рішення.
Сьогодні склалася ситуація, коли на підприємствах ураховуються
величезні суми дебіторської заборгованості, а заходи керівництва щодо її
погашення залишаються неефективними та не дають потрібного результату.
Подолати проблеми в обліку та контролі дебіторської заборгованості можна за
допомогою моніторингу потенційних дебіторів, систематичного проведення
інвентаризації розрахунків, відокремлення особи чи сектора у відділі
внутрішнього контролю, відповідального за стан розрахунків із дебіторами.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА УЗАГАЛЬНЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ ДЛЯ
СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
У статті розкрито поняття фінансової звітності, склад фінансової звітності
звітність за НП(С)БО, проаналізовано Звіт про рух грошових коштів, наведено
основні етапи складання Звіту про рух грошових коштів, проаналізовано
способи складання Звіту про рух грошових коштів, а саме прямий та непрямий
методи.
Ключові слова: звітність, бухгалтерський облік, підприємство, фінансова
звітність, інвентаризація, первинні документи, Звіт про рух грошових коштів,
прямий метод, непрямий метод.
Бухгалтерський облік є основним інформаційним джерелом управління як
на рівні суб’єктів господарювання, так і на макроекономічному рівні. Успішне
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функціонування підприємства завжди залежатиме від якості, достовірності,
повноти й неупередженості отримуваної інформації про зовнішні зміни умов
діяльності, а також про внутрішній стан підприємства. Головним джерелом
інформування як зовнішніх, так і внутрішніх користувачів виступає фінансова
звітність.
Важливим для формування показників фінансової звітності є достовірність
їх значень. Враховуючи особливості діяльності підприємств в Україні, а саме:
великий обсяг робіт, що виконуються вручну при веденні обліку, зацікавленість
різних діючих суб’єктів господарювання у певному коригуванні значень, які
мають бути відображені у звітності, та інші чинники впливу, досягнення повної
достовірності показників для складання та подання фінансової звітності є
водночас надто складним та важливим завданням.
Методиці складання фінансової звітності в Україні присвячено значну
кількість праць вітчизняних вчених, зокрема Ф. Ф. Бутинця, З. В. Гуцайлюка,
З. В. Задорожнього, Л. М. Кіндрацької, Г. Г. Кірейцева, Я. Д. Крупки,
М. В. Кужельного, В. В. Сопко, Є. В. Мних, П. Я. Хомина, В. Г. Швеця та
інших. Однак, питання щодо складання фінансової звітності мають багато
суперечностей, отож потребують подальшого дослідження [1].
Мета статті полягає в дослідженні методики узагальнення бухгалтерських
даних для складання та подання фінансової звітності.
Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться
підприємством. Дані бухгалтерського обліку служать підставою для складання
фінансової звітності [2].
Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію
про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Загальні вимоги до фінансової звітності представлено у
статтях 11 – 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [3, с. 15].
Відповідно до статті 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» метою ведення бухгалтерського обліку і
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складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище,
результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Фінансова
звітність підприємств не складає комерційну таємницю, окрім випадків,
передбачених законодавством [2].
Відповідно,

фінансова

звітність

повинна

забезпечувати

загальні

інформаційні потреби широкого кола користувачів, які покладаються на неї як
на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних
рішень.
Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів, представлені у таблиці 1.
Таблиця 1
Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів
Користувачі звітності
Інвестори, власники

Інформаційні потреби
Придбання, продаж та володіння цінними
паперами; участь в капіталі підприємства;
оцінка якості управління; визначення суми
дивідендів, що підлягають розподілу

Керівництво підприємства
Банки постачальники та інші кредитори

Регулювання діяльності підприємства
Забезпечення
діяльності
підприємства;
оцінка здатності підприємства своєчасно
виконувати зобов’язання
Оцінка здатності підприємства своєчасно
виконувати зобов’язання
Оцінка здатності підприємства своєчасно
виконувати зобов’язання; забезпечення
зобов’язань
підприємства
перед
працівниками
Формування макроекономічних показників

Замовники
Працівники підприємства

Органи державного управління

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» на основі даних бухгалтерського обліку всі
підприємства повинні складати фінансову звітність. До складу фінансової
звітності підприємств включаються такі звіти: Баланс (форма 1); Звіт про
фінансові результати (форма 2); Звіт про рух грошових коштів (форма 3); Звіт
про власний капітал (форма 4); Примітки до фінансових звітів [2].
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Наказом №73 від 07.02.2013 р. введені нові форми фінансової звітності, які
максимально наближені до МСФЗ (Додаток 1 до НП(С)БО «Загальні вимоги до
фінансової звітності»):
1. Баланс (Звіт про фінансовий стан);
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи);
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
4. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
5. Звіт про власний капітал.
Особливу увагу необхідно звернути на те, що на даний момент не
скасовано Наказ Мінфіну № 302 від 29.11.2000 р. «Про Примітки до річної
фінансової звітності». Таким чином, форма Приміток залишається чинною. У
НП(С)БО 1 визначено мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності
та вимоги до визнання і розкриття її елементів. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються до фінансової звітності і консолідованої
фінансової звітності юридичних осіб

усіх форм власності (крім банків та

бюджетних установ), які зобов'язані подавати фінансову звітність згідно із
законодавством.
НП(С)БО 1 ділить фінансову звітність на річну та проміжну. Для проміжної (квартальної) звітності у 2013 році є чинними: - форма №1 Баланс (Звіт про
фінансовий стан); - форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні
доходи). Склад фінансової звітності, терміни і періодичність її подання не
змінилися. Як і раніше, квартальні форми необхідно подавати не пізніше 25
числа місяця, наступного за звітним кварталом, а річні – не пізніше 9 лютого
наступного за звітним року.
НП(С)БО 1 не дає детального опису кожної статті Балансу і Звіту про
фінансові результати. Це пов’язано з тим, що розробляючи новий стандарт
прагнули максимально зблизити форми фінансової звітності з нормами МСФЗ.
Це може спричинити певні ускладнення для тих підприємств, які не
використовують міжнародні стандарти фінансової звітності, оскільки облік
багатьох операцій за правилами П (С) БО не збігається з обліком згідно МСФЗ.
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Основні відмінності НП(С)БО 1 від раніше діючих стандартів: Назви форм
доповнені назвами у дужках, аналогічними формам згідно МСФЗ: тепер Баланс
називається також «Звіт про фінансовий стан», а Звіт про фінансові результати
– «Звіт про сукупний дохід». Нове положення вже не містить обов’язкового
порядку заповнення усіх рядків фінансової звітності та проставлення прочерків
у тих рядках, де були відсутні показники. Підприємства можуть не наводити
статті, за якими відсутня інформація до розкриття. Одним з важливих
нововведень, внесених НП(С)БО 1, є можливість вибору одного з варіантів
складання звіту про рух грошових коштів: за прямим чи непрямим методом [4].
Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: автономності; безперервності діяльності; періодичності; історичної (фактичної) собівартості; нарахування та відповідності доходів і витрат; повного
висвітлення; послідовності; обачності; превалювання змісту над формою;
єдиного грошового вимірника [4].
Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона
повинна містити дані про: підприємство; дату звітності та звітний період;
валюту звітності та одиницю її виміру; відповідну інформацію щодо звітного та
попереднього

періоду;

облікову

політику

підприємства

та

її

зміни;

консолідацію фінансових звітів; у разі припинення (ліквідації) окремих видів
діяльності:

обмеження

щодо

володіння

активами;

підприємствах; виявлені помилки минулих років

та

участь

у

спільних

пов’язані

з ними

коригування; переоцінку статей фінансових звітів; іншу інформацію, розкриття
якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).
Обов’язковою вимогою до фінансової звітності є її достовірність, в зв’язку
з чим необхідно належним чином організувати роботу як бухгалтерії, так і
інших підрозділів підприємства .
Для забезпечення своєчасного складання річної фінансової звітності на
підприємстві доцільно зробити зведений графік робіт по складанню звітності,
який затверджується керівником підприємства.
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Перед складанням річного звіту на підприємстві повинна бути проведена
обов’язкова

інвентаризація

всіх

активів,

зобов’язань

та

документів

підприємства. При проведенні інвентаризації керуються Інструкцією по
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків. За результатами
інвентаризації перевіряють достовірність облікових даних, інвентаризація є
також важливим засобом контролю збереження активів підприємства [5].
Для проведення інвентаризації створюють інвентаризаційну комісію, до
складу якої входять керівники структурних підрозділів, бухгалтерія, інженери,
технологи, механіки і інші досвідчені працівники, які добре знають об’єкти
інвентаризації. Очолює комісію керівник підприємства або його заступник.
Після проведення інвентаризації проводять уточнення бухгалтерських даних.
Методика складання фінансової звітності залежить від форми обліку, яку
використовує підприємство. При журнальній формі дані первинних документів
переносять в облікові реєстри. Узагальнюючими реєстрами при журнальній
формі обліку є журнали, які побудовані за кредитовою ознакою (тобто ведуться
по кредиту відповідних рахунків в розрізі кореспондуючих з ними по дебету
рахунків) та Головна книга.
В кінці місяця підсумкові дані журналів переносять до Головної книги.
Головна книга ведеться протягом календарного року, на кожен синтетичний
рахунок в Головній книзі відводять окрему сторінку. По кожному рахунку
щомісяця в Головній книзі відображають сальдо, кредитовий оборот
(загальною сумою), дебетовий оборот в розрізі кореспондуючих рахунків та в
цілому.
Перевірку записів в Головній книзі здійснюють підрахунком суми оборотів
і залишків по всім рахункам. Загальна сума записів по дебету рахунків повинна
дорівнювати записам по кредиту рахунків. Для полегшення роботи можна скласти оборотну відомість [6].
Таким чином, при журнальній формі обліку підставою для заповнення
звітності є дані оборотної відомості, Головної книги та окремі журнали.
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Зміст і форма Звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до
розкриття його статей визначаються НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» [7].
Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і
вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності.
Мета складання Звіту про рух грошових коштів полягає у наданні
користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що
відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах. Для цього
грошові потоки класифікуються у певні групи.
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), а також Звіт про рух
грошових коштів (за непрямим методом) складається з таких розділів:
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності;
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності;
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності.
Звіт про рух грошових коштів підприємства містить в собі інформацію про
грошові потоки за звітний період. Рух коштів відображається у звіті про рух
грошових коштів в розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та
фінансової.
Для складання звіту використовують такі джерела інформації: баланс; Звіт
про фінансові результати; примітки до фінансових звітів; головна книга; дані по
окремих рахунках бухгалтерського обліку.
Підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових
коштів за прямим або непрямим методом. Характеристика даних методів
представлена у таблиці 2.
До переваг прямого способу складання Звіту про рух грошових коштів
відносять те, що він дозволяє оцінити надходження і витрачання коштів на
підприємство по окремих статтях, тому прямий метод використовується при
плануванні грошових потоків. Допомагає оцінити перспективи діяльності
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підприємства, з’являється можливість об’єктивніше оцінити ліквідність
підприємства в умовах інфляції на основі аналізу руху коштів.
Таблиця 2
Характеристика методів складання звіту про рух грошових коштів
Прямий метод

Непрямий метод

Використання прямого методу для
визначення чистої зміни коштів полягає у
тому, що послідовно наводяться всі
основні статті грошових надходжень та
видатків, а різниця між ними формує
чистий рух коштів окремо від операційної
(рядок 3195), інвестиційної (рядок 3295)
та фінансової діяльності (рядок 3395).
Прямий метод складання звіту про рух
грошових
коштів
базується
на
безпосередньому використанні даних із
регістрів бухгалтерського обліку щодо
дебетових або кредитових оборотів
коштів (рахунки 30 «Каса» і 31 «Рахунки в
банках»)
за
звітний
період
у
кореспонденції
з
рахунками
бухгалтерського обліку операцій, активів
або зобов’язань.
Окрему увагу варто звернути на
статтю «Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів». Фактично ця стаття
звіту є сумою курсової різниці, що
виникає
внаслідок
впливу
зміни
валютного курсу на залишок коштів в
іноземній валюті. I в міжнародній
практиці, й у вітчизняних вимогах до
фінансової звітності ця стаття показується
не
безпосередньо
в
операційній,
фінансовій чи інвестиційній діяльності, а
окремо. За свою суттю вона дозволяє
вийти (обчислити) на залишки коштів на
останній день звітного періоду.

Непрямий метод складання звіту про
грошові кошти полягає в тому, що спочатку
зазначають суму чистого прибутку (збитку),
яку потім коригують до величини чистої
зміни коштів через виключення впливу не
грошових операцій.
Насправді за непрямим методом у звіті
визначається тільки та частина, що
пов’язана з операційною діяльністю. У цій
формі звітності показники руху коштів від
інвестиційної та фінансової діяльності
визначаються за прямим методом: окремо
відображають усі надходження, які потім
зменшуються на суму витрачань та інших
платежів.
Показник рядка «Прибуток (збиток) від
звичайної діяльності до оподаткування»
(код рядка 3500) переносять з рядка 2190
звіту про фінансовий стан (сукупний дохід).
Аналіз
статті
«Коригування
на
амортизацію необоротних активів» (код
рядка 3505) дає уявлення про правильність
впливу
на
прибуток
амортизації
необоротних активів, нарахованої протягом
звітного періоду.
«Коригування на збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших не
грошових операцій» (код рядка 3520) – це
фактично збиток або прибуток від володіння
та реалізації фінансових інвестицій.
«Зменшення
(збільшення)
оборотних
активів» (рядок 3550) визначають на
підставі аналізу балансу у частині змін
складу запасів i дебіторської заборгованості.

За непрямого методу прибуток звітного періоду відображається у першому
рядку звіту, і цей звіт охоплює всі ресурси підприємства, а не тільки грошові
(принаймні, у першій частині, яка відображає показники руху грошових коштів
в операційній діяльності).
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Переваги непрямого методу в порівнянні з прямим полягає в наявності
інформації про відмінність між сумами чистого доходу і грошових коштів. Слід
зазначити, що в міжнародній практиці бухгалтерського обліку при складанні
Звіту про рух грошових коштів перевага надається прямому методу. Отже,
фінансова звітність є основним джерелом інформації при проведенні аналізу
фінансово-господарської

діяльності

підприємства.

У

фінансових

звітах

відображуються залишки та джерела їх утворення і результати діяльності на
певну дату звітного періоду.
За допомогою фінансової звітності можна не тільки зробити висновки про
діяльність підприємства в минулому, а й оцінити перспективи розвитку та
розробити заходи, спрямовані на підвищення ефективності його діяльності в
майбутньому, що є важливим для успішної діяльності підприємства за
відповідний період.
Інформація, яка міститься в Звіті про рух грошових коштів, є необхідною з
таких причин:
- на її основі проводять аналіз можливостей підприємства щоб залучати й
використовувати грошові кошти та їх еквіваленти;
- порівняння грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності дає можливість сформувати думку про активність підприємства в
тій чи іншій сфері бізнесу, а також про правильність обраного основного напряму господарської діяльності.
Для того, щоб вдало та правильно використовувати облікову інформацію,
що міститься у звітності, необхідно чітко уявляти взаємозв’язок усіх форм
фінансової звітності підприємства.
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УДК 657 (045)
В.Ю. Войтенко, К.Ю. Панченко
здобувачі освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ
ІНТЕГРАЦІЇ
Сучасний етап розвитку економіки держави потребує комплексних підходів до
реформування базових складових формування ефективної інформаційної
системи, спроможної забезпечити постійно виникаючі інституціональні
запити своєчасною, об’єктивною та достовірною інформацією. За цих умов є
об’єктивна

необхідність

дослідження

можливостей

комплексного

реформування бухгалтерського обліку, насамперед в умовах інтеграції.
Ключові слова: бухгалтерський облік, фінансовий облік, модель, моделювання
метод, підсистеми обліку, диференціація, інтеграція, система управління,
уніфікація, реформація.
Сучасна трансформація вітчизняної економіки,спрямована на розвиток
ринкових

відносин

та

інтеграцію

у

світове

співтовариство,

визначає

принципово нові задачі щодо підвищення рівня управління суб’єктами
підприємницької

діяльності.

Важливим

напрямом

реформування

бухгалтерського обліку в Україні в умовах інтеграції є гармонізація фінансової
звітності вітчизняних підприємств з міжнародними стандартами.
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Вивчення проблем та перспектив розвитку бухгалтерського обліку в
умовах сучасної економіки займає сьогодні одне з провідних місць в наукових
працях таких вчених-обліковців: Ф. Бутинця, В. Рудницького, В. Сопка,
С. Левицької, З. Гуцайлюка, Є. Мниха, І. Яремка, В. Пархоменка та інших.
На

теперішній

бухгалтерського
концептуальним

час

обліку,

в

Україні

яка

підходам

відповідає
і

створено

національну

вимогам

принципам

ринкової

міжнародних

систему
економіки,
стандартів

бухгалтерського обліку та включає Закон України “Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV [1], національні
положення (стандарти) бухгалтерського обліку та звітності, методичне
забезпечення (інструкції, методичні рекомендації, коментарі).
Однією із умов, що забезпечують розвиток наукових досліджень у сфері
бухгалтерського обліку є розроблення теорії та засобів методології цієї науки.
Необхідність розвитку методології виникає через ускладнення сучасного
наукового знання, його швидкий розвиток (одночасну і диференціацію, і
інтеграцію знань в середині системи). Що стосується бухгалтерського обліку як
науки, то останнім часом велика кількість наукових досліджень була
присвячена диференціації облікових підсистем, поділу між управлінським і
фінансовим обліком, пошуку їх класифікаційних ознак. Проте, на наше
переконання, ці дослідження з часом втрачають свою актуальність, оскільки
розвиток сучасної економіки вимагає не стільки пошуку розподільчих ознак
між видами обліку, а можливостей їх взаємодії в середині системи, тобто
наперед висувається проблема інтеграції підсистем обліку, їх об’єднання задля
вирішення облікових проблем в інформаційному забезпеченні системи
управління

підприємством.

Метод

бухгалтерського

обліку

інтенсивно

досліджується вже багато десятиліть, кожен автор наводить власне його
визначення. У найбільш загальному вигляді, метод бухгалтерського обліку
можна

представити

як

суцільне,

безперервне

спостереження,

вимір,

оцінювання, реєстрація, узагальнення й систематизація фактів господарської
діяльності. Тобто метод розглядається як набір певних ізольованих один від
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одного інструментів (документація, інвентаризація, оцінювання, калькуляція,
балансове узагальнення і звітність). Але й не потребує доведення факт, що
метод – це те, за допомогою чого вивчається предмет науки.
Слід зазначити, що моделювання є новим явищем у розвитку облікової
науки, новим ступенем узагальнення, що дозволяє глибше осмислити вже
відомі науці методи, а також отримати можливість для розкриття невідомих
раніше

закономірностей

для

знаходження

нових

шляхів

розвитку.

В

бухгалтерському обліку моделювання виступає як опис принципів, властивих
різним галузям та господарським системам. У цьому головна відмінна риса
моделювання від інших методів дослідження. Адже модель, побудована на
загальних принципах, формує методику обліку, прийнятну для всіх галузей і
систем, кожна з яких трактується як окремий, локальний випадок глобальної
моделі.
Метод

бухгалтерського

обліку

відіграє

важливу

роль

у

системі

диференціації його напрямів. Такого висновку дотримується багато дослідників
цього процесу (Кузьмінський А.Н, Сопко В.В., Ковальов В.В, Соколов Я.В.,
Ткач М.В., Яругова А.). Адже поділ бухгалтерського обліку на фінансовий,
управлінський та контролінг зумовлений різною метою користувачів звітності,
що, у свою чергу, призводить до розширення способів і прийомів
спостереження,

оцінювання,

реєстрації,

систематизації

інформації

для

прийняття ефективних управлінських рішень. Особливістю цього процесу може
стати саме використання методу моделювання.
Не дивлячись на відмінності й особливості фінансового, управлінського
обліку й контролінгу, слід мати на увазі їх одну базову функцію в загальній
системі

управління

підприємством

і

в

єдиному

процесі

прийняття

управлінських рішень. Такою функцією є інформаційне забезпечення системи
управління підприємством про її стан через систему спеціальних показників,
які формуються за допомогою спеціальних облікових методів і прийомів. Слід
зазначити, що з позиції методу бухгалтерського обліку управлінський облік і
контролінг є гнучкішими підсистемами, тобто вони використовують більший
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набір прийомів і способів; застосовуються для ширшого кола користувачів
інформації (менеджерів, директорів, внутрішніх аудиторів, аналітиків тощо).
Але

системи

фінансового,

управлінського

обліку

та

контролінгу

взаємодоповнюють один одного, утворюючи при цьому цілісну облікову
систему. Основними відмінностями, результатом яких стала диференціація
бухгалтерського обліку на підсистеми, є їх предмет, мета і завдання
У нашій державі ухвалено Стратегію застосування міжнародних стандартів
фінансової звітності в Україні [2], результатом реалізації якої стало складання
за міжнародними стандартами публічними акціонерними товариствами,
банками,

страховиками,

а

також

підприємствами,

котрі

здійснюють

господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом
Міністрів України, фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.
Фактично міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) увійшли у
вітчизняне нормативно-правове поле бухгалтерського обліку, що є безперечним
досягненням цього етапу його розвитку.
Процес реформування у сфері бухгалтерського обліку в Україні має на
меті забезпечення уніфікації та прозорості фінансової звітності суб'єктів
господарювання, що виходять на міжнародні ринки, сприяння залученню
іноземних інвестицій. Забезпечення уніфікації та прозорості фінансової
звітності суб'єктів господарювання суттєво знижує ризики для кредиторів та
інвесторів, які спричинені відсутністю необхідної інформації, забезпечує
порівнянність звітності, знижує витрати кожної країни на розробку власних
нормативних актів (стандартів) та забезпечує зростання довіри до показників
фінансової звітності.
Головними напрямами реформи є:
1.Нормативно-правове забезпечення реформи. Внесення змін до Закону
України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Закону
України “Про аудиторську діяльність”, внесення змін до діючих положень
(стандартів)

бухгалтерського

обліку,

розробка

та

прийняття

нових

національних стандартів бухгалтерського обліку на основі міжнародних
стандартів.
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2.Методичне та організаційне забезпечення застосування національних і
міжнародних

стандартів

та

єдиних

методологічних

засад

ведення

бухгалтерського обліку всіма суб'єктами господарювання.
3. Реорганізація системи управління бухгалтерським обліком у напрямку
зростання значення професійних організацій у методичному забезпеченні
організації бухгалтерського обліку.
4. Міжнародне співробітництво через вступ і активну роботу в
міжнародних спеціалізованих професійних організаціях.
5. Підготовка та перепідготовка кадрів. Реформа повинна починатися з
людей. Тому даний напрям є найважливішою складовою реорганізації
бухгалтерського обліку[7].
На даний час в Україні можна виділити наступні форми реалізації реформи
бухгалтерського обліку:
- сформовано систему бухгалтерського обліку, яка відповідає міжнародним
стандартам;
- розроблено та прийнято 34 національний стандарт бухгалтерського
обліку на основі міжнародних стандартів;
- переведено на українську мову міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку;
- створено загальнодержавну інформаційну базу та забезпечений вільний
доступ до неї з питань міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
- проводяться щорічні міжнародні науково-практичні конференції з
проблемних

питань

щодо

запровадження

і

застосування

міжнародних

стандартів;
-

продовжується

процес

удосконалення

національних

положень

(стандартів) бухгалтерського обліку у зв'язку з прийняттям нових та внесення
змін до чинних міжнародних стандартів;
- приймаються положення бухгалтерського обліку господарських операцій,
що не відображені в міжнародних стандартах;
- розроблюється методичне забезпечення для застосування національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку[7].
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Адаптація бухгалтерського обліку в фінансових установах установах до
Міжнародних стандартів також є важливою передумовою для ефективного
функціонування та визнання бухгалтерського обліку в установах України на
міжнародному рівні. Реформування системи бухгалтерського обліку на основі
застосування міжнародних стандартів виступає пріоритетним напрямом
розвитку вітчизняних банків та гармонізації їх обліку та звітності.
Разом з тим,правова система України суттєво обмежує можливості
легалізації міжнародних стандартів, що зумовлено наступними чинниками:
- відсутністю зв’язку між положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку та законами і кодексами, які впливають на застосування міжнародних
стандартів фінансової звітності;
- збереження суттєвого впливу податкових норм та правил на організацію
бухгалтерського обліку та впливу урядових органів на процеси розробки і
прийняття положень(стандартів)бухгалтерського обліку;
Тому адаптація нормативно-правової бази бухгалтерського обліку до
законодавства

Європейського

Союзу

і

Міжнародних

стандартів

бухгалтерського обліку та фінансової звітності (далі МСБО та МСФЗ) – один з
головних напрямків удосконалення системи бухгалтерського обліку та
звітності. Реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних
стандартів, створення нової нормативної бази бухгалтерського обліку вимагає
розв’язання цієї проблеми на національному рівні. Адже слід усвідомлювати,
що міжнародні стандарти - це лише певна збірка правил, трактування яких
може різнитись у різних країнах з перехідною економікою, тому механічне
перенесення МСФЗ і МСБО в ту або іншу економіку може мати
непередбачувані наслідки.
Упровадженню певної облікової норми повинне передувати глибоке
розуміння економічної суті цього процесу. МСФЗ виступають на даний момент
ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка
розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для
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визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає можливість
об’єктивно розкривати і відбивати наявні фінансові ризики у звітуючих
суб’єктів, а також порівнювати результати їх діяльності з метою забезпечення
адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних управлінських
рішень.
За останні роки в Україні внесені значні зміни системи бухгалтерського
обліку та звітності з урахуванням євроінтеграційного шляху України. МСФЗ
сприяють

уніфікації

обліку,

так

як

дозволяють

застосовувати

єдину

термінологію, порядок визнання та оцінки об’єктів бухгалтерського обліку, їх
відображення у фінансовій звітності. Для впровадження підприємствами
України МСФЗ потрібно провести аналіз відмінностей між П(С)БО і МСФЗ,
розробити облікову політику та аналітичний план рахунків за МСФЗ, здійснити
визнання та оцінку елементів фінансової звітності відповідно до МСФЗ,
визначити методологію відображення господарських операцій, удосконалити
документацію для отримання інформації, яку потрібно розкривати у фінансовій
звітності та інші.
Разом з тим запровадження МСФЗ на підприємствах України породжує
багато наукових та суто практичних проблем. В умовах реформування
бухгалтерського обліку для приведення його у відповідність із міжнародними
стандартами залишається не з’ясованим, що являє собою національна система
бухгалтерського обліку як об’єкт стандартизації, з яких підсистем та елементів
вона складається.
Передумовами подальшого розвитку бухгалтерського обліку є насамперед:
- уточнення та дотримання в умовах активного розвитку різноманітних
облікових систем концептуальних основ і методологічної бази бухгалтерського
обліку;
- уніфікація методики визначення даних бухгалтерського обліку та
показників фінансової звітності, термінології бухгалтерського обліку із
застосуванням міжнародної практики стандартизації;
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- гармонізація на основі міжнародних стандартів фінансової звітності та з
урахуванням

вітчизняних

потреб

і

можливостей

методики

обліку

підприємницької та непідприємницької діяльності;
- безперервна професійна освіта, реалізація програми сертифікації
бухгалтерів та аудиторів із забезпеченням прийнятних для широкого загалу
умов та належного рівня оцінювання.
Мають особливості методологічні питання складання звітності у групах
підприємств. Для забезпечення однакової методології при формування
консолідованої звітності в компаніях групи має бути єдиний план рахунків,
однакові принципи побудови аналітичних матеріалів у материнських та
дочірніх підприємствах, що потрібно не тільки для звіряння внутрішніх
розрахунків між ними, а також для забезпечення однакової методології при
формуванні консолідованої звітності.
Аналіз останніх тенденцій пов’язаних з розподілом управлінських
повноважень

щодо

регулювання

розвитку

окремих

облікових

підсистем,свідчить про відсутність однозначної позиції щодо подальшого
вирішення даного питання. Внаслідок цього постає нагальна потреба створення
інтегрованої національної системи бухгалтерського обліку, що забезпечить
вирішення сучасних проблем облікового забезпечення.
З економічної точки зору впровадження сучасної і послідовної системи
податкового і комерційного бухгалтерського обліку і звітності поліпшить
інвестиційний клімат, прискорить економічне зростання і продуктивність
економіки і збільшить податкові надходження до бюджету.
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здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті розглянуто економічну сутність, значення та особливості обліку
адміністративних витрат, що спрямовані на обслуговування та управління
підприємством.
Ключові

слова:

витрати,

адміністративні

витрати,

управління

підприємством, підприємство, управління.
Постановка проблеми. В штаті кожного підприємства є склад працівників
апарату управління, які виконують функції: адміністративно-організаційні,
фінансові, юридично-правові, зовнішньоекономічні, облікові, контрольні,
кадрового забезпечення, інформаційного, технічного, соціального розвитку,
охорони і безпеки підприємств тощо.
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Для забезпечення виконання цих функцій підприємство здійснює витрати,
які пов’язані з операційною діяльністю, але не включаються до собівартості
реалізованої

продукції

адміністративних

(товарів,

витрат

робіт,

сприятиме

послуг).

поліпшенню

Удосконалення
процесу

обліку

управління

підприємством і покращенню результатів діяльності.
Актуальність визначеної проблематики полягає у неповному опрацюванні
певних

положень

обліку

адміністративних

витрат

та

необхідність

удосконалення їх контролю керівництвом підприємства.
Мета дослідження. Ціллю написання статті є обґрунтування теоретичних
положень і практичних рекомендацій щодо обліку адміністративних витрат, які
мають місце на підприємствах будь-яких форм власності за умов сьогодення.
Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти з питань організації
обліку адміністративних витрат регламентовано першочергово Законами
України, Інструкціями та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку,
працями вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: Ф.Ф. Бутинець,
П.В. Іванюта, П.Л. Сук, Л.К. Сук, Н. Соколовська, Я. Соколов, Дж. Рісс,
П. Фрідман та інші.
Виклад основного матеріалу. Основні поняття, процедура обліку та
списання витрат підприємства регламентуються державою і на сьогодні
викладені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».
Дане Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в
бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в
фінансовій звітності.
Витрати

відображаються

в

бухгалтерському

обліку

одночасно

зі

зменшенням активів або збільшенням зобов’язань.
Так, В.П. Ярмоленко зазначає, що загальногосподарські витрати, як і
загальновиробничі, мають відношення до процесу основного виробництва,
заради якого створюється підприємство[7].
Певні дискусії викликають і еволюційні підходи до методики розподілу
адміністративних витрат. На необхідність їх розподілу для управлінських цілей
звертали увагу П.Л. Сук та ряд інших вітчизняних та зарубіжних науковців [4].
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Значна увага була приділена також дослідженню баз розподілу. При
формуванні

повної

собівартості

необхідною

умовою

є

розподіл

адміністративних витрат на думку П.В. Іванюти між підрозділами пропорційно
виробничим витратам [2]. Розподіляти витрати на управління пропорційно
кількості працівників, заробітній платі, годинам праці, витратам на оренду,
страхування, опалення і освітлення пропорційно площі будівлі пропонує
Г.О. Партин [4].
Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або
збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу
підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або
розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно
оцінені.
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням
доходу, для отримання якого вони здійснені.
Витрати операційної діяльністю підприємств включають:
– витрати на продукцію (прямі матеріали, пряма заробітна плата, інші
прямі витрати, загально виробничі витрати);
– витрати періоду (адміністративні витрати, витрати на збут, інші
операційні витрати).
– основні витрати – це сукупність прямих витрат на виробництво
продукції;
– накладні витрати, які пов’язані з процесом виробництва але вони не
можуть бути віднесені до певних об’єктів економічно можливим шляхом.
Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до
собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на
адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:
1. виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом
звітного періоду;
2. нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;
3. наднормативних виробничих витрат.
162

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
1. прямі матеріальні витрати;
2. прямі витрати на оплату праці;
3. інші прямі витрати;
4. змінні

загальновиробничі

витрати

та

постійні

розподілені

загальновиробничі витрати.
До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські втрати,
спрямовані на обслуговування та управління підприємством:
1) загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на
проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);
2) витрати на службові відрядження і утримання апарату управління
підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
3) витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда,
страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання,
водовідведення, охорона);
4) винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки
майна тощо);
5) витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс
тощо);
6) амортизація

нематеріальних

активів

загальногосподарського

використання;
7) витрати на врегулювання спорів у судових органах;
8) податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі
(крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої
собівартості продукції, робіт, послуг);
9) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
10) інші витрати загальногосподарського призначення [8].
Загальна

методика

побудови

обліку

адміністративних

витрат

за

елементами аналогічна методиці побудови витрат виробничої діяльності, або
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витрат на збут. Тобто, на першому етапі формуються елементи витрат —
матеріальні витрати, витрати на оплату праці тощо, а на другому проводиться їх
списання

на

фінансові

результати.

Це

у

фінансовому

обліку.

У

внутрішньогосподарському обліку визначається можливість їх побудови за
ознаками прямого або непрямого відношення до відповідного виду продукції
або іншої ознаки.
Облік адміністративних витрат в сучасних умовах вимагає нових підходів
до вибору ознак їх класифікації, які дозволяють організувати систему
управління

витратами.

Класифікаційні

ознаки

адміністративних

витрат

підприємства та систему їх обліку визначають такі основні критерії:
1. вид господарської діяльності підприємства;
2. організаційна

побудова

господарської

діяльності,

яка

може

характеризуватися цеховою або без цеховою структурою виробництва;
3. галузь і підгалузь виду діяльності, кожна з яких має бути відокремленою
у єдиній системі бухгалтерського обліку на підприємстві;
4. вид продукції, що виробляється на підприємстві;
5. методи оцінки об’єктів обліку та визначення трансфертних цін;
6. система організації внутрішньогосподарських відносин;
7. методи формування собівартості продукції [3].
Виходячи з особливостей обліку адміністративних витрат можна виділити
ряд основних проблем, зокрема таких як:
- неправильне визначення і недостовірна оцінка витрат діяльності;
- неправильне документальне оформлення і несвоєчасне відображення в
реєстрах обліку витрат діяльності;
- надання неповної і недостовірної інформації про витрати діяльності для
потреб управління.
Вирішення проблем вдосконалення обліку адміністративних витрат
підприємств України, можна розглядати з трьох позицій:
- порівняння національних та міжнародних стандартів з обліку витрат;
- автоматизація облікового процесу.
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Щодо вдосконалення обліку адміністративних витрат, слід зауважити, що
для забезпечення процесу документування операцій, пов’язаних із списанням
адміністративних витрат, використовувати пробну форму при списанні витрат
від операційної діяльності, що значно б спростило роботу бухгалтера, а головне
позбавило б документа на списання витрат бухгалтерського суб’єктивізму.
Витрати на управління та обслуговування в бухгалтерському обліку
належать до адміністративних витрат, які відображаються на рахунку 92
«Адміністративні витрати». За дебетом рахунку відображається сума визнаних
адміністративних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 «Фінансові
результати». Аналітичний облік ведеться за статтями витрат. Згідно з П(С)БО 16
«Витрати» до адміністративних витрат відносяться витрати, пов’язані з
управлінням та організацією діяльності підприємства, які не включаються до
собівартості реалізованої продукції [8]. Такий підхід був запроваджений з
переходом України на міжнародні стандарти обліку і викликає постійні дискусії.
Стосовно шляхів вдосконалення обліку адміністративних витрат, можна
виокремити такі:
- вдосконалення та зміна законодавчої бази з метою забезпечення
достовірності інформації про витрати для потреб управління. По-перше,
екологічний податок, на нашу думку, доцільніше було б включати до складу
різних витрат з урахуванням місця їх виникнення, наприклад до витрат
виробництва.

По-друге,

усунення

розбіжностей

між

Інструкцією

про

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств та Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 16 «Витрати», оскільки, для прикладу, згідно з
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» матеріальна
допомога працівникам адміністративного відділу відноситься на Дт рахунку 92,
а згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій така допомога відображається по Дт рахунку 949, а якщо вона
надається за рахунок прибутку підприємства – по Дт рахунку 441. Разом з тим,
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варто було б запропонувати відображати витрати на врегулювання судових
спорів в складі витрат тої діяльності, через яку виник даний спір;
- вдосконалення методики визначення і оцінки витрат діяльності;
- встановлення більш чіткого та обов’язкового покарання в разі
неправильного документального оформлення і невчасного відображення в
реєстрах обліку витрат діяльності та в разі надання неповної і недостовірної
інформації про витрати діяльності для потреб управління;
- покращення та вдосконалення комп’ютерних систем призначених для
автоматизації облікової роботи;
-

обов’язковість

застосування

автоматизованих

систем

обліку

на

підприємствах, з метою точності та зручності обліку.
Висновки. Отже, витрати - це багатостороннє економічне поняття, яке
впливає на результати фінансово-господарської діяльності підприємства і саме
питання обліку адміністративних витрат завжди будуть актуальними, оскільки
існує велика кількість суперечностей та неточностей в законодавчій та
нормативній базах.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ МАЛИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ:МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІТ І ВІДЧИЗНЯНА
ПРАКТИКА
Розглянуто

питання

формування

фінансової

звітності

малими

підприємствами відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ). Відображено методику заповнення фінансової звітності
суб’єктами малих підприємств згідно з МСФЗ.
Ключові слова: фінансова звітність, Міжнародні стандарти фінансової
звітності, мале підприємство, бухгалтерський облік, Положення (стандарти)
бухгалтерського обліку, Баланс, Звіт про фінансові результати.
Вступ та постановка проблеми. В умовах глобалізації світової економіки
перехід України до системи обліку за Міжнародними стандартами фінансової
звітності (МСФЗ) став нагальною потребою. Більшість великих компаній в
Україні вже мають досвід підготовки фінансової звітності за МСФЗ. Проте
реформування бухгалтерського обліку, задеклароване Стратегією застосування
Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, стосується всіх
суб’єктів господарювання, зокрема й малого підприємництва. Отже, потрібно
диференційовані підходи до вимог підготовки вітчизняними підприємствами
фінансових звітів за міжнародними стандартами.
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Аналіз

останніх

досліджень

та публікацій. Питання

застосування

міжнародних стандартів і покладення їх в основу реформованої національної
системи бухгалтерського обліку завжди було дискусійним як у наукових колах,
так і серед фахівців-практиків. Найбільш ґрунтовно свої позиції щодо
міжнародних стандартів висвітлювали у своїх працях Кірейцев Г. Г., Бутинець
Ф. Ф., Жук В. М., Голов С. Ф., Пархоменко В. М., Зубілевич С. Я. та ін..
Метою написання статті є обґрунтування теоретичних аспектів складання
фінансової

звітності

суб’єктами

малого

підприємництва

в

умовах

упровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні.
Виклад основного матеріалу. Малий бізнес є одним із важливих
інструментів, який сприяє підвищенню зайнятості населення, створенню і
збільшенню національного продукту країни. Тому для стійкої і тривалої роботи
підприємств малого бізнесу управлінському персоналу також необхідно мати у
своєму розпорядженні найбільш повні дані про фінансовий і майновий стан
підприємства, результативність його діяльності, наявність ресурсів для
планування досягнення перспективних цілей [1].
Згідно зі статтею 55 Господарського кодексу України, зі змінами від
22 березня 2012 року № 4618-VI, суб’єктами малого підприємництва є: фізичні
особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи –
підприємці, в яких середня кількість працівників

за звітний період

(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності
не

перевищує

суму,

еквівалентну

10

мільйонам

євро,

визначену

за

середньорічним курсом Національного банку України; юридичні особи –
суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми
власності, в яких середня кількість працівників за звітний період (календарний
рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує
суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом
Національного банку України [2].
Підприємства всіх форм власності, згідно із Законом України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" , зобов’язані складати
фінансову звітність[3].
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Міжнародні стандарти фінансової звітності виступають на даний момент
ефективним інструментом підвищення прозорості та зрозумілості інформації,
яка розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу
для визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає
можливість об’єктивно розкривати і відображати наявні фінансові ризики у
суб’єктів, які звітують, а також порівнювати результати їх діяльності в цілях
забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалювати відповідні
управлінські рішення[4]. Крім того, МСФЗ якісно впливають на можливості
керівництва

в

галузі

підприємством

надають

значні

переваги

перед

конкурентами. У суб’єктів, які складають звітність за МСФЗ 2015 значно
зростає можливість залучити додаткові джерела капіталу та партнерів по
бізнесу, які допоможуть забезпечити економічне зростання і процвітання. У
свою чергу, суб’єкти, використовуючи МСФЗ, мають доступ до інформації про
фінансовий стан потенційних партнерів, що слугує додатковим інструментарієм
у процесі їх вибору.
Позитивними

сторонами

застосування

МСФЗ

як

для

суб’єктів

господарювання, які складають фінансову звітність, так і для зовнішніх
користувачів є:
1)

можливість

отримання

необхідної

інформації

для

прийняття

управлінських рішень;
2) забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями, незалежно
від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють
господарську діяльність;
3) можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на
зарубіжні ринки;
4) престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних
партнерів;
5) у багатьох випадках велика надійність інформації;
6) прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотримання правил її
складання, а також численними поясненнями до звітності.
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Тому

переваги

складання

фінансової

звітності

за

міжнародними

стандартами дійсно є і вони незаперечні для більшості користувачів фінансової
звітності. МСФЗ можна розцінювати як інструмент глобалізації економіки і
світових господарських зв’язків. Принципи, закладені в порядок формування
звітності згідно з МСФЗ, роблять її адекватнішою та здатною відобразити
істинний майновий стан організації.
На відміну від деяких національних правил складання звітності, МСФЗ
засновані на принципах, а не на чітких правилах. Мета МСФЗ полягає в тому,
щоб у будь-якій практичній ситуації укладачі звітності могли дотримуватися
цих принципів, а не намагатися знайти в чітких правилах шляхи, які б дали
змогу обійти базові положення МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ" [5].
Компанія, що переходить з національних стандартів на МСФЗ, повинна
дотримуватись норм МСФЗ 1. Основною вимогою міжнародних стандартів є
повне ретроспективне застосування усіх МСФЗ, що діють на звітну дату першої
звітності за МСФЗ. Процес переходу на міжнародні стандарти досить складний,
тому Рада з МСФЗ і розробила стандарт МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ"
(набрав чинності 01.01.2004 р.). Він містить визначення і чіткий алгоритм
підготовки першої фінансової звітності компаній за МСФЗ, під якою мається на
увазі перша річна фінансова звітність, у якій підприємство приймає МСФЗ і
робить чітку заяву про їх повне дотримання.
МСФЗ 1 не застосовується, якщо підприємство:
1) припиняє надавати фінансову звітність відповідно до національних
стандартів, а також другий комплект фінансової звітності, що містить чітке та
беззастережне висловлювання про відповідність МСФЗ;
2) у попередньому році подала фінансову звітність відповідно до
національних вимог і фінансову звітність, що містить чітку та беззастережну
заяву про відповідність МСФЗ;
3) у попередньому році надала фінансову звітність, що містить чітку та
беззастережну заяву про відповідність МСФЗ, навіть якщо аудитори
підготували свій звіт на цій фінансовій звітності із застереженнями.
170

МСФЗ 1 встановлює вимоги щодо надання фінансової звітності, містить
вказівки про її склад, а також визначає мінімальні вимоги до змісту звітності.
Фінансова звітність – це структуроване надання інформації про
фінансовий стан і фінансові результати діяльності підприємства. Суть надання
фінансової звітності полягає в розкритті інформації про фінансовий стан,
фінансові результати й обіг грошових коштів, що може виявитися корисною
для широкого кола осіб.
Для правильності складання та подання фінансової звітності суб’єкти
малого підприємництва застосовують також П(С)БО 25 "Фінансовий звіт
суб’єктів малого підприємництва" [6]. Це Положення (стандарт) установлює
зміст і форму Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі
Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) та
порядок заповнення його статей, а також зміст і форму Спрощеного
фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма
№ 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) та порядок
заповнення його статей. Показники цих звітів наводяться у тисячах гривень з
одним десятковим знаком.
Суб'єкти малого підприємництва, які мають право на застосування
спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат:
1) можуть обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю,
без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості;
2) не створюють забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату
наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а
визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення;
3) визнають витрати і доходи з урахуванням вимог Податкового кодексу
України і відносять суми, які не визнаються Податковим кодексом України,
витратами або доходами, безпосередньо на фінансовий результат після
оподаткування;
4) поточну дебіторську заборгованість включають до підсумку балансу за
її фактичною сумою.
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Суб'єкти малого підприємництва середню кількість працівників наводять у
річному

звіті,

яку

визначають

у

порядку,

встановленому

спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
Представництваіноземнихсуб'єктівгосподарськоїдіяльностіпоказники

про

середню кількість працівників не подають.
Отже, звітність відіграє важливу роль, оскільки її використовують не
тільки для аналізу діяльності окремого підприємства з метою отримання
інформації для управління на мікрорівні, але й для узагальнення підсумків на
макрорівнів цілому. В даному контексті ринкова економіка висуває серйозні
вимоги до ефективного використання показників звітності підприємств та
глибини їх аналізу.
Висновки. Таким чином, на основі проведеного дослідження можна
зробити висновок про те, що у суб'єктів, які складають звітність за МСФЗ,
значно зростає можливість залучити додаткові джерела капіталу та партнерів із
бізнесу, які допоможуть забезпечити економічне зростання, оскільки не
потрібно буде витрачати час, зусилля та кошти на підготовку звітності за
МСФЗ на додачу до П(С)БО. У свою чергу, суб'єкти, використовуючи МСФЗ,
мають доступ до інформації про фінансовий стан потенційних партнерів, що
слугує додатковим інструментарієм у їхньому виборі.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
У статті розглянуто поняття і класифікацію міжнародних стандартів
фінансової звітності. Висвітлено перехід вітчизняного законодавства до норм
міжнародного рівня.
Ключові слова: міжнародні стандарти фінансової звітності, публічні
акціонерні товариства, вітчизняні підприємства, міжнародні стандарти
фінансового обліку.
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) – це правила, які
встановлюють

вимоги

до

визнання,

оцінки

та

розкриття

фінансово-

господарських операцій для складання фінансових звітів компаній у всьому
світі.

Стандарти

фінансової

звітності

забезпечують

порівняльність

бухгалтерської документації між компаніями в загальносвітовому масштабі, а
також є умовою доступності звітної інформації для зовнішніх користувачів.
Необхідність єдиного набору світових стандартів фінансової звітності
пов’язана з глобалізацією світової економіки. За останні три десятиліття істотно
зріс ступінь інтеграції та глобалізації фінансових ринків. Так, різні фінансові,
комерційні, виробничі та інші ділові відносини між підприємствами,
компаніями, банками вимагають подання інформації про їх діяльність, котра
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враховує вплив цих зв’язків. Відповіддю на подібні вимоги стало формування у
всіх країнах у той чи інший час специфічних форм так званої консолідованої
звітності [3].
На теперішній час питання переходу вітчизняних компаній на міжнародні
стандарти фінансової звітності набуло надзвичайну актуальність. Вже сьогодні
Міністерство фінансів поступово вносить зміни до Національних стандартів,
наближуючи їх до міжнародних. Це обумовлено визнанням МСФЗ в якості
одного з головних інструментів, що гарантує надання прозорої й уніфікованої
інформації про фінансовий стан компанії для широкого кола учасників ринку, у
тому числі й закордонних.
Використання МСФЗ для подання звітності є необхідною процедурою при
виході на міжнародні ринки, дозволяючи, таким чином, розширити коло
потенційних інвесторів.
Впровадження міжнародних стандартів фінансового обліку (МСФО)
дозволяє вдосконалювати внутрішню систему управління підприємством за
рахунок

використання

єдиних

методик

обліку

з

метою

управління

господарською діяльністю, а також підвищити конкурентоспроможність
компанії за рахунок забезпечення надійною та прозорою інформацією
зацікавлених користувачів.
Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні»

міжнародними

стандартами

фінансової

звітності

визначено

документи, які прийняті Верховною Радою з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та визначають порядок складання фінансової звітності.
До міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) належать:
− Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS);
− Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS);
− Інтерпретації, розроблені Комітетом з інтерпретації міжнародних
стандартів

фінансової

звітності

(IFRIC)

інтерпретації (SIC), що діяв раніше.
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або

Постійним

Комітетом

з

Згідно чинного законодавству України, національні положення (стандарти)
бухгалтерського обліку, визначені у них принципи та методи ведення
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності не повинні суперечити
міжнародним стандартам фінансової звітності.
З 1 січня 2012 року МСФЗ стали обов’язковими для застосування низкою
вітчизняних суб’єктів господарювання, а також можуть бути використані при
підготовці фінансової звітності всіма іншими.
Порядок

застосування

МСФЗ

для

складання

фінансової

звітності

врегульовано ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», яка починає діяти названої вище дати. Там же визначено
коло суб’єктів, для яких застосування МСФЗ є обов’язком.
Перелік суб’єктів господарювання, які повинні будуть складати фінансову
звітність та консолідовану фінансову звітність, повністю застосовуючи МСФЗ,
визначений ч. 2 ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні».
Ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» перш за все зобов’язав застосовувати МСФЗ учасників фінансового
ринку, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність
безпосередньо за МСФЗ, тобто за правилами, зрозумілими іноземним
інвесторам і партнерам. При цьому частина з перерахованих суб’єктів вже
сьогодні повністю або частково застосовують МСФЗ при підготовці своєї
фінансової звітності.
Що стосується публічних акціонерних товариств (ПАТ), то тепер для них
необхідність додатково розкривати інформацію про свою діяльність на основі
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР),
приписує ч. 6 ст. 40 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок». У
свою чергу, ДКЦПФР затвердила Порядок розкриття інформації про діяльність
публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової
звітності [6].
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Щодо останньої з названих категорій осіб, які зобов’язані будуть
застосовувати МСФЗ для складання фінансової звітності, треба зауважити, що,
як зазначено в самому Законі України «Про внесення змін у Закон України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», їх перелік слід
очікувати від Кабінету Міністрів України. Які підприємства туди потраплять,
залишається тільки здогадуватися. Цілком ймовірно, що до такого переліку
будуть включені фінансові установи, перераховані в п.п. 4 п. 1 Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», але прямо не названо тих, хто повинен складати фінансову
звітність за МСФЗ.
Інші підприємства, крім зазначених у ч. 2 ст. 121 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», можуть самостійно
визначати доцільність використання МСФЗ з метою підготовки фінансової
звітності та консолідованої фінансової звітності. Це чітко прописано в ч. 3 ст.
121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні». Хоча, слід зазначити, що ч. 5 ст. 8 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і сьогодні дозволяє
підприємствам самостійно визначати доцільність застосування МСФЗ (крім
випадків,

коли

обов’язковість

застосування

міжнародних

стандартів

встановлено законодавством) [7].
Користуються дозвільною нормою у вигляді добровільного застосування
МСФЗ підприємства, серед власників яких значаться нерезиденти – адже тоді
їм не доведеться одночасно складати фінансову звітність в двох форматах
(окремо відповідно до національних П(С)БО – для вітчизняних користувачів,
окремо за МСФЗ – для зарубіжних інвесторів), а достатньо буде зробити це,
спираючись виключно на МСФЗ. [1]
Не зайвим буде нагадати, що згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємства
зобов’язані надавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери
управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам
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(засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено
цим Законом. Органам виконавчої влади та іншим користувачам (зокрема,
органам статистики, податковим органам і державному реєстратору) фінансова
звітність подається згідно із законодавством. Термін надання фінансової
звітності встановлюється для підприємств Кабінетом Міністрів України. При
цьому Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року 419, встановлено, що
квартальна фінансова звітність подається не пізніше 25 числа місяця,
наступного за звітним кварталом, а річна – не пізніше 9 лютого наступного
року [2].
За правилами п. 46.2 Податкового кодексу України платники податку на
прибуток (крім малих підприємств) подають в органи державної податкової
служби квартальну та річну фінансову звітність разом з відповідною
податковою декларацією в порядку і терміни, передбачені для подання
декларації з податку на прибуток. Малі підприємства – платники податку на
прибуток – подають податковим органам тільки річну фінансову звітність
разом з річною податковою декларацією у порядку, передбаченому для її
подання.
Одночасно підприємства (за винятком бюджетних установ) зобов’язані
подавати або надсилати рекомендованим листом державному реєстратору за
місцезнаходженням реєстраційної справи фінансову звітність про господарську
діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансові результати не пізніше 1
червня року, що настає за звітним періодом (ч. 3 ст. 14 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
Перший звітний період для застосування Міжнародних стандартів
фінансової звітності».
Відповідно п. 2 Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», цей Закон
набирає чинності з дня опублікування, крім пп. 3 і 4 п. 1, що діють з 1 січня
2012 року. Граничним терміном подання річної фінансової звітності, як вже
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згадувалося, є 9 лютого року, наступного за звітним (для фінансової звітності за
2015 рік – це 09.02.2016 року). Отже, фінансова звітність за 2015 рік буде
подаватися вже в умовах дії ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні». У таких випадках не зовсім зрозуміло, з якого
саме звітного періоду (2015 або 2016 рік) фінансову звітність потрібно/можна
складати із застосуванням МСФЗ. Безумовно, така неоднозначність вимагає
додаткових роз’яснень з боку Міністерства фінансів України.
Однак зроблене вище зауваження не є дійсним для ПАТ, які повинні
додатково розкривати інформацію про свою діяльність на основі міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку починаючи зі звіту за 2015 рік.
До складу інформації про діяльність ПАТ обов’язково включається річна
фінансова звітність (повний комплект фінансових звітів) товариства, складена
за МСФЗ. За бажанням товариства додатково може розкриватися проміжна
фінансова звітність складена за МСФЗ. [5]
Разом з тим, відносно ПАТ є невизначеність щодо необхідності складання
ними фінансової звітності за 2015 рік ще і відповідно до національних П(с)БО.
Адже, з одного боку, нормативні акти однозначно зобов’язали такі товариства
складати фінансову звітність за 2015 рік на основі МСФЗ, а, з іншого боку,
робити це вони повинні «додатково» (ч. 6 ст. 40 Закону України «Про цінні
папери і фондовий ринок»). Тому цілком можливо, що ПАТ за 2015 рік
доведеться підготувати фінансову звітність та консолідовану фінансову
звітність в двох форматах: національному і міжнародному. Все в цьому питанні
буде залежати від позиції Міністерства фінансів України. Залишається
сподіватися, що вона буде зваженою.
Строки оприлюднення підприємствами річної фінансової звітності за
МСФЗ. Крім того, з 2012 року викладено в новій редакції ч. 4 ст. 14 Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», який
передбачає обов’язкове оприлюднення річної фінансової звітності та річної
фінансової звітності:
− публічними акціонерними товариствами;
178

− підприємствами

–

емітентами

іпотечних

облігацій,

іпотечних

сертифікатів, облігацій підприємств та сертифікатів фондів операцій з
нерухомістю;
− професійними учасниками фондового ринку;
− банками;
− страховими компаніями;
− іншими фінансовими установами.
Оприлюднювати річну фінансову звітність перерахованим суб’єктам
господарювання необхідно буде разом з аудиторським висновком не пізніше 30
квітня року, наступного за звітним, шляхом розміщення на власному веб-сайті з
публікацією в періодичних або неперіодичних виданнях [7].
Нагадаємо, що діючими раніше правилами особи, зазначені в ч. 4 ст. 14
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (їх
склад дещо відрізняється від наведеного вище), річну фінансову звітність та
консолідовану звітність були зобов’язані публікувати у періодичних виданнях
або розповсюджувати у вигляді окремих друкованих видань в термін до 1
червня року, наступного за звітним.
Одним

з

найважливіших

принципів,

установлених

Міжнародними

стандартами бухгалтерського обліку, є автономність підприємства, згідно якого
в обліку і балансі відображається лише те майно, котре законодавчо визнається
власністю конкретного підприємства. В ринковій економіці дотримання
принципу автономності підприємства є правовою основою для визначення
дійсного майна й фінансового стану того чи іншого господарюючого суб’єкта.
Фінансова

звітність

відбиває

увесь

процес

виробництва,

кошти

підприємства, дає можливість прослідкувати за змінами, які потерпають його
майнові засоби. Враховуючи сукупність затрат, підприємець визначає
собівартість виробництва чи мінімум того; що він повинен виручити, якщо не
бажає нести збитки. Для цього він постійно порівнює собівартість своєї
продукції, робіт та послуг з ринковими цінами. Таким чином підприємець
контролює продуктивність і прибутковість свого підприємства. [7]
179

Список використаних джерел:
1. Гроші та кредит / [І. О. Лютий, Н. І. Версаль, О. В. Любкіна, О. Д. Рожко; за
заг. ред. проф. І. О. Лютого.]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010 — 559 с.
2. Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів Е 45 Міжнар.
наук.-практ. конф. – К. : КНЕУ, 2012 — 329 с.
1. 3.

Жукова

О.А.

Організація

і

методика

економічного

аналізу

/

О. А. Жукова, Л. М. Киш: Вінниц. фін.-екон. ун-т. – Вінниця : Вінницька газета,
2012 — 21 с.
3. Журба

І.

Є.

Пріоритетні

форми

трансформації

транскордонного

співробітництва в умовах наближення України до Європейського Союзу /
І. Є. Журба. – Хмельницький : ХНУ, 2012 — 245 с.
4. Зіновій Гуцайлюк. Облік і контроль у ринковій економіці: елементи
концепції / Зіновій Гуцайлюк. – Тернопіль : Крок, 2013 — 176 с.
5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / (В. О. Ткач, І. Л. Сазонець,
С. Е. Сардак та ін.); за ред. І. Л. Сазонця. – Д. : 2010 — 451 с.
8. Облік на малих підприємствах / П. Ю. Буряк, Л. Ю. Шевців. – Львів :
Видавництво Львівської політехніки, 2013 — 272 с.
УДК 657.37 (045)
Д.В. Гапченко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
У статті розглянуто основні аспекти складання фінансової звітності за
міжнародними стандартами. Надана порівняльна характеристика НП(С)БО і
МСФЗ, особливості складання та подання фінансової звітності вітчизняними
підприємствами.
Ключові слова:фінансова звітність, міжнародні та національні стандарти,
бухгалтерський облік.
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Постановка

проблеми.

Перехід

економіки

України

до

ринкових

відносин, створення підприємств різних форм власності, у тому числі за
участю

іноземного

капіталу,

вимагають

докорінних

змін

у

системі

бухгалтерського обліку й звітності господарюючих суб’єктів. Ця система
поступово переорієнтовується на інтереси власників, інвесторів, кредиторів і
інших,

переважно

зовнішніх

споживачів

обліково-звітної

інформації,

максимально наближається до існуючих міжнародних наукових принципів і
діючої практики, це забезпечує можливість однакового, незалежного від
національної належності господарюючих суб’єктів формування й розкриття
інформації про поточний фінансовий стан підприємства в бухгалтерському
балансі, фінансових результатах діяльності у звіті про прибутки й збитки, про
динаміку фінансового стану за даними звіту про зміну капіталу й руху
грошових коштів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у розвиток
вітчизняної системи бухгалтерської звітності зробили вчені Ф.Ф. Бутинець,
Р.Є. Грачова, Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча, Н.М. Ткаченко. Із зарубіжних
фахівців найбільш відомі Д. Александер, А. Арені, М. Беніс, А. Бриттон,
Х. Гройнинг, Ф. Дефліз, Г. Дженик, Р. Монтгомері, П. Ришар, Д. Стоун.
Однак питання складання фінансової звітності вітчизняними підприємствами
за

міжнародними

Наукові

стандартами

принципи

складання

потребують

подальшого

фінансової

звітності

дослідження.

відповідно

до

міжнародних стандартів перебувають у постійному розвитку, тому що
нормативно-правова

база

регулювання

обліку

змінюється.

Нинішній

динамічний етап удосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в
нашій країні вимагає більш повної адаптації міжнародних стандартів
фінансової

звітності

до

специфіки

діяльності

різних

вітчизняних

господарюючих суб’єктів. Це в сукупності визначає актуальність формування
цілісної концепції розвитку обліку і фінансової звітності на нинішньому етапі
розвитку вітчизняної економіки.
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Мета дослідження. Метою написання статті є порівняння в обліку
складання

фінансової

звітності

за

міжнародними

та

національними

стандартами, задля встановлення спільних рис та розбіжностей.
Викладення основного матеріалу. Згідно з міжнародними стандартами,
метою фінансової звітності є подання інформації про фінансове становище,
результати господарської діяльності й зміни у фінансовому становищі
підприємства. Ця інформація повинна бути корисною для широкого кола
користувачів при прийнятті управлінських рішень[1].
МСФЗ (IAS) 1 “Подання фінансової звітності”, забезпечує основу для
подання

порівнянної

звітності

загального

призначення.

Цей

стандарт

установлює:
– загальні правила для подання фінансової звітності;
– рекомендації щодо її структури;
– мінімальні вимоги до змісту;
– рекомендації щодо її відповідності стандартам і можливим відхиленням
від МСФЗ[2].
Виходячи з вище написаного, можна дійти висновку, що на цей момент
часу в Україні організацій, які надають послуги в галузі трансформації
фінансової звітності, немає. При цьому в найближчому майбутньому можна
чекати різкого збільшення пропозицій щодо надання послуг із трансформації
фінансової звітності за МСФЗ. Відповідно до МСФЗ, складання всіх форм
звітності регламентовано МСФЗ 1 “Складання фінансової звітності”, до складу
якої входить: Бухгалтерський баланс, Звіт про прибуток й збитки, Звіт про
зміну в капіталі, Звіт про рух грошових коштів, Облікова політика й примітки
до фінансової звітності, що містить: допоміжну інформацію для статей, подану
в кожній формі фінансової звітності; інші розкриття, у тому числі умовні події
та інші фінансові розкриття, розкриття нефінансового характеру. Порівняльний
аналіз принципів формування фінансової звітності дає змогу виявити ряд
розбіжностей між НП(С)БО [5] і МСФЗ [2] (таблиця 1).
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Таблиця 1
Основні відмінності у формуванні фінансової звітності
за НП(С)БО й МСФЗ
№

1

2

3

4

5

Принцип
відображення за
НП(С)БО
Складається в порядку
зростання ліквідності
статей. Статті
Бухгалтерський
оцінюються за
баланс
первісною вартістю, з
наданням можливості
переоцінок
Вимагає відбиття всіх
Звіт про прибутки вхідних у нього статей,
й збитки
включаючи не
використовувані
Не обов’язковий до
публікації. Надається
можливість не
Звіт про зміну
складання СМП.
капіталу
Передбачає розкриття
кожної суми змін за
статтями акціонерного
капіталу
Не обов’язковий до
публікації. Надається
можливість не
складання СМП.
Обмежує застосування
Звіт про рух
прямого методу, із
грошових коштів
здійсненням
корегувань на відбиття
курсових різниць, у
розрахунках податку на
прибуток
Ширший перелік
Облікова
допущень для внесення
політика
змін в облікову
політику
Форма звітності

6

Пояснювальна
записка

Обов’язкова до
публікації

7

Регламентований
характер форм
звітності

Регламентована
Міністерством
фінансів, можливе
перегрупування статей,
крім обов’язкових
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Принцип
відображення за МСФЗ

Підсумкова
інформація

Складається в порядку
убування ліквідності
статей. Статті оцінюють
за принципом
найменшого з
показників: первісної або
ринкової вартості

Зворотний
порядок
складання. Існує
можливість
переоцінки
статей.

Допускає виключення
невикористовуваних
статей

Відмінності у
формуванні
статей

Входить до складу
обов’язкових до
публікації й складання
звітів. Передбачає
окреме розкриття змін у
статтях акціонерного
капіталу

Різне
ставлення до
обов’язковості
складання

Звіт про рух грошових
коштів обов’язковий у
складі звітності,
інформація із сегментів
обов’язкова.
Допускається
застосування прямого й
непрямого методів
складання звіту.

Відмінність у
картині
виставлення
даних і
застосування
методів
формування

Можливість відбиття
змін за умови
перерахування попередні
показників
Обов’язкова до
публікації як основне
джерело розшифрування
ведення й складання
облікової інформації
Індивідуально
обумовлений склад
статей, за винятком
обов’язкових до
розкриття

Аналогічно але в
НП(С)БО
більший перелік
можливостей
Аналогічно

Аналогічно

Розглянувши основні відмінності в змісті фінансової звітності й обліку
окремих операцій, можна дійти висновку, що принципи бухгалтерського обліку
є основою для стандартів фінансової звітності.
Керівництво організації має брати до уваги всі загальні правила подання
звітності, викладені в МСФЗ (IAS) 1. Відхилення від МСФЗ дозволено тільки в
тому випадку, коли застосування стандартів може ввести в оману користувачів
фінансової звітності. При цьому необхідна детальна характеристика будь-якого
відхилення.
За відсутності в МСФЗ конкретної вимоги організація сама розробляє
політику й забезпечує надання доречної, надійної інформації [4]. Відповідно до
принципів МСА[4], фінансову звітність зазвичай складають й подають
щорічно, вона спрямована на задоволення загальних інформаційних потреб
широкого кола зовнішніх користувачів, що визначають фінансову звітність як
основне джерело інформації.
Крім вищесказаного, необхідно додатково розмежувати ставлення до
фінансової звітності, складеної за МСФЗ й НП(С)БО, таким:
– перелік звітів, що входять до складу фінансової звітності. Так, до складу
звітності за МСФЗ входить Бухгалтерський баланс, Звіт про прибутки й збитки,
Звіт про зміни в капіталі, Звіт про рух грошових коштів, а також спеціальні
види звітів. У свою чергу, фінансова звітність, відповідно до НП(С)БО,
складається з Балансу, Звіту фінансові результати, Звіту про рух власного
капіталу, Звіту про рух грошових коштів, Пояснювальної записки.
– структура й зміст звітності за МСФЗ відповідає очікуванням і основним
інтересам головних користувачів фінансової звітності – інвесторів у частині
достовірності подання статей. Це пояснюється тим, що складена за якістю
фінансова звітність містить, більш повну інформацію про компанію, її
фінансовий стан, ступінь розвитку й можливості подальшого зростання в межах
одержання прибутку.
– лояльність до змін головного документа, найбільш істотного елемента
організації й методології бухгалтерського обліку – облікової політики, яку
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МСФЗ подають як “конкретні принципи, основи, угоди, правила й практику,
застосовувані організацією для підготовки й подання фінансової звітності”, або,
згідно НП(С)БО, що являє собою прийняту організацією сукупність способів
ведення бухгалтерського обліку – первинного спостереження, вартісного
виміру

поточного

господарської

угрупування

діяльності.

і

підсумкового

Відмінності

в

складі

узагальнення
фінансової

фактів
звітності

доповнюються ще й відмінністю у ставленні до головного бухгалтерського
документа – облікової політики. МСФЗ суворо регламентує й обмежує
можливість внесення виправлень в облікову політику, залишаючи лише
невелику кількість причин для виправлень.
Так, відповідно до п. 14 МСФЗ 8, внесення змін в облікову політику
допускається лише у двох випадках[3]:
– зміна згідно з яким-небудь стандартом або тлумаченням;
– приводить до того, що фінансова звітність дає надійну й більш значущу
інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на фінансове становище
організації, її фінансові результати діяльності або потоки коштів.
При цьому не вважається зміною облікової політики твердження способу
ведення бухгалтерського обліку фактів господарської діяльності, які відмінні по
суті від фактів, що мали місце раніше або виникли вперше в діяльності
організації.
Виходячи
запропонувати

з

наведеного

такі

шляхи

вище,
розвитку

можна

в

принципів

узагальненому
складання

вигляді

фінансової

(бухгалтерської) звітності в Україні з урахуванням МСФЗ:
– внести зміни в нормативне регулювання бухгалтерської діяльності в
частині складу фінансової звітності, надавши всім складовим фінансової
(бухгалтерської) звітності статусу самостійного звіту;
– задоволення вимог і інтересів основних користувачів фінансової
звітності на задоволення інформаційних інтересів сторонніх інвесторів як
головних користувачів звітності;
– надання можливості українським компаніям більшою мірою самостійно
регулювати облікову політику.
185

Результати проведеного дослідження й розроблені пропозиції дають змогу
зробити висновки, що мають значення для подальшого розвитку методології й
практики аудиторської діяльності. В умовах ринку підприємства вступають у
договірні відносини з використання майна, коштів, проведення комерційних
операцій та інвестицій. Наявність фінансової інформації дає змогу підвищити
ефективність функціонування ринку капіталу, оцінити й спрогнозувати
наслідки різних економічних рішень. Класичний аудит звітності дає відповідь
на запитання, наскільки правдива звітність. Однак компанії, що виходять на
міжнародні ринки, все частіше зацікавлені в перевірці роботи компанії на
окремих напрямах діяльності або виконання контрактів, відповідності
фінансової звітності вимогам МСФЗ.
За результатами дослідження можна зроби ти певні висновки:
– вивчення методології складання фінансової звітності на основі МСФЗ
залежить від розуміння їх принципів господарюючими суб’єктами.
–МСФЗ застосовуються й можуть бути впроваджені в існуючу систему
складання та подання фінансової звітності українськими компаніями, де
враховується задоволення інтересів усіх зацікавлених користувачів.
– виявлено прямий вплив показників фінансової звітності, складеної за
МСФЗ, на підвищення конкурентоспроможності українських компаній на
ринку кредитних продуктів, завдяки її доступності та порівнянності для
іноземних інвесторів.
– впровадження принципів складання й подання фінансової звітності за
МСФЗ є стимулом розвитку в Україні аудиту в комбінації з міжнародними
стандартами аудиту.
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА
ПІДРЯДНИКАМИ НА ДЕРЕВОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті розглянуто основні аспекти бухгалтерського обліку розрахунків з
постачальниками і підрядниками, визначено особливості обліку таких операцій
у деревопереробних підприємствах, окреслено шляхи вдосконалення обліку
розрахунків з постачальниками у деревопереробних підприємствах.
Ключові

слова:

постачальники,

підрядники,

розрахунки,

зобов’язання,

кредиторська заборгованість.
В процесі здійснення господарської діяльності усі активні підприємства
так чи інакше вступають у взаємовідносини з іншими підприємствами з питань
придбання різних товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг. В наслідок
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таких

взаємовідносин

у

них

виникають

зобов’язання

фінансового

характеру, що призводить до утворення кредиторської заборгованості
перед постачальниками. Негативні явища у вітчизняній економіці (зокрема,
її

тінізація,

фінансово-економічна

нестабільність,

валютні

коливання)

значно погіршують розрахункову дисципліну суб’єктів господарювання та
створюють

проблеми

платежів.

Економісти

вважають,

що

тінізація

економіки України набула тотального характеру й оцінюється окремими
експертами та дослідниками в обсязі 60% ВВП. Більшість експертів вважає, що
25-50% обороту приватних підприємств не відображені в документах
бухгалтерського обліку (тіньовий оборот) [6]. У таких умовах суб’єкти
господарювання на перший план висувають задоволення власних потреб і
порушують виконання фінансових зобов’язань перед партнерами, в т.ч.
постачальниками та підрядниками, що призводить до зниження рівня
платоспроможності останніх. В результаті страждає весь реальний сектор
економіки країни.
За таких умов кожне підприємство як окремий суб’єкт господарської
діяльності повинно забезпечити ефективний облік розрахункових операцій.
Проблеми

організації

обліку,

контролю

та

аналізу

розрахунків

з

постачальниками та підрядниками розглядалися в працях таких вчених, як:
Л.М. Братчук, Ф.Ф. Бутинець, О.В. Дячук, Я.М. Демченко, С.Ф. Голов,
О.М. Петрук

та

інших.

Ними

розглянуто

сутність

розрахунків

з

постачальниками, умови визнання та підтвердження заборгованості.
Метою статті є визначення особливостей організації обліку розрахунків з
постачальниками та підрядниками на підприємствах, що здійснюють переробку
деревини (лісопильне виробництво).
Одним із основних інструментів регулювання економічних відносин між
підприємствами виступають розрахунки, які є невід’ємним елементом процесу
розширеного відтворення, створення, формування та перерозподілу суспільного
продукту (рисунок 1).
188

Накопичення

Валова
продукція

Виробництво

Споживання

розрахунки
ро
зр
ах
ун
ки

ро
зр
ах
ун
ки

1…
розрахунки

Обмін

Трудові
ресурси

Виробництво

Виробничі
фонди

Споживання

розрахунки
ро
зр
ах
ун
ки

Виробничі
відносини

ро
зр
ах
ун
ки

n…
розрахунки

Розподіл

Обмін

Розподіл

Рис. 1. Роль розрахунків у розширеному відтворенні [3]
Під розрахунками прийнято розуміти взаємовідносини між суб’єктами
господарювання з приводу організації та реалізації договірних відносин, що
виникають в момент появи будь-яких зобов’язань за об’єктами договору і
закінчуються повним погашенням заборгованості у формі, дозволеній
законодавством

(грошовій,

безготівковій,

взаємозаліку).

Організація

безготівкових розрахунків передбачає їх здійснення записом (переказуванням)
коштів з рахунка покупця (платника коштів) на рахунок постачальника
(отримувача коштів) або заліком взаємних розрахунків між покупцем і
постачальником продукції [7, c. 26]. Таким чином, система розрахунків
сучасного підприємства включає в себе такі обов’язкові елементи як
організація, проведення та регулювання сукупності платежів, контроль.
Розрахунки із постачальниками та підрядниками можна визначити як
замкнену систему взаєморозрахунків між підприємствами за поставлені
(отримані) товарно-матеріальні цінності, надані (виконані) роботи, послуги. Ця
система є важливою для життєздатності самих суб’єктів господарських
відносин, оскільки планомірність та передбачуваність платежів за рахунками
знижує ризик неплатоспроможності, а отже впливає на такі ключові показники
роботи підприємства, як фінансовий стан, кредитоспроможність, інвестиційна
привабливість та конкурентоспроможність на ринку.
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Важливим моментом в обліку розрахунків з постачальниками та
підрядниками є їх класифікація. В науковій літературі з бухгалтерського обліку
наведено різні класифікаційні ознаки поточної кредиторської заборгованості.
Зокрема, О.В. Дячук та В.В. Новодворська запропонували виділяти такі види
заборгованості, що виникає внаслідок розрахунків з постачальниками та
підрядниками:
– кредиторська заборгованість з постачальниками за отриману сировину і
матеріали, товари, продукцію;
– кредиторська заборгованість з підрядниками за отримані роботи, надані
послуги;
– із спірних питань між суб’єктами господарської діяльності, не
вирішених арбітражем;
– із іншими фінансово-кредитними установами [5, c. 246].
Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено поділ розрахунків з
постачальниками та підрядниками на:
– розрахунки із постачальниками;
– розрахунки з підрядниками;
– розрахунки з ПГФ [10].
Оскільки постачальники та підрядники підприємства можуть бути як
резидентами країни, так і працювати у формі іноземних представництв та філій,
прийнято розрахунки із ними поділяти на:
– розрахунки з вітчизняними постачальниками;
– розрахунки з іноземними партнерами.
Із практики бухгалтерського обліку витікає, що класифікувати розрахунки
з постачальниками можна на підставі акцептування (згоди на прийняття
зобов’язань та погашення заборгованості) як:
– розрахунки, документи на які акцептовані та підлягають оплаті;
– невідфактуровані поставки;
– надлишки матеріальних цінностей, виявлених при їх отриманні.
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Бланк

І.А.

в

якості

класифікаційної

ознаки

для

розрахунків

з

постачальниками та підрядниками обирає термін оплати. Він виділяє
розрахунки за товари, роботи та послуги:
– термін оплати за якими не настав;
– котрі вчасно не оплачені [1, с. 294].
Окрім того, Ф. Ф. Бутинець виділяє й інші класифікаційні ознаки: за
ступенем складності розрахунків (прості, складні); за підставою виникнення
зобов’язання (договірні, позадоговірні); за способом погашення (монетарні,
немонетарні) [2, с. 461].
В процесі функціонування суб’єкти господарювання кожного дня
здійснюють розрахунки із контрагентами, що призводить до виникнення
дебіторської або кредиторської заборгованості. Ведення обліку розрахунків з
постачальниками і підрядниками, його правові засади регламентуються
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [8], П(С)БО 11 «Зобов’язання» [9].
Житомирська область є однією із найбагатших областей в Україні за
запасами лісових ресурсів. Згідно даних офіційної статистики, в Житомирській
області нараховується (станом на 01.01.2016 р.) 1049 тис. га лісів, що становить
приблизно 34% загального лісового масиву країни. По цій причині в області
активно розвивається підприємництва діяльність пов’язана із переробкою
деревини. Ринкова активність та попит на продукцію із деревини вимагають від
деревопереробних підприємств інтенсивної взаємодії із постачальниками та
підрядниками.
Дослідження особливостей роботи деревопереробних підприємств дало
змогу визначити основні групи їх постачальників та підрядників:
– лісові господарства – головні постачальники сировини (пиловника та
фанерної сировини) для деревообробки та виготовлення продукції із деревини;
– підприємства,
обслуговувані

що

спеціалізуються

деревопереробного

на

обладнання

реалізації
(верстати

та

сервісному

круглопильні,

стрічкопильні, фрезерні, рубальні машини, установки аспераційні тощо);
– підприємства із постачання ресурсів (вода, газ, електроенергія, паливо,
мобільний зв'язок тощо);
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– підприємства,

що

обслуговують

діяльність

деревопереробних

підприємств (будівельні та ремонтні послуги, послуги транспортування,
сертифікація та стандартизація продукції, фітосанітарний контроль тощо);
– інші (фінансові послуги, аудит, консалтинг).
Розрахункові операції між деревопереробними підприємствами та їх
постачальниками виникають в наслідок укладання договору та його виконання.
Під договорами (угодами. контрактами) прийнято розуміти юридично значущі
документи, які визначають умови взаємодії, права й обов’язки сторін, що
уклали їх. До організації договірної роботи на деревопереробних підприємствах
долучаються

керівник

підприємства,

юрист-консультант,

комерційний

директор (чи інша уповноважена на то особа).
До найбільш поширених видів договорів деревопереробних підприємств
відносимо: договір купівлі-продажу лісових ресурсів (оброблена не оброблена
деревина), договір надання послуг (надання транспортних та інших послуг),
договір про виконання робіт (підряд на капітальне будівництво чи договір на
виконання аудиторських робіт). На підставі укладеного договору у підприємств
виникають зобов’язання. Прийняття рішення відносно практичної реалізації
договірного зобов’язання сторонами щодо обміну ресурсами (товар-гроші) є
фінансовим зобов’язанням. Ключовим моментом виникнення фінансового
зобов’язання є момент переходу права власності на предмет договору з боку
постачальника до покупця. В залежності від того, як виконуються умови
договору (зобов’язання можуть виникати, як зі сторони продавця, так і
покупця), прийнято говорити про виникнення дебіторської або кредиторської
заборгованості.
Таким чином, в системі бухгалтерського обліку деревопереробних
підприємств відображаються не зобов’язання самі по собі, а розрахунки за
фінансовими зобов’язаннями, що виникають в наслідок оформлення угоди
(наприклад, договору купівлі-продажу чи договору поставки) з дати появи
заборгованості до дати її погашення.
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Важливим елементом будь-якого договору, пов’язаного із надходженням
активів на деревопереробне підприємство є пункт «Порядок та форма
розрахунків»,

в

якому

викладаються

умови

виникнення

фінансових

зобов’язань. Згідно чого, деревопереробні підприємства використовують
декілька способів розрахунків із покупцями та замовниками:
– шляхом повного розрахунку (100 % оплата), зустрічається рідко,
переважно під час роботи із новим контрагентом;
– шляхом попередньої оплати (внесення авансового платежу) і подальшою
сплатою боргу через певний час. Авансові платежі є досить поширеними/
Розрахунки з постачальниками та підрядниками на деревопереробних
підприємствах проводяться у:
– готівковій та безготівковій формах;
– шляхом зарахуванням взаємних вимог на підставі первинних документів
(накладних,

товарно-транспортних

накладних,

актів

приймання-передачі

виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, виписок банку).
Практика роботи деревопереробних підприємств Житомирщини показує,
що кредиторська заборгованість за розрахунками у них може виникати в таких
випадках:
– при одержанні матеріальних цінностей, і якщо не здійснені розрахунки
із постачальниками;
– при отриманні передоплати за невідвантажену продукцію (роботи,
послуги).
Для

обліку

розрахунків

із

постачальниками

та

підрядниками

використовують рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».
Його призначено для ведення обліку розрахунків із постачальниками та
підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності (у тому числі отримані
від учасників промислово-фінансових груп (ПФГ)), виконані роботи, надані
послуги. За кредитом даного рахунку відображають заборгованість за одержані
від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті
роботи, послуги, за дебетом – її погашення, списання.
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Аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками
деревопереробні підприємства ведуть в розрізі видів продукції, договорів,
постачальників, документа (рахунку) про сплату. Зокрема, у ТОВ «Полат-Ліс»
використовується наступна система аналітичних рахунків:
рах. 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»:
631/1 – ліс (необроблений);
631/2 – дошка, фанера.
Усі інші операції із розрахунків з постачальниками та підрядниками
обліковуються

на

рахунку

63

«Розрахунки

з

постачальниками

та

підрядниками».
Зокрема, розрахунки з вітчизняними постачальниками у ТОВ «Полат-Ліс»
за придбаний пиловник у ДП «Новоушицьке ЛГ» відображають так:
1) Дт 201 «Сировина і матеріали» Кт 631/1 «Розрахунки з вітчизняними
постачальниками» – на суму отриманих матеріалів без ПДВ;
2) Дт 641 «Розрахунки за податками»

Кт 631/1 «Розрахунки з

вітчизняними постачальниками» – на суму податкового кредиту з ПДВ;
3) Дт

631/1

«Розрахунки

з

вітчизняними

постачальниками»

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті» – на суму оплати
постачальнику за отримані матеріали (з ПДВ).
Згідно усталеної практики, для обліку розрахунків з постачальниками
бухгалтерії деревопереробних підприємств використовують Журнал 3 та
аналітичні відомості до нього. Зокрема, у Відомостях 3.3, 3.5 наводиться
інформація про розрахунки з постачальниками та підрядниками, іншими
кредиторами в розрізі кожного первинного документу та постачальника
(кредитора): сальдо відповідних рахунків на початок місяця із зазначенням дати
виникнення заборгованості, кореспонденції рахунків та оборотів за звітний
період та сальдо на кінець місяця.
У фінансовій звітності рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та
підрядниками» відображається у Ф.1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), III
розділ пасиву, ряд.1615.
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Практика

аналітичного

обліку

розрахунків

з

постачальниками

ТОВ «Полат-Ліс», окрім того, що дозволяє розмежовувати заборгованість за
видами продукції (для потреб управління), має і ряд недоліків. Основною
проблемою організації оперативного обліку розрахунків з постачальниками та
підрядниками на деревопереробних підприємствах є недостатній рівень
інформативності даних рахунку 63 для потреб управління фінансовогосподарською діяльністю. Наразі, в існуючий моделі бухгалтерського обліку
на ТОВ «Полат-Ліс» неможливо вести контроль за виконанням взятих
фінансових зобов’язань, відстежити прострочену поточну кредиторську
заборгованість та її розміри.
Враховуючи практику обліку ТОВ «Полат-Ліс» можна запропонувати
наступну методику деталізації кредиторської заборгованості.

Для обліку

пропонується вводити наступні рахунки третього порядку: рах. 631.1 «Термін
погашення до 3 місяців»; рах. 631.2 «Термін погашення від 3 до 6 місяців»; рах.
631.3. «Термін погашення від 6 до 12 місяців» [5, c. 247]. В той же чавс
можливий інший варіант:

рах. 631.1 «Заборгованість перед вітчизняними

постачальниками, термін сплати якої ще не настав»; рах. 631.2 «Відстрочена
заборгованість перед вітчизняними постачальниками» рах. 631.3. «Прострочена
заборгованість перед вітчизняними постачальниками» [4, c. 103].
Одним із напрямків вирішення існуючої проблеми є удосконалення
системи управлінського обліку. Зокрема, пропонуємо використовувати в роботі
ряд внутрішніх управлінських документів, які б забезпечували потреби
управління деревопереробним підприємством, наприклад: «Реєстр документів
до сплати», «Аналітична порівняльна таблиця заборгованості за договорами, за
термінами погашення по графіку і фактично» (таблиця 1).
Організація обліку заборгованості повинна спрямовуватись на посилення
контролю розрахунків, термінів їх погашення, що сприятиме підвищенню
якості платіжної дисципліни деревопереробних підприємств та посилить
систему інформаційної підтримки управлінських рішень.
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Таблиця 1
Аналітична порівняльна таблиця заборгованості за
договорами, за термінами погашення по графіку і фактично

Січень

більше 6
місяців

від 3 до 6
місяців

до 3
місяців

від 6 до 12
місяців

до 3 місяців

№
договор
у

від 3 до 6
місяців

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з постачальниками і
підрядниками
у т. ч. за
термінами
з неї прострочена
погашення, грн.
терміни
прострочення
всього
сума, причини
вжиті
грн. виникнення заходи

№1
№2
……

Лютий
Березень
і т.д.

Обираючи
забезпечення

варіант

удосконалення

розрахунків

з

системи

організації

постачальниками

та

облікового

підрядниками,

деревопереробним підприємствам, в першу чергу, необхідно відштовхуватись
від поставлених

задач

контролю за видами

поточної заборгованості,

особливостей роботи із постачальниками та стратегічного бачення цілей
розвитку деревопереробного підприємства.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті представлено засади аудиту операцій з оборотними активами.
Встановлено мету, завдання, об’єкти, джерела інформації та порядок
документального оформлення при аудиті оборотних активів. Доведено
необхідність та напрямки оцінки систем бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю операцій з оборотними активами.
Ключові слова: аудит, оборотні активи, методика, процедури перевірки,
етапи перевірки, інформаційна база, система внутрішнього контролю.
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Постановка проблеми. Питання проведення аудиту оборотних активів на
підприємствах є дуже важливим і актуальним в наш час. Це пов’язано з тим, що
у сучасних умовах для більшості вітчизняних підприємств типовим наслідком
кризових

явищ

необхідного

їхнього

обсягу

економічного

оборотних

активів,

розвитку
що

стала

істотно

гостра

нестача

позначається

на

ефективності їхнього господарювання. Разом із цим низька забезпеченість
виробничих підприємств оборотними активами супроводжується низьким
рівнем їх використання. Тому нині одним з найактуальніших завдань у
забезпеченні підвищення ефективності виробничої діяльності підприємств є
суттєве вдосконалення обліку оборотних активів та управління ними.
Оборотні активи займають суттєву частину у структурі активів будь-якого
суб’єкта господарювання, саме тому їм необхідно приділяти значну увагу при
здійсненні аудиту. Проведена належним чином аудиторська перевірка стану
активів, порядку їх збереження та правильності відображення в обліку дозволяє
з’ясувати ефективність їх використання та виявити резерви оптимізації складу
та структури.
Питанням організації і методики аудиту присвячено багато ґрунтовних
досліджень провідних науковців України, зокрема: Білухи М. Т., Бондаря М. І.,
Бутинця Ф. Ф., Валуєва Б. І., Герасимовича А. М., Гуцайлюка З. В.,
Давидова Г. М., Дерія В. А., Дорош Н. І., Загороднього А. Г. , Завгороднього С. Я.,
Кіндрацької Л. М., Крупки Я. Д., Кужельного М. В., Кузьмінського А. М.,
Кулаковської Л.П., Пантелєєва В.П., Петрик О.А. , Пічі Ю.В., Скоробогатова В.В.,
Воронцова І. І. та інші. Проте, ряд питань щодо методики обліку та аудиту
оборотних активів підприємств вимагає подальших досліджень та наукових
розробок.
Метою статті є дослідження організаційних засад аудиту операцій з
оборотними активами, що сприятиме удосконаленню організації та методики
аудиту в цілому.
Виклад основного матеріалу. Оборотні активи визначаються як сукупна
вартість, виражена у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, що
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обертається у процесі господарської діяльності підприємства у вигляді
оборотного капіталу з метою забезпечення економічної вигоди. Оборотні
активи призначені для реалізації й обслуговування виробничо-комерційної
діяльності і повністю споживаються впродовж одного виробничого циклу чи
протягом дванадцяти місяців з дати балансу[1, с. 117].
Метою аудиту операцій із оборотними активами є перевірка даних
бухгалтерського

обліку

і

показників

фінансової

звітності

суб’єкта

господарювання в частині інформації про оборотні активи з метою
висловлення незалежної думки аудитора про їх достовірність в усіх суттєвих
аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів
господарювання) [2].
Актуальність ведення аудиторських перевірок активів має на меті прийняття
правильних управлінських рішень, які можливі, коли керівництво підприємства
добре ознайомлене з тим, що відбувається на підприємстві.
Основними завданнями аудиту операцій з оборотними активами є:
• вивчення законності і доцільності проведення операцій з оборотними
активами, своєчасності і повноти оприбуткування та витрачання;
• перевірка фактичної наявності оборотних активів;
• визначення правильності ведення синтетичного та аналітичного обліку
оборотних активів;
• оцінка, повноти та правильності відображення господарських операцій з
оборотними активами в бухгалтерському обліку та звітності;
• перевірка організації обліку придбання, виробництва та витрачання
ТМЦ;
• перевірка стану збереження готівки в касі;
• вивчення законності операцій з дебіторською заборгованістю та її
відображення в обліку;
• перевірка правильності створення резерву сумнівних боргів
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Перед

початком

перевірки

операцій

з

оборотними

активами

на

підприємстві-замовнику аудиту, необхідно оцінити та визначити стан та
дієвість існуючої системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, а
також оцінити існуючі ризики.
При аудиті операцій із оборотними активами аудитор оцінює ризики, які
можуть виникати. Загалом виділяють такі складові аудиторського ризику:
властивий ризик, ризик системи контролю, ризик невиявлення викривлень.
Властивий ризик – це ризик підприємства, який обумовлений організацією
підприємства, розташування в конкретній галузі чи регіоні, законодавчонормативним полем в якому знаходиться підприємство.
Ризик системи контролю – це переважно управлінський ризик, який
свідчить про використання заходів та методів, які здійснюються для
забезпечення обліку для отримання достовірної інформації.
Ризик невиявлення – це ризик аудиторської помилки, який свідчить про
недостатню кількість процедур, які були здійсненні аудитором або про низьку
якість аудиторських процедур, які не змогли виявити відхилення, помилки або
невідповідності у первинних документах, регістрах обліку та фінансовій
звітності.
Ризики

прямопропорційно

залежать

від

наявності,

ефективності

функціонування існуючої на підприємстві системи контролю та збільшується за
наявності таких факторів: відсутність або неефективність існуючої системи
внутрішнього контролю підприємства, недостатня кваліфікація працівників,
неналежне

виконання

професійних

обов’язків

працівників,

відсутність

стандартів системи внутрішнього контролю, неефективне планування аудиту,
відсутнє або ведеться неналежним чином складання робочої та підсумкової
документації, нераціональний розподіл часу аудитора під час проведення
перевірки, порушення правил проведення аудиту, отримання аудитором
неправдивих

пояснень,

свідчень,

недостатня

кількість

інформації,

перешкоджання аудитору під час процесу зібрання достатніх та необхідних
доказів, невідповідність документів якісним характеристикам, незадовільний
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документообіг, шахрайство, відсутність можливості взаємної звірки облікових
регістрів .
Оцінка систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю операцій
з оборотними активами необхідна для з’ясування особливостей систем
бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, які застосовуються
підприємством, загального підходу до проведення аудиту, включаючи можливе
використання результатів внутрішнього аудиту, слабких місць організації
бухгалтерського обліку та побудови системи внутрішнього контролю,
можливих ризиків та оцінки їх впливу на результати аудиту, попереднього
варіанту загального плану і програми аудиту, визначення обсягу робіт,
конкретних виконавців, планового рівня суттєвості та встановлення її межі,
нормативно-правової бази для перевірки.
Основною метою внутрішнього контролю операцій з оборотними активами
повинна

бути

перевірка

доцільності,

своєчасності

та

достовірності

відображення їх в системі бухгалтерського обліку для уникнення порушень при
здійсненні таких операцій.
Основними завданнями організації контролю оборотних активів є:
1. Визначення відповідних повноважень суб‘єктів в сфері контролю за
оборотними активами.
2. Розробка

організаційно-розпорядчих

документів,

які

будуть

регламентувати порядок проведення контролю.
3. Організація правового, технічного та методологічного забезпечення
роботи суб‘єктів контролю оборотних активів.
4. Розробка форм звітності за результатами проведення контролю
оборотних активів.
5. Організація юридичної відповідальності.
В залежності від вибору об‘єкта та предмету внутрішнього контролю
операцій з оборотними активами на підприємстві формується механізм
організації та проведення такого контролю з метою раціонального його
здійснення (рисунок 1).
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Інформаційне забезпечення

Внутрішній контроль операцій з оборотними активами

Методичне
забезпечення

Організаційне
забезпечення

Технічне
забезпечення

Кадрове
забезпечення

Рис. 1. Механізм організації внутрішнього контролю операцій з
оборотними активами
Формування механізму внутрішнього контролю операцій з оборотними
активами дозволить максимально охопити об’єкт перевірки, а також надати
рекомендації управлінському персоналу для прийняття раціональних та
обґрунтованих рішень.
Першою складовою механізму внутрішнього контролю оборотних активів
виступає інформаційне забезпечення, яке включає в себе дані первинних та
зведених бухгалтерських документів, планів, нормативів та договорів на
поставку і реалізацію даних активів, показники фінансової звітності тощо.
Методичне забезпечення контролю оборотних активів – це формування
сукупності методів та процедур, за допомогою яких здійснюється відбір та
аналіз інформації, яка необхідна для виявлення відхилень цілей управління
оборотними активами.
Технічне забезпечення включає в себе комплекс взаємопов’язаних
технічних засобів, призначених для автоматизованого збирання, накопичення,
обробки та перевірки даних бухгалтерського обліку підприємства. Це можуть
бути

пакети

прикладних

програм,

програми

бухгалтерського

обліку,

електронного документообігу, фінансового аналізу та контролю.
Організаційне забезпечення пов’язане з упорядкуванням взаємовідносин
між працівниками, функціональними органами контролю оборотних активів,
тобто здійснюється розподіл контролюючих функцій. В залежності від
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суб’єктів здійснення в системі контролю оборотних активів можна виділити
наступні напрями: бухгалтерський, технологічний, адміністративний контроль.
Невід’ємною складовою механізму внутрішнього контролю є кадрове
забезпечення, оскільки фактично без контролерів, працівників, які окрім
власних функціональних обов’язків виконують функції контролю (члени
спостережної ради, ревізійної комісії тощо) процес проведення перевірки не
можливий [4, c.23].
Для
насамперед

управління
потрібна

оборотними
добре

активами

налагоджена

господарських

інформаційна

товариств

база.

Такою

інформацією систему управління забезпечує аналітична робота, проведена на
основі облікових та звітних даних. Пропонуємо, аналітичні процедури при
аудиті оборотних активів здійснювати в такій послідовності та у такому
робочому документі (рисунок 2).
Застосування добре налагодженої роботи в системі управління діяльністю
господарських товариств надасть їм можливість впливати на ефективність
формування та використання оборотних активів.
Практична реалізація управлінських рішень залежить від забезпечення
інформаційного середовища, достовірність формування якого залежить від
правильного вибору методів оцінки оборотних активів.
При збиранні аудиторських доказів при аудиті операцій із оборотними
активами суб’єкти аудиторської діяльності можуть використовувати наступні
методи:
• перевірка – вивчення первинних документів, бухгалтерських регістрів,
матеріальних звітів тощо з метою встановлення дійсного стану;
• спостереження – спосіб контролю за виконаннями іншими особами
процедур за безпосередньої участі аудитора з метою об’єктивного сприйняття
інформації (спостереження за проведенням працівниками підприємствазамовника інвентаризації);
• опитування проводиться з метою отримання нової інформації або
підтвердження вже зібраних доказів., опитування може здійснюватись
формально, неформально, письмово, усно;
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• підрахунки – арифметична перевірка точності бухгалтерських записів;
• підтвердження – спосіб контролю, коли відповіді на запити можуть
підтверджувати отриману інформацію;
• аналітичні процедури полягають в аналізі співвідношень та тенденцій.
Аудиторська фірма________________________
Підприємство_____________________________
Період перевірки__________________________
Програма аналітичних процедур
№
п/п
1.

Назва процедури

Документ

Перший етап
- Аналіз структури оборотних активів
- Аналіз динаміки оборотних активів
- Аналіз темпів зміни оборотних
активів та зіставлення їх з темпами
зміни обсягу реалізації продукції
- Аналіз динаміки питомої ваги
оборотних активів у структурі
майна підприємства

2.

Другий етап
- Аналіз динаміки оборотних активів
в розрізі основних видів: запасів,
сировини,
матеріалів,
готової
продукції,
дебіторської
заборгованості, залишків грошових
коштів

Баланс, Звіт про фінансові
результати, Звіт про рух
грошових коштів,оборотносальдова відомість, картки
складського
обліку,
відомість обліку залишків
матеріалів на складі, журнал
№ 3, касова книга, виписки з
банку, касові ордери

Баланс, оборотно-сальдова
відомість,
картки
складського
обліку,
відомість обліку залишків
матеріалів
на
складі,
бухгалтерська довідка

3.

Третій етап
- Аналіз
оборотності
оборотних
активів на основі розрахунку
Баланс, Звіт про фінансові
показників : тривалість обороту та результати
коефіцієнт оборотності

4.

Четвертий етап
- Визначення потреби підприємства в Баланс, Звіт про фінансові
оборотнооборотних активах для здійснення результати,
сальдова
відомість,
майбутньої діяльності
бухгалтерська довідка

Склав__________________________
Перевірив______________________

Рис. 2. Програма аналітичних процедур
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Примітки

Якщо з яких-небудь причин, а саме: обмеженість у часі аудиторської
перевірки, відмова керівництва підприємства тощо, певний метод не
використовувався, про це обов’язково зазначається в робочих документах
аудитора та аудиторському звіті [6, c.139].
Висновки. Оборотні активи є матеріальною основою промислової
підприємницької діяльності та важливим складовим елементом виробничого
потенціалу

будь-якого

підприємства.

Тому

сучасні

умови

управління

підприємством потребують максимально ефективного використання оборотних
активів

підприємства.

підвищення

Найдієвішим

ефективності

інструментом

діяльності

виявлення

підприємства

та

резервів
його

конкурентоспроможності є аудит оборотних активів за умови виділення
основних теоретичних аспектів його проведення.
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Л.О. Годонюк
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Досліджено теоретичні та практичні аспекти фінансового планування та
прогнозування діяльності підприємства, здійснено їх порівняння, розглянутий
процес, принципи та їх завдання.
Ключові слова: фінансове планування, прогнозування, бізнес-планування,
стратегія, «план-прогноз».
Постановка проблеми. Прибуток в умовах ринкової економіки є
найважливішою економічною категорією, основою відтворювального процесу,
стратегічною метою і передумовою функціонування підприємства. В умовах
фінансової кризи на макрорівні підприємства реального сектора економіки, у
т.ч. торговельні підприємства, отримали збиток. Це свідчить про необхідність
удосконалення системи управління прибутком підприємства, важливою
складовою якої є фінансове прогнозування і планування. Їх значення зростає в
умовах

циклічного

розвитку економіки, нестабільного

внутрішнього і

зовнішнього середовища. Фінансове планування як динамічний процес
дозволяє адаптуватися до мінливих факторів ринкової економіки, досягти
фінансової рівноваги, стабілізувати фінансові результати, збільшити вартість
підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Планування прибутку, як
економічної категорії, досліджена класиками політичної економії: Бастіа Ф.,
Ентоні Р., Кєне Ф., Мальтусом Е., Маршаллом А., Міллєм Д., Нідлзом Б.,
Рікардо Д., Рис Д., Самуельсоном П., Смітом А., Чемберліном Е. Значний
внесок у розвиток теорії прогнозування і планування, зокрема фінансового,
належить зарубіжним вченим: Акоффу Р. Л., Брейлі Р., Брігхему Е.,
Ван Хорну Дж., Ваховичу Дж., Майєрсу С., Ойкену В., Риггсу Дж.
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Постановка завдання. У статті досліджено фінансове планування та
прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансове планування –
важлива, але лише невелика частина загального процесу планування.
Враховуючи, що фінансові показники є узагальнюючими показниками
діяльності підприємства, фінансове планування

помилково ототожнюють з

комплексним плануванням [1].
Фінансове планування є складовою частиною фінансового механізму як
системи дії фінансових важелів, яка виражається в організації, плануванні й
стимулюванні використання фінансових ресурсів. Фінансовий механізм
структурно містить п’ять взаємопов’язаних елементів – фінансові методи,
важелі, правове, нормативне та інформаційне забезпечення. За

часів

функціонування централізованого планування фінансовий механізм як окрема
категорія майже не розглядався [2]. Він не був автономним і функціонував у
рамках економічного механізму. Таким чином, місце фінансового планування в
ринковій економіці визначається двома моментами – це функція управління
фінансами метод фінансового механізму.
Фінансове планування – суб'єктивна діяльність людей, а тому воно лише
тоді дає позитивні результати, коли базується на пізнанні об'єктивних законів
розвитку суспільства. Враховуючи мінливість умов внутрішнього і зовнішнього
середовища, фінансове планування носить ймовірнісний характер і має бути
багатоваріантним. Прогнозування, як перший етап планування, має зменшувати
ризики функціонування планування, які впливають на його діяльність у
майбутньому.
Порівняння прогнозування і планування наведено у таблиці 1.
Між прогнозуванням і плануванням існує складний діалектичний зв'язок.
Прогнозування є підсистемою планування, утім воно є більш широким
поняттям, оскільки формує уявлення не лише про сам об’єкт, але і середовище
його функціонування. У процесі планування прогнозування здійснюється на
стадії аналізу середовища і визначення передумов для формування стратегій; у
ході реалізації планів [3, c. 122].
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Таблиця 1
Порівняння прогнозування і планування
Критерій

Прогнозування
науково обґрунтоване, ймовірне
судження про можливі стани
об’єкта у майбутньому

Мета

Планування
встановлення орієнтирів розвитку
об'єкта

Зміст

альтернативний, варіантний

Методи
Відмітна риса
Характер вихідної
інформації
Функції

прогностичні
імовірнісний характер

конкретні індикатори стану об’єкта у
майбутньому
формалізовані
детермінований характер

орієнтовний

обов’язковий

дескриптивні

нормативні

Антагонізм «план-прогноз» полягає у такому [4, c. 243]. Прогнозування –
це науково обґрунтоване, ймовірне судження про можливі стани об’єкта у
майбутньому, його зміст є альтернативним, варіантним, носить імовірнісний,
орієнтовний характер і виконує дескриптивні функції. Планування має на меті
встановлення орієнтирів розвитку об'єкта, визначення конкретних індикаторів
стану

об’єкта

у

майбутньому,

має

формалізований,

детермінований,

обов’язковий характер, виконує нормативні функції.
Розвиток та становлення ринкових відносин зумовили формування
сучасних підходів до процесу планування, виходячи із сутності підприємства
(рисунок 1).
Стратегічне

планування

пов'язане

з

рішеннями,

наслідки

яких

позначаються протягом тривалого часу і які важко відмінити або виправити.
Стратегічне

планування

–

це

довготермінове

планування.

Тактичне

(оперативне) планування пов’язано з невеликими періодами часу.
Але «довгостроковий» і «короткостроковий» - відносні поняття, по-цьому
«стратегічний» і «тактичний» - також відносні. Як правило, стратегічне
планування має справу з найтривалішими періодами, які доцільно розглядати, а
тактичне – з самими короткими. Потрібно обидва види планування. Вони
доповнюють один одного, як дві сторони однієї і тієї ж монети: на них можна
дивитися окремо, навіть говорити про них нарізно, але насправді їх не можна
відділити [5].
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Альтернативними напрямами процесу бізнес-планування виділяють:
поточний бізнес-план діяльності працюючого підприємства; інвестиційний
бізнес-план реалізації бізнес-проекту; проблемний бізнес-план перспективного
розвитку підприємства. Моделі стратегічного планування включають такі
етапи: цілеутворення, аналіз, прогнозування, реалізація стратегії, контроль.
Таким чином, стратегічне планування – це набір дій та рішень щодо розробки і
реалізації стратегій.
Діалектика взаємозв’язку ознак підприємництва і вимог до системи
планування суб’єктів підприємництва

Сутнісні ознаки підприємництва

Вимоги до системи планування

Підприємство –
відкрита система

Врахування дії факторів
внутрішнього і зовнішнього
середовища

Іманентність
підприємницького ризику

Ризикоорієнтований
характер

Самостійність

Забезпечення економічної і
фінансової автономії

Безперервність

Стратегічний характер

Досягнення економічних і
соціальних результатів

Максимізація фінансових
результатів (вартості
підприємства)

Рис. 1. Сучасні підходи до процесу планування діяльності
суб’єктів підприємництва
Важливим моментом фінансового планування є визначення стратегії
фінансового планування. Стратегія – це довготерміновий, якісно визначений
напрям розвитку організації (підприємства), спрямований на зміцнення її
позицій, задоволення її споживачів та досягнення поставлених цілей [6, c. 164].
Її підсистемою є фінансова стратегія, яка визначає перспективні фінансові
орієнтири функціонування підприємства.
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Завдання фінансового прогнозування і планування наведено на рисунку 2.
Науковий аналіз
фінансових процесів і
тенденцій

Забезпечення необхідними
фінансовими ресурсами
господарського процесу

завдання

Дослідження об'єктивного
розвитку фінансів
підприємств у конкретних
умовах у певний період

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Виявлення альтернатив
розвитку фінансів
підприємства

ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

Оцінка об'єкта
прогнозування (величини
капіталу, обсягу продаж,
фінансових результатів,
інвестицій, курсу цінних
паперів, показників
фінансового стану тощо)

Встановлення фінансових відносин з
бюджетом, банком, страховими
організаціями та іншими суб’єктами

Виявлення основних напрямів
ефективного вкладення капіталу,
оцінка ступеня раціональності його
використання
Аналіз можливих ризиків і розробка
конкретних заходів щодо їх зниження
Збільшення прибутку за рахунок
раціонального (економного)
використання коштів
Контроль за виникненням та
використанням грошових фондів,
фінансовим станом,
платоспроможністю та
кредитоспроможністю підприємства
чи фінансової установи

Нагромадження наукового
матеріалу для обґрунтованого вибору певних
фінансових рішень

Рис. 2. Завдання фінансового прогнозування і планування
Розробка фінансових планів ґрунтується на загальноприйнятій у світовій
практиці методології планування і прогнозування економіки, яка визначає
основні принципи і методи проведення розрахунків планових і прогнозних
показників, розкриває і характеризує логіку формування планів і прогнозів,
шляхи їх здійснення. Фінансовий план є завершальним розділом плану
економічного і соціального розвитку підприємства і одночасно самостійним
планом.
Принципи планування – це основоположні правила прогнозування, тобто
вихідні положення і правила формування прогнозів, обґрунтування планів з
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погляду їх доцільності, системності, структури, логіки, організації розробки
[7, c. 168]. Наочно перелік і короткий зміст основних принципів фінансового
планування відображено на рисунку 3.
Принципи фінансового планування
Наукова
обґрунтованість

розробка основних показників плану на
використання сучасного наукового інструментарію

основі

Комплексність

єдність фінансового плану з ресурсним забезпеченням з
усіх напрямів діяльності підприємства

Системність

побудова системи показників, методів, моделей для
кожного об'єкта фінансового планування та їх
підпорядкування поставленій меті

Соціальна
орієнтованість

орієнтація на впровадження інноваційних технологій,
відкриття нових робочих місць, вдосконалення організації
праці, більш повне задоволення соціальних потреб

Оптимальність

Динамізм

Послідовність і
наступність

вибір найбільш економічно вигідного варіанта фінансової
стратегії серед альтернативних при плануванні

визначення пріоритетних напрямків розвитку
підприємства і концентрація на ключових фінансових
індикаторах

Взаємозв'язок поточних і перспективних планів

Координація

взаємна узгодженість планів та координації дій щодо їх
реалізації

Адаптивність

Передбачає таку реакцію на зміну умов (подразник), яка
протидіє дійсному або можливому зниженню ефективності
поведінки системи. Зміна може бути або внутрішньою (у
самій системі), або зовнішньою (у довкіллі)

Рис. 3. Перелік і зміст основних принципів фінансового планування
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Застосування принципів фінансового планування, які взаємозв'язані між
собою, вже на стадії організації фінансового планування дозволяє забезпечити
безперервність планових дій, спадкоємність поточних і довгострокових завдань
і планів, їхню координацію в часі і в просторі (планування окремих сфер
діяльності, об'єднаних в єдиний фінансовий план – розділ бізнес-плану
підприємства); пристосування фінансових планів до конкретної економічної
ситуації з урахуванням діючих умов і намічених у цей період завдань,
встановлених пріоритетів.
Фінансовий план – оперативний робочий документ, який можна
розглядати як інструмент управління фінансами. Він є результатом здійсненого
прогнозу, прийнятої концепції або розробленої програми. Значний вплив на
процеси фінансового прогнозування і планування має форма власності,
організаційно-правова форма суб’єкта господарської діяльності, його місце й
роль у суспільному виробництві (підприємство реального сектора економіки,
банк, страхова компанія.
До основних із них відносять: наукову обґрунтованість, комплексність,
системність, соціальну орієнтованість, оптимальність, динамізм, наступність і
послідовність, координація, адаптивність.
За несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного
фінансового плану та звіту про його виконання посадові особи державного
комерційного

підприємства

несуть

адміністративну

відповідальність,

установлену законом.
Висновки. Фінансове планування є більш складним за рівнем формування
та використання ресурсів, ніж прогнозування та колом вирішуваних завдань.
Функціонування підприємств у складі сучасних багатопрофільних компаній
обумовлює використання певних методів щодо фінансового планування та
оптимізації фінансових потоків, обсяги та спрямованість яких визначаються
стратегічними перспективами розвитку підприємства.
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УДК 657.331
О.М. Гривківська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ВИРОБНИЦТВА
В статті розглянуто особливості організації обліку витрат на виплати
виробничим працівникам, здійснено критичний аналіз нормативної бази та
порівняння міжнародного та вітчизняного досвіду обліку витрат на виплати
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працівникам, надано пропозиції щодо удосконалення методики обліку таких
витрат в системі управління виробничим підприємством.
Ключові

слова:

витрати,

виробничі

витрати,

витрати

на

виплати

працівникам, розрахунки з працівниками
Здійснення економічних реформ в Україні протягом останніх років
направлене на трансформацію всього господарського механізму відповідно до
діяльності в умовах ринкових відносин. Найбільше змін і перетворень зазнали
господарські механізми та система управління виробничих підприємств. Ці
перетворення стосуються і бухгалтерського обліку, оскільки для адекватного
відображення господарських процесів та забезпечення системи управління
релевантною інформацією потрібна більш оперативна, гнучка до ринкових
умов і надійна інформаційна система.
Завдання забезпечення зростаючої участі персоналу у виробничих
процесах є важливим етапом в організації будь-якого бізнесу. Стимулювання та
заохочення працівників здійснюється за допомогою елементів морального та
матеріального впливу. На сьогодні проблема забезпечення населення є не
тільки проблемою громадян, а і глобальним, кризовим економічним явищем,
що

характеризується

малозабезпеченістю

та

бідністю.

Системний

та

комплексний підхід до збалансування розподілу доходів, вирішення питання
оплати праці та трудових відносин в цілому, сприятиме усуненню недоліків та
оптимізації стану ринку праці.
Ряд авторів виставляють питання обліку витрат на виплати працівникам на
головне місце серед інших аспектів облікової системи. Проте, особливої уваги
заслуговує питання структури витрат на виплати працівникам. Серед
вітчизняних та

зарубіжних вчених, що досліджували дану проблему, слід

відзначити: Г.І. Башнянин, Ф.Ф. Бутинець, П.О. Куцик, М.В. Корягіна,
О.В. Лишиленко, П. Семюельсон, О.А. Полянська, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко
та ін.
В цілому питання виплат працівників є досліджуваним серед науковців і
актуальним в будь-який період, оскільки з кожним днем з’являються нові
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професії, напрями, специфіка виконання обов’язків найманими працівниками,
що зумовлює виникненню нових способів оплати виконаної роботи, доплат та
компенсацій та інших виплат працівникам.
Згідно з МСФЗ 19 “Виплати працівникам”, виплати працівникам
складають усі форми компенсації, що їх надає суб’єкт господарювання в обмін
на

послуги,

надані

працівниками.

Виплати

працівникам

включають:

короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата працівникам та
службовцям, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та
тимчасова непрацездатність, участь у прибутку та премії (якщо вони
підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду), а
також негрошові пільги, такі як медичне обслуговування, надання житла,
автомобілів, а також надання безкоштовних чи субсидованих товарів або
послуг для теперішніх працівників; виплати після закінчення трудової
діяльності, такі як пенсії, інші види пенсійного забезпечення, страхування
життя та медичне обслуговування після закінчення трудової діяльності; інші
довгострокові виплати працівникам, включаючи додаткову відпустку за
вислугу років або оплачувану академічну відпустку, виплати з нагоди ювілеїв
чи інші виплати за вислугу років, виплати за тривалою непрацездатністю, а
також отримання частки прибутку, премії та відстрочену компенсацію, якщо
вони не підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців після
закінчення періоду; виплати під час звільнення [6].
Аналізуючи

норми

П(С)БО

26

«Виплати

працівникам»,

вкотре

переконуємося, що «переписування» МСФЗ не призведе до поєднання
національного бухгалтерського і податкового законодавства. Навіть більше –
бухгалтерський облік направлений, перш за все, на відображення тих операцій,
які визначені юридичними нормами, тобто реальних операцій.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата –
це винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим
договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за
виконану ним роботу [4].
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Нарахування заробітної плати займає одне з центральних місць в системі
обліку на підприємстві. Виплати працівникам по заробітній платі є основним
джерелом доходів працівників підприємства, а також є необхідною складовою
процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту.
Облік заробітної плати в системі рахунків – це синтетичний облік
нарахування і розподілу заробітної плати, визначення належної суми
працівникам і віднесення нарахованої оплати праці на відповідні рахунки
витрат за статтями і об'єктами калькулювання.
Для

обліку

зарплати

та

інших

розрахунків

з

працівниками

використовується рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». На
ньому ведеться узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який
належить як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, з оплати
праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також
розрахунки за неодержану персоналом у встановлений термін суму з оплати
праці (розрахунки з депонентами). Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами
працівникам» має такі субрахунки: 661 «Розрахунки за заробітною платою»;
662 «Розрахунки з депонентами» та 663 «Розрахунки за іншими виплатами».
За кредитом рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»
відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова
заробітна плата, премії, допомога за тимчасовою непрацездатністю, інші
нарахування, за дебетом – виплата заробітної плати, премій, допомоги тощо, а
також суми утриманих податків, платежів за виконавчими документами,
вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок заробітної плати
та інші утримання із сум оплати праці персоналу. Сальдо рахунку кредитове
показує залишок заборгованості із заробітної плати [3, с. 239-242].
На субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» відображають
заробітну плату, нараховану за поточний місяць, на субрахунку 662
«Розрахунки з депонентами» – не виплачену вчасно заробітну плату, на
субрахунку 663 «Розрахунки за іншими виплатами» – інші виплати
працівникам. Субрахунок 663 був введений в облік доволі недавно, що
зумовлює низку запитань щодо його застосування.
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Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження
Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку» на
субрахунку 663 «Розрахунки за іншими виплатами» ведеться облік розрахунків
за виплатами, що не належать до фонду оплати праці, зокрема допомога по
частковому безробіттю, допомога по тимчасовій непрацездатності [5].
Для управління підприємством та з метою поліпшення організації праці та
її оплати, аналізу резервів зниження витрат на оплату праці, підвищення
продуктивності та розрахунків з кожним окремим працівником важливе
значення має аналітичний облік праці, заробітної плати та розрахунків з
персоналом. Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться по кожному
працівникові, видах виплат і утримань. Сума нарахованих заробітних плат по
всіх працівниках дорівнює обороту по кредиту синтетичного рахунку 66
«Розрахунки з оплати праці» за звітний період. Сума всіх утримань із заробітної
плати працівників і сума виплаченої заробітної плати дорівнюватиме обороту
по дебету рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою». Кредитове сальдо
цього рахунку дорівнюватиме сумі в графі розрахунково – платіжної відомості
«Сума, що належить до виплати». Розрахунково-платіжні відомості виконують
подвійну функцію: по-перше, за їх допомогою виконуються розрахунки з
працюючими, по-друге, вони є формою аналітичного обліку рахунка 661.
Розрахункові або розрахунково-платіжні відомості складають за кожним
структурним підрозділом у розрізі категорій персоналу і табельних номерів
працівників [1, с. 160-163].
Таким чином, виплати працівникам займають вагому частку, як у складі
розрахункових операцій, так і у витратах підприємства, тому правильність та
достовірність відображення в бухгалтерському обліку інформації про виплату
працівникам формує достовірну та надійну інформаційну базу в системі
оперативного та стратегічного менеджменту для управління підприємством.
В цілому, інформаційна база процесу виробництва, в тому числі, і витрат
на

виплати

працівникам,

будується

відповідно

до

технологічних

та

організаційних особливостей виробничого процесу у напрямках формування
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кінцевого інформаційного продукту. Облікова система в даному випадку є
основним джерелом постачання економічної інформації. Для підготовки
неупередженої, об’єктивної та релевантної інформації про матеріальне
виробництво

така

система

повинна

мати

адекватну

методику

обліку

виробничих витрат.
Формування методики обліку витрат виробництва вимагає визначення
певних принципів, форм та способів обліку, що дозволять пізнавати
споживання трудових ресурсів у процесі виробництва. Розроблення принципів
та форм обліку створює умови для побудови моделі обліку процесу
виробництва.

Така

модель

повинна

відтворювати

усі

структурні

та

організаційні взаємозв’язки, що виникають під час технологічного процесу
виготовлення продукції.
Отже, методом обліку виробничих витрат на виплати є сукупність
прийомів, які шляхом пізнання виробничого процесу, дозволяють досягти
основної мети обліку виробничих витрат – генерування інформаційних
ресурсів,

що

дають

можливість

оптимізувати

виробничу

діяльність

підприємства.
Вибір методу обліку виробничих витрат на виплати є найважливішим
етапом при побудові системи обліку процесу виробництва. На вибір методу
впливають не тільки принципи побудови системи бухгалтерського обліку
витрат виробництва, але й організація процесу виробництва, побудова системи
внутрішнього контролю та регулювання процесу виробництва, підготовка
інформації для прийняття довгострокових та короткострокових управлінських
рішень щодо ефективності використання трудових ресурсів.
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УДК 657.421(045)
В.В. Григор’єва
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Досліджується економічна сутність поняття «основні засоби». Розглянуті
питання відображення основних засобів з позиції нормативних законодавчих
актів, а саме: у податковому Кодексі України, бухгалтерському обліку,
міжнародних стандартах бухгалтерського обліку, та в дослідженнях різних
вітчизняних вчених. Виділені спільні та відмінні риси в наведених трактуваннях
терміну «основні засоби».
Ключові слова: основні засоби, бухгалтерський облік, П(С)БО 7 «Основні
засоби»,

Податковий

Кодекс

України,

Міжнародні

стандарти

бухгалтерського обліку.
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 та різнобічного
використання інформації, яка надається.
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Функціонування суб’єктів господарювання в умовах жорсткої конкуренції
та економічної нестабільності робить актуальним питання раціональності
організації і методики обліку та аналізу основних засобів.
Метою статті є дослідження економічної сутності такої категорії як
«основі засоби», висвітлення класифікаційної характеристики та основних
теоретичних підходів до її роз’яснення.
Питання економічної сутності основних засобів в сучасних умовах
господарювання набуває все більшого значення та розглядається в працях таких
вчених, як Ф.Ф. Бутинець, В.В. Бабич, М.М. Завгородній, М.С. Пушкар,
О.Ф. Покропивний, Н.В. Тарасенко та інших.
Основні засоби – одна з найважливіших частин і засобів виробництва. На
сьогоднішній день не існує єдиного визначення «основні засоби» та переліку їх
складових (об’єктів основних засобів) згідно чинного законодавства. У працях
вітчизняних, зарубіжних вчених та в законодавчих актах існує чимало точок
зору, щодо трактування поняття «основні засоби». Це свідчить, перш за все, про
недостатній рівень дослідження сутності основних засобів.
Так, Ф.Ф. Бутинець стверджує, що основні засоби – це матеріальні активи,
які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
експлуатації яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він
перевищує один рік) [2].
С. Покропивний визначає основні засоби як засоби праці, які мають
вартість; функціонують у виробництві тривалий час, у своїй незмінній
споживчій формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість
продукції, що виробляється (на виконані роботи або послуги), частинами в міру
зношення [8].
На думку В. Бабича, основні засоби підприємства – це сукупність
матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом
тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій
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сфері й вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та
моральним зносом [1].
М.С. Пушкар підкреслює що за допомогою основних засобів людина
впливає на предмет праці з метою трансформування вхідних матеріальних
ресурсів у готовий продукт [10].
Вчений Є. Пиріжок визначає основні засоби як матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва чи
поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (чи
операційного циклу, якщо він перевищує рік) [6].
Основними нормативними актами, що регулюють облік основних засобів в
Україні є: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та
Податковий

кодекс

України

[9,

7].

Оскільки

все

більше

суб’єктів

господарювання бажає перейти на міжнародні стандарти ведення обліку, варто
також

проаналізувати

сутність

основних

засобів

і

за

міжнародним

законодавством. Підходи до трактування сутності основних засобів у чинному
законодавстві України

за МСБО 16 «Основні засоби» [4] узагальнені у

таблиці 1.
Законом України від 17 липня 2015 року № 655-VIII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників
податків» (далі – Закон № 655) підвищено граничну вартість матеріальних
активів, які можуть бути віднесені до основних засобів при здійсненні
податкового обліку.
Згідно з пп. 14.1.138 ПКУ з 01.09.2015 р. (дата набрання чинності Законом
№ 655) до основних засобів можуть бути віднесені матеріальні активи,
призначені для використання в господарській діяльності, з терміном корисного
використання більше одного року з дати введення в експлуатацію та вартістю,
яка перевищує 6000 грн. (а не 2500 грн., як було раніше).
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Таблиця 1
Сутність поняття «основні засоби» згідно нормативно-правових актів [3]
№
з\п
1

Нормативний
документ
2

1

П(С)БО 7 «Основні
засоби» [9]

2

Податковий кодекс
України [7]

3

МСБО 16 «Основні
засоби» [4]

Визначення основних засобів
3
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
строк
корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік)
це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин
наданих у користування ділянок надр, крім вартості землі,
незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг
загального користування, бібліотечних і архівних фондів,
матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000
гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних
активів, призначаються платником податку для використання у
господарській діяльності платника податку, вартість яких
перевищує 6000грн. і поступово зменшується у зв'язку з
фізичним або моральним зносом та очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в
експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл,
якщо він довший за рік)
це матеріальні об’єкти, що їх:
а) утримують для використання у виробництві або постачанні
товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для
адміністративних цілей;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше
одного періоду.

Слід зазначити, що Закон не має зворотної сили, тому всі матеріальні
активи, первісна вартість яких є меншою за 6000 грн., віднесені для цілей
обліку щодо оподаткування основних засобів згідно з вартісними обмеженнями
на дату їх придбання (введення в експлуатацію), не потребують виключення зі
складу основних засобів на дату набрання чинності Законом № 655. Такі засоби
залишаються у складі основних засобів при здійсненні обліку до повної їх
амортизації до залишкової вартості на рівні ліквідаційної. Цей критерій слід
застосовувати до основних засобів придбаних або введених в експлуатацію з
дати набрання чинності цього Закону. До інших об’єктів застосовуються старі
норми 2500 грн.
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На сьогоднішній день досить обговорюваним питанням в Україні є перехід
на міжнародні стандарти фінансової звітності як крок до глобальної
економічної інтеграції. Загалом, в Україні з 2012 року підприємства мають
можливість застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності за
бажанням, крім тих, кому це встановлено законодавчо. Це, в свою чергу,
вимагає певних змін у бухгалтерській практиці. Порівнюючи дефініції,
представлені в П(С)БО 7 та міжнародних стандартах бухгалтерського обліку,
можна зробити висновок про їх подібність, яка зумовлена тим, що при
написанні

національних

стандартів

бухгалтерського

обліку

міжнародні

стандарти використовувались як основа. Згідно вимог М(С)БО 16 [4] та П(С)БО
7 [7] для визнання активу основним засобом існує один основний критерій –
термін корисного використання. Незважаючи на так зване зближення
податкового, бухгалтерського та міжнародного обліку, зустрічається багато
суперечностей і протиріч між ними. Але однакове трактування економічної
сутності поняття «основні засоби» дуже важливе для формування оперативної
та достовірної інформації [5].
В результаті дослідження спеціальної літератури та нормативно правової
бази було розкрито економічну сутність поняття «основних засобів», яке не
знайшло однозначного визначення. Від правильного трактування поняття
«основні засоби» залежить можливість віднесення об’єкта до складу основних
засобів, адже вони є одними з найважливіших об’єктів, які використовуються
усіма суб’єктами сучасного господарювання для здійснення їх діяльності. Саме
«основні

засоби»

є

основою

матеріально-технічної

бази

будь

якого

підприємства. Отже, можна зробити висновок, що для ефективного управління
«основними

засобами»

підприємства

необхідно

досягти

балансу

між

податковим і бухгалтерським обліком, враховуючу світову практику.
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І.О. Даревич
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТЬ «ЗНОС» ТА «АМОРТИЗАЦІЯ»
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ
В статті на основі аналізу наукових праць і публікацій щодо економічно
сутності зносу та амортизації, здійснено порівняння даних понять, визначено
основні їх відмінності. Обґрунтовано значення та ознаки дефініцій «знос» і
«амортизація» визначено їх основні відмінності та особливості в економічній
системі підприємства.
Ключові слова: знос, амортизація, методи амортизації, основні засоби,
відтворення основних засобів, джерела відтворення основних засобів
Перехід України до ринкових відносин потребує принципово нових
підходів до управління основними засобами. Зміна організаційних форм,
виробничих відносин, взаємозв’язків суб’єктів господарювання вплинули на
склад і структуру засобів праці. Саме їх стан і особливості відтворення
формують

передумови

розвитку

підприємництва

України,

виробничу

потужність підприємств та рівень конкурентоспроможності вітчизняної
продукції.
Основним джерелом відтворення основних засобів є амортизаційні
відрахування. Нині склалося викривлене співвідношення між нарахованою та
використаною на інвестиційні потреби амортизацію, що негативно впливає на
розвиток окремих підприємств та економіки країни в цілому.
Відсутність наукового підходу до розробки механізму відтворення
основних засобів спричинила значне погіршення стану активів. Бухгалтерський
облік орієнтований на вимоги податкового законодавства, а тому не враховує
економічну суть категорій амортизації і зносу.
Питання понятійного апарату в галузі відтворення основних засобів так чи
інакше досліджували багато вчених-економістів, що займаються зазначеними
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питаннями. Проте, окремо слід наголосити на тих науковцях, які зробили
особливий акцент на відмінності понять «знос» і «амортизація» при їх
практичному

застосуванні

на

вітчизняних

підприємствах.

Зокрема,

заслуговують уваги праці таких авторів, як Г. Бень, Б.Є. Бачевський,
А.П. Рильков, П.Я. Хомин та інші.
У процесі економічного кругообороту будь-який продукт поступово
витрачається, споживається, зношується і потребує заміни. Тобто виникає
необхідність

в

його

періодичному

оновленні.

Це

є

першопричиною

відтворення, яке становить період від створення продукту до його повного
споживання, за яким настає оновлення, новий цикл виробництва і споживання.
Однією з найважливіших складових процесу відтворення є відтворення
основних засобів, без яких не можливий процес виробництва. Важливе місце у
забезпеченні цих процесів належить амортизації.
Отже, амортизаційні відрахування повинні залишатися одним з вагомих
джерел здійснення відтворення. За допомогою амортизації регулюється
швидкість кругообігу основних засобів, а також інтенсифікується процес їх
відтворення,

регулюється

техніко-технологічна

та

виробнича

політика

підприємства.
При з’ясуванні економічної природи амортизації та її трактуванні в
нормативних актах виникає немало суперечностей, оскільки досить часто вона
ототожнюється і вживається з таким поняттям, як знос основних засобів.
За своєю економічною суттю амортизація – це грошове вираження
зношеної частини вартості основних засобів, що перенесена на вартість готової
продукції [2, С.170]. Таке вираження зношеності основних засобів є необхідним
для процесів їх відтворення. Тобто в зазначеному визначенні амортизації вже
можна прослідкувати двоїстість її трактування: з одного боку, амортизація
трактується як процес перенесення вартості, а з іншого – сама перенесена
вартість. До того ж, як видно з визначення, накопичена амортизація може
виражати лише той знос, який був понесений основними засобами в процесі
діяльності підприємства з виробництва продукції, адже коли продукція не
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виробляється, то на що переноситься знос? Як бачимо, має місце суперечність у
визначенні загальновідомих термінів.
Відомо, що у процесі експлуатації основні засоби втрачають свою вартість,
що веде до їх знецінення. Тому цей процес необхідно відображати в
бухгалтерському обліку з метою визначення залишкової вартості основних
засобів протягом терміну їх використання.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів трактується як
поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення,
на зменшення скоригованого прибутку

платника податку у межах норм

амортизаційних відрахувань. З цього визначення видно, що амортизація
призначена для поступового повернення раніше авансованих в основні засоби
коштів.
Отже,

згідно

з

цим

податковим

законодавством,

амортизаційні

відрахування не вважаються складовим елементом ні собівартості продукції, ні
всіх податкових витрат підприємства. Тоді знову виникає розбіжність в
бухгалтерському і податковому обліку, оскільки згідно НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до складання фінансової звітності» амортизація включається до
елементів витрат підприємства і відображається в третьому розділі Звіту про
фінансові результати. До речі, у науковців теж немає єдиного підходу щодо
відношення амортизації чи то до доходів, чи то до витрат, оскільки з одного
боку – це раніше понесені витрати, які потрібно відшкодувати, а з іншого –
кошти у вигляді частини виручки від реалізації (доходу), які можна знову
інвестувати у підприємство.
Охарактеризуємо

зв’язок

дефініцій

«знос»

та

«амортизація»

в

законодавстві та економічній теорії. У традиційному тлумаченні цих термінів
маємо:
- амортизація – процес поступового знецінення основних засобів під
впливом їх зносу та перенесення (відшкодування) цього зносу на вартість
готової продукції [3, 4, 5];
- знос – це процес поступового знецінення вартості основних засобів внаслідок
їх спрацювання, старіння, або це сума накопиченої амортизації [1, 3, С. 34].
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Отже, виходить, що амортизація є наслідком зносу, а знос – це накопичена
амортизація, тобто у вартісному вираженні вони повинні бути рівними (що ми і
спостерігаємо в практиці наших підприємств).
Особливістю амортизації є те, що в процесі кругообороту основного
капіталу розкриваються функції амортизації:
4) відображення зменшення споживчої вартості основних засобів праці;
5) збереження основного капіталу;
6) формування собівартості продукції.
На наш погляд, економічну сутність такої категорії як амортизація
характеризує наступне визначення.
Амортизація – це спосіб поступового перенесення вартості основних
засобів, які беруть участь у виробництві, протягом терміну їх корисного
використання

на

собівартість

продукції

і

накопичення

коштів

для

відшкодування витрат на їх відтворення.
Тобто, перш за все, це спосіб, за допомогою якого основні засоби
поступово переносять витрати на їх придбання, причому вибір методу й
терміну корисного використання залежить від темпів зносу.
Суму амортизаційних відрахувань розраховують і включають до складу
собівартості

продукції.

Таким

чином,

знецінення

основних

засобів

відображається у перенесенні вартості на витрати, пов’язані з діяльністю
підприємства.
Особливість амортизації виявляється в тому, що вона виконує свої функції
тільки за умови беззбиткової діяльності підприємства, тобто необхідне реальне
надходження коштів на підприємство у розмірі не менше визначеної
собівартості продукції, частина з яких буде джерелом для створення
амортизаційного фонду, що використовуватиметься за цільовим призначенням
на просте відтворення основних засобів.
Розуміння категорії

«амортизації» є основою для обґрунтованого

формування амортизаційної політики, як на державному, так і на рівні окремого
взятого підприємства. Воно спирається на онтологічне значення цієї категорії.
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Термін «амортизації» означає: «а» – заперечення, «мор» – смерть. Тобто він
характеризує постійне існування через відновлення засобів праці.
Розглянувши визначення амортизації, можна зробити висновок про
взаємозв’язок між такими категоріями як основні засоби, собівартість, знос і
амортизація. Наочно зв’язок між ними можна зробити у формі трикутника, на
вершинах якого знаходяться основні засоби, собівартість, знос, а амортизація,
яка зв’язує усі ці категорії, - в його центрі (рисунок 1).
Собівартість

Амортизація
Основні засоби

Знос

Рис. 1. Взаємозв’язок категорій: основних засобів, собівартості, зносу
та амортизації
На думку авторів дослідження таке ототожнення зносу і амортизації є
помилковим, оскільки вони не завжди співпадають у часі та вартості. Так,
наприклад, при використанні рівномірного методу нарахування амортизації на
певний об’єкт (яке було в практиці вітчизняних підприємств досить тривалий
час), зовсім не означає, що так само рівномірно відбувається зношення цього
об’єкта. Адже загальновідомо, що на перших роках експлуатації обладнання є
більш продуктивним, піддається більшій експлуатації та швидше зношується.
Тому за інших рівних умов в перші роки експлуатації знос буде більше
нарахованої амортизації, а в останні – менше.
Крім того, в економічній практиці існують інші способи нарахування
амортизації (прискорені), які теж ніяк не враховують фактичного стану
зношеності, а, отже, величина зносу і амортизації теж не співпадають.
Таким чином, в результаті

проведеного дослідження економічної

природи та змісту понять «знос» і «амортизація», вивчення відповідних
наукових праць та законодавства, можна зробити висновок про недопустимість
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ототожнення цих понять взагалі та необхідно трактувати їх через наступні
визначення.
Знос – це втрата вартості та корисності об’єкта основних засобів, його
знецінення внаслідок спрацювання, техніко-економічного старіння та інших
внутрішніх і зовнішніх умов, що впливають на втрату об’єктом своєї відновної
вартості.
Амортизація – це процес повернення і нагромадження коштів для
простого

відтворення

основних

засобів

підприємств

одним

із

загальноприйнятих методів її нарахування. Вона залежить не від реального
зносу, а саме від конкретного методу амортизації.
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Т.П. Довгань
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ЗА
НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
У статті наведені особливості обліку товарних запасів за національними та
міжнародними стандартами. Проведена порівняльна характеристика П(С)БО
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та МСБО, які регулюють облік запасів. Крім того детально розглянуто
систему періодичного та постійного обліку, що відображають різні підходи до
застосування методів оцінки собівартості реалізованих поточних активів та
собівартості залишку.
Ключові слова: товарний запас, оцінка, справедлива вартість, чиста вартість
реалізації, відновлювальна вартість, метод оцінки вартості запасів, система
обліку.
Постановка проблеми. У процесі становлення ринкової економіки
відбувається процес трансформації торговельної системи України, який
супроводжується створенням нових організаційних структур. Створення нових
організаційних форм потребує розробки нових підходів особливо до організації
і методики внутрішньогосподарського (управлінського) обліку товарних
запасів, оскільки, система обліку повинна бути надійним джерелом інформації
для прийняття виважених оперативних та стратегічних управлінських рішень.
Посилання на сучасні дослідження і публікації. Теоретичні і практичні
аспекти проблеми товарних запасів досліджено у роботах таких вітчизняних і
зарубіжних науковців як: І. Бланк, А. Мазаракі, Дж. Букан, Ф. Бутинець,
Р.П.Валевич, О.М.Тридід, М. Дарбінян, Л. Дашков, С. Еммет, Л. Лігоненко,
В. Лотоцький, В. Лукинський, Н.Г.Міценко, Дж.Робертс, Р. Уілсон.
Питанням гармонізації обліку запасів з відповідними міжнародними
стандартами займалися Ф. Бутинець, В. Качалін, С. Голов, В. Костюченко,
І. Бланк, В. Швець, Я. Соколов, Г. Савицька, Л. Нишенко та ряд інших
дослідників.
Формулювання мети. Метою дослідження є порівняння методології обліку
товарних запасів згідно національних та міжнародних стандартів для
формування належного нормативного забезпечення обліку даного об’єкта.
Досягнення мети реалізується через виявлення їх спільних та відмінних рис.
Виклад основного матеріалу. Забезпечення безперервності процесу
реалізації товарів та обслуговування покупців потребує створення на
торговельному підприємстві певного обсягу товарних запасів. Дослідження
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літературних джерел виявило, що не існує єдиного погляду щодо визначення їх
сутності.
Товарний запас – являє собою масу товарів, призначену для наступного
продажу та здійснення безперебійної торгівлі, що знаходиться в сфері обігу в
процесі переміщення від виробництва до споживання [1]. А. Мазаракі вважає,
що товарні запаси це маса товарів, призначена для продажу, що знаходиться у
сфері обігу в процесі переміщення від виробництва до споживача [2]. В процесі
переміщення товарні запаси сфери обігу набувають різних форм, що наочно
відображено на рисунку 1.
Запаси
готової
продукції на
складах
підприємстввиробників

Товари в
дорозі від
виробника
до оптової
ланки

Товарні запаси
на складах
гуртової
торгівлі та
інших збутових
посередників

Товари в
дорозі від
гуртової до
роздрібної
ланки
торгівлі

Запаси
підприємств
роздрібної
торгівлі

Рис. 1. Форми товарних запасів сфери обігу
Необхідність утворення товарних запасів обумовлена такими причинами:
1) невідповідність часу споживання та виробництва товарів;
2) сезонністю виробництва та споживання окремих видів товарів;
3) нерівномірністю розміщення виробництва і районів споживання товарів;
4) необхідністю перетворення виробничого асортименту в торговий;
5) необхідністю утворення страхових резервів для згладжування можливих
непередбачуваних коливань в попиті та пропозиції товарів, обумовлених
різними факторами.
Облік товарних запасів можна здійснювати за двома показниками: перший
— кількісно-вартісний облік наявності та руху товарів за купівельними цінами
за кожною назвою: видом, типом, ґатунком; другий — загальні транспортнозаготівельні витрати, що їх обліковують на всю масу товарних запасів (або за
окремими групами).
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Під оцінкою товарних запасів розуміють обчислення та представлення їх
розмірів

в

грошовому

вимірнику.

Від

правильності

оцінки

залежить

адекватність та надійність даних, які надаються бухгалтерським обліком щодо
операцій з товарними запасами.
У

вітчизняному

обліку

запаси

обліковуються

згідно

Положення

бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого Наказом Міністерства
фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246, який визначає методологічні
засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття
її у фінансовій звітності. Порівняльна характеристика обліку запасів за
національними та міжнародними стандартами обліку наведена в таблиці 1.
Визначення запасів згідно МСБО та П(С)БО майже повністю аналогічні.
Так, у відповідності до МСБО 2 «Запаси» запаси – це активи, які: утримуються
для продажу в звичайному ході бізнесу; перебувають у процесі виробництва
для такого продажу існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для
споживання у виробничому процесі або при наданні послуг. Згідно п.4 П(С)БО
9 запасами визнаються активи, які: утримуються для подальшого продажу за
умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з
метою

подальшого

продажу

продукту

виробництва;

утримуються

для

споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг,
а також управління підприємством [4].
Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство
отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх
вартість може бути достовірно визначена.
Згідно п.9 МСБО 2 запаси слід оцінювати за найменшим з двох показників:
собівартістю або чистою вартістю реалізації.
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика міжнародних та національних
стандартів з обліку запасів [3, 4]
№ Показник
1. Запаси це

За МСБО
активи які, утримуються для
продажу у звичайному ході
бізнесу;
перебувають
у
процесі
виробництва
для
такого
продажу;
існують у формі основних чи
допоміжних матеріалів для
споживання у виробничому
процесі або при наданні послуг.

2.

попередньо
оцінена
ціна
продажу у звичайному ході
бізнесу
мінус
попередньо
оцінені витрати на завершення
та попередньо оцінені витрати,
необхідні
для
здійснення
продажу.
-

3.
4.

5.

6.

За П(С)БО
активи, які утримуються для
подальшого продажу за умов
звичайної
господарської
діяльності ;
перебувають
у
процесі
виробництва
з
метою
подальшого продажу продукту
виробництва;
утримуються для споживання
під час виробництва продукції,
виконання робіт та надання
послуг, а також управління
підприємством.
Чиста
вартість це очікувана ціна реалізації
реалізації
запасів в умовах звичайної
діяльності
за
вирахуванням
очікуваних витрат на завершення
їх виробництва та реалізацією.
Відновлювальна
вартість
Справедлива
вартість

сучасна собівартість придбання
-

це сума, за якою можна
обміняти актив або погасити
заборгованість в операції між
обізнаними, зацікавленими та
незалежними сторонами.
собівартість одиниці запасу,
конкретна
ідентифікація
собівартості, ФІФО, стандартні
витрати, роздрібна ціна

Методи
оцінки ідентифікована
собівартість
вартості
запасів одиниці запасу, середньозважена
при списанні
собівартість,
собівартість
перших за часом надходження
запасів (ФІФО), нормативні
затрати, ціна продажу
Система обліку
Постійна
Постійна, періодична

Собівартість запасів повинна включати всі витрати на придбання, витрати
на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх
теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.
У МСБО 2 при обліку вибуття запасів дозволено використовувати метод
ЛІФО. Даний метод базується на припущені, що одиниці запасів, котрі
надійшли останніми, вибувають першими, а отже залишок одиниць запасів на
234

кінець

звітного

періоду

вважаються

тими,

що

надійшли

першими.

Використання даного методу дає можливість маніпулювати показником
прибутку у звітному періоді, залежно від часу придбання запасів. В багатьох
країнах метод ЛІФО заборонено використовувати, зокрема і в Україні [5].
Крім того МСБО 2 «Запаси» запропоновано також ще два методи
визначення собівартості запасів:
− метод стандартних (нормативних) витрат;
− % метод роздрібних цін.
Розглянемо детальніше метод роздрібних цін (інша його назва - метод
роздрібної інвентаризації). Він призначений для використання підприємствами
роздрібної торгівлі в умовах великої кількості одиниць товарів й змінної
номенклатури, які забезпечують однакову норму прибутку та яких неможливо
використати. Собівартість реалізованих товарів розраховується як різниця між
собівартістю товарів для продажу (запаси на початок плюс закупівлі) і
собівартістю залишку товарів на кінець періоду. Для цього знаходиться
відсоток собівартості товарів у роздрібній їх вартості, який множиться на
залишок запасів за роздрібними цінами для розрахунку собівартості залишку
товарів.
Підприємства роздрібної торгівлі часто використовують також середній
відсоток валового прибутку (метод валового прибутку), який визначається для
кожного підрозділу (відділу, секції тощо). Для забезпечення точності
визначення вартості запасів, при застосуванні методу роздрібних цін, необхідно
періодично проводити інвентаризацію.
Використання різних методів оцінки запасів призводить до різних
результатів при визначенні собівартості реалізованих запасів та їх залишку на
кінець періоду. А це в свою чергу впливає на величину прибутку як поточного,
так і наступного років та, відповідно, податку з прибутку [6].
При відображенні руху поточних активів за МСБО використовують
систему періодичного та постійного обліку, що відображають різні підходи до
застосування методів оцінки собівартості реалізованих поточних активів та
собівартості залишку.
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При системі постійного обліку поточних активів їх рух відображається за
видами і визначаються залишки на кожну дату коли відбувався рух. Така
система забезпечує відображення фактичних залишків поточних активів.
Собівартість

реалізованих

поточних

активів

визначається

на

момент

відвантаження, а не лише в кінці звітного періоду, як добуток кількості
реалізованих одиниць та собівартості одиниці.
Ця система забезпечує користувачів необхідною інформацією, щодо
залишків активів та дає змогу ефективно ними управляти протягом звітного
періоду, контролювати, визначити фінансовий результат за кожною операцією
по реалізації, не потребує проведення інвентаризації для визначення залишків,
але цей метод може бути досить трудомістким з точки зору ведення обліку за
умови відсутності належного програмного забезпечення.
Система періодичного обліку запасів передбачає, що надходження запасів
показується на рахунку «Витрати на закупівлю» (або «Закупівлі»), який є
рахунком елементів витрат і в кінці звітного періоду закривається на рахунок
фінансових результатів. Для оцінки собівартості залишку поточних активів на
складах наприкінці звітного періоду проводять інвентаризацію у місцях
відповідального зберігання. Собівартість реалізованих активів визначається як
сума собівартості залишку поточних активів на початок періоду та надходжень
за період за мінусом собівартості залишку.
Недоліком даного методу можна вважати є необхідність проведення
інвентаризації кожного звітного періоду та відсутність можливості отримувати
дані аналітичного обліку щодо собівартості реалізованих запасів з метою
оперативного управління та контролю.
В період масового використання автоматизованих систем обліку рух
запасів фіксуються миттєво. З практичної точки зору метод постійного обліку є
надзвичайно розповсюджений на підприємствах України та світу і дає
можливість суб’єктам господарювання нарощувати позитивні фінансові
результати, а відповідно збільшувати дохідну частину бюджетів країни і
позитивно впливати на добробут її мешканців.
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Отже, облік товарних запасів в зарубіжних країнах дещо відрізняється від
обліку в Україні і має свої певні особливості, зумовлені особливостями
національного обліку та нормативно-правовою базою. Проте на даний момент,
у зв’язку з переходом України до міжнародних стандартів є важливим їх
досконале вивчення українськими бухгалтерами.
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К.О. Дозорець
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Розкрито економічну природу та особливості процесу калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг) підприємств харчової промисловості.
237

Розглядаються характерні для даного сектору промисловості методи обліку
витрат та калькулювання продукції. Доведено, що найбільш поширені методи
калькулювання
керівництва

собівартості
підприємств

не

відповідають

харчової

потребам

промисловості.

управління

Запропоновано

впровадження сучасних методів калькулювання, таких як директ-кост та
стандарт-кост.
Ключові слова: собівартість, витрати, калькуляція, калькулювання, метод.
Складні економічні процеси, що мають місце в Україні, істотно
позначаються і на результатах роботи підприємств промисловості, зокрема,
харчової підгалузі. Згідно статистичних даних Державної служби статистики
України [22], підприємствами харчової промисловості за 2015 р. вироблено
продукції на 11,2% менше, ніж у попередньому році. Проте, показовим є те, що
в Житомирській області, на відміну від інших областей України підприємства
харчового сектори показали найбільший обсяг зростання виробництва – 109,8%
за рік (у 2014 р. – 107,1%) на фоні загального падіння обсягів в країні.
Харчова промисловість за обсягом реалізованої продукції в Україні у
2015 р. посідає 1 місце (22,6% всієї реалізованої продукції) і випереджає сектор
виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (19,0%) та
металургійне виробництво (17,8), які до 2014 року посідали перше та друге
місця, відповідно. Зазначені тенденції пов’язуємо, в першу чергу, із
ускладненням взаємовідносин України та Росії, через які Україна втратила
найбільшого покупця продукції металургійного виробництва та монопольного
постачальника газу.
Підприємства харчової промисловості України також відчувають на собі
усі негативні тенденції економічного дисбалансу в країні: ускладнення
договорених відносин, необхідність переорієнтації на європейські ринки збуту,
валютні коливання, криза кредитування, зниження купівельної спроможності
населення тощо. Зазначене вимагає

від підприємств харчової промисловості

не лише удосконалення відповідних технологій виробництва, а й пошуку
нових методів управління діяльністю, відповідного інструментарію прийняття
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управлінських рішень. Калькулювання

собівартості продукції суб’єктів

господарювання розширює межі класичних функцій управління та дозволяє
більш об’єктивно оцінити

витрати

й

доходи

основної

підприємства, обґрунтувати рішення з оптимізації
прибутку, удосконалення
політики,

скласти

структури

бюджет

асортименту

основної

діяльності

витрат, збільшення

та

діяльності,

напрямів

збутової

оцінити

наслідки

управлінських рішень, виявити пріоритетні заходи наступного контролю
тощо.
Проблеми бухгалтерського обліку і контролю витрат та калькулювання
собівартості продукції досліджувалися в наукових працях вітчизняних вчених
С.В. Бойко [5], Ф.Ф. Бутинця [7], О.В. Карпенко [11],

Н. Мазуркевич [5],

Г. Г. Осадчої [19], К. Радченка [21], В.В Сопко [23], І. Б. Чернікової [12] та
інших.
Наразі,

організація

собівартості
низку

та

методика

обліку

витрат

і

калькулювання

продукції в Україні знаходяться у незадовільному стані через

причин

об’єктивного

та

суб’єктивного

характеру,

зокрема:

неузгодженість понятійного апарату, відсутність комплексного підходу у
впровадження

системи

калькулювання

на

підприємствах

харчової

промисловості, недостатній рівень нормативно-правового регулювання та інші.
Метою даної статті є дослідження сутності терміну «калькулювання»,
визначення ролі та місця методів калькулювання собівартості продукції в
ринкових умовах господарювання підприємств харчової промисловості.
Важливість

процесу

калькулювання

для

підприємств

харчової

промисловості полягає у тому, що він дає економічні підстави для визначення
ціни виробництва, несе в собі інформацію про загальні обсяги витрат понесені в
розрахунку на одиницю продукції (кг, тонну, літр, декалітр), дає підстави
визначити ефективність виробничого процесу тощо. Цей процес виступає
завершальною

стадією

бухгалтерського

обліку

виробництва

харчування, від якої залежить прийняття управлінських рішень.
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продуктів

Для глибшого розкриття сутності поняття «калькулювання» було
проведено аналіз економічної літератури, в ході якого встановлено, що в
навчальних та довідкових джерелах, як такий, відсутній єдиний підхід до
розуміння сутності поняття «калькулювання». В ході систематизації поглядів
вітчизняних та зарубіжних науковців до трактування поняття «калькулювання»,
було такі підходи до розуміння його суті:
– перша група авторів (Є. Воронова [10], А. Кузмінський [13], В. Палій
[20], В. Кузнєцов, О. Михайленко [6]) – визначення калькулювання як процесу
визначення, розрахунку витрат;
– друга група авторів (А.М. Абашина [1], А.Н. Азриліян [6], І.А. Басманов
[2], П.С. Безруких [3], В.А. Белобородова [4], Ф.Ф. Бутинець [7], Г.В. Мисака
[17];
– В.В. Сопко [23]) – визначення калькулювання як процесу обчислення
собівартості продукції (робіт, послуг);
– третя група авторів (М.А. Вахрушина [8]) – визначення калькулювання
як процесу складання калькуляції;
– четверта група авторів (С.В. Бойко, Н.В. Мазуркевич [5]) – визначення
калькулювання як механізму обчислення результатів господарського процесу;
– п’ята група авторів (Б.М. Литвин, А.С. Наринский [14]) – визначення
калькулювання як методу контролю.
Вважаємо, що з точки зору управління

підприємством харчової

промисловості найбільш доцільно використовувати визначення, запропоноване
Н.В. Мазуркевич та С.В. Бойко, а саме: «калькулювання – це обчислення в
грошовому

вимірнику

результатів

будь-якого

господарського

процесу»

[14, c. 58].
За сучасних умов калькулювання має особливе значення в усіх процесах
господарювання. Калькулювання забезпечує вибір найбільш оптимального
варіанту придбання певного виду активу (процес придбання); забезпечує
достовірною інформацією управлінський персонал щодо собівартості та ціни
активу (процес продажу).
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Оскільки неможливим є розвиток без усвідомлення досвіду минулих
поколінь, доцільним є розгляд історичного аспекту становлення процесу
калькулювання собівартості.
Калькуляційна справа у своєму розвитку пройшла досить тривалий шлях,
починаючи від зарубок на піраміді Хеопса у Давньому Єгипті та на стіні
Парфенона у Давній Греції до ХХІ сторіччя.
Перші ідеї щодо важливості калькулювання у виробництві та промисловості
налужать Роберту Гамільтону, перший із науковців свого часу підкреслив
необхідність обчислення результативності за кожним переділом (1788 р.) [24, с. 14].
Чарльз Беббідж, зазначав, що тогочасній системі обліку не вистачає
методології, яка б передбачала розрахунок витрат на одиницю продукції,
матеріалу, він наголошував на обчисленні витрат за кожним виробничим
процесом (1832 р.) [18, с. 105].
На основі поглядів Р. Гамільтона та Ч. Беббіджа починає розвиватись
теоретичне та методичне підґрунтя системи калькулювання:

методика

калькулювання собівартості за переділами (Ж. Б. Курсель-Синель); розмежування
різновидів калькуляції: одинична, валова, серійна (А. Кальмес); виокремлення
попередільних, фактичних, наступних калькуляцій (Й.Ф. Шер); розробка системи
стандарт-кост (Ч. Гаррісон); винайдення нормативного підходу (М. Х. Жебрак і
Е.Г. Ліберман); формування концепції директ-костингу (Д. Харіс); методологія
обліку витрат за центрами відповідальності (Д.А. Хігенс); метод «тариф – година
– машина» (С. Тукер), метод «Точно у строк» (Т. Воно) тощо.
Збагачення облікової думки новими напрямами розвитку системи обліку
витрат і калькулювання собівартості продукції зумовило становлення та розвиток
управлінського обліку як потужної

основи

інформаційного

забезпечення

управлінських рішень. Наприклад, в Україні, для підприємств окремих галузей
діяльності розроблені й оприлюднені Методичні вказівки щодо формування
собівартості продукції (робіт, послуг), які мають рекомендаційний характер.
Відповідно до Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції
(робіт, послуг) у промисловості об’єкт обліку витрат визначає вибір методу
обліку витрат і калькулювання собівартості продукції [16, п. 513]. Таким
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чином, акцент калькулювання собівартості продукції для цілей управління
перенесено до сфери дії управлінського обліку.
У ХХІ ст. в світовій науці і практиці господарювання відбувається
поглиблення ідеї калькулювання собівартості продукції відповідно до цілей
управління

витратами,

що

призвело

до

формування

цілої

системи

різноманітних методів обліку витрат та калькулювання собівартості продукції
(таблиця 1).
Таблиця 1
Основні сучасні системи та методи обліку витрат та
калькулювання собівартості продукції
№

1

2

3

4

5
6
7

Класифікаційна ознака
Вид
Методи обліку витрат та калькулювання
Калькулювання фактичної
собівартості
За фактичними витратами
Калькулювання нормативної
собівартості
Стандарт-кост
Повна собівартість
За повнотою включання витрат
Неповна собівартість
до собівартості
Жорсткий директ-костинг
Калькулювання за замовленнями
Калькулювання за
переділами
За об’єктами калькулювання
Калькулювання за процесам
Калькулювання за операціями
Таргет-кост
За цільовою спрямованістю
Кайзен-кост
Елементи методу обліку витрат та калькулювання
Метод однокоефіцієнтного калькулювання
Спосіб розподілу
Метод багатокоефіцієнтного калькулювання
непрямих витрат
(диференційований підхід)
Метод апріорного калькулювання
Час здійснення калькулювання
Метод апостеріорного калькулювання
Однопродуктовий метод калькулювання
Число об’єктів
калькулювання
Багатопродуктовий метод калькулювання

В результаті аналізу діяльності підприємств харчової промисловості
встановлено, що облік витрат та калькулювання собівартості продукції на них
відбувається під впливом таких галузевих особливостей:
– використання технологічної, предметної та змішаної спеціалізації в ході
виробництва продукції;
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– комплексний та попередільний характер виробництва продукції;
– незначні залишки незавершеного виробництва;
– суворе дотримання рецептурного режиму;
– значна матеріаломісткість продукції;
– сезонність коливань надходження сільськогосподарської сировини;
неможливість утворення сировинних запасів.
Вивчення специфіки роботи підприємств харчової промисловості дає
підстави стверджувати, що калькулювання собівартості продукції відбувається,
переважно,

із

використанням

таких

методів:

фактичної

собівартості,

нормативної собівартості, за замовленнями, за переділами.
Система калькулювання фактичної собівартості посідає центральне місце у
системі фінансового обліку та складання фінансової звітності на підприємствах
харчової промисловості. Організація обліку фактичних витрат забезпечує
точність, повноту, достовірність облікової інформації про витрати. Для
використання фактичної інформації в системі управління витратами, фактичні
витрати виступають як об’єктом управлінського аналізу (при визначення
факторів на їх формування), так і джерелом (при проведенні стратегічного
аналізу). Сам метод передбачає розробку номенклатурних статей. Розподіл
непрямих

витрат

здебільшого

ведеться

за

єдиною

базою

розподілу.

Калькулювання собівартості відбувається на основі включення всіх фактичних
витрат на виробництво та реалізацію продукції.
Метод обліку нормативних витрат (нормативний метод) передбачає
попереднє визначення нормативних витрат за окремими видами продукції,
операціями, процесами та іншими об’єктами з виділенням у ході виробництва
відхилень від нормативних витрат. Використання методу є основою здійснення
оперативного контролю за використанням виробничих запасів у виробництві,
оскільки його методика передбачає облік відпуску запасів у виробництво
відповідно до встановлених нормативів. Відхилення фактичних цін на сировину
від нормативних накопичуються на відповідних аналітичних рахунках.
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Позамовний метод калькулювання собівартості передбачає ведення
відокремленого обліку витрат замовлення. Об’єктом обліку витрат та
калькулювання собівартості, згідно даного методу, виступає конкретне
замовлення, що обслуговується на окремому аналітичному рахунку. Прямі
витрати обліковуються згідно первинної документації, а непрямі – відносяться
на собівартість замовлення відповідно до обраної методики розподілу. До
моменту виконання замовлення усі витрати вважаються незавершеним
виробництвом. У практиці підприємств харчової промисловості зустрічається
поєднання використання позамовного та нормативного методів обліку витрат та
калькулювання собівартості продукції.
Для підприємств із виробництва пива найбільш пристосованим до
особливостей

технологічного

процесу

є

поєднання

нормативного

і

попередільного (з напівфабрикатним способом) методів калькулювання
собівартості продукції. Наприклад, виходячи з асортименту продукції та
особивостей технологічного процесу ТОВ «Бердичівський пивоварний завод»,
бухгалтерський облік виробництва організовано на попередільній основі, що
передбачає врахування всіх понесених витрат кожним окремим центром
відповідальності з розробленням для них конкретних аналітичних рахунків.
Така організація обліку процесу виробництва на підприємстві надає змогу
здійснювати оперативний контроль витрат виробництва кожного виду
продукції

конкретним

центром

відповідальності.

Попередільний

метод

калькулювання передбачає використання елементів нормативного методу –
систематичне виявлення відхилення фактичних витрат від діючих (поточних
норм), а також зміни самих норм. Встановленні відхилення норм (факт-план)
називають наднормативними виробничими витратами і відносять їх на
собівартість реалізованої продукції згідно П(С)БО 16 [21, c. 64].
Кожен із розглянутих методів має недоліки:
– фактичний метод: не передбачає можливість здійснення оперативного
контролю за витратами в розрізі ресурсів, виявлення відхилень та встановлення
їх причин;
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– нормативний метод: неможливість контролю витрат в розрізі видів
ресурсів та натуральних величинах; висока ймовірність врахування не усіх
витрат в процесі калькулювання, що спричиняє викривлення кінцевого
фінансового

результату;

значна

трудомісткість

процесу

за

рахунок

обґрунтування та встановлення норм;
– позамовний метод: включення до собівартості готової продукції не
задокументованих

витрат

незавершеного

виробництва

спричиняє

недостовірність отриманих фінансових результатів; ускладнення контролю
витрат;
– попередільний метод: не передбачає групування витрат за видами
продукції; неможливість визначення причин відхилень фактичних витрат від
нормативних; значна трудомісткість ведення обліку.
Окрім зазначених недоліків, розглянуті методи мають одну спільну рису –
недостатня забезпеченість інформацією потреб управління для прийняття
оперативних господарських рішень. На нашу думку, на підприємствах харчової
промисловості доцільним є поєднання традиційних для них методів обліку
витрат та калькулювання із сучасними, більш прогресивними методами, як
більш орієнтовані на внутрішні управлінські потреби: директ-кост, стандарткост. Пропонуємо при виборі оптимального методу обліку витрат та
калькулювання використовувати комбінацію із двох трьох методів для більш
повного забезпечення потреб обліку, контролю та управління.
Отже, бухгалтерський облік витрат на виробництво та калькулювання
собівартості продукції (виробничий облік) історично є центральною ланкою
бухгалтерського обліку. Найбільш стрімкий розвиток калькулювання як інструмент
оцінки рентабельності товарів і спосіб подолання конкуренції отримало в умовах
промислового виробництва. На зламі ХХ і ХХІ ст. до калькулювання
сформувався новий підхід – виділення обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції в окрему підсистему обліку на науковій основі. Таким
чином, організація калькулювання собівартості є найбільш важливим і
відповідальним процесом на будь-якому підприємстві.
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За умов ринкових відносин у сфері господарювання під впливом
особливостей функціонування зовнішнього середовища та конкурентної
боротьби управління витратами на весь обсяг і на одиницю виготовленої
продукції підприємства відбувається з використанням нецінових чинників
конкуренції (зростання обсягів продажу продукції). Рівень витрат підприємства
здійснює

значний

вплив

на

прийняття

управлінських

рішень

як

в

короткостроковому періоді, так і на перспективу. Виняткове значення інформації
про витрати обумовлене незмінним її використанням у процесі управління
суб’єктом господарювання. Проведення економічного аналізу витрат дає
можливість визначити їх ефективність, оцінити показники господарської
діяльності, обґрунтувати вибір цінової політики, оптимізувати номенклатуру та
місця виробництва продукції. Належний контроль за співвідношенням рівня
доходів і витрат можливий за наявності точної інформації про витрати.
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ВИТРАТИ НА ЗБЕРІГАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
РЕАЛІЗАЦІЇ
У статті розглянуто особливості організації обліку витрат на зберігання
продукції,

розкриті

проблемні

аспекти

їх

включення

при

розрахунку

собівартості реалізації продукції та запропоновано можливі шляхи вирішення
даної проблеми.
Ключові слова: витрати на зберігання, собівартість реалізації, трансферна
ціна, калькулювання.
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Постановка

проблеми.

Економічний

розвиток

підприємства

характеризують результати його господарської діяльності, тому від того, як
здійснюватиметься управління, зосереджене на організації виробництва і
реалізації продукції залежатиме ефективність його діяльності. На тлі
триваючих процесів реформування сільського господарства відповідно до
ринкових умов, шляхом реалізації національних проектів в області АПК
особливе значення надається його розвитку. Ризик даної справи для
підприємств даної сфери визначається наступними чинниками: залежність від
біокліматичного потенціалу; швидкопсувний характер продукції; недостатня
потужність застосовуваних технологій для її зберігання та переробки;
недостатня державна підтримка вітчизняного виробника.
Тому для кожного сільськогосподарського підприємства надто гостро
постає питання оцінки ефективності діяльності. При цьому найбільш яскравим
показником такої ефективності є величина прибутку та рівень рентабельності,
на які, в свою чергу, впливає правильність визнання витрат, пов’язаних із
конкретним видом продукції. Оскільки витрати підприємства знаходяться в
компетенції бухгалтерського обліку, дослідження питань, пов’язаних із
формуванням

собівартості

продукції

у

ньому,

в

тому

числі

сільськогосподарської продукції не втрачають своєї актуальності і до сьогодні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження
питань методології обліку витрат та калькулювання собівартості продукції
сільськогосподарських підприємств зробили такі вітчизняні вчені, як: Ф.
Бутинець, В.Палий, М. Чумаченко, Л.Хорунжий, О. Юрківський,

В.

Моссаковський, М.Дем’яненко, В. Лінник, П.Хомин, В.Дерій, О.Радченко та
інші. В їх наукових працях висвітлюються найбільш актуальні та проблемні
питання щодо організації витрат сільськогосподарської продукції.
Нажаль, більшість досліджень, що проводилися останніми роками були
присвячені загальним положення щодо методики ведення обліку витрат
сільськогосподарських підприємств

і не торкаються дослідженню впливу

інформації про затратність виробництва, зберігання і збуту на оцінку
конкурентоспроможності даної сільськогосподарської продукції.
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Формулювання цілей статі. Метою статті є розкриття важливих питань
обліку

витрат

та

калькулювання

собівартості

продукції

рослинництва

сільськогосподарських підприємств, зазначено проблемний аспект обліку
витрат на зберігання продукції, висвітлення недоліків та надання пропозицій по
його удосконаленню для цілей управління.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Структура

сільськогосподарського виробництва продукції рослинництва передбачає її
зберігання в зерносховищах. Особливістю сучасної роботи зерносховищ є те,
що вони обслуговують кілька районів регіону шляхом створення елеваторних
комплексів. Елеваторні комплекси забезпечують функціонування оптового
ринку зерна, що призводить до формування міжрегіональних вертикально
інтегрованих структур, що включають в себе сільгоспвиробників, елеваторні
комплекси, переробників сільськогосподарської продукції, організацій, що
займаються оптовою торгівлею зернопродуктами. В даний час на регіональних
товарних ринках послуг по зберіганню зерна намітилася тенденція до
посилення економічної конкурентоспроможності.
Цей процес можна умовно виділити декілька етапів:
– етап І – підготовка до зберігання (розвантаження, приймання продукції
за кількістю та якістю, перевалка до місця зберігання);
– етап І – здійснення процесу зберігання (підтримання належних умов для
збереження кількісних та якісних характеристик);
– етап ІІІ – повернення продукції зі зберігання поклажодавцю (перевалка
до місця навантаження, підготовка до навантаження).
Підрахунок витрат на кожному з цих етапів дає можливість правильно
визначити собівартість для кожного окремого випадку зберігання. Наприклад,
договір укладається на тривалий строк зберігання – тут левова частка витрат
припадає на ІІ етап. Якщо ж продукція передається на короткий строк, значну
роль у формуванні собівартості відіграють витрати І та ІІІ етапів. Якщо
підприємство надає послуги зі зберігання продукції, що потребують особливих
умов, варто визначити собівартість послуг окремо за такими видами зберігання.
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Отже, правильно визначивши складові собівартості зберігання, підприємство, з
одного боку, може пропонувати клієнтам конкурентні ціни на свої послуги, а з
іншого – отримувати максимальний прибуток.
Проте в обліку все ж не до кінця залишається визначеним питання
віднесення витрат на зберігання продукції. Згідно з П(С)БО 16 "Витрати"
собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої
собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного
періоду,

нерозподілених

постійних

загальновиробничих

витрат

та

наднормативних виробничих витрат. До виробничої собівартості продукції
(робіт, послуг)

включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на

оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні
розподілені загальновиробничі витрати [1].
З ціллю гармонізації бухгалтерського обліку та норм Податкового Кодексу
в березні 2011 року було внесено зміни до П(С)БО 16 "Витрати". Стандарт
доповнено

підпунктом,

що

дозволяє

підприємствам

використовувати

альтернативний метод визначення собівартості реалізованих товарів (робіт,
послуг) за прямими витратами, пов’язаними з виробництвом продукції,
виконанням робіт, наданням послуг, а саме: прямими матеріальними
витратами; прямими витратами на оплату праці; амортизацією виробничих
основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з
виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг; вартістю
придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом продукції (товарів),
виконанням робіт, наданням послуг; іншими прямими витратами [3].
Чітко про витрати на зберігання продукції у П(С)БО 16 нічого не
зазначається , проте під опис статей прямих та загальновиробничих витрат вони
не підходять. У той же час у Методичних рекомендаціях №132 виявляється
протиріччя до визнання їх у складі собівартості чи у витратах періоду. Зокрема,
у п.2.21 рекомендацій зазначається, що витрати на утримання складів для
зберігання виробничих запасів слід включати до загальновиробничих витрат,
крім витрат на утримання складів для зберігання продукції. Таким чином, цей
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пункт наводить на думку про те, що витрати на зберігання продукції не
включаються до витрат, пов’язаних із визначенням собівартості продукції,
тобто відносяться до витрат періоду. Натомість у п.3.17 надаються протилежні
рекомендації, які полягають у тому, що витрати на утримання приміщень для
зберігання

продукції

відносяться

до

загальновиробничих

витрат

та

включаються у собівартість продукції пропорційно кількості і тривалості
зберігання продукції протягом звітного періоду. У той же час п. 7.8, який
визначає порядок визнання витрат на утримання холодильних установок і
спеціальних сховищ для зберігання продукції, рекомендує відносити вартість
утримання таких потужностей за центнеро-днями зберігання на збільшення
собівартості продукції, що зберігається, або на витрати збуту. Окремі ж
науковці взагалі відносять витрати на зберігання продукції до витрат періоду.
Останнє, до речі, корелює з п. 16 МСБО 2, у якому наводяться приклади витрат,
які виключаються із собівартості продукції та визнаються витратами періоду, і
у переліку цих витрат містяться витрати на зберігання [2].
Проте, знову ж таки згідно з визначеннями доходів та витрат у П(С)БО 15
«Дохід» та П(С)БО 16 «Витрати», передача продукції на відповідальне
зберігання не визнаватиметься ні доходами, ні витратами і в бухгалтерському
обліку. Отже, на момент передачі продукції на зберігання у бухгалтерському
обліку буде зроблене проведення за дебетом і кредитом матеріальних рахунків
20, 22 або 28 з відкриттям різних субрахунків за місцями зберігання. Тобто за
кредитом буде своє місце зберігання, а за дебетом — своє. Якщо цю операцію
реалізувати в 1С, то це можна оформити документом «Переміщення», де в полі
«звідки» вибрати своє місце зберігання, а в полі «куди» — місце
відповідального зберігання.
Однак, як зазначалося вище, визнання витрат на зберігання витратами
періоду наводиться у МСБО 2 лише як приклад; при цьому останнє слово у
питаннях ідентифікації цих витрат за видами продукції залишається за
підприємством. Тому з метою нівелювання згаданих неузгодженостей
вітчизняних

нормативних

та

методичних
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документів

у

обліку

сільськогосподарських підприємств слід прийняти єдиний порядок включення
витрат на зберігання продукції рослинництва до її собівартості, оскільки якщо
таке зберігання неминуче – при віднесенні цих витрат на витрати періоду вони
співвідноситимуться не з доходами від її продажу, а з загальним прибутком
підприємства, який включає продаж всіх видів його продукції та прибутки від
інших видів діяльності. У останньому випадку низька прибутковість (або навіть
збитковість) виробництва продукції приховуватиметься за рахунок «дотацій» з
боку більш прибуткових виробництв на підприємстві. Натомість включення
зазначених витрат до собівартості дозволятиме порахувати достовірний
фінансовий результат за кожною культурою, що дасть можливість чітко
відповісти на питання про доцільність виробництва того чи іншого виду
продукції [1].
Логічним обґрунтуванням включенню витрат на зберігання до собівартості
продукції є той факт, що при зберіганні продукції у третіх осіб вартість послуг
за таке зберігання можна чітко ідентифікувати по культурах. При зберіганні
продукції у власних потужностях налагодження обліку кількості центнеро-днів
такого зберігання, який корелював би з її кількісним складським обліком,
цілком реальне. Реальним є і розподіл витрат на утримання таких місць
зберігання на продукцію, яка продається, та продукцію, яка залишається,
відповідно до кількості центнеро-днів зберігання за кожною з партій
відвантаженої продукції. У спеціалізованих підприємствах (наприклад, саме
зернозберігальних) такий облік уже ведеться. Залишається лише впровадити
його у практику роботи усіх сільськогосподарських підприємств..
Розглянутий вид витрат представляє самостійну групу, яка включає
послуги з приймання, зберігання, підробці, сушінні та відвантаження зерна.
Таким чином, вони можливо повинні враховуватися при формуванні
закупівельних цін на зерно. Тому в умовах формування вертикально
інтегрованих

агроструктур

на

основі

створення

замкнутого

циклу

«Виробництво – зберігання - переробка - реалізація» особливо затребувана
інформація не тільки про витрати на вирощування, а й про зберігання зернових
культур.
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У зв'язку з цим необхідно формування достовірної інформаційної бази
витрат сільськогосподарських підприємств, яка повинна бути заснована на
інформації, що міститься в бухгалтерській (фінансової) та управлінської
звітності, а також міститься в бізнес-плані; виробничих планах; планових,
нормативних калькуляціях; кошторисної документації; техніко-економічної
документації; даних по галузі; економічних оглядах; актах податкових
перевірок, аудиторських висновках і звітах, даних агротехнічного обліку.
На особливу увагу в сільському господарстві, наприклад, заслуговують
показники, що формуються в документах первинного обліку товарноматеріальних цінностей, витрат праці, виходу продукції, а також облікових і
податкових регістрах, де формується інформація про витрату насіння; вартості
використаних добрив; вартості зерна, що надійшов в місця зберігання; обсязі
витрат і вихід зернопродукції.
Цілком обґрунтованим видається виділення в якості окремого блоку
інформаційної бази витрат зернових культур даних аналізу фінансово
господарської діяльності. За даними звітності можливе вивчення динаміки
зерновиробництва,
прогресивності

перевірка

норм

витрат,

обґрунтованості
оцінка

плану

виконання

по

плану

собівартості,
і

вивчення

причин відхилень від нього, виявлення резервів зниження собівартості
зернопродукції.
Висновки. Отже, стрімкий ритм ведення бізнесу вимагає від кожного
підприємця і керівника реального уявлення про собівартість продукції і вміння
правильно її розраховувати. Адже за ринкових умов послуга коштує стільки,
скільки покупець готовий за неї заплатити. Тому під час розрахунку витрат
підприємства пропонуємо включати до собівартості реалізованої продукції так
звану трансферну собівартість (прямі витрати, розподілені загальновиробничі
витрати, витрати на зберігання продукції та частину адміністративних витрат
пов’язаних з виробництвом), а також витрати на збут, які можна пов’язати з
проданою продукцією.
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І.О. Загородня
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕОБХІДНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Досліджено теоретичні підходи до трактування поняття «фінансова
стійкість». Обґрунтовано значення незалежної аудиторської перевірки
платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, запропоновано
шляхи

вдосконалення

її

проведення

для

забезпечення

ефективності

господарської діяльності.
Ключові слова: аудит, аналіз, фінансова стійкість, платоспроможність,
ліквідність.
Постановка проблеми. Фінансова стійкість є одним з ключових чинників
стабільного та прибуткового функціонування підприємства. У сучасних
нестабільних умовах розвитку ринкової економіки забезпечення фінансової
стійкості підприємства набуває все більшого значення. Фінансово стійке
підприємство має переваги при отриманні позикових коштів, підборі
кваліфікованого

персоналу,

залученні

інвестицій

тощо.

Чим

кращий

фінансовий стан підприємства, тим менш воно залежить від зміни ринкової
кон'юктури та має усі можливості для забезпечення бажаного рівня
конкурентоспроможності [10, с. 111].
Проблема забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності є
однією з найбільш актуальних для більшості вітчизняних підприємств.
Розуміючи

під

фінансовою

стійкістю

здатність

організації

стабільно

функціонувати, одержуючи достатній для відтворення та розвитку прибуток,
своєчасно і в повному обсязі виконувати свої зобов'язання за платежами, у
практичній

діяльності

підприємства

постають

труднощі

у

визначенні

механізму, що забезпечував би поряд з утриманням фінансового рівноваги
досягнення поставлених цілей [4, с. 191].
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У ринковій економіці фінансова стійкість підприємства розглядається як
один із найважливіших елементів його господарського механізму, фактор
стабільного розвитку. Загроза банкрутства змушує підприємство забезпечувати
свою фінансову стійкість і покращувати фінансові показники діяльності. Тому
вдосконалення методологічних основ оцінки і аудиту фінансової стійкості та
платоспроможності підприємства є актуальною і важливою господарською
проблемою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретикометодологічних аспектів аналізу фінансової стійкості та платоспроможності
підприємства присвячено чимало праць зарубіжних науковців, серед яких:
Брігхем Є.Ф., Ван Хорн Д.К., Савицька Г.В., Хелферт Е., Шеремет А.Д. та ін.
Вирішення цієї проблеми також знайшло відображення в роботах українських
дослідників,
Ковальова

а

саме:

В.В.,

Базілінської

Коробова

М.Я.,

О.Я.,

Бланка

Орєхової

І.О.,

К.М.,

Кизима

М.О.,

Поддєрьогіна

А.М.,

Терещенка О.О., Тридіда О.М. та ін. Вченими-економістами зроблено вагомий
внесок у розробку теоретичних і організаційно-методологічних положень
аналізу фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, проте
питання аудиту даної сфери досі не знайшло комплексного відображення в
науковій літературі.
Метою даної роботи є обґрунтування сутності фінансової стійкості
підприємства, а також розгляд методичних підходів до оцінювання та аудиту
фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Фінансово-економічна

література характеризується наявністю різних підходів до визначення поняття
«фінансова стійкість підприємства». Так, Грабовецький Б.Є. вважає, що
фінансова стійкість − це надійно гарантована платоспроможність, рівновага між
власними та залученими засобами, незалежність від випадковостей ринкової
кон'юнктури і партнерів, довіра кредиторів і інвесторів та рівень залежності
від

них,

наявність

такої

величини

самофінансування [5].
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прибутку,

який

би

забезпечив

На думку Савицької Г.В., фінансова стійкість підприємства полягає в
здатності суб'єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати
рівновагу своїх активів і пасивів у мінливому внутрішньому і зовнішньому
середовищі,

що

гарантує

його

платоспроможність

та

інвестиційну

привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого ризику [8].
Бланк І.О. головну суть фінансової стійкості визначає як характеристику
стабільності фінансового стану підприємства, що забезпечується високою
часткою власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів, які
використовуються [2].
Узагальнюючи вищезазначене, про стійкий фінансовий стан підприємства
свідчить його здатність вчасно погашати заборгованість, підтримувати
платоспроможність у несприятливих умовах, збільшувати обсяги реалізації та
отримувати прибуток.
Для оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства
здійснюється розрахунок таких основних показників (коефіцієнтів): коефіцієнта
фінансової незалежності (автономії); коефіцієнта фінансування; коефіцієнта
фінансового

лівериджу;

коефіцієнта

покриття

процентів;

коефіцієнта

забезпеченості власними оборотними засобами; коефіцієнта маневреності
власного капіталу [4, с. 193].
При аналізі фінансової стійкості підприємства Ковальов В.В., Патров В.В.
та Биков В.А. рекомендують використовувати систему показників, які
характеризують його майновий потенціал, ліквідність, платоспроможність,
фінансову незалежність, ділову активність, прибуток та рентабельність,
положення на ринку цінних паперів [3, с. 50].
Гриньова В.М. та Коюда В.О. відзначають, що найбільш інформативними
показниками, які характеризують фінансову стійкість підприємства є показники
фінансової незалежності, ліквідності, ділової активності та рентабельності [6].
За твердженням Базілінської О.Я., основне завдання фінансової стійкості
полягає у визначенні фінансової спроможності підприємства протистояти
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негативній дії різних факторів, що впливають на фінансовий стан. Аналіз
фінансової стійкості підприємства можна розподілити на два етапи: оцінювання
фінансової стійкості – розрахунок відносних та абсолютних показників, що
ґрунтуються на порівнянні активів та їх джерел фінансування; оцінювання
запасу фінансової стійкості – аналіз критичного обсягу реалізації, зони безпеки,
операційного та фінансового левериджу [1, с. 107].
До

основних

факторів,

що

визначають

фінансову

стійкість

і

платоспроможність підприємства, належить фінансова структура капіталу та
політика фінансування окремих складових активів. Тому, з метою оцінювання
фінансової стійкості та платоспроможності, необхідно аналізувати не тільки
структуру фінансових ресурсів, але й напрямки їхнього вкладення [4, с. 192].
Істотним чинником фінансової стійкості є склад і структура активів, а
також ефективне управління активами підприємства. Фінансовий стан
підприємства та потенціал його розвитку значною мірою залежать від якості
управління активами, рівня залучення обігових коштів, їх структури, величини
активів

у

грошовій

формі.

При

здійсненні

господарської

діяльності

підприємством значно підвищується можливість збільшити власний майбутній
прибуток при зменшенні запасів і ліквідних засобів з автоматичним залученням
капіталу у виробничий процес. Проте, слід відзначити, що разом із цим, значно
зростає ризик неплатоспроможності підприємств унаслідок дефіциту ряду
ресурсів (напівфабрикати, сировина, матеріали).
Також значний вплив на фінансову стійкість підприємства справляє
правильний вибір специфіки управління фінансовими ресурсами, склад і
структура даних ресурсів. Слід відзначити, що наявність у підприємства
значного обсягу власних фінансових ресурсів забезпечує йому більшу
впевненість стосовно збереження фінансової стійкості.
Проаналізувавши фактори впливу на фінансову стійкість підприємства в
сучасних ринкових умовах, можна виділити такі заходи щодо покращення
фінансового стану підприємств:
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- детальний аналіз структури кредиторської заборгованості;
- оцінка структури довгострокової заборгованості;
- здійснення аналізу причин виникнення дебіторської заборгованості і
можливостей її погашення;
- проведення самофінансування господарської діяльності підприємства за
рахунок чистого прибутку, амортизаційної політики, оптимізації податкових
платежів;
- значного підвищення рівня ліквідності активів за рахунок збільшення
обсягу оборотних активів;
- оцінка ефективності й доцільності довгострокових фінансових вкладень;
- зменшення обсягів дебіторської заборгованості за рахунок підвищення
ділової активності підприємств;
- підвищення рентабельності продукції за рахунок зменшення операційних
витрат, які значно впливають на собівартість;
- збільшення обсягу прибутку завдяки зменшенню постійних витрат і
підвищенню ефективності господарської діяльності [10, с. 115].
Система

управління

фінансовою

стійкістю

та

платоспроможністю

підприємства повинна обов’язково включати до свого складу підсистему
контролю. В умовах кризи доцільним є здійснення незалежного контролю, а
саме аудиту фінансової стійкості підприємства з одночасним підтвердженням
достовірності звітності.
З побудовою ринкової моделі економіки підвищується самостійність
підприємств, а отже зростає значення показників його фінансового стану.
При цьому головна роль відводиться достовірності даної інформації, яку
надають аудитори. Оцінка фінансової стійкості є невід’ємною частиною
проведення аудиту, без якого неможливе раціональне ведення обліку суб’єкта.
Методика аудиту платоспроможності та фінансової стійкості представлена на
рисунку 1.

260

Аудит фінансової стійкості
підприємства

Аудит ліквідності та
платоспроможності підприємства
Мета аудиту

Оцінити здатність підприємства погашати
поточні зобов'язання та його забезпеченість довгостроковим фінансуванням у
необхідних обсягах.

Встановити оптимальність структури
капіталу та наявність достатнього
обсягу власного капіталу.

Об'єкти аудиту

Оборотні активи та зобов'язання
підприємства

Джерела майна підприємства

Аудиторські процедури

1. Здійснити
класифікацію
активів
підприємства за ознакою ліквідності.
2. Здійснити класифікацію зобов'язань
підприємства за строками погашення.
3. Розрахувати коефіцієнти ліквідності.
4. Встановити відхилення від критеріїв
ефективності та причини виявлених
відхилень.
5. Оцінити вплив виявлених відхилень
на
загальний
фінансовий
стан
підприємства з погляду особливостей його
діяльності.

1. Класифікувати
джерела
майна
підприємства на власні та залучені.
2. Визначити величину власних обігових
коштів.
3. Розрахувати коефіцієнти капіталізації.
4. Встановити відхилення від критеріїв
ефективності та причини виявлених
відхилень.

Рис. 1. Методика аудиту платоспроможності та фінансової стійкості
підприємства [авторська розробка]
Одним із аспектів вдосконалення аудиту платоспроможності та фінансової
стійкості є розробка робочих документів встановленої форми, що відображено
у таблиці 1. Даний документ можна реалізувати використовуючи програму
автоматичного обрахунку запропонованих показників. Це значно спростить
роботу аудитора та буде більш наочно представляти результати проведеного
аналітичного дослідження.
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Таблиця 1
Робочий документ аудитора «Оцінка платоспроможності та фінансової
стійкості підприємства»* [авторська розробка]
Назва показника

Розрахунок

Обрах.
бухгалтером
підпр.

Обрах.
аудитором

Коефіцієнт автономії

Власний капітал/
Підсумок балансу

0,7

0,78

+0,08

0,95

1,27

+0,32

3,7

3,62

-0,08

0,33

0,28

-0,05

0,2

0,3

+0,1

1,9

1,93

+0,03

0,42

0,56

+0,14

3,55

3,6

+0,05

1, 31

1,2

-0,11

Коефіцієнт фінансової
залежності
Коефіцієнт фінансової
стабільності
Коефіцієнт
фінансового ризику
Коефіцієнт
забезпеченості
власними засобами
Коефіцієнт відношення
необоротних та оборотних активів
Коефіцієнт
маневреності

Підсумок балансу/
Власний капітал
Власний капітал/
Загальна сума зобов’язань
Поточні зобов’язання +
Довгострокові
зобов’язання/ Власний
капітал
Власний капітал –
Необоротні активи/
Оборотні активи
Необоротні активи/
Оборотні активи
Оборотні активи-Поточні
зобов’язання/Власний
капітал
Загальна сума активів /
Загальна сума зобов’язань

Коефіцієнт загальної
платоспроможності
Відношення кредитів,
Сума кредитів, погашених
що погашені
своєчасно / Загальна сума
своєчасно, до загальної
кредитів
суми кредитів
* Наведені дані є умовними.

Відхилення

Застосування даних коефіцієнтів у практичній діяльності під час
аудиторської перевірки дозволить об’єктивно оцінити стійкість фінансового
стану підприємства.
Крім загальноприйнятих висновків про достовірність бухгалтерської
звітності, аудиторський висновок про фінансову стійкість підприємства може
відображати ступінь поточного та прогнозованого фінансового ризику,
прогнозні фінансові звіти, поточну фінансову стійкість та платоспроможність
підприємства, а також результати аналізу репутації компанії та її платіжної
дисципліни.
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Такий висновок доцільно включити в пакет регулярної фінансової
звітності. Зацікавлені особи зможуть ознайомитись не лише з підтвердженою
публічною звітністю, що відображає результати діяльності підприємства в
минулих періодах, а й з його поточною та прогнозною фінансовою стійкістю та
платоспроможністю. Можна внести доповнення до існуючих форм звітності
шляхом запровадження нової форми, що буде містити дані про поточний
фінансовий стан підприємства, його стійкість та платоспроможність.
Аудит платоспроможності та фінансової стійкості підприємства може бути
деталізований за такими напрямами:
1) розрахунок кількісних та якісних показників платоспроможності та
фінансової стійкості підприємства;
2) порівняння окремих розрахункових показників, які характеризують
платоспроможність та фінансову стійкість підприємства, з нормативними та
рекомендованими значеннями;
3) визначення

тенденцій

зміни

розрахункових

показників

платоспроможності та фінансової стійкості підприємства за допомогою
просторово-часового аналізу;
4) оцінка платоспроможності та фінансової стійкості підприємства на
поточний момент та в середньому за період з урахуванням впливу факторів;
5) аналіз та оцінка перспектив розвитку підприємства на базі проведення
прогнозного аналізу фінансових коефіцієнтів.
Більшість підприємців в умовах кризи не розуміють необхідність
проведення аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства,
оскільки це тягне за собою додаткові витрати. Тому необхідним є
популяризація даного виду аудиту, а для цього доцільно:
- сформувати коло однодумців серед аудиторів, що будуть вести
консультаційну роботу та пояснювати переваги здійснення даного виду
аудиту;
-

сприяти

формуванню

на

рівні

органів

влади,

регіональних

підприємницьких асоціацій, різноманітних професійних організацій про
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корисність

та

престижність

здійснення

добровільного

щоквартального

проходження антикризових аудиторських перевірок фінансової стійкості [7].
Проведення незалежної аудиторської оцінки платоспроможності та
фінансової стійкості підприємства дозволить користувачам: упевнитися у
правдивості інформації про фінансову стійкість та платоспроможність;
проаналізувати показники фінансової стійкості та прийняти заходи щодо їх
поліпшення; проконтролювати правильність ведення бухгалтерського обліку
та відповідності показників фінансової звітності; уникнути фальсифікації
документів фінансової звітності та шахрайства з боку працівників; встановити
відповідність діяльності підприємства і ведення бухгалтерського обліку
чинному законодавству.
Підприємства, які досягли бажаного рівня фінансової стійкості, не
залежать від коливань на ринку, значно знижують власний ризик банкрутства
та

мають

усі

можливості

для

забезпечення

бажаного

рівня

конкурентоспроможності.
Висновки.

Фінансова

стійкість

характеризується

станом

суб’єкта

господарювання, при якому воно здатне вільно маневрувати грошовими
коштами та забезпечувати безперервність своєї діяльності, що досягається
певним співвідношенням власних і позикових оборотних коштів, гарантує
підприємству платоспроможність, економічну незалежність та інвестиційну
привабливість. Тому важливо правильно здійснювати управління фінансовою
стійкістю згідно проведеного аудиту та на основі отриманих показників.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: ОБЛІКОВИЙ
АСПЕКТ
В статті розглянуто сутність необоротних активів підприємства, значна
увага приділена їх класифікації для подальшого відображення їх в обліку
підприємства, розглянуто особливості впливу обліку необоротних активів на
результати діяльності підприємства.
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Ключові

слова:

необоротні

активи,

класифікація,

основні

засоби,

нематеріальні активи, первісна вартість.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Активи підприємства, існуючі в матеріальній,
нематеріальній

та

фінансових

формах,

є

економічними

ресурсами

підприємства, до яких включають усі матеріальні цінності, нематеріальні
активи та кошти, що належать суб’єкту господарювання на певну дату, їх
розміщення та використання. Отже, для здійснення господарської діяльності
кожне підприємство повинне мати певне майно, яке належить йому на правах
власності або володіння. Все майно, яким володіє підприємство і яке
відображене в його балансі, називається його активами.
Але основними, з кваліфікаційних ознак, з позицій обліково-аналітичного
забезпечення є ознака за об’єктом фінансового управління, де виділяють
оборотні та необоротні активи. Необоротними є активи, що тривалий час
утримуються підприємством з певною метою.
Отже для здійснення операційної діяльності будь-яке підприємство
використовує активи, серед яких необоротні активи займають досить велику
питому вагу. Тому правильне та ефективне ведення обліку наявності та руху
необоротних активів, а також відображення інформації щодо них у фінансовій
звітності є дуже важливим для безперебійного функціонування суб’єкта
господарювання. Для правильного ведення обліку необоротних активів
потрібно знати їх економічну та облікову сутність з метою удосконалення їх
обліку та розробки системи їх внутрішнього контролю на підприємстві [1].
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Поняття «необоротні
активи» підприємства досліджували такі видатні вчені, як О. В. Васюренко,
Ф.Ф. Бутинець, Л. М. Кіндрацька, І.А. Бланк, А.М. Герасимович, Н.М. Малюга,
Л. В. Сердюк, О. М. Сидоренко, С.М. Лобозинська, А. А. Мещеряков,
Л.Г. Ловінська, О. М. Петрук, Т.О. Плісак, Г. О. Крамаренко, О. Г. Корєнева,
А. М Мороз і зарубіжні вчені, такі як В.Є. Ванкевич, Л.В. Зубарева,
І.П. Ламанов, Б. Нідлз, М.Р. Метьюс, М.Х.Б. Перера, Н.М. Поташкова,
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Я.В. Соколов, саме вони сформували певну теоретичну та практичну базу щодо
суті та складових частин даної категорії.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є аналіз економічної
сутності необоротних активів з точки зору облікових вимог.
Виклад основного матеріалу дослідження. В загальній економічній теорії
замість терміну «необоротні активи» використовується категорія «капітал»,
оскільки поняття активу в економічній теорії не використовується.
Але це визначення не зовсім відповідає сучасним економічним умовам
тому що в ньому враховані тільки матеріальні економічні ресурси у формі
основних засобів, а дана категорія має також враховувати ще й нематеріальні
ресурси і довгострокові фінансові інвестиції.
В подальшому еволюція наукових досліджень в економічній теорії
призвела до виникнення економічної категорії «необоротні активи».
Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [2]
необоротними активами є всі активи, які не є оборотними.
З вищезазначеного можна зробити висновок про неоднозначність
тлумачення терміну «необоротні активи». Крім того, більшість вітчизняних
науковців наголошують на тому, що поділ активів на оборотні та необоротні є
умовним, оскільки всі засоби знаходяться в обороті, різниця лише полягає у
тривалості оборотів. Тому деякими вченими, зокрема Л.Г. Ловінською,
пропонується перейменувати «необоротні активи» у «довгострокові активи» [3].
Узагальнюючи

вищевикладене

можна

зробити

висновок,

що

під

необоротними (довгостроковими) активами розуміють сукупність матеріальних
засобів, нематеріальних ресурсів і прав, що належать підприємству, та
використовуються в його діяльності протягом більше одного року або
операційного циклу, відповідають вартісному критерію та переносять свою
вартість на товари, роботи, послуги частинами, за умови, що підприємство
очікує отримати від них економічну вигоду у майбутньому.
Важливим та актуальним залишається дослідження класифікаційних ознак
розподілу

необоротних

активів,

серед
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яких

основною

визначається

класифікація необоротні активи за ознаками відображенням статей балансу
суб’єктів господарювання, що є типовим майже для всіх країн [4].
Більшість авторів, особливо бухгалтерів, класифікують необоротні активи
за однією ознакою – за матеріальністю і виділяють тільки ті складові, які
відображаються у балансах суб’єктів господарювання.
Найширшу, на нашу думку, класифікацію необоротних активів наводить
І.О. Бланк при розгляді фінансового менеджменту. Він виділяє декілька
класифікаційних ознак з позицій фінансового менеджменту для цілей
управління цим видом активів:
– за основними функціональними видами: основні засоби, нематеріальні
активи;
– за характером обслуговування окремих напрямів операційної діяльності:
необоротні активи, які обслуговують процес виробництва продукції, необоротні
активи, які обслуговують процес реалізації продукції, необоротні активи, які
обслуговують процес управління операційною діяльністю;
– за джерелами фінансування можна виділити необоротні активи, які
фінансуються за рахунок власних джерел, позикових джерел, залучених джерел
(емісія акцій) та джерел змішаного типу;
– за характером володіння: власні і орендовані необоротні активи;
– за формами заставного забезпечення кредиту і особливостями
страхування: рухомі і нерухомі необоротні активи;
–

за

характером

відображення

зносу:

необоротні

активи,

що

амортизуються, і необоротні активи, що не амортизуються [5].
Для цілей бухгалтерського обліку доречною є класифікація за основними
функціональними видами та за характером відображення зносу.
Враховуючи побудову 1 класу Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій до необоротних активів підприємств та організацій належать
основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи,
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довгострокові фінансові інвестиції, капітальні інвестиції, довгострокові
біологічні активи, відстрочені податкові активи, довгострокова дебіторська
заборгованість та інші необоротні активи.
Втім, враховуючи обмеженість обсягу випускного кваліфікаційного
проекту (роботи) та особливості діяльності досліджуваного підприємства
основна

увага

під

час

дослідження

приділяється

основним

засобам,

нематеріальним активам та іншим необоротним матеріальним активам.
Відповідно до податкового кодексу основні засоби - матеріальні активи, у
тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр
(крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг
загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів,
вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і
нематеріальних

активів),

що

призначаються

платником

податку

для

використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких
перевищує 6000 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 за рік) [6].
В свою чергу право власності на результати інтелектуальної діяльності, у
тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані
об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування
майном

та

майновими

правами

платника

податку

в

установленому

законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством
порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими
правами [6].
Основні

засоби

та

нематеріальні

активи

визнаються

активом

господарюючого об’єкта якщо є ймовірність одержання майбутніх економічних
вигод, пов’язаних з їх використанням, і їх вартість може бути достовірно
визначена [7].
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Придбанні або створенні основні засоби та нематеріальні активи
визнаються за первісною вартістю. Формування первісної вартості основних
засобів та нематеріальних активів дещо відрізняються.
До первісної вартості основних засобів належать наступні витрати:
– суми, що сплачуються постачальникам активів (торговельні знижки
віднімаються) та підрядникам за виконання монтажно-будівельних робіт (за
мінусом непрямих податків);
– реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що пов’язані з
придбанням (отриманням) прав власності на об’єкт основних засобів;
– суми ввізного мита;
– суми непрямих податків, пов’язаних з придбанням (створенням), якщо
вони не відшкодовуються підприємству;
– витрати зі страхування ризиків, що пов’язані з доставкою;
– витрати на транспортування, монтаж, установку, налагодження основних
засобів;
– інші витрати, які можуть бути безпосередньо пов’язані з доведенням
основних засобів до стану, при якому вони можуть виконувати свої функції за
призначенням [7].
Первісна вартість придбаних нематеріальних активів складається з
вартості придбання (за мінусом торговельних знижок), мита, непрямих
податків, якщо вони не відшкодовуються господарюючому об’єкту, а також
інших витрат, які безпосередньо пов’язанні з придбанням та доведенням до
стану, який придатний для використання за призначенням [7].
Якщо нематеріальний актив, отриманий в результаті його розроблення
власне підприємством, його можна відображати в балансі при виконанні
наступних умов:
– існує намір, технічні засоби та відповідні ресурси для доведення
нематеріального активу до стану, придатного для реалізації або використання;
– підприємство має змогу отримати в майбутньому економічні вигоди від
використання або реалізації нематеріального активу;
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– існує необхідна інформація для достовірного визначення витрат,
пов’язаних з розробленням нематеріального активу [7].
При умові, якщо нематеріальний актив не відповідає наведеним критеріям,
то витрати, пов’язані з його придбанням або розробленням, мають визнаватись
витратами звітного періоду, в якому вони були здійсненні.
Не визнаються нематеріальними активами і мають відображатись в складі
витрат звітного періоду витрати на: дослідження, підготовку і перепідготовку
кадрів, рекламу, створення, реорганізацію та переміщення підприємства або
його частин, створення внутрішньої ділової репутації підприємства, вартість
видань.
За функціональним призначенням на підприємстві умовно розрізняють
операційні основні засоби – це основні засоби, що безпосередньо беруть участь
у господарській діяльності або сприяють її здійсненню, а саме: будівлі,
споруди, машини, обладнання, тощо, що діють у сфері матеріального
виробництва) та не операційні основні засоби, які безпосередньо не беруть або
опосередковано не беруть участі у господарській діяльності та призначені в
основному для обслуговування комунальних, культурно-побутових потреб
працівників підприємства, а саме: будівлі, споруди, обладнання, машини тощо,
що використовуються у невиробничій сфері.
Незалежно від вартості та строку служби до основних засобів належать
бібліотечні фонди, а також зброя та засоби охоронно-пожежної сигналізації.
Основні

засоби,

що

належать

підприємствам

та

організаціям

класифікуються наступним чином:
1. Основні засоби: будинки, споруди і передавальні пристрої; машини та
обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, виробничий та
господарський інвентар (меблі); інші основні засоби;
2. Інші необоротні матеріальні активи: бібліотечні фонди; малоцінні
необоротні матеріальні активи; тимчасові (нетитульні) споруди; інвентарна
тара; інші необоротні матеріальні активи;
3. Незавершені капітальні інвестиції [7].
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Враховуючи зміни в податковому законодавстві класифікація груп
основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів і
мінімально допустимих строків їх амортизації здійснюється відповідно до
Податкового кодексу України. Так основні засоби та інші необоротні
матеріальні активи об’єднуються у 16 груп, для кожної встановлені мінімально
допустимі строки корисного використання від двох до двадцяти років, в свою
чергу нематеріальні активи поділяються на 6 груп, строк використання яких
встановлюється відповідно до правовстановлюючого документу (для груп 4 та
5 з обмеженням по строку).
Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права
користування нематеріального активу не встановлено, такий строк становить 10
років безперервної експлуатації.
На підставі зазначених груп підприємства та організації самостійно
здійснюють класифікацію основних засобів і встановлюють вартісні ознаки
предметів, що входять до складу необоротних матеріальних активів.
При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід
ураховувати:
– очікуване використання об’єкта з урахуванням його потужності або
продуктивності;
– фізичний та моральний знос, що передбачається;
– правові або інші обмеження щодо строків використання об’єкта та інші
фактори.
Відповідно до бухгалтерського обліку основні засоби і нематеріальні
активи підприємств України виділяють також необоротні активи, утримувані
для продажу та інвестиційну нерухомість.
Підприємство має класифікувати необоротні активи як утримувані для
продажу, якщо балансова вартість таких активів відшкодовуватиметься шляхом
операції з продажу, а не поточного використання. Необоротні активи, що
утримуються підприємством для продажу, оцінюються і відображаються в
бухгалтерському обліку за найменшою з двох оцінок: балансовою вартістю або
272

справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. Амортизація на
необоротні активи, утримувані для продажу, не нараховується.
Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земля чи будівля або
частина будівлі, або земля і будівля, що перебувають у розпорядженні власника
або лізингоодержувача за договором про фінансовий лізинг (оренду) зметою
отримання орендних платежів, доходів від зростання капіталу або того чи
іншого, а не для надання послуг або адміністративних цілей.
До інвестиційної нерухомості належать:
– земля, що утримується з метою отримання вигод від зростання капіталу в
довгостроковій перспективі, а не для реалізації в короткостроковій перспективі
в процесі діяльності;
– земля, подальше використання якої на цей час не визначено;
– будівля, що перебуває у власності банку або в розпорядженні за
договором про фінансовий лізинг (оренду) та надається в лізинг (оренду) за
одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду);
– будівля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лізинг
(оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду) [6].
Висновки. Таким чином, для прибуткового функціонування суб’єктів
господарювання однією з умов є широке розуміння та ефективне використання
такої економічної категорії, як «необоротні активи» підприємства. Їх, з огляду
на викладене, пропонується розглядати як сукупність ресурсів підприємства,
що визначають його можливості здійснювати у майбутньому виробництво
товарів, робіт і послуг, одержувати доходи і прибуток. Структурно необоротні
активи поділяються на об’єктивні та суб’єктивні складові, покращення
використання яких дасть можливість отримання конкурентних переваг, а
відповідно і лідерства у своєму сегменті на ринку.
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Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ
ПОРІВНЯННЯ ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
У статті розглянуто основні аспекти обліку зобов’язань за національними та
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Надана порівняльна
характеристика поняття «зобов'язання», їх класифікація, визнання, оцінки та
відображення в обліку та звітності.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість,
оцінка, зобов’язання, міжнародні та національні стандарти, бухгалтерський
облік.
Постановка проблеми. В сучасних умовах ринкових відносин, невід’ємною
особливістю економіки України є глибокі економічні перетворення в сфері
виробництва. Саме тому ринкові відносини ставлять перед собою за ціль
перегляд системи бухгалтерського обліку, одним з центральних елементів якої
є облік взаєморозрахунків між суб’єктами господарювання.
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У ході господарської діяльності, практично у кожного підприємства
виникають зобов’язання,

проблеми зростання яких призводять до пошуку

нових шляхів та методів мінімізації заборгованості, вдосконалення облікової
політики. На даному етапі господарювання однією з проблем є гармонізація
ведення обліку зобов’язань вітчизняними підприємствами з міжнародними
стандартами та вимогами.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Практичними та методичними
питаннями

проблеми

гармонізації

бухгалтерського

обліку та фінансової

звітності України за національними та міжнародними стандартами

обліку

приділяли увагу низка практиків та теоретиків, а саме: Ф. Бутинець , С. Голов,
В. Костюченко , С. Сирцева, М. Статівка, В. Сопко та багато інших. Не
зважаючи на це, ряд питань щодо гармонізації обліку заборгованості
підприємства за міжнародними та національними стандартами залишаються не
вирішені повністю.
Мета дослідження. Метою написання статті є порівняння обліку
зобов’язань підприємства згідно національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами, задля встановлення
спільних рис та виявлення основних розбіжностей.
Викладення основного матеріалу. Основи та принципи регулювання
дебіторської

і

кредиторської

заборгованості

грунтуються

на

діючій

законодавчій і нормативній базі.
У національній практиці облік та порядок розкриття інформації про
дебіторську

заборгованість

Положенням

(стандартом)

у

фінансовій

бухгалтерського

звітності
обліку

10

регламентується
«

Дебіторська

заборгованість ». Інформація про зобов’язання, вимоги до їх формування в
бухгалтерському

обліку

та

фінансовій

звітності,

а

також

принципи

відображення у фінансовій звітності визначається Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання».
На відміну від національних положень, у міжнародній практиці немає
конкретного стандарту для обліку дебіторської заборгованості. Не зважаючи на
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це, при складані звітності можна керуватись МСФЗ 1 «Подання фінансової
звітності», МСФО 18 «Дохід», МСФО 39 «Фінансові інструменти: визнання та
оцінка».
Дебіторська заборгованість являє собою грошові кошти, які покупці винні
за

відвантажену

їм

продукцію.

Згідно

з

українськими

стандартами

бухгалтерського обліку, дебіторською заборгованістю також вважають векселя
до отримання, розрахунки з персоналом, видані аванси та заборгованість
засновників по внесках до статутного капіталу, а також податковий кредит. Всі
ці складові дебіторської заборгованості мають різну ліквідність. Тому при
розрахунках

фінансового

стану

господарства

необхідно

детально

проаналізувати хто винен гроші господарству, та чи є можливість повернути ці
гроші найближчим часом [1].
Спільні та відміні риси у визначені змісту, визнані та порядку оцінки на
дату

балансу

дебіторської

заборгованості

зазначені

у

таблиці

1,

де

проаналізовані П(С)БО 10, П(С)БО 13 та МСФЗ 39 [2,3,4].
Таблиця 1.
Аналіз П(С)БО та МСФЗ, в яких встановлено умови визнання й оцінки
дебіторської заборгованості
Ознака

П(С)БО 10

П(С)БО 13

МСФЗ 39

Визнання
Дебіторської
заборгованості

Визнається
активом,якщо існує
ймовірність отримання
підприємством
майбутніх економічних
вигід та може бути
достовірно визначена її
сума

Безумовні права вимоги
визнаються фінансовими
активами, якщо за
умовами контракту
підприємство має право
на отримання грошових
коштів

Слід визнавати що у
балансі, коли воно
стає стороною
контрактних
зобов'язань і
внаслідок цього має
юридичне право
отримувати грошові
або інші цінності

Групування
Дебіторської
заборгованості

Дебіторської
заборгованості, не
призначена для
Згідно з визначеннями, перепродажу, що виникає
наведеними в П(С)БО внаслідок надання коштів,
10, дебіторська
продажу інших активів,
заборгованість
робіт, послуг
поділяється на поточну і
безпосередньо
довгострокову
боржникові та не є
фінансовим активом,
призначеним для
перепродажу
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Дебіторська
заборгованість
поділяється на
ініційовану
підприємством та
неініційовану.

Продовження табл. 1
Ознака
Первісна оцінка
Дебіторської
заборгованості
за продукцію,
товари, роботи і
послуги

Оцінка
Дебіторської
заборгованості
за товари,
роботи і
послуги
на дату балансу

П(С)БО 10
Поточну дебіторську
заборгованість за
продукцію, товари,
роботи, послуги
визнають активом
одночасно з визнанням
доходу від реалізації
продукції, товарів, робіт
і послуг та оцінюють за
первісною вартістю

Поточну
заборгованість, яка є
фінансовим
активом,включають до
підсумку балансу за
чистою реалізаційною
вартістю. Для
визначення чистої
реалізаційної вартості
на дату балансу
обчислюють величину
резерву сумнівних
боргів.

П(С)БО 13
МСФЗ 39
Фінансові інструменти
Під час первісного
первісно оцінюють та
визнання
відображують за їх
фінансового активу
фактичною собівартістю, слід оцінювати його
яка складається із
за собівартістю, яка
є справедливою
справедливої вартості
активів, наданих або
вартістю
отриманих в обмін на
компенсації,
відповідний фінансовий
наданої або
інструмент
отриманої за них
Балансову вартість
фінансових активів, щодо
яких не застосовується
оцінка за справедливою
вартістю, переглядають
щодо можливого
зменшення корисності на
Після первісного
кожну дату балансу на
визнання.
основі аналізу очікуваних
Дебіторську
грошових потоків. Суму
заборгованість
втрат від зменшення
визнають за
корисності фінансового
амортизованою
активу визначають як
собівартістю із
різницю між його
застосуванням
балансовою вартістю та
методу визначення
теперішньою вартістю
за ефективною
очікуваних грошових
ставкою відсотка
потоків, дисконтованих за
поточною ринковою
ставкою відсотка на
подібний фінансовий
актив, з визнанням цієї
різниці іншими витратами
звітного періоду

Проаналізувавши дану таблицю можна зробити наступні висновки, а саме:
постає питання чи доцільно використовувати два П(С)БО, які регулюють
порядок визнання та оцінки дебіторської заборгованості. Адже вони не містять
взаємних посилань, зокрема П(С)БО 10 не визнає дебіторську заборгованість як
фінансовий інструмент, через це можна подумати що вони стосуються різних
активів.
Кредиторська заборгованість – це заборгованість підприємства іншим
юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій
(подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов'язання її
погашення в певний строк. Вона складає суттєву частку поточних зобов’язань
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підприємства,

а

тому

достовірність

цього

показника

необхідна

для

забезпечення достовірності фінансової звітності в цілому.
Зміцнення економічної ефективності діяльності підприємств вимагає
підвищення

достовірності

даних

бухгалтерського

обліку

про

стан

кредиторської заборгованості. В першу чергу, це стосується інформації
аналітичного обліку, яка необхідна для ефективного контролю за своєчасністю
стягнення заборгованості і списання її невідшкодованої частини [5].
Як за національною так і за міжнародною практикою окремого стандарту,
який би регулював облік кредиторської заборгованості не передбачено.
В Україні методику обліку кредиторської заборгованості затверджено у
П(С)БО 11 «Зобов’язання». В міжнародній практиці цей аспект розглядається в
МСБО 1 «Подання фінансових звітів», МСБО 10 «Непередбачені події і події,
які склалися після дати балансу», МСБО 12 «Податки на прибуток», МСБО 17
«Оренда»,

МСБО

19

«Виплати

працівникам»,

МСБО

32

«Фінансові

інструменти: розкриття та подання», МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені
зобов’язання та непередбачені активи». Порівнюючи національні та міжнародні
стандарти обліку щодо зобов’язань можна зробити такі порівняння між П(С)БО
11 «Зобов’язання» та МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та
непередбачені активи» що зазначені в таблиці 2.
Після аналізу даної таблиці можна зробити наступні висновки, зважаючи
на те, що національні стандарти були розроблені на основі міжнародних, тому
вони містять у собі велику кількість спільних моментів. Не зважаючи на це, ми
проглядаємо також ряд відмінностей таких як визнання, оцінки заборгованості
та розмежування їх видів.
Таблиця 2.
Порівняння національних та міжнародних стандартів обліку
кредиторської заборгованості
Ознака
Поняття
зобов’язань

П(С)БО 13
це теперішня заборгованість суб’єкта
господарювання, яка виникає в
результаті
минулих
подій
і
погашення якої, за очікуванням,
спричинить вибуття ресурсів із
суб’єкта
господарювання,
котрі
втілюють у собі економічні вигоди.
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МСФЗ 39
це теперішня заборгованість суб’єкта
господарювання, яка виникає в
результаті минулих подій і погашення
якої, за очікуванням, спричинить
вибуття
ресурсів
із
суб’єкта
господарювання, котрі втілюють у
собі економічні вигоди.

Продовження табл. 2
Визнання
зобов’язань

зобов’язання визнається, якщо його
оцінка
може
бути
достовірно
визначена та існує ймовірність
зменшення економічних вигод у
майбутньому
внаслідок
його
погашення. Якщо на дату балансу
раніше визнане зобов’язання не
підлягає погашенню, то його сума
включається до складу доходу
звітного періоду.

Оцінка
зобов’язань

1) довгострокові зобов’язання, на які
нараховуються
відсотки,
відображаються в балансі за їх
теперішньою вартістю;
2)
поточні
зобов’язання
відображаються в балансі за сумою
погашення;
3)
непередбачені
зобов’язання
відображаються на позабалансових
рахунках підприємства за обліковою
оцінкою.
не передбачено
забезпечення відображається в балансі
в складі короткострокових або
довгострокових зобов’язань.

Види
зобов’язань

забезпечення слід визнавати, якщо:
1) суб’єкт господарювання має
теперішню заборгованість (юридичну
чи конструктивну) внаслідок минулої
події;
2) ймовірно, що вибуття ресурсі, які
втілюють у собі економічні вигоди,
буде необхідним для погашення
заборгованості;
3) можна достовірно оцінити суму
заборгованості.
сума юридичних або конструктивних
зобов’язань має бути найкращою
оцінкою видатків, необхідних для
погашення
теперішньої
заборгованості на дату балансу.

З вище зазначеного можна зробити наступні висновки, при відображені
дебіторської та кредиторської заборгованості відповідно до П(С)БО та МСФЗ
існує ряд спільних та відмінних рис. Для того щоб вітчизняні підприємства
швидше адаптувались до міжнародних стандартів необхідно як найшвидше
розпочати розробку складання та подання фінансової звітності відповідно до
норм МСФЗ. Застосування зарубіжного досвіду щодо облікових аспектів
розрахункових операцій дозволить удосконалити облікову інформацію з метою
підвищення її достовірності та суттєвості для прийняття на її основі
управлінських рішень.
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Д.А. Зубріцька
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті оцінено стан аудиту розрахункових операцій у державних
підприємствах України та визначено заходи щодо підсилення та ефективності
заходів аудиту.
Ключові слова: грошові кошти, розрахункові операції, державне підприємство,
внутрішній контроль, аудит.
Постановка проблеми. На теперішньому етапі докорінних реформ, що
проводяться в Україні, особливої уваги потребують питання здійснення
ефективного контролю за розрахунковими операціями та грошовими активами
державних

підприємств,

установ

та

організацій

для

забезпечення

їх

ефективного функціонування.
Будь-яке підприємство щоденно здійснює велику кількість розрахункових
операцій з бюджетом, працівниками, власниками. У зв’язку із нестабільністю
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законодавства саме операції щодо ведення обліку грошових коштів та
розрахунків підлягають найбільшим змінам. Тому наявність питань при веденні
обліку грошових коштів і розрахунків державних підприємств вимагає
детальнішого їх вивчення, що потребує здійснення аудиту, який є шляхом
вирішення цих проблем.
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень та розробка
рекомендацій з удосконалення аудиту операцій з грошовими коштами та
розрахунками державних підприємств України.
Дослідження теоретичних положень та діючої практики організації аудиту
грошових

коштів

та

розрахункових

операцій

державних

підприємств

проводились в працях таких видатних вчених як: Білухи М.Т., Бланка І.О.,
Бутинця

Ф.Ф.,

Митрофанова

Г.В.,

Голова

С.В.,

Нападовської

Л.В.,

Осадчого Ю.І., Палія В.Ф., Пушкара М.С., Савчука В.К., Сопка В.В.,
Шевчука В.О., Шеремета А.Д. та інших. Проте, на сьогодні дана проблематика
заслуговує на особливу увагу саме для підприємств державного сектору
економіки, оскільки ефективне використання державних коштів вимагає
сучасних розробок щодо аудиту розрахункових операцій у державних
підприємствах.
Виклад основного матеріалу. Важливу роль у системі державних фінансів
відіграють державні підприємства, які створюються з метою забезпечення
розвитку галузей, важливих для задоволення суспільних потреб. Державне
підприємництво
діяльності.

має

Вони

певні

зводяться

відмінності
як

до

від

приватної

формування

підприємницької

капіталу

суб'єктів

господарювання, так і структури управління його фінансами, а також
використання результатів фінансової діяльності.
Усі бюджетні установи для здійснення своєї діяльності та планомірної
організації грошового обігу зберігають свої грошові кошти на рахунках у
банку. Рух грошових коштів, який відбувається у процесі діяльності, може
здійснюватися як у готівковій, так і в безготівковій формі.
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Сучасному етапу розвитку бюджетного сектора відповідає не тільки своя
система обліку, але і особлива система контролю за фінансово-господарською
діяльністю одержувачів бюджетних коштів. Раціональна організація контролю
за станом розрахунків державних підприємств сприяє зміцненню договірної і
розрахункової дисципліни, виконання зобов'язань по поставках продукції в
заданому асортименті і якості, підвищенню відповідальності організацій за
дотримання платіжної дисципліни, прискоренню оборотності оборотних коштів
і, отже, поліпшенню фінансового стану. Тому перевірці цих питань
приділяється особлива увага.
Управління розрахунковими операціями займає дуже важливу роль у
функціонуванні

установ

та організацій, адже

скорочення

дебіторської

заборгованості є одним з наявних резервів зниження потреби в обігових
активах та прискорення швидкості їх обігу, а кредиторська заборгованість є
одним з джерелом тимчасового короткотермінового залучення фінансових
ресурсів [1, с. 189].
Розрахункові операції можна досліджувати суцільним методом. Однак цей
метод вимагає багато часу. При перевірці розрахункових операцій найчастіше
застосовують метод вибіркової перевірки документів, що дозволяє розкрити
можливі недоліки, порушення і зловживання. Така перевірка вимагає глибокого
аналізу як облікових записів, так і звітних. Важливо знати різні варіанти і
способи розкриття можливих порушень, зловживань, незаконного утворення
дебіторської чи кредиторської заборгованості.
Чинний склад рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та
методика обліку розрахунків з контрагентами потребують удосконалення,
оскільки зміст окремих операцій, відображення яких передбачено на рахунках з
обліку заборгованості не відповідає сутності дебіторської та кредиторської
заборгованості. Також ураховуючи потребу управління бюджетними коштами є
об’єктивна

потреба

відокремлення

заборгованості

контрагентів

перед

установою внаслідок необхідності обліку операцій щодо належної їм
попередньої оплати установи та нарахованих установою доходів внаслідок
надання платних послуг.
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В бюджетних установах фінансово-розрахункові операції з дебіторами
класифікуються за видами:
− розрахунки за реалізовані матеріальні цінності, товари, виконані роботи
та надані послуги, які здійснені установою до надходження від покупців та
замовників оплати за них;
− розрахунки за перераховані авансові платежі та попередня оплата, які
сплатила установа за товари, роботи та послуги, що будуть отримані нею у
майбутньому [2, с. 154].
Для

аудиту

розрахункових

операцій

державних

підприємств

застосовується велика кількість показників, як абсолютних, так і відносних, які
допомагають

визначити

реальний

стан

дебіторської

і

кредиторської

заборгованість на підприємстві та шляхи його покращення.
Завданням аудиту розрахункових операцій державних підприємств є
встановлення:
− законності здійснення операцій за розрахунками з дебіторами і
кредиторами;
− дотримання норм законодавства у витрачанні готівки на операційні і
господарські витрати;
− своєчасності і повноти розрахунків із бюджетом, кредиторами і
дебіторами;
− обґрунтованості отримання, правильності використання і своєчасності
погашення кредитів [3, с. 39].
При аудиті розрахункових операцій державних підприємств здійснюється
перевірка правильності проведення операцій на реєстраційних рахунках,
відображення бухгалтерських записів, ефективного та цільового використання
коштів. Перевірка правильності проведення операцій на реєстраційних
рахунках здійснюється суцільним порядком. При перевірці застосовуються в
основному методи документального контролю – перевірка документів за суттю,
змістом, формальними ознаками, арифметична, зустрічна та логічна перевірка
документів.
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Проблемні аспекти в діяльності державних підприємств, які впливають на
ефективність аудиту, пов’язані з науковим, правовим, методологічним,
інформаційно-технічним

та

кадровим

забезпеченням.

Обмеженість

у

використанні форм та методів внутрішнього контролю, низький рівень
інформаційного та програмного забезпечення діяльності суб’єктів аудиторської
перевірки через відсутність єдиного інформаційного центру та організаційну
розпорошеність інформаційних ресурсів [4, с. 54].
При дослідженні методик здійснення аудиту розрахункових операцій
встановлено, що існує потреба в їх удосконаленні, а саме: необхідності
формування єдиних концептуальних засад організації аудиту розрахункових
операцій державних підприємств; формування нових і удосконалення діючих
форм і процедур фінансового контролю; переходу від контролю, який
здійснюється

після

завершення

фінансово-господарських

операцій,

до

контролю, який передує прийняттю управлінського рішення або здійснюється
на стадії його виконання в межах звітного року; створення адекватної сучасним
умовам інформаційної інфраструктури.
На якість прийняття відповідних рішень у контрольному процесі та
підвищення інформаційного забезпечення впливають:
− збільшення кількості факторів, які масово враховуються аудитором під
час дослідження об'єкта залежно від видів його діяльності;
− поглиблення аналізу господарських процесів, що вивчаються;
− підвищення обґрунтованості висновків завдяки застосуванню економікоматематичних методів і модульних досліджень;
− чітке і обґрунтоване формування висновків, складовою яких є насамперед
фінансове прогнозування майбутньої діяльності підприємства.
Це може забезпечуватися лише впровадженням нових комп'ютерних
технологій обробки інформації та здійсненням контролю безпосередньо з
використанням потужних ПЕОМ.
Необхідність реформування аудиту розрахункових операцій державних
підприємств обумовлено чинниками, найважливішими з яких є:
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− формування ринкової економіки, наслідком чого є докорінна зміна
функціональної ролі облікової та аудиторської складових в системі управління
фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання;
− інтеграція чинного законодавчого поля, а також нормативно-правових
документів у світове співтовариство шляхом використання міжнародних
стандартів аудиту;
− необхідність оперативного вирішення проблеми прискорення розрахунків
в умовах кризи неплатежів, яка є надзвичайно актуальною для вітчизняної
економіки.
Висновки.
проведення

Дослідження

аудиту

організаційних

розрахункових

операцій

та

методологічних
державних

засад

підприємств

засвідчили, що значний вплив на організацію та здійснення контролю
мають зовнішні фактори. У зв’язку з цим надані пропозиції з удосконалення
правової бази системи аудиту розрахункових операцій державних підприємств
та зміни підходів в організації контролю та його методів, що дозволить
отримувати інформацію про достовірність обліку, звітності та рекомендації для
прийняття ефективних управлінських рішень на підприємствах, установах,
організаціях.
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Д.В. Зуєв
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕХАНІЗМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
У статті досліджені основні аспекти внутрішнього контролю поточних
зобов’язань акціонерних товариств. За результатами досліджень визначено
шляхи

вдосконалення

організації

внутрішнього

контролю

поточних

зобов'язань.
Ключові слова: поточні зобов’язання, аудит, внутрішній контроль, акціонерне
товариство.
На сьогодні розвиток економіки України перебуває в умовах глобалізації
та інтеграції в світовий економічний простір та характеризується активізацією
діяльності транснаціональних корпорацій, що призводить до збільшення
чисельності підприємств з організаційно-правовою формою власності –
акціонерні

товариства.

Ефективна

діяльність

акціонерних

товариств

є

неможливою без системи внутрішнього контролю, яка забезпечує правильність
бухгалтерського обліку, достовірність оформлення первинних документів та
поданої інформації. Проблема організації внутрішнього контролю забезпечення
виконання поточних зобов'язань є актуальною, так як поточні зобов'язання є
джерелами формування активів та здійснюють прямий вплив на ліквідність,
кредитоспроможність і фінансову стійкість акціонерних товариств.
Ціллю дослідження є розгляд теоретичних аспектів внутрішнього
контролю (аудиту) поточних зобов’язань, а також визначення шляхів
удосконалення його організації.
Значний внесок у розвиток теорії та практики внутрішнього контролю
зобов’язань (в тому числі і поточних), зробили такі провідні вітчизняні й
російські науковці як: М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, Н. І. Дорош, О. А. Петрик,
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В.С. Рудницький, В.О. Шевчук, М.С. Пушкарь та інші. Проте, особливості
діяльності акціонерних товариств вимагають більш повного дослідження
напрямків удосконалення внутрішнього контролю зобов’язань з врахуванням їх
специфіки розрахунків.
Ринкові умови господарювання породжують об’єктивну необхідність
використання суб’єктами підприємницької діяльності окрім власного капіталу
ще й позикового капіталу. Залучений із зовнішніх джерел капітал призводить
до утворення зобов’язань. Найчастіше потреба в кредитах має відносно
короткотерміновий характер (до одного року) і виникає для поповнення
оборотних коштів, тобто виникають поточні зобов’язання.
Функціонувати

без зобов’язань підприємство

не може. Наявність

зобов’язань є нормальним станом будь-якого діючого підприємства. Важливо
не те, чи має підприємство зобов’язання перед іншими особами, а те, який
обсяг цих зобов’язань. Інформація про зобов’язання підприємства, про їх
структуру та обсяги важлива для зовнішніх користувачів фінансової звітності
(постачальників, покупців, акціонерів).
Використання в господарській діяльності залучених засобів потребує
організації належного контролю їх стану і трансформації, що вимагає
формування достовірної інформації про обсяги, строки та умови погашення
зобов’язань, повернення позикових коштів, нараховані за користування
відсотки, очікувану економічну ефективність. Розвиток теорії та методології
бухгалтерського обліку забезпечує отримання повної та об’єктивної інформації
для контролю стану зобов’язань, підвищення ефективності управління
діяльністю

підприємства,

підтримання

його

фінансової

стійкості

та

платоспроможності.
Ефективна робота акціонерних товариств у ринкових умовах та під час
фінансової кризи залежить від ефективного використання фінансових ресурсів,
які надходять як із зовнішніх, так із внутрішніх джерел фінансування.
Основним видом таких ресурсів є зобов’язання, а тому рівень управління
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впливає на такий показник діяльності підприємства, як збільшення величини
капіталу за умови мінімізації його вартості. Внутрішній контроль у сучасних
умовах відіграє важливу роль у досягненні як стратегічних, так і оперативних
цілей, які спрямовані на підвищення конкурентоспроможності та ефективне
управління акціонерних товариств [1, с. 221].
Зобов’язання відіграють важливу роль в господарській діяльності,
виступаючи юридичною формою майнового обороту та формуючи заходи
захисту особистих і майнових прав. Сучасні економічні перетворення
здійснюють значний вплив на зобов’язальні відносини та забезпечують
формування базових зв’язків підприємства із зовнішнім середовищем.
Організація бухгалтерського обліку поточних зобов’язань відіграє важливу
роль для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Це насамперед
проявляється в розробці Наказу про облікову політику підприємства, а саме в
частині обліку поточних зобов’язань. Запропоновано в кожній частині
складових Наказу про облікову політику підприємства вносити відповідну
інформацію, яка буде стосуватися поточних зобов’язань. Крім цього, важливу
роль в організації обліку поточних зобов’язаннях відіграє внутрішній контроль
за операціями на підприємстві, що стосуються зобов’язань.
Внутрішній

контроль

поточних

зобов’язань

передбачає

перевірку

дотримання правильності відображення в обліку методологічних засад
формування інформації про поточну заборгованість товариства перед іншими
товариствами й організаціями, а також розкриття інформації про них у
фінансовій звітності [2, с. 53].
Мета внутрішнього контролю операцій із поточними зобов'язаннями
полягає у встановленні достовірності первинних даних відносно наявності
поточних зобов'язань перед кредиторами, повноти і своєчасності відображення
первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності
ведення обліку поточних зобов'язань і його відповідності прийнятій обліковій
політиці, національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку,
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реальності наявних поточних зобов'язань, законності і доцільності проведених
розрахунків, достовірності відображення стану поточних зобов'язань у звітності
господарюючого суб'єкта.
Суб’єктами внутрішнього контролю та обліку поточних зобов’язань
можуть виступати керівник, головний бухгалтер, юридичний відділ, контролераналітик тощо. Ефективність внутрішнього контролю залежить від участі всіх
структурних виробничих підрозділів у здійсненні контролю.
Важливим питанням організації внутрішнього контролю операцій з
поточними зобов'язаннями на підприємстві є визначення його об'єктів. Під
об'єктами внутрішнього контролю поточних зобов'язань на підприємстві варто
розглядати елементи облікової політики підприємства, господарські операції
бухгалтерського обліку поточних зобов'язань, записи у первинних документах
та облікових реєстрах.
Пропонуємо детальніше розглянути організацію внутрішнього контролю
поточних

зобов’язань.

Ми

пропонуємо

зобразити

модель

організації

внутрішнього контролю поточних зобов’язань (рисунок 1).
Організація внутрішнього контролю поточних зобов’язань є досить
важливою, враховуючи специфіку діяльності певного суб’єкта господарювання
в умовах активного розвитку кредитних відносин та всебічною співпрацею з
іншими суб’єктами господарювання.
З метою проведення внутрішнього контролю поточних зобов’язань
необхідно використовувати різні методи перевірки. Так, при дослідженні стану
та динаміки поточних зобов’язань слід використовувати аналітичні процедури
стану та динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості за видами, а
також графічний метод узагальнення для наочного представлення результатів
внутрішнього контролю поточних зобов’язань при складанні фінансової
звітності акціонерних товариств.
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Визначення об’єкта контролю

Визначення джерел інформації для здійснення контролю над
конкретним об’єктом

Вибір суб’єктів здійснення внутрішнього контролю та окреслення їх
повноважень

Постановка завдань, які необхідно вирішити в процесі
внутрішнього контролю поточних зобов’язань

Рис. 1. Модель організації внутрішнього контролю поточних
зобов’язань
Під час внутрішнього контролю необхідно використовувати різні джерела
інформації, які пов’язані з обліком поточних зобов’язань:
1. Наказ про облікову політику підприємства.
2. Первинні документи з обліку поточних зобов’язань.
3. Облікові регістри, що використовуються для відображення операцій з
обліку поточних зобов’язань.
4. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша
інформація, що узагальнює результати контролю.
5. Звітність.
Процес аудиту зобов'язання підприємств здійснюється за схемою:
первинний документ – зведений документ – регістр бухгалтерського обліку –
Головна книга – фінансова звітність, та ґрунтується на правильному визначенні
об'єктів,

джерел

інформації,

методичних

прийомів

аудиту,

прийомів

узагальнення і реалізації його результатів. При цьому особливої уваги
заслуговує конкретизація кожного з названих елементів моделі за окремими
об'єктами [3, с. 254].
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На аудит поточних зобов’язань впливають певні характеристики: наявність
кредитних угод, в яких передбачені виплати відсотків (на отримання таких
зобов’язань, як правило, вимагається рішення ради директорів); операцій
небагато, але вони зазвичай на значні суми, тому недогляд за однією з цих
операцій може суттєво вплинути на думку аудитора; великий ризик
необлікованих зобов’язань та інше [3, с. 255].
Для вдосконалення організації внутрішнього контролю акціонерного
товариства,

необхідно:

поліпшити

якість

законодавчо-нормативного

відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації
стосовно поточних зобов'язань; використовувати сучасні інформаційні системи;
підвищувати кваліфікацію професійних властивостей управлінського та
облікового

персоналу;

керівництву

підприємства

необхідно

розробляти

детальні шляхи виходу підприємства з кризового стану.
Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок, що на основі
теоретичної бази внутрішнього контролю поточних зобов'язань були визначені
результати дослідження у вигляді переліку шляхів удосконалення організації
внутрішнього
Удосконалення
зобов'язань

контролю

поточних

організації

сприятиме

зобов'язань

процесу

чіткому

акціонерних

внутрішнього

документуванню

контролю
розрахунків,

товариств.
поточних
а

також

достовірному відображенню інформації щодо зобов'язань у фінансовій
звітності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
ТА ЙОГО ВИДІВ
Досліджено класифікацію та особливості видів

фінансово-господарського

контролю. Розглянуто структуру, функції та незадовільну структуру
внутрішньогосподарського контролю на підприємствах України.
Ключові

слова:

фінансово-господарський

контроль,

аудит,

внутрішньогосподарський контроль, державний контроль, муніципальний
контроль.
Постановка проблеми. Стан суспільного та економічного розвитку України
потребує керованості процесами трансформування національної економіки. У
зв’язку

із

розбалансованістю

економіки,

погіршенням

загальних

умов

функціонування підприємств, зростанням тіньового капіталу в усіх сферах
діяльності зростає роль фінансово-господарського контролю як головного важеля
забезпечення ефективної і законної діяльності суб’єктів господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання здійснення фінансовогосподарського контролю стало предметом дослідження багатьох вітчизняних
учених. Так, роль і загальні теоретико-методологічні особливості фінансовогосподарського контролю обґрунтували вчені, зокрема: С. В. Бардаш,
Ф. Ф. Бутинець, М. Т. Білуха, Л. В. Дікань, Я. Д. Крупка та ін. Особливості
організації та проведення контролю за різними напрямами діяльності підприємств
досліджували І. К. Дрозд, П. О. Куцик, К. І. Редченко, Г. А. Римар. Проблеми
організації такої форми контролю, як внутрішньогосподарський контроль
підприємств, досліджували Р. В. Бойко, Н. І. Дорош, Л. В. Нападовська,
В. М. Яценко.
Постановка завдання.

Метою статті є окреслення особливостей

фінансово-господарського контролю та його видів.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Висвітлення призначення та
ролі фінансово-господарського контролю здійснюється через розкриття його
класифікаційних ознак.
Різні види фінансово-господарського контролю мають свою специфіку,
характерні відмінності, що визначаються їх цілями, завданнями, формами та
методами здійснення. Проте, всі вони тісно пов’язані між собою, можуть
взаємно накладатися, доповнювати один одного, здійснюватися в різному
обсязі, з різних позицій і в різних формах (рисунок 1).
Контроль

За
суб’єктами
контролю
Державний
Муніципальний

За
повнотою
вивчення
господарських
процесів

За спрямованістю
контрольних дій

За періодичністю
здійнення

Зовнішній

Попередній

Суцільний

Поточний

Вибірковий

Наступний

Комбінований

Внутрішній

Незалежний
аудит

За способом
сприйняття
господарських процесів
За участю
суб’єкта
контролю
Автоматизований

Контроль
власника

Рис.1. Класифікація видів фінансово-господарського контролю
За спрямованістю контрольних дій, із врахуванням суб’єкта та об’єкта
контролю, виділяють внутрішній та зовнішній контроль. За умови, якщо
суб’єкт і об’єкт контролю збігаються, контрольні дії, які ініціює суб’єкт
господарювання, здійснюються в межах його господарської діяльності.
Внутрішній

контроль

здійснюється

спеціально

створеними

для

цього

підрозділи в структурі підприємства, що мають відповідні повноваження, з
метою забезпечення нагляду і керування процесами з боку керівництва
організації.
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Зовнішній контроль здійснюють спеціально створені для цього державні
контрольні органи та інші органи незалежного контролю в різних сферах
економічних систем. Такі контролюючі суб’єкти завжди спрямовують
контрольні дії щодо об'єктів контролю зовні [1, c. 106].
Суб’єктів контролю у класифікаційній схемі поділяють на такі групи:
- прямий контроль, що виконують його ініціатори;
- представницький контроль, делегований повноважними ініціаторами
іншим суб’єктам, які відіграють роль його виконавців.
У сучасній науковій літературі класифікація контролю за його суб’єктами
включає державний, муніципальний, зовнішній аудит або незалежний контроль
і контроль власника (внутрішньогосподарський контроль).
Державний фінансово-господарський контроль здійснюється органами
державної влади, до компетенції яких входить перевірка діяльності суб’єктів
господарювання. Цей вид контролю полягає в установленні фактичного стану
справ на підконтрольному об’єкті, в частині дотримання вимог чинного
законодавства

і

спрямований

на

забезпечення

законності,

фінансової

дисципліни і раціональності в ході формування, розподілу, володіння,
використання та відчуження активів, що належать державі [2, c. 6-7].
До таких органів, зокрема, належать: Державна фіскальна служба України,
Державна фінансова інспекція, Державна інспекція України з контролю за
цінами, Антимонопольний комітет, тощо.
Муніципальний

фінансово-господарський

контроль

проводиться

на

підставі законодавства про місцеве самоврядування. До компетенції місцевих
рад народних депутатів віднесено здійснення контролю за розподілом активів,
станом бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підприємствах, в
організаціях, які є комунальною власністю [3, с. 14-17].
Перебудова
приватної

економіки

форми

України,

власності,

зокрема

що
в

характеризується

поширенням

організаційно-правовій

формі

акціонерних товариств, зумовила необхідність у зміні чинної системи
фінансово-господарського контролю та виділення незалежного контролю.
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Зазначений вид контролю здійснюється аудиторами чи аудиторськими фірмами
на

госпрозрахункових

засадах

згідно

з

договорами,

укладеними

з

підприємствами. Метою аудиту є перевірка стану обліку підприємств і
організацій, правильності складання фінансової, а також податкової звітності, її
відповідності даним обліку, своєчасність розрахунків із заробітної плати та з
бюджетом, щоб надати об’єктивну інформацію власникам, зборам акціонерів
тощо.
Такі дослідники, як, І. А. Налетова [4, с. 13-18] та С. Б. Ільїна [5, c. 24-45]
виділяють такі види аудиту:
- ініціативний аудит, що здійснюється у формі перевірки фінансовогосподарської діяльності клієнта за його власним бажанням;
- обов’язковий, здійснення якого передбачено вимогами законодавчих
актів України.
Зазначені вище види контролю відносять до зовнішнього фінансовогосподарського контролю і зосереджені на виявленні порушень у діяльності
суб’єктів господарювання та наданні рекомендацій щодо їх усунення.
Особливим

видом

фінансово-господарського

власника або внутрішньогосподарський

контролю

є

контроль

контроль. Проблемам розвитку

внутрішнього контролю в Україні присвятили свої праці багато авторів,
зокрема, А. Аренс, Дж. Лоббек , М. Д. Корінько, М. В. Кужельний , Л. П.
Кулаковська, В. В. Мачуський. Відповідно до визначення вказаних науковців
зміст внутрішньогосподарського контролю полягає у здійсненні системи
заходів, визначених власниками і управлінським персоналом підприємства та
спрямованих на перевірку фінансово-господарських операцій у структурних
підрозділах підприємства з метою раціонального розподілу ресурсів, виконання
виробничих планів, ефективного використання робочої сили, упровадження
нових методів і прогресивних технологій у структурних підрозділах, випуску
продукції високої якості, яка має попит на ринку.
Дієвість внутрішнього контролю забезпечується гармонійною єдністю
таких функцій.
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1. Контроль повноважень – полягає в забезпеченні виконання лише тих
операцій, які сприяють розвиткові організації, та уникненні проведення
операцій, у яких відсутня доцільність. При здійсненні цього виду контролю
важливим етапом є відстежування змін і виправлень облікових записів на
предмет обов’язкової наявності необхідних дозволів.
2. Контроль документального оформлення здійснюється з метою
забезпечення відображення всіх господарських операцій у бухгалтерському
обліку підприємства. Цей вид контролю створює умови для відповідного
оформлення операцій обліковими записами, які не можуть змінюватись без
відповідного дозволу.
3. Контроль облікових процедур – відповідні заходи, що забезпечують
відображення

господарських

операцій

на

відповідних

рахунках

бухгалтерського обліку а також підвищення достовірності складеної звітності
підприємства.
4. Контроль збереження забезпечує відповідне використання прийнятого
до обліку майна підприємства [6, с. 149; 7, с. 2-5].
Система внутрішньогосподарського контролю представлена такими
елементами: середовище контролю, система бухгалтерського обліку, незалежні
процедури перевірки, інформація

та інформаційний

обмін, моніторинг

(рисунок 2).

Система бухгалтерського обліку

Середовище контролю

Внутрішньогосподарський контроль
Інформація та
інформаційний обмін

Незалежні процедури
перевірки
Моніторинг

Рис. 2. Структура внутрішньогосподарського контролю
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Середовище контролю, де відбуваються операції, – це відповідні процеси
і записи, які характеризують загальне ставлення керівників і власників до
наявної в організації системи внутрішнього контролю, визначають значення
чинної системи внутрішнього контролю для підприємства.
Система бухгалтерського обліку – це заходи і записи підприємства, за
допомогою

яких

господарські

операції

документуються

в

реєстрах

бухгалтерського обліку. За допомогою цієї системи відбувається збір та аналіз
інформації про господарські операції та процеси.
Незалежні процедури перевірки – це процедури, які використовуються
контролером для визначення рівня законності, правильності відображення в
обліку господарських операцій підприємства.
Зміст елемента «інформація та інформаційний обмін» полягає в тому, що
інформація повинна реєструватися і надаватися користувачам у такій формі і в
такий

час,

щоб

дати

змогу

належно

виконувати

функцію

внутрішньогосподарського контролю шляхом створення адекватної сучасним
умовам інформаційно-комунікаційної інфраструктури.
Моніторинг передбачає врахування потреби у постійному спостереженні
за діяльністю об’єкта дослідження з метою оцінки результатів такої діяльності
та своєчасного впровадження відповідних заходів [8].
Отже, внутрішньогосподарський контроль має постійний характер і
поєднує

заходи

виявлення

й

усунення

наявних

порушень,

а

також

попередження їх виникнення у майбутньому.
Проте, на сьогодні стан внутрішньогосподарського контролю на
підприємствах України незадовільний через такі причини:
- відсутність законодавчо встановлених вимог щодо організації та
методики проведення контролю. Нормами чинного законодавства встановлено
лише певні елементи методики проведення внутрішнього контролю на
державних підприємствах і в банках, у той час як для підприємств будівельної
галузі, що є однією з провідних в економіці країни, відсутня нормативна та
методологічна база здійснення такого контролю;
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- невиконання або неякісне виконання працівниками своїх службових
обов’язків (формальне проведення інвентаризацій, недотримання правил
оформлення первинних документів та облікових реєстрів, що ускладнює
проведення їх аналізу, тощо);
- власники

підприємств,

не

розуміючи

мети

і

завдань

внутрішньогосподарського контролю, не приділяють належної уваги побудові
ефективної системи його здійснення.
Висновки. Таким чином, чітке виокремлення видів контролю, окреслення
їх особливостей, дозволить обрати той вид контролю, який найкраще підходить
для конкретного суб’єкта господарювання та дозволить покращити його
функціонування.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПАЛИВНОМАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
В статті розглянуто особливості організації та методики ведення обліку
паливо-мастильних

матеріалів

на

автотранспортних

підприємствах.

Обґрунтовано необхідність ведення аналітичного обліку ПММ та надано
пропозиції щодо нормування та лімітування ПММ..
Ключові слова: автотранспортне підприємство, виробничі запаси, паливомастильні матеріали, калькулювання собівартості перевезень
Ефективність економного та раціонального використання матеріальнотехнічних ресурсів значною мірою залежить від рівня організаційної та
методологічної роботи з нормування витрачання сировини та матеріалів.
Частка

паливно-мастильних

матеріалів

у

собівартості

послуг

автотранспортного підприємства становить більше ніж 60%. Тому в ринкових
умовах господарювання автотранспортних підприємств питання, пов’язані з
економним і раціональним використання паливно-мастильних матеріалів дуже
актуальні та потребують нагального вирішення. Правильно організований
нормативний облік паливно-мастильних матеріалів і лімітування його витрат є
одним із важливих заходів щодо зниження собівартості автотранспортних
перевезень та більш чіткого контролю за збереженням і витрачанням паливномастильних матеріалів на автотранспортних підприємствах.
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У дослідженнях питань організації та методики обліку використання
матеріально-технічних ресурсів вагомий внесок зробили вітчизняні та зарубіжні
науковці:

Ф.Ф. Бутинець,

Б.І. Валуєв,

А.М. Герасимович,

З.В. Гуцайлюк,

М.В. Кужельний, В.Г. Линник, А.А. Мазаракі, Л.В. Нападовська, В.О. Озеран,
Ю.І. Осадчий,

В.В. Сопко,

М.С. Пушкар,

В.С. Рудницький,

В.К. Савчук,

В.О. Шевчук, А.Д. Шеремет та інші.
Разом з тим, залишаються дискусійними питання нормативного обліку та
лімітування паливо-мастильних на підприємствах автотранспорту.
Відомо, що облік та відображення паливно-мастильних матеріалів на
рахунках бухгалтерського обліку автотранспортних підприємств багато у чому
залежить від придбання та відпуску пального для рухомого складу. Розрізняють
два основних види відпуску:
- через сторонні АЗС;
- через АЗС автотранспортного підприємства.
Основним нормативним документом, що регулює порядок приймання,
зберігання та відпуску паливно-мастильних матеріалів є Інструкція про порядок
приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і
нафтопродуктів на підприємствах та організаціях України [1]. Пункт 4.2.5 цього
нормативного документа передбачає такі види відпуску пального на сторонніх
АЗС за безготівковим розрахунком:
1. Заправка за відомостями для тих, чиї автомобілі постійно (або часто)
їздять однаковими маршрутами. Автотранспортне підприємство укладає
договір з автозаправною станцією, після чого всі водії цього підприємства
можуть заправлятись виключно на обраній АЗС.
2. Заправка за картками — автотранспортне підприємство укладає з
автозаправною станцією (АЗС) договір на заправку автомобілів і переказує
йому визначену суму грошей, яку зараховують на рахунок автотранспортного
підприємства.
3. І ще один варіант заправки автомобіля — за талонами (бланками на
відпуск нафтопродуктів).
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Головною особливість БВН є фіксація ціни палива на момент оплати.
Форму БВН розробляє постачальник паливно-мастильних матеріалів. БНВ
випускають на визначений вид пального достоїнством 5 л, 10 л, 20 л і т.д. На
талоні вказують марку ПММ і кількість літрів. На лицьовій стороні талону
обов’язково повинен бути відбиток печатки підприємства-продавця, а на
зворотній - підприємства-покупця.
Відповідно до плану рахунків облік наявності та руху палива, що
заготовлюють для експлуатації транспортних засобів, ведеться на субрахунку
203 «Паливо» рахунка 20 «Виробничі запаси». На цьому субрахунку
обліковується все паливо, яке використовують у господарській діяльності
автотранспортного підприємства. Не здійснено його розподіл на пальне, яке
необхідне для загально- господарських потреб, що є постійною величиною для
використання рухомого складу автомобільного парку, та експлуатаційне
пальне, що є необхідною умовою для руху транспортних засобів та носять
змінний характер відносно пробігу автотранспортних засобів і виконаної
транспортної роботи.
Тому, виходячи з того що, відповідно до Інструкції № 291 можна
відкривати

до

рахунків

субрахунку

третього

порядку

(чотиризначні

субрахунки) рекомендуємо здійснити розподіл палива згідно з напрямами його
використання у виробничому процесі при наданні автотранспортних послуг: в
основному (паливо для технологічних потреб виробництва – вироблення енергії
для

рухомого

складу)

та

допоміжному

виробництві

(виробництва

електроенергії та опалення будинків). Тому рекомендуємо до субрахунку 203
«Паливо» в межах облікової політики відкрити наступні субрахунку другого
порядку, що дозволить спростити їх планування та контроль за витрачанням:
- субрахунок 2031 «Паливо на складах»;
- субрахунок 2032 «Паливо по талонах»;
- субрахунок 2033 «Паливо у баках транспортних засобів»;
- субрахунок 2034 «Газоподібне паливо на складах»;
- субрахунок 2035 «Газоподібне паливо у баках транспортних засобів»;
- субрахунок 2036 «Паливо, що використовується у допоміжному
виробництві».
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При відпуску паливно-мастильних матеріалів пропонуємо застосувати на
автотранспортних підприємствах метод лімітування ПММ на роботу рухомого
складу. На початку місяця плановий відділ АТП відповідно до планового
пробігу автомобіля встановлює ліміт витрачання ПММ за марками рухомого
складу та особовими рахунками. На кожний автомобіль відкривається лімітнозаправна відомість, де впродовж місяця відображають відпуск нафтопродуктів
у рамках встановленого ліміту. При зміні планового пробігу автомобіля вводять
додаткові ліміти.
Таким чином, на кожний автомобіль за місяць складають тільки одну
лімітно-заправну

відомість,

яка

дозволяє

контролювати

правильність

відображення ПММ у подорожніх листах водіїв без ведення особових рахунків,
що підвищує достовірність і оперативність інформації про рух пального.
Залишки нафтопродуктів по бухгалтерському обліку щомісяця звіряють з
даними складського обліку.
Пробіги заносять до ПЕОМ за спеціальною програмою, використовуючи
записану на накопичувальний носій інформацію розрахунку за подорожніми
листами. Потім за кожним гаражним номером автомобіля вибирають пробіги за
звітний період, які накопичуються у масиві. У результаті автоматично
видається лімітно-заправна відомість за марками автомобілів згідно з
інформацією щодо цих пробігів, що планують за кожним гаражним номером
автомобіля,

і

нормою

витрачання

паливно-мастильних

матеріалів,

які

вибирають з масиву технічних паспортів автомобілів. Встановлені норми
витрачання пального на 100 км,

визначені системою нормування, не

враховують можливі надбавки та конкретні умови роботи автомобіля - у
багатьох випадках норми витрачання значно відрізняються від реальних
експлуатаційних витрат. Це пов’язано з тим, що фактори, які впливають на
споживання палива в умовах реальної експлуатації досить численні та
більшість з них мають імовірнісний характер і їх не можна достовірно оцінити
та документувати.
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Відомо, що нормативне витрачання ПММ регламентоване Нормами
витрачання пального та мастильних матеріалів для автомобільного транспорту.
При визначенні нормативного витрачання ПММ використовують базові лінійні
норми, встановлені за модифікаціями автомобілів, та систему нормативів і
коефіцієнтів, що дозволяє враховувати низку факторів, що впливають на
витрачання пального (виконана транспортна робота; кліматичні, дорожні
умови експлуатації - надбавки за роботу взимку, встановлювані залежно від
фактичної температури повітря; за роботу автомобілів в умовах міста).
Окремого

розгляду

потребує

ситуація,

коли

зафіксована

перевитрата пального понад норми. У цьому випадку рекомендуємо таку
методику. Потрібно скласти відомість, в якій зазначити прізвище водія,
кількість і вартість перевитраченого пального, яку розглядають комісією, що
створена відповідно до наказу керівника у складі головного інженера,
механіка та спеціаліста служби експлуатації. Відомість підлягає обов’язковому
затвердженню

керівником

автотранспортного

підприємства.

У

випадку визнання вини водія у перевитраті паливно-мастильних матеріалів у
відомості, яку подають керівнику підприємства вказують відповідальних
осіб для прийняття рішення про відшкодування вартості перевитраченого
пального. Згідно з чинним законодавством перевитрата ПММ розглядається
як нестача. У зв'язку з цим, вартість перевитраченого пального стягується
з

водія

транспортного

засобу

в

установленому

порядку,

тобто

у

подвійному розмірі суми виявленої перевитрати з урахуванням індекса інфляції
та суми ПДВ. При цьому зі стягнутої з винної особи суми відшкодовуються
збитки, заподіяні підприємству, а решта коштів підлягає перерахуванню до
бюджету.
Таким чином, дослідивши організацію та методику обліку паливномастильних матеріалів на автотранспортних підприємствах, можна зробити
висновки та надати такі рекомендації щодо удосконалення діючої методики, а
саме :
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1. Запропоновано до робочого плану рахунків автотранспортного
підприємства відкрити субрахунки другого порядку для розподілу паливномастильних матеріалів за видами та згідно з напрямками їх витрачання на
основне та допоміжне виробництво.
2. Запропоновано методику формування системи інтегрованої обробки
даних з обліку паливно-мастильних матеріалів. На її основі рекомендується
система щоденного обліку паливно-мастильних матеріалів за методом
лімітування паливно-мастильних матеріалів на роботу рухомого складу
автотранспортного підприємства.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В
УСТАНОВАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
У статті розглянуто теоретичні та методологічні аспекти фінансового
контролю використання бюджетних коштів в установах охорони здоров’я,
особливості

проведення

перевірок,

запровадження

нових

шляхів

для

ефективного функціонування медичної установи та удосконалення методики
проведення фінансового контролю.
Ключові слова: бюджетна установа, бюджетні кошти, фінансовий контроль,
методика, фінансування,установа охорони здоров’я.
Сучасний

стан

фінансово-бюджетної

дисципліни

характеризується

великою кількістю правопорушень, їх динаміка постійно зростає, а грошовий
вираз шкоди, завданої бюджету України, неухильно збільшується. Потреба в
ефективній

боротьбі

із

зазначеними

правопорушеннями

зумовлює

необхідність контролю в бюджетних установах на сучасному етапі розвитку
української економіки. Одним з напрямів наукових досліджень в бюджетній
сфері

є

розроблення

теоретичних

і

практичних

основ

механізму

функціонування установ охорони здоров’я в умовах ринкової економіки
України. Трансформація економічних відносин на ринкових засадах зумовлює
необхідність відмови від багатьох традиційних підходів до покращення
системи охорони здоров'я. Водночас складнощі переходу до ринку надання
послуг вимагають створення нових механізмів фінансування охорони
здоров'я, оскільки старі механізми вже не задовольняють потреби пацієнтів, а
тимчасові, нині діючі, не до кінця є тим варіантом механізму, із яким охорона
здоров'я може повноцінно функціонувати, не згадуючи про постійний брак
коштів. Сучасна методика введення нових механізмів фінансування засвідчує
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неможливість використання форм і видів фінансування, діючих у західних
країнах, без їх істотного корегування з урахуванням специфіки ринкової
економіки України.
Практика проведення державного фінансового контролю свідчить, що
теоретичного аналізу вимагають такі проблеми: з'ясування суб'єктів та
об'єктів фінансування, вплив особливостей перехідного періоду та сучасного
стану ринку послуг в Україні на реалізацію форм і систем фінансування,
особливості використання різних форм фінансування охорони здоров'я, роль
держави у регулюванні фінансування та його вплив на становлення
цивілізованого ринку послуг з охорони здоров'я в Україні та ін.
Актуальність даного дослідження полягає в правильному здійсненні
державного фінансового контролю руху коштів на лікування і харчування
хворих в установах охорони здоров'я, запровадженні нових шляхів для
ефективного функціонування медичної установи та удосконаленні методики
проведення фінансового контролю.
Питання фінансового контролю в бюджетних установах висвітлені в
наукових працях багатьох відомих вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед
вітчизняних вчених, праці яких присвячено контролю використання коштів
бюджетної установи, слід виділити, таких, як: Бутинець Ф. Ф., Вітвицька Н. С.,
Германчук П. К., Дікань Л. В., С. Чернуцький, Стефанюк І. Б. та інші.
Разом з цим, вивчення й аналіз опублікованих за даною проблематикою
робіт

дозволили

зрозуміти,

що

питання

формування

теоретичних

і

методологічних підходів щодо вирішення завдань контролю руху коштів на
лікування і харчування хворих в установах охорони здоров'я недостатньо
розроблено як у науковому, так і в організаційно-практичному аспектах, що й
зумовило вибір теми нашого дослідження.
Метою дослідження є обґрунтування основних напрямків вдосконалення
контролю руху коштів на лікування і харчування хворих в установах охорони
здоров'я, а також розробка методичних і організаційних засад організації
ефективної системи внутрішнього фінансового контролю в бюджетній установі.
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Контроль у бюджетних установах – це сукупність заходів, які проводять
уповноважені

органи

з

метою

перевірки

законності,

доцільності

та

ефективності використання установою бюджетних коштів [1, с. 237].
Необхідність контролю в бюджетних установах у сучасних умовах
зумовлюється такими обставинами:
1) використовуючи наукову теорію, він виконує суспільну роль у
забезпеченні практичними рекомендаціями розпорядників бюджетних коштів
усіх рівнів;
2) виявляючи диспропорції і негативні явища, контроль дає можливість
усунути їх і запобігає повторенню, а також сприяє раціональній організації
фінансово-господарських відносин і оптимальному використанню бюджетних
ресурсів;
3) контроль у бюджетних установах має місце в діяльності всіх без винятку
бюджетних установах та організаціях, кожного разу маючи на меті
забезпечення ефективної та законної їх діяльності, протидію злочинним
намірам

посадових

осіб,

запобігання

нецільовому

або

неефективному

витрачанню бюджетних коштів та ін. [1, 388].
Державний фінансовий контроль руху коштів на лікування і харчування
хворих в установах охорони здоров'я здійснюється у вигляді поточного
контролю операцій стосовно надходжень та видатків установи, а також
наступного контролю відповідних операцій під час проведення ревізій
контрольно-ревізійною службою і перевірок податковими органами [2, с. 84].
Для

проведення

фінансового

контролю

необхідно

посилити

роль

державних органів влади, щодо перевірок та здійснення ревізій установ
бюджетної сфери. Це дасть змогу чітко визначити слабкі сторони в організації
процесу та запровадити нові можливості для їх усунення та їх покрашення.
Практична значущість теорії і практики фінансового контролю діяльності
установ охорони здоров'я знаходиться на перехідному етапі становлення
розробки нового механізму системи послуг. На даному етапі значення
проведення фінансованого контролю є особливо важливим у даному питанні
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оскільки

ефективне

функціонування

медичних

установ

та

здійснення

фінансово-господарської діяльності неможливе без втручання державних
органів влади та їх контрольних дій.
З метою підвищення ефективності функціонування фінансового механізму
та здійснення фінансового контролю у сфері охорони здоров'я необхідно
розробити натуральні і фінансові нормативи та стандарти системи організації
процесу лікування хворих за категоріями, видами, термінами лікування;
розробити критерії укладання договорів, їх типову форму, форму розрахунків
до кошторисів у розрізі кожної статті витрат; в т.ч. на лікування і харчування,
при укладанні договорів, затвердженні кошторисів доходів і видатків,
проводити їх аналіз й оцінку; удосконалити систему планування видатків;
оптимізувати видатки на підготовку фахівців та подальше їх скорочення та
створити систему контролю за ефективним використанням бюджетних
коштів [3, с. 359].
Ці питання набувають тим більш важливого значення в умовах жорсткого
обмеження і раціоналізації бюджетних витрат, чіткого визначення їх
пріоритетності, скорочення обсягів та окремих видів бюджетних видатків, в
першу чергу, не пов’язаних із захищеними статтями видатків, здійснення ряду
додаткових організаційних заходів щодо упорядкування державних витрат,
приведення їх у відповідність з реальними можливостями та всебічної економії
бюджетних ресурсів.
Згідно з ст.49 Основного Закону – Конституції України «кожен має право
на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування». У ст. 18
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від
19.11.1992 № 2801-ХІІ йдеться про те, що загальнодоступні для населення
заклади охорони здоров’я фінансуються за рахунок Державного бюджету
України та місцевих бюджетів. Отже, медична допомога у державних і
комунальних закладах охорони здоров'я надається безоплатно.
Продукти харчування, як і лікувальні засоби, становлять окрему статтю
видатків медичних установ, що утримуються за рахунок бюджетних
308

асигнувань. Їх облік здійснюється відповідно до діючої Інструкції з обліку
продуктів харчування у лікувально-профілактичних та інших закладах охорони
здоров'я, що знаходяться на державному бюджеті.
Метою ревізії використання коштів на харчування у закладах охорони
здоров’я є: з’ясування раціональності і ефективності використання фінансових
ресурсів на забезпечення харчування хворих, які перебувають у стаціонарних
відділеннях;

з’ясування

фактів

закупівлі

дороговартісних

продуктів

харчування, продуктів, які не передбачені для використання у лікувальних
закладах, і продуктів, термін споживання яких закінчився.
Першим етапом ревізії використання коштів на харчування хворих є аналіз
обґрунтованості потреби в бюджетних асигнуваннях на бюджетний період за
всіма джерелами надходжень (по загальному та спеціальному фондах
кошторису) за кодом економічної класифікації 1133 (з 01.01.2013 – КЕКВ 2230)
"Продукти харчування”. Потреба в асигнуваннях має бути визначена з
урахуванням залишків продуктів харчування на початок бюджетного періоду
(за номенклатурою), середньої кількості ліжок на кожний профіль, кількості
днів функціонування ліжок та розрахункової норми видатків на харчування на
одного хворого у день.
Як свідчить практика, в закладах охорони здоров’я за наявності асигнувань
на харчування в кінці бюджетного періоду, придбаваються продукти
харчування з великим терміном використання (цукор, крупи та ін.), що веде до
їх накопичення на складі.
Під час ревізії правильності визначення в кошторисі асигнувань на
харчування необхідно перевірити правильність запланованої кількості ліжкоднів на кожен профіль, оскільки сума витрат на харчування обчислюється
шляхом множення кількості ліжко-днів окремого профілю на відповідну норму
харчування.
Використання коштів на придбання продуктів харчування необхідно
аналізувати у відповідності до Закону України «Про здійснення державних
закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI (правильність розбивки на лоти з
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імовірністю уникнення процедури закупівлі) [4]. Придбання та доставка
продуктів харчування здійснюються відповідно до угод, укладених з
постачальниками. Постачання може проводитись у централізованому порядку
спеціалізованим транспортом постачальника або ж експедитором установи (за
дорученням). Закуплені продукти харчування оприбутковують за ціною
придбання

(купівельною

вартістю)

без

врахування

витрат

на

їх

транспортування та суми ПДВ.
Слід відзначити, що операції з надання послуг з харчування громадян, які
надаються у закладах охорони здоров'я державної та комунальної форми
власності, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних
установах у процесі надання медичної допомоги за рахунок бюджетного
фінансування, а також у складі платних послуг звільняються від оподаткування
податком на додану вартість згідно з Порядком надання послуг з харчування
громадян у закладах охорони здоров'я, операції з надання яких звільняються від
оподаткування податком на додану вартість, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 818.
Надходження продуктів харчування в установу оформляється розпискою
матеріально відповідальної особи (комірника, завідувача складу) у документах
постачальника після ретельної перевірки відповідності кількості, асортименту
та якості продуктів супровідним документам. Облік надходження та відпуску
продуктів харчування на складі здійснюється на підставі первинних документів
у розрізі найменувань, номенклатурних номерів, сортів у кількісному виразі.
Отже, надходження продуктів харчування слід перевіряти шляхом
порівняння записів у первинних документах із записами у накопичувальних
відомостях.
Аналіз стану заборгованості по розрахунках з постачальниками продуктів
харчування та достовірність первинних документів у медичному закладі
проводиться методом зустрічної звірки з постачальниками.
Відпуск продуктів харчоблоку проводиться через шеф-кухаря на підставі
"Меню-вимоги на видачу продуктів харчування". Дані меню-вимоги носять
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попередній

характер,

оскільки

формуються

на

підставі

попередніх

статистичних даних щодо кількості хворих у відділеннях. Підготовка
інформації про наявність хворих, розрахунок необхідної кількості продуктів
харчування за видами та складання вимоги на їх відпуск здійснюється у такій
послідовності:
- старші медичні сестри відділень складають відомості про наявність
хворих станом на 9-ту годину ранку поточного дня за формою № 22-МЗ за
групами хворих і номерами столів (дієтами) та передають їх дієтсестрі;
- дієтсестра на підставі одержаних даних з відділень складає зведену
форму № 22-МЗ по лікарні в цілому з розбивкою за дієт-столами;
- на підставі зведених даних про наявність хворих та рецептів і норм
харчування дієтсестра складає меню-розкладку (ф. № 44-МЗ), яка являє собою
розрахунок необхідної кількості певного продукту в порції відповідної страви
та загальної кількості продуктів;
- на підставі підсумкових даних форми № 44-МЗ виписується "Вимога на
видачу продуктів харчування зі складу (комори)" за формою №45-МЗ або
меню-вимога за формою № 3-4;
- видача раціонів харчування з харчоблоку (після їх приготування) у
відділення здійснюється за "Відомістю на відпуск у відділення раціонів
харчування для хворих" (ф. № 23-МЗ). Складає цю відомість дієтсестра,
підписує укладач і шеф-кухар. Факт отримання відділеннями сніданків, обідів
та вечерь підтверджується підписом уповноваженої особи.
Оскільки в лікарнях норми харчування диференційовані в залежності від
профілю ліжок (відділень), використання коштів на харчування необхідно
аналізувати по кожному відділенню. Перевірка видатків на харчування
проводиться за профілями ліжок, для яких встановлено різні норми харчування.
Списання на витрати продуктів харчування проводиться на підставі
щоденних меню-вимог. Меню-вимоги складаються для кожного окремого
відділення, за яким встановлена певна норма витрат на харчування і в суворій
відповідальності з наявною кількістю хворих.
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Дані на кожен день про кількість осіб, які харчуються, наведені в менювимозі, можуть бути перевірені на підставі даних статистичної звітності –
листка щоденного обліку хворих і ліжок в стаціонарі.
Якщо

кількість

осіб,

які

харчуються,

виявляється

більшою,

ніж

передбачено в меню-вимозі, виписується додаткова вимога на відпуск
продуктів харчування, а у випадках зменшення числа хворих лишки виписаних
продуктів залишаються на кухні і зараховуються при виписці продуктів на
наступний день.
На підставі даних обліку щоденних і місячних витрат на харчування
хворих необхідно перевірити рівномірність додержання встановлених норм
витрат на харчування на предмет перевищення норм в одні місяці року за
рахунок їх зниження в інші місяці, а також чи не допускаються різні коливання
у видатках в окремі дні [5, с. 19].
Перевірка застосування норм витрат продуктів харчування проводиться на
підставі діючого наказу МОЗ від 23.04.1985 № 540 «Про покращення
організації лікувального харчування в лікувально-профілактичних закладах» (зі
змінами), додатком до якого є Норми харчування на одного хворого в день в
лікувально-профілактичних закладах.
Крім того, необхідно провести інвентаризацію продуктів харчування в
коморі та необхідно перевірити забезпеченість їх зберігання; провести раптові
перевірки наявності продуктів на кухні; ініціювати перед закладами санітарноепідеміологічної служби перевірку готової їжі на калорійність; виявити чи не
допускається харчування працівників установи за рахунок асигнувань на
харчування хворих.
У ході ревізії необхідно звернути увагу на правильність підрахунку
підсумків

в

накопичувальних

відомостях

по

видатках

продуктів,

чи

підтверджено записи витрат продуктів харчування у накопичувальних
відомостях щоденними меню-вимогами, чи немає випадків списання у видатки
продуктів харчування, які не рахувалися по реєстрах бухгалтерського обліку на
відповідну дату.
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Розглянувши

подані

Державною

фінансовою

інспекцією

України

матеріали результатів перевірки використання бюджетних коштів в установах
комунальної власності системи охорони здоров'я України за 2015 рік
Міністерство охорони здоров'я відзначає, що керівники переважної більшості
установ не вживають належних заходів щодо контролю за цільовим
витрачанням бюджетних коштів та позабюджетних цільових фондів. Кількість
таких фактів і розміри матеріальних збитків мають стійку тенденцію до
зростання, внаслідок чого держава зазнає значних збитків.
Причиною порушень є те, що в більшості лікувально-профілактичних
закладів суттєво послаблено контроль за обліком і витрачанням бюджетних
коштів, виділених на медикаменти, та їх використанням з боку їх керівників. Не
дотримуються вимог чинних нормативно-правових актів, які регулюють
нормативи запасу медикаментів, порядок їх обліку, прописування, контролю за
законністю списання. Поширення набула практика невиправданого списання
медикаментів

предметно-кількісного

обліку.

Зокрема,

їх

списання

не

підтверджувалося відповідними записами лікарів в історіях хвороби та листках
виконання призначень.
Відсутній належний контроль за цільовим використанням бюджетних
коштів на безоплатне забезпечення медикаментами пільгових категорій
громадян.

Суттєві

порушення

пов'язані

з

обліком

і

використанням

медикаментів, які лікувально-профілактичні заклади отримали як гуманітарну
допомогу. В умовах дефіциту бюджетних коштів допомога використовується
неефективно; виявлено значну кількість медикаментів з простроченим
терміном використання та неоприбуткованих у бухгалтерському обліку.
Перевіркою стану розрахункової дисципліни за медикаменти виявлено, що
майже в усіх перевірених медичних закладах систематично зберігається значна
кредиторська заборгованість.
Неефективно використовуються бюджетні кошти і у зв'язку з придбанням
медикаментів за завищеними цінами.
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Чималі втрати бюджетних коштів пов'язані з приписками кількості хворих.
При складанні меню-вимог не враховуються точні статистичні дані, а також те,
що значна частина хворих за дозволами лікарів у вихідні дні не перебуває у
лікарнях.
Відсутній належний контроль за повнотою оприбуткування, збереженням і
законністю списання продуктів харчування на продовольчих складах.
З метою посилення фінансового контролю за витрачанням бюджетних
коштів, забезпечення державної фінансової дисципліни потрібно:
-

підвищити

бухгалтерів

персональну

відповідальність

лікувально-профілактичних

закладів

керівників
за

стан

і

головних
фінансово-

господарської дисципліни;
- посилити контроль за цільовим витрачанням бюджетних коштів та
коштів позабюджетних цільових фондів;
- розглянути на нарадах питання організаційного характеру, розв'язання
яких дозволить забезпечити порядок при використанні бюджетних та інших
фінансових ресурсів лікувально-профілактичних закладів, а саме: суворого
дотримання чинних нормативно-правових актів, які регулюють порядок
планування та використання бюджетних коштів, обліку і списання продуктів
харчування та медикаментів; посилення контролю за цільовим і ефективним
використанням бюджетних коштів на харчування та медикаменти, підвищення
відповідальності за повноту їх обліку, законність використання та списання;
- забезпечити контроль за призначенням лікарських засобів і виписуванням
пільгових та безоплатних рецептів окремим категоріям населення відповідно до
чинного законодавства; затвердити своїми наказами відповідальну особу за
дотримання порядку безоплатного забезпечення медикаментами пільгової
категорії громадян;
- забезпечити суворе дотримання процедури закупівель лікарських засобів,
виробів медичного призначення, продуктів харчування при використанні
цільових бюджетних коштів; затвердити відповідальних осіб за проведення
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тендерних закупівель за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг, укладення
контрактів (угод) на поставку товарів та їх розподіл;
- посилити контроль зі сторони керівників лікувально-профілактичних
закладів щодо закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення
з попереднім проведенням маркетингових досліджень ринку ліків;
-

встановити

профілактичних

персональну

закладів

за

відповідальність
дотримання

керівників

порядку

обліку,

лікувальноотримання

гуманітарної допомоги, ефективне її використання та підвищити роль комісій
щодо приймання гуманітарної допомоги з метою виключення випадків
надходження продуктів і медикаментів з простроченим терміном придатності,
їх розподілу не за належністю або у кількості, яка перевищує потреби
лікувального закладу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ СКЛАДАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
Кошторис доходів та видатків є основним фінансовим документом, яким
керується під час своєї діяльності кожна бюджетна установа. Як свідчить
практика проведення ревізій, бюджетними установами допускається чимало
порушень під час складання, затвердження, виконання кошторисів та внесення
до них змін.
Ключові слова: складання та затвердження кошторису, фінансовий контроль.
У зв’язку із фінансовою кризою спостерігається дефіцит коштів
державного та місцевого бюджетів, що вимагає якомога доцільнішого
використання державних коштів та попередження усіх можливих порушень у
даній сфері. Тому працівники органів Державної контрольно-ревізійної служби
(Державної фінансової інспекції) під час проведення ревізій фінансовогосподарської діяльності установ приділяють особливу увагу питанням
правильності складання, затвердження, виконання кошторисів та внесення до
них змін[1].
Кошторис - це основний плановий фінансовий документ бюджетної
установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо
отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних
зобов'язань, здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх
функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних
призначень[2]. Контроль за використанням бюджетних коштів є невід’ємною
частиною

економічної

системи,

оскільки

ефективність

використання

бюджетних коштів є одним із найголовніших та актуальних питань уряду
України.
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Огляд літературних джерел показує, що питання методики та організації
контролю в різних аспектах висвітлюють наступні автори: М.Т. Білуха,
С.В. Мних, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, Б.Ф. Усач, В.О. Шевчук. Слід
зазначити що дані вчені розглядають проблеми контролю та ревізії, які
стосуються загалом суб'єктів господарювання, а не конкретно бюджетних
установ. Проблеми методики організації контролю в бюджетних установах
займалося лише незначне коло науковців, а саме: В.І. Крисюк, О.В. Юрченко,
Л.В. Павлевич [3].
Метою даної статті є висвітлення питань методики підготовки складання
та виконання кошторису бюджетними установами та ревізії, яка забезпечує
швидке і повне дослідження об`єкта контролю за рахунок впорядкування й
стандартизації процесу документування з урахуванням вимог новітнього
програмного забезпечення.
Систематичний контроль за виконанням кошторису, формуванням
видатків та цільовим використанням коштів бюджетних установ здійснюють їх
працівники: бухгалтери, економісти та працівники фінансових інспекцій. Такий
контроль починається вже на етапі складання кошторису і закінчується
аналізом його виконання.
Взагалі бюджетний процес та, особливо, процес формування доходів
бюджетних

установ

є

складним

та

багатоетапним,

що

пояснюється

необхідністю здійснення контролю за формуванням показників доходності
установ як всередині їх, так і вище стоячими організаціями, з метою
забезпечення економного та ефективного витрачання бюджетних коштів.
Порядок складання, розгляду та затвердження кошторисів доходів і видатків
бюджетних установ визначається відповідною постановою Кабінету Міністрів
України від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ». Даною Постановою визначено, що кошторис бюджетних
установ (далі - кошторис) має такі складові частини:
- загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду
бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків
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на виконання бюджетною установою (далі -установа) основних функцій або
розподіл надання кредитів з бюджету за класифікацією кредитування бюджету;
- спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду
бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною
класифікацією видатків на здійснення відповідних видатків згідно із
законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з
виконанням установою основних функцій, або розподіл надання кредитів з
бюджету згідно із законодавством за класифікацією кредитування бюджету[4].
Контроль формування і виконання кошторису бюджетної установи – це
система

заходів,

контролю,

що

направлених

здійснюються
на

органами

безперервне

державного

відстеження

фінансового

інформації

щодо

надходження та витрачання бюджетних коштів і майна, представленої в
кошторисі, з метою виявлення, усунення та в подальшому попередження
бюджетних правопорушень[5].
Для правильної та своєчасної організації роботи, пов`язаної зі складанням
проектів

кошторисів,

головні

розпорядники,

керуючись

відповідними

вказівками Міністерства фінансів України, місцевих фінансових органів щодо
складання проектів відповідних бюджетів на наступний рік: встановлюють для
розпорядників граничні обсяги видатків із загального фонду бюджету, термін
подання проектів кошторисів і дають вказівки щодо їх складання; розробляють
і повідомляють розпорядникам нижчого рівня інші показники, яких вони
повинні додержуватись, виходячи із законодавства, і які необхідно для
правильного визначення видатків у проектах кошторисів; забезпечують
складання проектів кошторисів на централізовані заходи, що здійснюються
безпосередньо головними розпорядниками; проводять наради з керівниками
підвідомчих установ [5].
Можна виділити такі особливості ревізії виконання кошторису бюджетної
установи:
- ревізія є комплексною та всеохоплюючою щодо діяльності установи, адже
у кошторисі визначається обсяг і спрямування коштів для виконання
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бюджетною установою своїх функцій, досягнення цілей, визначених на рік
відповідно до бюджетних призначень;
- під час ревізії спершу треба встановити, чи є в наявності затверджений
кошторис бюджетної установи на відповідний рік і перевірити його
відповідність вимогам "Порядку складання, розгляду, затвердження та основні
вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ";
- метою перевірки кошторису бюджетної установи є встановлення
правильності затверджених кошторису та плану асигнувань і контроль
здійснення витрат у межах зазначених планових документів;
- ревізія фактичних видатків на утримання бюджетної установи починається
з перевірки наявності затвердженого єдиного кошторису доходів і видатків та
розрахунків до нього, правильності його формування щодо вимог чинного
законодавства України;
- загальна оцінка виконання єдиного кошторису доходів і видатків
проводиться методом аналізу на підставі даних поточної звітності про
кошторисні цільові призначення бюджетних коштів, кастові та фактичні
видатки в розрізі їхніх видів за кодами економічної класифікації;
- основними порушеннями, які виявляють під час проведення ревізії, є:
перевищення окремих видів видатків за кошторисом, наявність непередбачених
кошторисом видатків, порушення чинного законодавства про закупівлю
товарів, робіт (послуг) за державні кошти, перерахування авансів і платежів за
безтоварними рахунками, часткова оплата за рахунок бюджетних коштів
витрат, джерелом фінансування яких мають бути позабюджетні спеціальні
кошти;
- контроль цільового використання бюджетних коштів здійснюється
методами

порівняння,

аналізу

й

логічної

перевірки

на

відповідність

призначенню коштів за кошторисом доходів і видатків бюджетної установи[6].
При аналізі відхилення проведених установою витрат слід мати на увазі:
- якщо фактичні витрати перевищують кошторисні призначення - це
свідчить про невжиття з боку керівника установи необхідних заходів щодо
приведення видатків у відповідність до бюджетних асигнувань (кошторисних
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призначень). У цьому випадку суму перевищення слід кваліфікувати як інші
фінансові порушення. Однак в кожному окремому випадку таких відхилень
слід з'ясувати причини і фактори, що вплинули на них. Тут можуть бути і такі,
які

не

залежать

від

діяльності

установи

(наприклад,

затвердження

вищестоящою організацією кошторису в сумах, що не забезпечують реальної
потреби установи у відповідних коштах; підвищення мінімального розміру
заробітної плати; підвищення цін та тарифів тощо). Крім того, причиною
перевищення фактичних видатків над кошторисними призначеннями може бути
використання наявних на початок звітного періоду товарно-матеріальних
цінностей, резервів або дебіторської заборгованості.
- якщо фактичні видатки менші за кошторисні призначення -це може
свідчити про економне та раціональне використання бюджетних коштів. Проте
таке відхилення може також свідчити про планування зайвих асигнувань
(наприклад, на медикаменти, харчування, придбання м'якого інвентарю і
обмундирування тощо). Економія фактичних видатків може бути пов'язана
також з невиконанням плану щодо розвитку чи утримання мережі, штатів та
контингенту, непроведенням видатків, які негативно впливають на діяльність
установи [7].
Щоб удосконалити методику складання та виконання кошторису видатків
бюджетної установи, варто підвищити її оперативність і аналітичність. Для
цього

треба

впорядкувати

та

уніфікувати

й

стандартизувати

процес

документування з урахуванням вимог новітнього програмного забезпечення.
Тобто замінити процес обробки та систематизації первинних документів
самими працівниками бухгалтерії на спеціалізовані новітні програми, які б дали
можливість оперативно та ефективно обробляти інформацію на електронних
носіях. Такі програми набагато полегшили б роботу економістів та бухгалтерів.
Необхідно

ліквідувати

невідповідність

системи

документації

засобом

автоматизації обліку, максимально спростити первинні документи та сполучити
з

електронними

носіями,

вибрати

оптимальну

періодичність

їхнього

заповнення. Необхідно скоротити витрати часу й праці на складання та
розробку кошторисів витрат установи, що можливе при обробці та передачі
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інформації в умовах автоматизації та застосування новітніх технічних засобів
безпосередньо в процесі вдосконалювання бюджетних операцій. Створення
спеціальних програм по складанню та виконанню, обчисленні кошторису
видатків дозволило б здійснювати збір вихідних даних минаючи стадію
розробки на паперових документах.
Використання для автоматизації розрахункових робіт програмного
забезпечення обумовлює необхідність впровадження автоматизованої форми
складання, виконання та розрахунку кошторису витрат, який відповідає
експлуатаційним можливостям сучасної обчислювальної техніки та новітнім
технологіям. Це буде сприяти розробці технологічного процесу уведення й
обробки економічних даних, скороченню документообігу та створенню масивів
постійної інформації.
Окрім того, складання, затвердження та виконання кошторису видатків
бюджетної установи будуть успішно виконуватися тільки при наявності
висококваліфікованих кадрів.
У підсумку даної статті можна зробити наступні пропозиції:
- скорочення великого обсягу документації при здійсненні розрахунків
до бюджетного запиту, а саме недоцільність у них заповнення таких даних, як
касові та фактичні видатки за попередні два роки та прогнозування на наступні
три роки. Це є недоцільним при обрахунку витрат на один календарний рік.
Такі розрахунки займають багато часу і є непрактичними;
- на практиці доцільніше було б використовувати узагальнюючі коди
економічної класифікації видатків, що б полегшило складання та розрахунок, а
в подальшому і виконання кошторису економістам та бухгалтерам установи;
- використання для автоматизації розрахункових робіт програмного
забезпечення обумовлює необхідність впровадження автоматизованої форми
складання, виконання та розрахунку кошторису витрат, який відповідає
експлуатаційним можливостям сучасної обчислювальної техніки та новітнім
технологіям. Це буде сприяти розробці технологічного процесу уведення й
обробки економічних даних, скороченню документообігу та створенню масивів
постійної інформації.
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За умови оптимізації статей складання кошторису можна заощадити сотні
тисяч гривень державних коштів або попередити утворення боргів, зокрема із
соціальних виплат.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Узагальнено особливості та необхідність аудиту діяльності страхових
компаній з урахуванням специфіки розвитку страхової галузі України.
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Розкрито теоретичні та організаційно-методичні аспекти аудиту фінансової
звітності страхових організацій.
Ключові

слова:

бухгалтерський

облік,

фінансова

звітність,

аудит,

страхування, страхові послуги.
Постановка проблеми. Страхування є важливим атрибутом ринкових
відносин, виступаючи, з одного боку, засобом захисту бізнесу та добробуту
людей, а з іншого – видом підприємницької діяльності, що приносить прибуток.
Крім того, страхування є чинником стимулювання економіки, ділової
активності окремих господарюючих суб’єктів, так як створює для всіх
учасників рівні права, надає впевненості у розвитку підприємницької
діяльності.

Хоча

страхування

не

може

повністю

нівелювати

ризики

відтворювального процесу, воно послаблює залежність підприємства від
непередбачуваних негативних випадків, підтримуючи економічну рівновагу в
країні.
Оскільки страхові компанії є точкою перетину майнових інтересів багатьох
застрахованих

юридичних

та

фізичних

осіб,

то

в

разі

їхньої

неплатоспроможності можуть виникнути серйозні фінансові проблеми у
клієнтів. Необхідність усунення окресленої проблеми обумовлює доцільність
проведення аудиту страхових компаній та актуалізує формування обліковоконтрольного забезпечення управління діяльністю суб’єктів страхової галузі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у розвиток
теоретичних та організаційно-методичних аспектів аудиту в страхових
компаніях зробили такі вчені, як М.Т. Білуха, О.Б. Бобрович, О.В. Бондаренко,
О.О. Гаманкова, Т.О. Гарматій, Т.А. Калінська, Г.С. Кулагіна, Н.І. Петренко,
В.С. Приходько, Я.Б. Федорова та ін. Результати дослідження вчених мають
важливе значення для вирішення проблем методології та методики аудиту в
страхових організаціях. Втім, поле для проведення досліджень в частині
формування організаційно-методичних засад аудиту страхових операцій в
сучасних умовах економічної діяльності залишається вільним.
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Метою статті є висвітлення теоретико-методичних та практичних засад
аудиту страхових компаній з урахуванням особливостей розвитку страхової
галузі України.
Виклад основного матеріалу дослідження. В контексті становлення та
розвитку економіки ринкового типу страхова діяльність набуває важливого
значення, оскільки наявність страхового захисту стимулює розвиток ділової
активності, покращує інвестиційний клімат в країні, забезпечує безперервність
та збалансованість суспільного виробництва.
За статистичними даними Національної комісії, що здійснює державне
регулюванню у сфері ринків фінансових послуг було встановлено, що ринок
страхових послуг України дає приріст за основними показниками діяльності.
Так, за 2010-2015 рр. активи страхових компаній зросли на 66 % − з 36 до
60 млрд. грн., обсяг власного капіталу збільшився на 660 % − з 5 до 38 млрд.
грн. Водночас кількість страховиків за 2010-2015 рр. скоротилася з 453 до
387 (на 17,6%), що було спричинено посиленням вимог до їхнього
функціонування та ускладненням процесів організації страхового бізнесу [4].
Тенденція зростання масштабів страхових компаній зумовлює підвищення
уваги до ефективності системи управління їх діяльністю, зокрема аудиту.
Особливості проведення аудиту страхових компаній обумовлені специфікою
діяльності

організацій

страхової

галузі,

пов’язаною

з

економічними

відносинами, що виникають в процесі здійснення операцій страхування,
складною організаційною структурою страхових компаній, законодавчими
вимогами до страхових компаній в галузі права, бухгалтерського обліку,
оподаткування та аудиту.
Страхові компанії реалізують на ринку особливий товар (страховий
захист), за що отримують певну плату. При цьому страховик спочатку
акумулює кошти, що надходять від страхувальника, і лише після цього зазнає
витрат, пов’язаних з компенсацією збитків за укладеними договорами
страхування, тобто існує розрив у часі між моментом одержання доходів і
моментом надання страхової послуги.
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Згідно зі ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» страховики належать до установ, що зобов’язані не пізніше
ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну
фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з
аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з
опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях [7].
Вимоги до фінансової звітності страховиків встановлюються не лише на
підставі Закону України № 996-XIV [7] і Постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку подання фінансової звітності», а й відповідно до
вимог Закону України «Про страхування» [8] та Розпорядження Держфінпослуг
«Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків».
Слід зазначити, що обов’язковість зовнішнього аудиту для підтвердження
достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої
фінансової звітності страхових організацій випливає із ст. 8.1 Закону України
«Про аудиторську діяльність» [6], оскільки страховики належать до фінансових
установ та інших суб’єктів господарювання, звітність яких відповідно до
законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню.
Метою зовнішнього аудиту є перевірка законності господарських
операцій, достовірності фінансової звітності, бухгалтерського балансу, а також
визначення, наскільки відповідає ведення бухгалтерського обліку встановленим
стандартам і процедура. У ході аудиту перевіряють як загальні питання,
властиві діяльності юридичних осіб багатьох галузей господарства, так і
специфічні операції, характерні тільки для страхових організацій. До загальних
питань відносять: перевірку операцій з основними засобами, товарноматеріальними цінностями і нематеріальними активами, дотримання трудового
законодавства та розрахунків з оплати праці, розрахунково-платіжних та
касових операцій, розрахунків з дебіторами та кредиторами і низки інших.
Аудит зазначених операцій та розрахунків страхових організацій істотно не
відрізняється від аналогічних перевірок в інших сферах діяльності, оскільки
суб’єкти господарювання керуються у своїй роботі одними і тими ж
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нормативними документами [1]. Для того, щоб детальніше розглянути
методику

аудиту

фінансової

звітності

страхових

компаній,

необхідно

розглянути етапи її проведення:
1. Зважаючи на особливі вимоги, які висувають до страховика, насамперед
перед початком проведення аудиту фінансової звітності аудитору необхідно
перевірити

наявність

і

відповідність

законодавству

документів,

що

підтверджують його право на здійснення страхової діяльності: статуту,
установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензії на
здійснення страхової діяльності. Крім того, перевіркою має бути встановлено
відповідність здійснюваної діяльності вимогам законодавства, відповідність
проведених і дозволених ліцензією видів страхування [5].
2. Після підготовчих заходів проводять безпосередньо дослідження
фінансової звітності. Основним завданням на першому етапі формальної
перевірки аудитора є встановлення за допомогою візуального огляду
дотримання усіх передбачених нормативними документами вимог щодо
оформлення форм звітності, а в них − обов’язкових реквізитів, правильності
заповнення відповідних рядків і граф звітності.
3. Після вивчення форм звітності за допомогою формальної перевірки
аудитор розпочинає наступний етап вивчення звітності − її перевірку за
змістом. Арифметичний контроль полягає у перевірці правильності обчислених
підсумкових

показників

форм

звітності.

За

допомогою

проведення

арифметичної перевірки виявляють невідповідності показників у межах однієї
форми. Найчастіше таких помилок припускаються під час підрахунку
проміжних підсумкових показників звітності [2]. Найдоцільніше проводити
перевірку в розрізі кожної з форм. Також на цьому етапі перевірки аудитору
варто звернути увагу на виправлення помилок у звітності та, у разі потреби,
отримати роз’яснення від керівництва.
4. На останньому етапі проводять перевірку ув’язки показників різних
форм фінансової звітності за один і той же звітний період. Це пов’язано з тим,
що окремі статті балансу й даних іншої фінансової звітності повинні
326

відповідати одна одній. У процесі вивчення фінансової звітності з’ясовують
узгодженість показників форм між собою, керуючись при цьому методичними
рекомендаціями з перевірки показників форм річної фінансової звітності
підприємства.
Під час здійснення аудиту необхідно перевірити наявність сформованих
резервів зі страхування життя та страхування іншого, ніж страхування життя, і
встановити обґрунтованість і відповідність сформованих страхових резервів
прийнятим

зобов’язанням.

Також

необхідно

перевірити

правильність

арифметичного обчислення страхових резервів, коректність визначення частки
перестраховиків

у

страхових

резервах,

правильність

відображення

в

бухгалтерському обліку руху страхових резервів, відповідність обсягів
страхових резервів, відображених у різних формах фінансової звітності, даним
бухгалтерського обліку страхових резервів, правильність списання результату
зміни резерву незаробленої премії і резерву збитків, дані аналітичного обліку
страхових резервів за окремими видами страхування, які здійснює страхова
компанія, обчислення та облік резервів довготермінових зобов’язань зі
страхування життя окремо за кожним договором страхування [3].
Крім того, в процесі аудиту страхової компанії необхідно здійснити
перевірку розміщення страхових резервів, що пов’язано з питаннями
визначення напрямів розміщення, нормативів і принципів розміщення. Кошти
страхових резервів повинні розміщуватися з урахуванням безпечності,
прибутковості, ліквідності, диверсифікованості. Аудитор насамперед повинен
перевірити дотримання законодавчих вимог щодо напрямів розміщення коштів
страхових резервів.
Важливим напрямом аудиту страхової компанії є перевірка правильності
обліку страхових виплат, їх обґрунтованості та своєчасності здійснення, а
також обґрунтованості відмов страхувальникам у страхових виплатах. Істотні
особливості у страховиків має склад витрат, які включаються до собівартості
страхових послуг, що визначає і свої відмінності у формуванні фінансових
результатів. Тому під час аудиторської перевірки має бути встановлено
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обґрунтованість включення тих чи інших витрат до собівартості страхових
послуг і правильність формування фінансових результатів [3].
Таким чином, під час проведення аудиту фінансової звітності страхової
компанії необхідно перевірити наявність повного пакета фінансових звітів,
правильність їх заповнення та відповідність регістрам бухгалтерського обліку.
Висновки та пропозиції. Аудит страхових компаній є одним з інструментів
підвищення довіри до страхування з боку населення, забезпечення сталого
розвитку страхових організацій на мікро- і макрорівнях. Аудит страхової
діяльності

має

низку

специфічних

ознак,

обумовлених

відмінностями

бухгалтерського обліку в страхових компаніях та особливостями страхового
бізнесу загалом. Врахування таких особливостей дасть змогу підвищити якість
надання аудиторських послуг, а отже і довіру до страхових компаній, що
сприятиме подальшому розвиткові ринку страхових послуг в Україні.
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УДК 657.42(045)
К.О. Ковалюк
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто існуючі проблеми організації обліку і контролю основних
засобів, запропоновано першочергові завдання для удосконалення існуючих
підходів до обліку і контролю основних засобів, які дозволять в подальшому
вирішити окреслені проблеми
Ключові слова: основні засоби, відтворення, бухгалтерський облік, організація
обліку, внутрішній контроль, аудит, амортизація, переоцінка.
Постановка проблеми. У процесі діяльності будь-якого господарюючого
суб’єкта

існує обов’язкова умова – наявність основних засобів. Процес

використання даного виду активів потребує належного безперервного
контролю, що забезпечує в подальшому

ефективне управління діяльністю

господарства. Такий контроль неможливий без належної інформаційної бази,
яку забезпечує облікова система підприємства. Чітке дотримання основних
вимог Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» щодо
якісних характеристик та принципів бухгалтерського обліку і фінансової
звітності –це основоположне завдання на шляху до формування прозорої та
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достовірної

облікової

недоопрацювання

інформації.

вітчизняного

Однак,

існуючі

законодавства

прогалини

призводять

до

і

певних

викривлень і неузгоджень у фінансових звітах, зокрема стосовно основних
засобів.
На сучасному етапі становлення ринкових відносин організація обліку
та контролю основних засобів є об‘єктом пильної уваги. Основні засоби є
матеріальною
виробничий

основою підприємницької
потенціал

будь-якого

діяльності,

вони визначають

підприємства.

Наявність

даних

господарських засобів у складі ресурсів підприємства збільшує ринкову
вартість підприємств, підвищує інвестиційну привабливість та забезпечує
захист їхніх прав, тому тема обраного дослідження на сьогоднішній день є
актуальною для всіх без винятку підприємств.
Зв'язок з актуальними завданнями. Основні засоби відіграють вагому
роль

у

діяльності

використання

підприємств

значною

мірою

та

організацій.

залежить

Від

кінцевий

ефективності

результат

їх

діяльності

підприємства. Саме тому питанням організації обліку і контролю основних
засобів необхідно приділяти належну увагу. Як зазначає В.І. Попович, «На
теренах України діють підприємства різних галузей та форм власності, розмірів
та обсягів діяльності, але їх бухгалтерів об‘єднує спільний факт – наявність
основних засобів, що потребують грамотного обліку» [1].
М.В. Кужельний та В.Г. Лінник також підкреслили значення основних
засобів

у

підручнику

«Теорія

бухгалтерського

обліку»:

елементом здійснення основних господарських процесів
належне

використання

відповідних

засобів

праці.

«Необхідним

є наявність та

Підкреслюючи

їхнє

значення у виробничому процесі Ф. Енгельс указував, що економічні епохи
відрізняються одна від іншої не тим, що виробляли, а чим виробляли, які
використовували засоби праці. Вони становлять матеріально-технічну базу
кожного підприємства» [2].
Загальні
досліджувались

проблеми
у

теорії
працях

і

практики

вітчизняних
330

контролю

певною мірою

вчених:

М.Т. Білухи,

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

зарубіжних

науковців:

Р.Адамса,

А.

Аренса,

Дж.

Лоббека,

Дж. Робертсона. Однак окремі питання організації проведення контролю
основних засобів потребують подальшого дослідження. Аналіз наукової
літератури свідчить про те, що трактування внутрішнього контролю у різних
джерелах дається по різному.
Метою статті є ознайомлення зі специфікою організації обліку та
контролю основних засобів. Завданням дослідження є удосконалення діючих
підходів до обліку та контролю основних засобів з урахуванням

існуючих

проблем.
Виклад

основного

матеріалу. Досліджуючи

дане питання варто

розпочати з економічної суті категорії: «основні засоби». В наукових статтях та
в нормативних джерелах трапляється певне ототожнення терміну: «основні
засоби» та «основні фонди». Серед певної групи науковців побудує думка в
недоцільності категорії «основні фонди», так як вона не має практичного
значення, а лише виступає як вартісна категорія. Якщо звернути увагу на
трактування самого визначення «основні засоби» як у міжнародних, так і
вітчизняних нормативних джерелах, то прослідковується одностайність в
розумінні даної групи необоротних активів матеріальними активами, що
довготривало використовуються в господарській діяльності. Це означає, що
вартісний критерій за основоположний не береться. Дане спостереження дає
підстави стверджувати, що використання тезису: «основні фонди» є не
доречним.
Окрім методологічних облікових проблем є методичні недоліки, які в
сукупності значно погіршують якісні характеристики облікової інформації.
Практичний досвід багатьох підприємств свідчить про певне ігнорування
бухгалтерською службою заповнення реквізитів в первинних документах з
обліку основних засобів,

дотримання

законодавчих вимог відображення в

обліку груп вибуття, використання застарілих форм первинних та зведених
документів, необґрунтовані підходи до вибору методу амортизації і т.ін.
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Виходячи з вище зазначеного, перед науковцями та практиками постає
завдання з формування найоптимальнішої облікової системи, яка забезпечить
вирішення існуючих проблем. Провідна роль в такій системі має належати
управлінському обліку, який є першоосновою для прийняття управлінських
рішень.

Дані завдання неможливо вирішити

без налагодженого дієвого

контролю за всіма процесами діяльності господарства.
Одні вчені вважають, що внутрішній контроль – це система заходів,
визначених управлінським персоналом підприємства та здійснюваних на
підприємстві

з

працівниками

метою
своїх

найбільш ефективного

обов‘язків

використання

по забезпеченню

та

усіма

здійсненню

господарських операцій. Тобто внутрішній контроль визначає закономірність
цих операцій, і їх економічну доцільність для даного підприємства [3]. Інші
підкреслюють, що внутрішній контроль – це процес, спрямований на
досягнення
результатами

стратегічних
дій

довгострокових

керівництва

з

цілей

планування,

компанії,

організації,

що

і

є

моніторингу

діяльності компанії в цілому та її окремих підрозділів [4]. При цьому,
науковці відзначають, що система внутрішнього контролю – це політика і
процедури внутрішнього контролю, прийняті управлінським персоналом
підприємства з метою забезпечення правильного

та

ефективного ведення

господарської діяльності, збереження активів, запобігання шахрайству та
помилкам, а також їх виявлення, забезпечення точності та повноти облікових
записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової звітності [3].
Особливе місце в системі бухгалтерського обліку займають питання,
пов'язані із станом основних засобів. Це пояснюється тим, що вони у своїй
сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу
мету

господарства.

Основні

засоби

є

матеріальною

основою

підприємницької діяльності, вони визначають виробничий потенціал будьякого

підприємства.

використання

є

Тому перевірка їх збереження та ефективності

важливими

ланками

господарювання.
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контролю

діяльності

суб‘єкта

Згідно П(С)БО 7 "Основні засоби" – матеріальні активи, які підприємство
утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів,
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних

і

соціально-культурних

функцій,

очікуваний термін

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік) [5].
Одними

із

елементів

системи

управління

основними

засобами

підприємства, що повинен знайти відображення в обліковій політиці є
контроль. Основна мета внутрішнього контролю основних засобів полягає в
забезпеченні дотримання законності й економічної доцільності господарськофінансової діяльності [6].
Контроль за використанням основних засобів полягає в розробці
системи заходів, спрямованих на підвищення коефіцієнтів рентабельності і
виробничої віддачі основних засобів. На основі контрольної інформації
визначаються

резерви

ефективного

використання

основних

засобів

–

зниження потреб в них за рахунок підвищення коефіцієнтів їхнього
використання в часі і потужності, оскільки між цими двома показниками
існує зворотна залежність.
Вивчення

діючої

практики,

спеціальної

зарубіжної

літератури,

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

правильності

документального

оформлення

і

своєчасного

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

наявності

основних

засобів

можна

проводити

двома

способами: шляхом інвентаризації (при невеликій кількості засобів) або
шляхом документальної перевірки. Другий спосіб полягає в тому, що об'єкт
основних

засобів

вважають

наявним,

якщо

існують:

документ, який

підтверджує його придбання, отримання на безоплатній основі, створення
тощо; акт прийому-передачі 03-1; в реєстрах обліку зроблено відповідний
запис. В разі відсутності одного з трьох основних документів актив не
вважається наявним, тому він не може бути включеним до балансу. В реєстрах
кількісного обліку на кожний об`єкт основних засобів відкривається інвентарна
картка.
Уся система внутрішнього контролю забезпечує послідовну та ефективну
роботу підприємства, збереження власності, своєчасне та повне відображення
господарських та фінансових операцій у бухгалтерському обліку.
Оцінюючи ефективність внутрішнього контролю, зовнішній аудитор
з'ясовує такі питання:
- ступінь незалежності внутрішніх контролерів від впливу керівництва
підприємства;
- масштаби, глибину та напрямки проведення перевірок;
- компетентність робітників служби внутрішнього контролю (аудиту) –
їх

професійну

підготовку,

досвід,

навички

роботи

(наприклад

з

комп'ютерами), участь у професійних організаціях;
- якість звітів та актів внутрішнього контролю.
Основними методами, які використовуються при аудиті основних
засобів, є

опитування,

фактична

перевірка,

порівняння,

перерахунок,

документальна перевірка, вибіркове дослідження [8].
Важливим питанням теорії і практики аудиту є визначення об‘єктів,
які формують його предмет.
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Об‘єктами

аудиту

є

окремі

або

взаємопов‘язані

економічні,

організаційні та інші сторони функціонування системи, що вивчається, стан
яких може бути оцінено кількісно та якісно: ресурси, господарські процеси,
економічні результати діяльності, організаційні форми управління, методи
управління, функції управління [9]. Об‘єкти аудиту формуються виходячи з
цілей, які необхідно досягнути аудитору при проведенні дослідження
операцій з основними засобами.
На думку Ф.Ф. Бутинця, предметом аудиту операцій з основними засобами
є господарські

процеси

та

операції,

пов‘язані

з

наявністю,

рухом і

використанням основних засобів, а також відносини, що виникають при
цьому всередині підприємства та за його межами[10].
Організація і методика проведення аудиту відображається в програмі
аудиту, яка є переліком дій аудитора на кожному етапі перевірки. Програма
аудиту

повинна

відповідати

певним

визначеним

критеріям

якості

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

засоби

підприємств

незалежно

від

форм

власності

відображаються в бухгалтерському обліку та звітності за фактичними
витратами

на

їх

придбання,

перевезення, встановлення,

налагодження,

державну реєстрацію, які становлять їх первісну вартість. Здійснюючи
вартісну оцінку основних засобів, підприємству необхідно виходити з того, що
об‘єкт основних засобів визнається

активом у випадку, якщо

ймовірність

буде

того,

що підприємство

отримувати

існує

в майбутньому

економічні вигоди, пов‘язані з використанням цього об‘єкта, а його вартість
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може бути достовірно визначена. Тому оцінці на дату балансу підлягають
основні засоби, які відповідають умовам визнання їх активом; основні
засоби, які не відповідають умовам визнання, повинні бути списані на витрати
цього періоду за їх залишковою вартістю.
Важливим завданням аудитора є перевірка правильності формування
первісної вартості основних засобів. Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби»
придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за
первісною вартістю[5]. Особливо аудитору слід звернути увагу на ті основні
засоби, які були придбані за рахунок кредитів банків або інших фінансових
установ (повністю або частково). Коли підприємство додатково залучає
кредит банку на придбання чи будівництво основних засобів, у деяких
випадках,передбачених П(С)БО 31 «Фінансові витрати», фінансові витрати
на сплату відсотків за користування кредитом включаються до первісної
вартості об‘єктів. Капіталізація витрат на позики повинна бути передбачена
в обліковій політиці підприємства [11].
При безоплатному отриманні основних засобів вони повинні бути
оцінені за ринковою(справедливою) вартістю. Відносно основних засобів, які
надходять до підприємства,справедлива вартість визначається також у
безоплатної

передачі

основних

засобів,якщо

основні

засоби

разі

отримані

внаслідок обмінних операцій; якщо основні засоби передані як внесок до
статутного капіталу підприємства.
Одним із важливих етапів аудиторської перевірки є аудит переоцінки
основних засобів, не пов'язаний зі зменшенням корисності активу. Для
контролю правильності дотримання вимог з переоцінки аудит здійснюється
за такими напрямами:
1. Контроль повноти та проведення операцій з переоцінки основних
засобів.
2. Правильність документального відображення результатів переоцінки.
3. Правильність відображення операцій з переоцінки на рахунках
бухгалтерського обліку [12].
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Такий аудит здійснюється на підставі вивчення документів, які містять
результати переоцінки, і передбачає наступні аудиторські процедури:
- визначення всіх питань щодо переоцінки, які знайшли відображення
в обліковій політиці підприємства;
- перевірка відповідності записів в інвентарних картках результатам
здійсненої переоцінки;
- перевірка правильності бухгалтерських записів, які відображають
результати переоцінки основних засобів в обліку;
- перевірка справедливої вартості об‘єктів основних засобів;
- перевірка правильності визначення індексу переоцінки;
- перевірка правильності розрахунку переоціненої вартості основних
засобів і зносу.
П(С)БО 7 «Основні засоби» не встановлює процедури переоцінки, не
визначає осіб,котрі повинні її здійснювати, не надає форми документа, в
якому повинні відображатися результати переоцінки. Ці питання повинні
регулюватися наказом про облікову політику суб‘єкта господарювання, в якій
вказується метод оцінки основного засобу. Тому переоцінка здійснюється
професіональними оцінювачами і регулюється Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і
Національними стандартами оцінки.
Аудитору,
фінансової

враховуючи

великий

звітності,необхідно

вплив

уважно

амортизації

вивчити

порядок

на

показники
нарахування

амортизації на підприємстві. Мета аудиту амортизації основних засобів є
встановлення
бухгалтерського

достовірності,
і

податкового

правильності
обліку

та

амортизації

законності ведення
основних

засобів,

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

з

метеорологічної

служби,

встановити,

що

призвело

до

надзвичайної ситуації [13].
У разі, якщо операції з основними засобами стосовно їх переміщення,
оприбуткування, вибуття, документального оформлення не відображують
або неправильно відображують в бухгалтерському обліку, потрібно виявити
винних осіб та причини, що спричинили таку ситуацію, і вжити відповідні
заходи.
Основні засоби можуть покидати баланс підприємства за різними
причинами, але більш поширена – це їх реалізація (продаж за грошові кошти).
Аудитору необхідно встановити, яким нормативним документом керується
бухгалтер у випадку продажу основних засобів. Як відомо, П(С)БО 7 «Основні
засоби» не розповсюджується на основні засоби, які утримуються для продажу.
Їх враховують за правилами, які викладено у П(С)БО 27 «Необоротні активи,
які утримані для продажу, і припинена діяльність» [14]. Варто

перевірити

отримані та передані в оренду основні засоби: наявність відповідних
договорів

оренди,

розрахунок

орендних

платежів

і своєчасність

їх

внесення, операції з поліпшення та ремонтів, порядок повернення.
Аудит

основних

засобів

завершується

аналізом

ефективності їх

використання. Визначають фондовіддачу, фондомісткість, коефіцієнти зносу,
поновлення, придатності основних засобів.
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Висновки. Отже, організаційні особливості обліку та контролю основних
засобів потребують певних корегувань на методологічному та практичному
рівнях. Насамперед, слід усунути всі існуючі розбіжності у різних нормативних
документах стосовно трактування економічних

категорій, пов’язаних з

основними засобами. Такі розбіжності призводять до викривлення інформації
про основні засоби в зв’язку з неоднозначністю окремих визначень. Вважаємо
недоречним застосування субрахунку 286 для обліку груп вибуття, оскільки
основні засоби не можуть вважатися таким оборотним активом, як товар. Тому
на методологічному рівні вбачаємо необхідність у введенні іншого субрахунка
більш

коректного

для

даного

виду

активів.

На

практичному

рівні,

підприємствам варто приділити належну увагу управлінському обліку, який є
єдиним засобом у формуванні оперативної та достовірної інформації.
В свою чергу, тільки за умови умілого поєднання документального та
фактичного

контролю,

можливо

налагодити

управлінський

облік

на

підприємстві.
Таким чином, контроль основних засобів у діяльності підприємств та
організацій виступає вагомим елементом процесу управління.
В процесі дослідження встановлено, що на сьогодні аудит як вид
контролю є також необхідним і
достовірною інформацією

–

обґрунтованим,

передумова

оскільки

успішного

володіння

функціонування

підприємств. Основні засоби займають значну частину в загальній майновій
номенклатурі більшості

суб‘єктів

розвитку

значення набувають

важливого

використання
дієвого

та збереження.

незалежного

господарювання,

Цьому

контролю

за

питання

значною
станом

на сучасному

та

етапі

їх ефективного

мірою сприяє здійснення
використанням об‘єктів

основних засобів. Аудит основних засобів дозволяє встановити реальний
якісний та кількісний стан основних засобів суб‘єкта господарювання, їх
правильний облік, витрати на ремонт і поліпшення, а також правильність
нарахування амортизації. Таким чином, формування облікової та контрольної
системи основних засобів є складним процесом, який необхідно розглядати в
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комплексі.

Дана система може буди дієвою тільки за умови належного

функціонування усіх її складових.
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Т.О. Когут
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛЬНИМИ ВКЛАДЕННЯМИ
Досліджено теоретичні основи побудови моделі внутрішньогосподарського
контролю капітальних вкладень в енергопостачальних компаніях.
Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, капітальні вкладення,
суб’єкти контролю, об’єкти контролю, енергопостачальні компанії.
Постановка проблеми. Контроль як функція управління повинен
забезпечувати збереження та примноження капіталу власників підприємства.
Частину контрольних функцій власники підприємства делегують менеджерам
різних рівнів та працівникам підприємства в межах їх посадових обов’язків.
Таким чином будується вертикаль внутрішньогосподарського
підприємстві.
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контролю на

Основна ціль статті. Для забезпечення ефективної систем внутрішнього
контролю на підприємстві необхідно розробити чітку систему ключових
показників діяльності які підлягають контролю, призначити відповідальних
осіб за їх досягнення, розробити систему заохочень за їх досягнення та
покарань за їх невиконання та забезпечити суб’єктів контролю необхідним
інструментарієм (методичні, організаційні та технічні засоби) для виконання їх
контрольних функцій.
Виклад

основного

матеріалу.

Важливим

аспектом

діяльності

енергопостачальних компаній є здійснення капітальних вкладень в підтримання
та розвиток потужностей електромереж та передавальних станцій. В зв’язку з
цим актуальним є питання побудови внутрішньогосподарського контролю за
операціями

із

здійснення

капітальних

вкладень

в

енергопостачальних

компаніях.
Дослідженням сутності внутрішньогосподарського контролю присвячена
увага багатьох науковців, серед яких М.Т. Білуха, В.В. Бурцев, Ф.Ф. Бутинець,
Т.А. Бутинець, Є.В. Калюга, М.В. Кужельний

А.М. Кузьмінський,

Л.В. Нападовська, М.С.Пушкар, В.В. Сопко, Б.Ф. Усач, М.Г. Чумаченко,
В.О. Шевчук та інші.
При цьому в дослідженнях вживаються різноманітні терміни такі як:
внутрішній контроль [1, с.381], внутрішньогосподарський контроль [2, с.141],
внутрішньосистемний контроль [3, с. 119], контролінг [4], управлінський
контроль [5, с. 31], внутрішній аудит [6], тощо.
Деякі науковці досліджують дефініції внутрішнього контролю, буквально
розкладаючи їх по кожному слову та визначаючи, яка частка науковців, які
слова вживали при описанні внутрішнього.
На нашу думку, такий підхід до дослідження внутрішнього контролю є
поверхневим (досліджується форма, а не зміст поняття) та відірваним від
практичних потреб власників та керівників підприємств. В дослідженні свідомо
відбулося

дистанціювання

від

полеміки

щодо

дефініції

поняття

«внутрішньогосподарський контроль» в різних йогом трактуваннях. Натомість
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автором запропоновано модель внутрішньогосподарського контролю операцій з
капітальними вкладеннями в системі внутрішньогосподарського контролю
енергопостачальних компаній.
Внутрішньогосподарський контроль капітальних вкладень необхідно
розглядати

як

складову

системи

внутрішньогосподарського

контролю

енергопостачальної компанії в цілому, адже операції із здійснення капітальних
вкладень перетинаються із іншими об’єктами обліку такими як: грошові кошти,
розрахунки з контрагентами, запаси, основні засоби, оплата праці, тощо. Тому
якщо

на

підприємстві

внутрішньогосподарського

не

буде

контролю

всіх

побудовано
об’єктів

чіткої

системи

контролю,

побудова

ефективної системи внутрішньогосподарського контрою капітальних вкладень
буде неможливою.
Метою здійснення внутрішньогосподарського контролю капітальних
вкладень є мінімізація непродуктивних витрат під час здійснення капітальних
вкладень, а також формування об’єктивної первісної вартості об’єктів
капітальних вкладень.
Завданнями внутрішньогосподарського контролю капітальних вкладень є:
-

визначення

достовірної

проектно-кошторисної

вартості

об’єктів

капітальних вкладень;
- моніторинг закупівлі матеріалів та обладнання та вибору підрядника для
здійснення капітальних вкладень;
- контроль за дотриманням технології здійснення капітальних вкладень;
- контроль за раціональним витрачанням матеріальних, трудових та інших
ресурсів під час здійснення капітальних вкладень;
- контроль за достовірністю визначення первісної вартості об’єктів
основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів
під час введення їх в експлуатацію;
- контроль за правильністю відображення операцій із здійснення
капітальних вкладень в первинних документах, на рахунках синтетичного та
аналітичного обліку та у звітності підприємства.
343

Розробка
вкладень

в

моделі

внутрішньогосподарського

енергопостачальних

компаніях

контролю

повинна

капітальних

здійснюватись

із

врахуванням специфіки їх діяльності. Пропонуємо виділити чотири етапи
здійснення капітальних вкладень енергопостачальних компаній:
- попередній етап – здійснюється перевірка дефектів існуючих основних
засобів, складається інвестиційна програма;
- підготовчий етап – розробляється проектно-кошторисна
документація, підписуються договори підряду на здійснення будівництва
та на поставку обладнання;
- етап безпосереднього здійснення – проводяться роботи по здійсненню
капітальних вкладень;
- завершальний етап – вводяться в експлуатацію електромережі,
трансформаторні підстанції та інші основні засоби.
Таким

чином,

ми

внутрішньогосподарського

пропонуємо

контролю

розробити

капітальних

енергопостачальних компаніях не тільки на етапі їх

модель

вкладень

в

безпосереднього

здійснення, а й на інших етапах.
Для побудови ефективної системи внутрішньогосподарського контролю
капітальних вкладень, перш за все, необхідно розробити систему ключових
показників, які підлягають контролю, адже повністю контролювати весь процес
здійснення капітальних вкладень достатньо складно і потребує значних
вкладень ресурсів.
Ключові

показники

контролю

забезпечувати

досягнення

загальних

капітальних
ключових

вкладень

показників

повинні
діяльності

енергопостачальних компаній.
Одним

із

найважливіших

ключових

показників

діяльності

енергопостачальних компаній є час відключення електроенергії споживачам.
Відключення електроенергії має ряд негативних наслідків:
¾ по-перше
енергопостачальним

вони

наносять

компаніям

значну

економічну

(зменшуються
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обсяги

шкоду

як

реалізованої

електроенергії, можливі позови про відшкодування збитків від споживачів
електроенергії), так і споживачам електроенергії;
¾ по-друге значно шкодять репутації енергопостачальних компаній;
¾ по-третє

відключення

є

свідченням

технічної

несправності

електромереж;
¾ по-четверте

вони

є

свідченням

неналежної

організації

роботи

персоналу енергопостачальних компаній.
Час відключення електроенергії споживачам повинен дорівнювати нулю,
винятком може бути відключення боржників за заборгованість по сплаті за
електроенергію, а також аварійні відключення в наслідок стихійного лиха.
Для уникнення відключень електроенергії енергопостачальні компанії
повинні вжити ряд заходів щодо своєчасного виявлення дефектів електромереж
та здійснення капітальних вкладень з метою їх усунення. На кожному із етапів
проведення

капітальних

вкладень

необхідно

здійснювати

контроль

за

досягненням ключових показників діяльності, притаманних кожному етапу
здійснення капітальних вкладень.
Об’єктами контролю капітальних вкладень є:
- первинні документи з обліку капітальних вкладень;
- облікові регістри з обліку капітальних вкладень;
- звітність з капітальних вкладень.
Система внутрішньогосподарського контролю капітальних вкладень
повинна забезпечувати інтереси власників підприємства, менеджерів різних
рівнів та працівників, які зайняті капітальними вкладеннями на різних етапах їх
здійснення. При цьому неприпустимим є підхід, який передбачає тільки
застосування покарань за невиконання показників контролю, адже тоді
доведеться здійснювати контроль за контролерами. Ефективна система
контролю повинна своєчасно здійснювати виявлення недоліків, їх оперативне
виправлення та усунення їх причин. Тобто ключовим питанням при побудові
системи внутрішньогосподарського контролю є ефективна система зворотного
зв’язку між суб’єктами контролю.
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Висновки. Отже, використання внутрішньогосподарського контролю
капітальних вкладень охоплює весь процес здійснення капітальних вкладень від
попереднього етапу (визначення обсягів необхідних капітальних вкладень) до
завершального етапу (введення в експлуатацію об’єктів основних засобів) та
сприяє підвищенню якості внутрішньогосподарського контролю капітальних
вкладень енергопостачальних компаній.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА СКЛАД ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто сутність оборотних активів та проаналізовано їх склад.
Досліджено основні поняття та категорії, що у сукупності формують
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оборотні активи підприємства. Проведено порівняння оборотних активів та
фондів обігу підприємства з метою визначення їх ролі у діяльності
підприємства.
Ключові слова: оборотні активи, грошові кошти, дебіторська заборгованість,
запаси, поточні інвестиції.
Постановка проблеми. В теперішніх умовах господарювання кожне
підприємство робить основний акцент на вирішенні питань стабільності
розвитку та пошуку напрямків отримання як найбільшого прибутку. Для того,
щоб досягти успіху, необхідна правильно підібрана, зрозуміла та результативна
політика керування активами підприємства, в яких значний вплив відіграють
оборотні активи. Недостатня кількість оборотних коштів ставить підприємство
на межу банкрутства, що змушує працювати над поліпшенням системи
управління ними.
Метою статті є дослідження підходів сучасних науковців до визначення
економічної сутності оборотних активів підприємства та їх класифікації.
Аналіз

досліджень

і

публікацій.

Значний

внесок

у

дослідження

економічної сутності та складу оборотних активів зробили відомі вітчизняні
науковці, серед них слід виділити: Ф.Ф Бутинець, В.В. Сопко, Б.Ф. Усач,
М.В. Кужельний, І.О. Бланк, М.Д. Білик, Н.А. Русак та інші.
Бланк І.О. розглядає оборотні активи як сукупність майнових цінностей
підприємства, що дозволяють підприємству вести виробничо-комерційну
діяльність підприємства, а також, що вони повністю споживаються у процесі
одного операційного циклу[4].
Білик М.Д. стверджує про те, що це - група високоліквідних активів із
часом використання менше одного року, що прямо забезпечують основну
діяльність підприємства, яка спрямована на виробництво та реалізацію
продукції (робіт, послуг), і внаслідок високого рівня їх ліквідності повинні
задовольняти його здатність виконувати платіжні вимоги за поточними
фінансовими зобов’язаннями [9].
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Русак Н.А вважає, що оборотні активи - мобільні активи підприємства, що
є грошовими коштами або можуть бути перетворені в них протягом року або
одного виробничого циклу [8].
Бондаренко О.С. стверджує, що оборотні активи – це мобільна частка
активів підприємства, яка використовується протягом одного року у процесі
операційної,

фінансової,

інвестиційної

діяльності

з

метою

отримання

економічної винагороди. Забезпечення ефективності управління оборотними
активами передбачає врахування методичних принципів, на яких цей процес
базується, аргументування зовнішніх та внутрішніх чинників, що мають вплив
на нього, й визначення його ролі і місця в системі управління фінансами
підприємства[5].
Виклад основного матеріалу. Згідно П(С)БО 9 «Запаси», оборотні активи –
це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також
інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного
циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Велику частину
оборотних активів на підприємствах складають запаси [1].
У сучасній економічній літературі та фінансово-господарській практиці є
багато різних поглядів до визначення економічної сутності оборотних активів
та відомі різні поняття, пов’язані з ним.
Так, поняття «оборотний капітал» та «оборотні активи» вважають
спорідненими та використовуються як синоніми. На нашу думку, таке
твердження є неправильним. Оскільки капітал у ринковій економіці потрібно
розглядати з точки зору інвестування, то частка всього капіталу, вкладена в
різні види оборотних активів, і називається оборотним капіталом. Таким чином,
оборотні активи й оборотний капітал це дві групи, які окреслюють одні й ті ж
об’єкти: грошові кошти, поточні фінансові інвестиції, запаси, дебіторську
заборгованість, але є поняттями нетотожними[6].
Оборотні активи – це активи, використання яких не перевищує один рік.
У фінансовому обліку до оборотних активів підприємства відносять:
1) матеріально-речові цінності, які використовуються у тому чи іншому
виді діяльності більше одного року та вартість яких зменшується у зв’язку зі
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зносом. Вони можуть бути придбаними або виготовленими самостійно і
потребують подальшої переробки. Одні з них повністю використовуються у
технологічному процесі (матеріали та сировина). Інші входять до складу виробу
в такому вигляді як вони є (запасні частини). Деякі мають безпосередній вплив
на вироби, але не включаються до їх маси або складу (малоцінні та
швидкозношуванні предмети) [1];
2)

готова

до

реалізації

продукція,

товари,

власно

виготовлені

напівфабрикати, а також продукція незавершеного виробництва;
3) активи, які приносять дохід або які використовуються в інших цілях
менше одного року, а також основні засоби вартість яких до 1 000 грн. [3];
4) грошові кошти та їх еквіваленти – важливий елемент оборотних активів,
що дають можливість одразу розраховуватися із покупцями та замовниками;
5) векселі одержані в свою чергу дають змогу покупцям відкласти виплату
коштів за відвантажений товар на визначений строк;
6) дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату [2];
7) поточні фінансові інвестиції, строк яких не перевищує один рік та які
можуть бути продані в будь-який момент;
8) витрати майбутніх періодів – витрати, які були здійснені у звітному році
та які будуть віднесені до витрат в майбутніх звітних періодів.
З визначення оборотних активів виходить неправомірність ототожнення
понять оборотні кошти і оборотні активи. Підсумки проведеного наукового
дослідження вказують, що склад оборотних коштів і оборотних активів не
співпадають.
Оборотні активи включають, на відміну від оборотних коштів, поточні
інвестиції. Окрім цього, є інша значна відмінність. Оборотні активи, передусім
запаси сировини, матеріалів, палива тощо, використовуються у процесі
виробництва, тобто входять у вартість готової продукції. Оборотні кошти, як
найбільш ліквідні ресурси, не витрачаються і не споживаються, тому що вони
вкладені у виробництво. Коли б оборотні кошти споживались і витрачались, то
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після кожного виробничого циклу функціонуючому підприємству доводилось
поновлювати оборотні кошти щонайменше на всю величину спожитих у
виробничому процесі і продажу продукції виробничих запасів та фондів обігу.
Та насправді цього не відбувається, навпаки, після кожного виробничого циклу
прибутково діюче підприємство отримує дохід до авансованої у обіг грошової
суми [7].
Отже, оборотні кошти (активи) – це засоби, які вкладені і підприємством в
поточні операції під час кожного операційно-виробничого циклу. Операційновиробничий цикл – це відрізок часу між придбанням запасів для здійснення
діяльності та отриманням коштів від реалізації виготовленої з них продукції або
товарів і послуг.
У виробничій сфері оборотні активи авансуються в оборотні виробничі
запаси і фонди обігу (рисунок 1).
ОБОРОТНІ АКТИВИ (ЗАСОБИ)
Оборотні виробничі запаси
(сфера виробництва)
Оборотні фонди
у виробничих
запасах
Сировина, основні
та допоміжні
матеріали, запасні
частини, придбані
напівфабрикати,
МШП

Фонди обігу
(сфера обігу)

Оборотні
кошти у
виробництві
Незавершене
виробництво,
власно вироблені
напівфабрикати,
витрати майбутніх
періодів

Готова
продукція

Готова
продукція
на складі

Відвантажена
готова
продукція

Гроші і
кошти в
розрахунках
Кошти на рахунках
у банках та в касі
підприємства,
дебіторська
заборгованість

Рис. 1. Структура оборотних активів підприємства
До оборотних виробничих запасів належать: сировина, основні й
допоміжні матеріали, напівфабрикати, паливо, тара, запасні частини для
ремонтів, малоцінні і швидкозношувані предмети, незавершене виробництво,
напівфабрикати власного виготовлення, витрати майбутніх періодів.
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До фондів обігу відносяться:
- готова продукція що знаходиться на складах підприємства;
- відвантажена готова продукція, що перебуває в дорозі до замовника ;
- готівка в касі;
- кошти на розрахункових рахунках;
- дебіторська заборгованість[3].
Одним із основних критеріїв ефективного використання оборотних коштів
є наступний: короткострокові активи повинні бути мінімальних розмірів, але
достатніми для результативної та безперервної роботи підприємств.
Висновки. Таким чином, всебічне дослідження сутності оборотних активів
та правильне розуміння їх складу має вагоме практичне значення, оскільки,
оборотні активи – це ті активи, без яких ведення господарської діяльності
підприємства неможливе.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
В статті обґрунтовано економічну сутність готової продукції сільського
господарства, а також трактування даної обліково-економічної категорії у
нормативних документах і різними науковцями. Подано власне визначення
поняття “готова продукція” сільського господарства.
Ключові слова: готова продукція, сільське господарство, сільськогосподарське
підприємство.
Сільське господарство посідає важливе місце в економіці України,
оскільки у ньому виробляється 18% ВВП, створюється 16% валової доданої
вартості, зайнято майже 25% загальної чисельності працюючих у державі.
З розвитком ринкової економіки суб’єктам господарювання надано значні
права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів
організації

виробництва

та

збуту

продукції.

Для

кожного

сільськогосподарського підприємства важливу роль відіграє готова продукція.
Від обсягів виробництва і реалізації продукції залежить фінансовий стан
підприємства, адже саме реалізація готової продукції є основним джерелом
формування доходу та отримання прибутку підприємства, що є основною
метою його діяльності.
Трактування

економічного

змісту

готової

продукції

сільського

господарства висвітлені в наукових працях вітчизняних вчених: Ф.Ф.Бутинця,
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Н.І.Верхоглядової, В.Я.Кожинова, М.Т.Білухи, М.Ф.Огійчука, В.Я.Плаксієнка,
Н.П.Мешка, М.С.Пушкарата та ін.
Проте це питання залишається актуальним і потребує подальшого
дослідження та уточнення.
Наявність різноманітних підходів до терміну “готова продукція” в
економічній літературі пояснюється важливістю досліджуваної дефініції в
економічній науці. Для розкриття мети дослідження розглянемо наукові
підходи щодо поняття “готова продукція” (таблиця 1)
Таблиця 1
Наукові підходи щодо поняття “готова продукція”
№
з/п
1

Автор
Бутинець Ф.Ф.
[1, с.324]

2

Верхоглядова
Н.І. [2, с.152]

3

Кожинов В.Я.
[3, с.52]

4

Мешко Н.П. [4,
с.5]

5

Глібко В.М.,
Бущан О.П.
[5, с.112]

6

Хом’як Р.Л.
[6, с.144]

Визначення
Готовою вважається продукція повністю закінчена обробкою,
укомплектована, яка пройшла необхідні випробування (перевірки),
відповідає діючим стандартам або затвердженим технічним умовам
(має сертифікат чи інший документ, що засвідчує її якість), прийнята
відділом технічного контролю підприємства та здана на склад або ж
прийнята замовником (якщо готова продукція здається на місці)
відповідно до затвердженого порядку її приймання (оформлена
встановленими здавальними документами).
Готова продукція – це виріб або напівфабрикат, робота, послуга, що
пройшли всі стадії технологічного оброблення на даному
підприємстві та відповідають затвердженим стандартам або
технічним умовам, договору, прийняті відділом технічного контролю
підприємства і здані на склад або замовникові покупцеві відповідно
до діючого порядку прийняття продукції.
Готова продукція – продукція, завершена у виробництві і
підготовлена до продажу або відправки замовнику, до вивезення з
підприємства-виробника
Готова продукція – кінцевий продукт виробничого процесу
підприємства. Готова продукція – продукція (товар), вироблена з
використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що
використовується для проведення розрахунків за її переробку) і
визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем
Готова продукція – це матеріальний результат виробничої діяльності
підприємства, коли запаси набувають нової якості. Крім випуску
речової продукції, підприємство може виконувати роботи для інших
підприємств або надавати послуги. На відміну від тієї, яка в обліку
зазначається як готова продукція, цей вид продукції називають
“виконані роботи і послуги”. Отже продукція підприємства
складається з готової продукції та виконаних робіт і послуг.
Готова продукція промислового виробництва – конкретні вироби, що
пройшли всі стадії технологічної обробки на цьому підприємстві,
відповідають встановленим стандартам чи технічним умовам,
прийняті відділом технічного контролю і здані на склад, або
безпосередньо замовнику.
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Продовження табл. 1
7 Ткаченко
Н.М. [7, с.
671]

8 Шваб Л.І.
[8, с. 23]

Готова продукція – це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга),
що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі
стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її
особливості), приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із
замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам, не потребує
подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад. Готова
продукція – це матеріальний результат виробничої діяльності
підприємства. Крім випуску речовинної продукції (машин, взуття, одягу,
хліба, цукерок тощо), підприємство може виконувати певні роботи для
інших підприємств або надавати їм послуги. Наприклад, перевезення
вантажів своїм транспортом для інших підприємств, ремонтні роботи,
будівництво та інше.
Готова продукція – це запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та
які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами
договорів із замовниками й відповідають технічним умовам і стандартам .

Підсумовуючи всі приведені науковцями визначення можна зробити
висновок, що готова продукція – це продукція, яка виготовлена за певними
стандартами, з використанням необхідної сировини, має повністю завершену
форму, яка пройшла всі норми контролю в середині підприємства, відповідає
всім стандартам та нормам, тобто повністю завершений продукт, який готовий
до передачі на склад або до вибуття на сторону.
Готова

продукція

на

промисловому

підприємстві

так

як

і

на

сільськогосподарському підприємстві проходить такі операції:
а) випуск продукції з виробництва і здача її на склади;
б) зберігання продукції на складах підприємства;
в) відпуск продукції на місці одногороднім і відправка (відвантаження)
іногороднім покупцям;
г) відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту
продукції (наприклад, тара власного виробництва) та ін.;
д) реалізація продукції (одержання грошей від покупців за відпущену
продукцію) 9, с. 301].
При визначенні економічної сутності готової продукції основним
моментом є визначення її характеру. Згідно з цією ознакою продукцію
групують за формою, ступенем готовності і технологічною складністю
(рисунок 1).
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За формою, готову продукцію поділяють на таку, яка має уречевлену та не
уречевлену форму.
За ступенем готовності продукцію поділяють на: готову продукцію
(продукція, обробка якої завершена та, яка пройшла випробування, приймання,
укомплектування згідно з умовами договорів із замовником і відповідає
технічним умовам і стандартам, а при їх відсутності – технічним, договірним
або іншим умовам; прийнята з цеху на склад, сертифікована і готова до
реалізації); напівфабрикати (продукція окремих технологічних фаз (підрозділів,
цехів, дільниць, бригад), що не пройшла всіх передбачених технологічним
процесом стадій виробництва й потребує доопрацювання або укомплектування,
але для даної стадії вони є закінченими); незавершене виробництво (сировина і
матеріали, які знаходяться у виробництві і підлягають подальшій обробці).
Класифікація готової продукції
За формою

Готова продукція, що має уречевлену форму
Готова продукція що має форму результату
роботи або послуги

За ступенем готовності

Готова продукція
Напівфабрикати
Незавершене виробнцтво

За конструкторською і
технологічною складністю

Проста
Складна (основна, побічна, супутня)

Рис. 1 Класифікація готової продукції за її характером
За технологічною складністю продукцію поділяють на просту і складну.
При цьому вона може бути основною, побічною або супутньою. Технічними та
іншими характеристиками побічна і супутня продукція майні не відрізняється
від основної, тому їх кількісні та якісні параметрі визначають аналогічно
основній продукції.
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Основна продукція – продукція комплексного виробництва, а саме
продукт, який утворюється в результаті комплексного виробництва, як правило,
створеного для випуску даного продукту. Супутня продукція – вихідний
елемент виробничого процесу, який має якісні і кількісні параметри, які
повинні одержати вартісну характеристику. Побічна продукція – продукція, що
утворюється в комплексних виробництвах паралельно з основною і на відміну
від супутньої продукції не потребує додаткових витрат [5].
Галузева специфіка функціонування сільськогосподарських підприємств
пов’язана з поняттям сільськогосподарської діяльності, яка включає ряд
«специфічних» тверджень.
Сільське господарство - (сільськогосподарське виробництво) - це вид
господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними
процесами її вирощування й призначена для споживання в сирому і
переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.
Сільськогосподарське підприємство (включаючи селянське (фермерське),
риболовне й рибальське господарство) — це юридична особа, основним видом
діяльності якої є вирощування й переробка сільськогосподарської продукції,
виручка від реалізації якої становить не менше ніж 75% загальної суми
виручки.
Згідно П(С)БО 30 “Біологічні активи” сільськогосподарська діяльність – це
процес

управління

біологічними

перетвореннями

з

метою

отримання

сільськогосподарської продукції або додаткових біологічних активів. При
цьому, біологічні перетворення – процес якісних і кількісних змін біологічних
активів. Біологічний актив – це тварина або рослина, яка в процесі біологічних
перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію або додаткові
біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.
Сільськогосподарська

продукція

–

актив,

одержаний

в

результаті

відокремлення від біологічного активу, призначений для продажу, переробки
або внутрішньогосподарського споживання. [11].
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Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 9
«Запаси», готова продукція – це продукція, що виготовлена на підприємстві,
призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам,
передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом. [10].
Відповідно, у нормативних документах, роботи і послуги не відносяться до
складу готової продукції. Отже, виконані роботи (надані послуги) не є готовою
продукцією, це є дії виконавця, результат яких спрямований на задоволення
потреб замовника щодо зміни об’єкта.
Виходячи

з

викладеного

матеріалу,

досліджувана

категорія

характеризується з різних точок зору. Тому, об’єднавши трактування даної
обліково-економічної категорії різними науковцями та згідно з П(С)БО 9 та
П(С)БО 30 створено власне визначення поняття “готова продукція сільського
господарства”, а саме: готова продукція сільського господарства – це актив,
незалежно від форми існування, виготовлений підприємством, виробництво
якого завершено, відповідає технічним умовам виробництва і вимогам
замовника, призначений для споживання, як для потреб виробника так і для
потреб зовнішніх користувачів.
Отже, дослідивши економічний зміст готової продукції сільського
господарства можна зробити висновок, що підтверджує важливість розуміння
сутності категорії «готова продукція», оскільки вона займає вагому частку в
структурі оборотного капіталу підприємств. Для сільськогосподарських
підприємств готовою є не лише продукція, як продукт обробки (переробки)
доведений

до

належного

стану

використання,

а

й

продукція

сільськогосподарського виробництва (зерно, зерновідходи, солома, плоди,
ягоди, молоко тощо). Різноманіття підходів до сутності досліджуваної категорії
зумовлено відмінними тлумаченнями у діючих П(С)БО та інших нормативних
документів.
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Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ
АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
У статті розглядаються проблеми аудиту операцій з оплати праці, питання
посилення контролю за станом розрахунків з оплати праці, правильність
обліку нарахувань з оплати праці та сплати податків та інших видатків з
фонду оплати праці. Розглядаються питання правильності нарахування
заробітної плати та інших нарахувань на неї.
Ключові слова: аудит,оплата праці, розрахункова дисципліна, облік, інфляція.
Аудит операцій з оплати праці – це одна з найбільш трудомістких ділянок
аудиторської перевірки, яка потребує значної уваги аудитора. Труднощі
здебільшого викликані постійними змінами у законодавстві, особливо що
стосується оподаткування заробітної плати. При обліку розрахунків з оплати
праці може виникати чимало помилок, які повинні бути виявлені під час
аудиту.
Метою дослідження є визначення підходів до удосконалення організації та
методики аудиту розрахунків з оплати праці.
Дослідженню питань обліку та аудиту розрахунків з оплати праці
присвячено багато праць таких вітчизняних вчених, як: М.Г. Акулов,
Н.В. Вітвицька, А.В. Драбаніч, Т.В. Євась, І.Т. Новіков, М.Ф. Огійчук, І.І.
Рагуліна та інших. Автори зробили значний внесок у вивчення теорії,
методології обліку й аудиту розрахунків з оплати праці та аналізу ефективності
використання трудових ресурсів. Однак проблема застосування методики
аудиторської

перевірки

розрахунків

з

оплати

праці

на

українських

підприємствах залишається актуальною.
Розрахунки

з

оплати

праці

займають

об’ємну

частину

як

в

бухгалтерському обліку, так і під час аудиторської перевірки, оскільки ця
ділянка досить специфічна та вимагає особливої уваги і зосередженості.
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Оплата праці – це стаття витрат, яка відіграє важливу роль у формуванні
собівартості продукції, тому до неї завжди необхідно підходити з особливою
увагою для забезпечення раціонального використання грошових ресурсів та їх
економії на підприємстві. Під час перевірки розрахунків з оплати праці
аудитору, з одного боку, важливо переконатися в дотриманні підприємством
чинного законодавства про оплату праці, відсутності порушень умов оплати
праці працівників, а з іншого боку - 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 [1, с.50 ].
Метою аудиту розрахунків з оплати праці є встановлення відповідності
застосовуваної на підприємстві методики обліку операцій з оплати праці
чинному законодавству України, для того щоб виявити наявні помилки або
порушення, ступінь їх впливу на достовірність фінансової звітності для
висловлення незалежної аудиторської думки про достовірність порядку ведення
бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці.
Завдання аудиту розрахунків з оплати праці — встановити: дотримання
законодавчо-нормативної бази із питань виплат (КЗпП, П(С)БО); ефективність
внутрішнього контролю витрат на оплату праці; правильність розрахунків
виробітку за виконані роботи та надані послуги та їх відображення в обліку;
обґрунтованість виплат заробітної плати за трудовими угодами та достовірність
відображення в обліку; дотримання встановленого порядку віднесення витрат
на оплату праці та собівартість продукції; правильність визначення розміру
сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню; відповідних нарахувань чи
утримань; своєчасність перерахувань до бюджету утриманих сум податків та
обов’язкових платежів; дотримання встановленого порядку депонування
заробітної плати та своєчасності перерахування депонованих сум після
закінчення строку позовної давності; резервування коштів для оплати відпусток
[2, c. 115].
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Аудит розрахунків з оплати праці необхідно починати із ознайомлення зі
станом кадрової політики на підприємстві, наявністю відповідних наказів,
особових справ працівників, порівняння даних Балансу з даними Оборотносальдової відомості, Головної книги. Аудитор повинен з’ясувати залишки по
рахунках .
Під час проведення перевірки розрахунків з оплати праці, аудитором
можуть використовуватись наступні аудиторські процедури:
•

тестування засобів внутрішнього контролю;

•

перевірка (інспектування) документів;

•

спостереження (відстеження) за відображенням фінансово-господарських

операцій в бухгалтерській документації;
•

перерахунок;

•

одержання роз’яснень всередині підприємства;

•

отримання роз’яснень від третіх осіб;

•

аналітичні процедури.

При здійсненні аудиторської перевірки операцій з оплати праці доцільно
здійснити такі процедури:
1. Перевірка відсутності обов’язкових документів з обліку оплати праці і
порушення вимог до їх оформлення.
Аудитору необхідно перевірити колективний договір, положення про
оплату праці, положення про відпустки, положення про преміювання, посадові
інструкції,

та

встановити

відповідність

даних

документів

чинному

законодавству, з’ясувати, чи всі реквізити дотримані при складанні документів,
якими особами вони затверджені, чи не погіршують ці документи умови праці
та становище працівників порівняно з положеннями, встановленими Кодексом
законів України про працю (КЗпП) [2].
2. Перевірка порушення термінів виплати авансу, заробітної плати
Аудитору слід перевірити, чи не були порушенні строки виплати
заробітної плати, чи правильно була відображена депонована заробітна плата.
3. Виявлення помилок при розрахунку відпусток та лікарняних.
361

Аудитору слід визначити чи правильно визначено середній заробіток
працівника, чи не допускались випадки одночасного нарахування заробітної
плати та відпускних за одні й ті самі дні, правомірність нарахування
лікарняних, з’ясувати чи є лікарняний лист.
4. Виявлення в обліку неповного переліку виплат, що мають характер
оплати праці.
Під час перевірки слід встановити правильність та обґрунтованість
виплати премій та надбавок, правильність розрахунків суми премій у разі
зазначення у наказах відсотків до окладу
5. Перевірка проведених утримань та нарахувань податків і внесків.
Аудитору слід встановити правильність зроблених нарахувань на фонд
оплати праці та утримань із заробітної праці, доцільність застосування
податкової соціальної пільги.
6. Перевірка правильності проведення індексації окладів при зростанні цін
в умовах інфляції.
Аудитору необхідно встановити, чи проводиться індексація грошових
виплат у вигляді оплати праці на підприємстві, чи вірно визначаються базові
періоди,

як

розраховується

коефіцієнт

індексації,

чи

правильно

він

застосовується до нарахованих доходів.
Типовими помилками обліку розрахунків з оплати праці є:
• порушення, що пов’язані з відсутністю колективного договору;
• відсутність документів, що підтверджують законність нарахування та
виплати робітникам заробітної плати;
• заниження витрат на оплату праці з метою зменшення податкового
навантаження;
• несвоєчасна сплата відрахувань та утримань;
• несвоєчасність розрахунків з оплати праці;
• порушення розрахунків за депонованою заробітної платою;
• невідповідність даних аналітичного та синтетичного обліку тощо.
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Таким чином, аудит операцій з оплати праці – це один із головних об’єктів
аудиторської перевірки. Допущення помилок у розрахунках по оплаті праці
може призвести до значного викривлення інформації у фінансовій звітності, що
у свою чергу приведе до того, що внутрішні та зовнішні користувачі будуть
приймати неправильні управлінські рішення, які можуть призвести до
погіршення фінансового стану підприємства.
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ОПЛАТА ПРАЦІ ЯК ОБЛІКОВА КАТЕГОРІЯ
В статті розглянуто сутність оплати праці на підприємстві, значна увага
приділена класифікації форм і систем заробітної плати для подальшого
відображення її в обліку підприємства, розглянуто особливості впливу витрат
на оплату праці на результати діяльності підприємства.
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витрати на оплату праці, облік.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. Розбудова ринкової економіки країни й усі пов’язані
з цим трансформаційні процеси мають здійснюватися в інтересах людини для
підвищення якості її життя. Не зменшуючи значення інших соціальноекономічних явищ, що входять до складу соціально-трудових відносин
(зайнятості,

охорони

проблематичними

у

праці,

розвитку

регулюванні

є

ті,

персоналу
які

тощо),

пов’язані

з

найбільш

організацією,

ефективністю та оплатою праці. Оплата праці – найсуперечливіша категорія в
системі умов праці, оскільки саме в ній відбиваються різнобічні інтереси сторін
суспільно-трудових відносин, усі їхні досягнення й прорахунки. Це один із
найважливіших

показників,

що

характеризує

рівень

економічного

та

соціального стану суспільства і залежить передусім від продуктивності праці.
Система бухгалтерського обліку витрат на виплату персоналу перебуває в
процесі реформування відповідно до міжнародних стандартів і поки що
недосконала. Значною мірою це пов’язано з тим, що праця як об’єкт обліку,
аналізу та аудиту є однією з найскладніших і найвагоміших економічних
категорій, оскільки покликана виконувати життєво необхідні для людини
відтворювальну, регулюючу, стимулюючу та соціальну функції. Важливе
значення має чітка організація обліково-аналітичної роботи розрахунків з
оплати праці

на підприємстві, оскільки вона є найбільш відповідальною і

трудомісткою. Крім того, на деяких підприємствах мають місце неофіційні поза
облікові нарахування і виплати заробітної плати працівникам без сплати
встановлених законодавством податків і платежів. Це вимагає удосконалення
існуючих методичних підходів бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту з
використанням сучасних наукових та практичних здобутків у контексті повної
їх гармонізації з міжнародними стандартами обліку і звітності.
Формування цілей статті. Метою дослідження є узагальнення теоретичних
основ і практичних аспектів сутності оплати праці, визначення особливостей
організації їх обліку.
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Посилання на сучасні дослідження та публікації.Проблемам розвитку та
удосконалення обліку витрат на виплати працівникам підприємства присвячено
велика кількість наукових праць відомих вітчизняних та зарубіжних учених:
Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Дерун І., Додонов О.В., Жилей І.В.,
Єгоркіна Т.О.,

Кантаєва

О.В.,

Овсюк

Н.В.,

Саух

І.В.,

Ткаченко

Н.,

Яструбська М.Я., Метьюс М.Р. та ін. Проте питання удосконалення організації
обліку та контролю витрат на виплати працівникам на виробничих
підприємствах не втрачають своєї актуальності й потребують подальшого
дослідження, оскільки на даний час країна перебуває в соціально-економічних
умовах, які потребують реформування бухгалтерського обліку відповідно до
міжнародних стандартів та потреб сьогодення.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах функціонування
ринкової економіки заробітна плата - це плата за працю, а її величина - це ціна
праці, яка визначається на ринку праці в результаті взаємодії попиту і
пропозиції [1]. Залежновідрозміру заробітної плати, відобсягуроботи, яку
виконано,

створюютьсяумови

матеріального

зацікавлення

для

зростання

працівниківв

продуктивності

результатах

праці,

індивідуальної

тазагальноїпраці.
Нарахування та виплату заробітної плати на підприємствах України
здійснюють за законодавчими та іншими нормативними актами, колективними
та трудовими угодами. Суб’єктами в цьому процесі виступають органи
державної влади та місцевого самоврядування, власники підприємств,
професійні спілки, а також працівники підприємства.
Основним джерелом доходів працівників є оплата їх праці. І саме оплата
праці відіграє головну роль в мотиваційному механізмі. Оплата праці, як
економічна категорія, вважається однією із найскладніших.
На наш погляд, однобічний підхід до визначення заробітної плати в
Україні забезпечує відсутність єдиного розуміння сутності оплати праці.
Економічні та наукові видання містять різні визначення заробітної плати.
Зазвичай, будь-яке трактування заробітної плати, яким роз’яснюється зміст і
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сутність оплати праці, залежить від власної точки зору окремих ученихекономістів. Досліджуючи сутність заробітної плати в умовах сьогодення,
необхідно розглянути поняття «заробітна плата» з різних точок зору.
Як правило, вивчають заробітну плату як економічну категорію, яка
характеризується взаємовідносинами між власником підприємства та найманим
персоналом щодо розподілу новоствореної вартості (доходу).
Однак, зміст і сутність заробітної плати – складне та багатостороннє
поняття, й тому її доцільно розглядати з різних поглядів.
Заробітну плату можна визначити як винагороду, обчислену у грошовому
виразі, яку відповідно до трудового договору власник (або уповноважений ним
орган) сплачує працівнику за виконаний ним обсяг робіт або вироблену
продукцію [2].
У ринковому товарному виробництві, основою якого є наймана робоча
сила, заробітна плата визначається як елемент ринку праці, що розглядається як
ціна товару, за якою найманим працівником може бути продано його робочу
силу. Відповідно даному визначенню заробітна плата повинна дорівнювати
ринковій вартості використаної найманої робочої сили. Заробітна плата самого
найманого працівника – його трудовий дохід, який він отримує в результаті
своєї затраченої праці, і який повинен забезпечити відтворення його робочої
сили [1].
Підприємство розглядає заробітну плату як елемент витрат на своє
виробництво та включає її у собівартість продукції, товарів, робіт та послуг і
водночас вважає заробітну плату головним чинником, який спонукає
працівників до матеріальної зацікавленості у зростанні кінцевих результатів
своєї праці. Склад заробітної плати персоналу включає основну та додаткову
заробітну плату.
Тобто, основною є заробітна плата, яку нараховують щодо виконаної
роботи за встановленими нормами праці відповідно форм і систем оплати
праці, які діють на даному підприємстві.
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Додаткова заробітна плата – це надбавки та доплати до тарифних ставок,
посадових окладів відповідно розмірів, які визначені чинним законодавством,
премії

працівникам

за

досягнуті

результати

відповідно

діючому

на

підприємстві Положенню про оплату праці (економія відповідних видів
матеріальних ресурсів, належне виконання службових обов’язків тощо).
У структуру оплати праці, крім основної і додаткової заробітної плати,
включають також заохочувальні компенсаційні виплати такі, як оплата часу
простою не з вини працівника, винагороду за підсумками року, за винаходи,
раціоналізаторські пропозиції, матеріальну допомогу тощо.
Крім того, обов’язковим при організації оплати праці є врахування розміру
мінімальної зарплати. Мінімальна зарплата – це встановлена на державному
рівні межа заробітної плати, нижче якої не може бути проведена оплата за
фактично виконану найманим працівником повна місячна (денна або годинна)
норма робочого часу. До мінімальної заробітної плати не включаються різні
доплати, надбавки, компенсаційні виплати. З 01 січня 2016р. мінімальна
заробітна плата залишилась на рівні 1378 грн. [3].
Проведене дослідження свідчить, що важлива складова організації обліку
витрат на виплати працівникам залежить від форм і системи оплати праці.
Кожне підприємство їх самостійно обирає, встановлюючи відповідний розмір
тарифних ставок та відрядних розцінок, посадових окладів та розмірів премій,
надбавок, доплат, винагород відповідно до законодавчих актів держави та умов
колективного договору.
Сьогодні підприємства в практичній діяльності використовують погодинну
і відрядну форми заробітної плати в умовах різних систем оплати праці з
врахуванням відповідних умов праці.
Обираючи відповідну систему оплати праці, необхідно враховувати її
економічну ефективність для підприємства, вплив її на продуктивність праці,
на собівартість продукції, товарів, робіт, послуг тощо.
В умовах функціонування ринку кожне підприємство намагається обрати
більш раціональну форму організації оплати праці. Тому сьогодні набуло
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поширення

застосування

так

званих

безтарифних

моделей

організації

заробітної плати, які все більше починають застосовуватись на підприємствах
нашої країни.
Безтарифна система оплати праці дозволяє забезпечити індивідуальну і
колективну зацікавленість у покращенні кінцевого результату праці, адже сума
заробітку кожного працівника є прямо пропорційною розміру прибутку, який
одержує трудовий колектив за результатами своєї праці, і який розподіляється
між його членами відповідно часткам працівників при його поділі» [4].
Використовуючи безтарифну систему оплати праці, підприємству важливо
розробити

відповідні

правила

розподілення

заробітку

колективу

з

максимальним націлюванням працівників на зростання таких показників в
роботі, які дозволять досягнути найкращого спільного результату.
Ефективність застосування безтарифної системи залежить, звичайно, ще й
від колективу, який є на підприємстві, від відносин між членами колективу, від
довіри один одному, від можливості оцінки роботи кожного, повної довіри
керівництву підприємства.
Як свідчить практика, при правильному виборі системи оплати праці, яка
враховує особливості процесу виробництва та завдання, що встановлені для
кожного робочого місця, кожної професії та кваліфікації працівників, а також
їх власних інтересів, обрана система заробітної плати буде найбільш
ефективною.
Від побудови ефективної системи мотивації, організації її обліку та аналізу
залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання
устаткування, машин, механізмів і як результат – обсяг виробництва продукції,
її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників. Підприємство
самостійно, але відповідно до законодавства, установлює штатний розклад,
форми і системи оплати праці, преміювання. Облік праці і заробітної плати один із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребують точних і
оперативних даних, у яких відбивається зміна чисельності робітників, витрати
робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат [5].
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Необхідно зазначити, що методологія формування інформації про
розрахунки з працівниками (у грошовій і негрошовій формі) визначається
П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [6].
За П(С)БО 26 «Виплати працівникам» поточні виплати – це виплати, що
підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців по закінченню
кожного місяця, у якому працівник виконував відповідну роботу [6].
Поточними виплатами працівникам є: заробітна плата по окладах і
тарифах, за щорічну відпустку та інший невідпрацьований час; премії й інші
заохочувальні виплати, які підлягають оплаті протягом 12-ти місяців по
закінченні періоду, в якому працівник виконував відповідну роботу.
Виплатами при звільненні є виплати, які сплачують працівникам при їх
звільненні по досягненні пенсійного віку або надають при звільненні за
власним бажанням відповідно чинному законодавству, контракту чи іншій
угоді. Дані виплати, які не підлягають оплаті у повному обсязі протягом 12-ти
місяців після дати балансу, обчислюють відповідно діючій на той момент
ринковій вартості (п.11, п. 28) [6].
При звільненні за власним бажанням, яке здійснюється за пропозицією
підприємства, і є зобов’язання щодо здійснення таких виплат, їх оцінку
здійснюють, враховуючи кількість працівників, які, як очікується, можуть
прийняти дану пропозицію.
Щодо інших виплат працівникам, то ними є такі, які здійснюють за
допомогою інструментів власного капіталу підприємств (їх оцінюють і
визнають за П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»), а також «інші довгострокові
виплати, які можна визнати зобов’язанням через створення на дату балансу
забезпечення в сумі теперішньої вартості цього зобов’язання» відповідно до п.
24 - п. 28 [6].
Виплати по закінченні трудової діяльності – це пенсії, виплати по
страхуванню життя, по медичному страхуванню, інші виплати по закінченню
трудової діяльності, разова цільова та нецільова благодійна допомога.
Висновки. Отже, праця є однією з найскладніших і найважливіших
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економічних категорій, що має виконувати життєво необхідні для людини
відтворювальну, регулюючу, стимулюючу та соціальну функції й відповідати
своєму соціально-економічному призначенню. Проте в сучасних умовах
розвитку економіки та лібералізації соціально-трудових відносин в Україні
ринкові регулятори ще не працюють на повну силу, а держава вже не здійснює
повного контролю за розмірами заробітної плати.
Оплата праці як економічна й обліково-аналітична категорія – це трудовий
дохід працівника залежно від кількості та якості затраченої ним корисної праці,
який виплачується працедавцем у вигляді заробітної плати в грошовій або
натуральній формі. Нині часто ототожнюються категорії “оплата праці” та
“заробітна плата”, що є методично неправомірним.
Нормативно-правова база щодо регулювання обліку і звітності праці та її
оплати потребує подальшого удосконалення в частині узгодження питань
формування трудових витрат у податковому та бухгалтерському обліку в
контексті забезпечення їх відповідності до чинного законодавства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ:
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
У статті подано трактування економічної сутності, етапи та порядок
загального ведення обліку розрахунків з покупцями та замовниками, а також їх
проблемні аспекти.
Ключові слова: дебіторська заборгованість покупців, розрахунки з покупцями
та замовниками, кредитори, покупці, замовники.
Актуальність даної теми полягає в тому, пошук економічної сутності
обліку розрахунків з покупцями та замовниками, надає можливість сформувати
передумови для правильного визнання та відображення розрахунків з
покупцями та замовниками в обліку, вдосконалення організації та методики
системи фінансового контролю.
Постановка проблеми. Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні
характеризується
чинниками,

несприятливими

зокрема,

для

перманентними

розвитку

економічної

політичними

системи

трансформаціями,

нестабільністю та дефляційними процесами та іншими факторами. За даних
умов суттєво загострюється потреба в достовірній інформації щодо обсягів
реалізованої продукції та своєчасності грошових розрахунків та відображення
в бухгалтерському обліку підприємства, оскільки інформація відображена на
рахунках обліку дебіторської заборгованості безпосередньо пов‘язана з
реалізацією готової продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства та
одержання прибутку.
Мета дослідження полягає в здійсненні спроби уточнення економічної
сутності

узагальнення

класифікаційних

ознак,

окреслення

шляхів

удосконалення облікового процесу операцій за розрахунками з покупцями та
замовниками.
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Питання методики відображення на рахунках бухгалтерського обліку
операцій

за

розрахунками

з

покупцями

та

замовниками

розглядали

І.О. Власова, О.М. Кияшко, Н.В. Остапенко, О.В. Фоміна.
Викладення основного матеріалу статті з обґрунтуванням отриманих
наукових результатів.

У процесі господарської діяльності між суб'єктами

господарювання виникають розрахункові взаємовідносини. Ці відносини
пов'язані з формуванням основних та оборотних засобів, реалізацією
виробленої продукції і наданням послуг, придбанням товарно-матеріальних
цінностей, розподілом прибутку. Найбільшу частку у розрахункових операціях
займають

розрахунки

підприємства

з

контрагентами.

Основними

контрагентами для підприємства є покупці і замовники. Дбаючи про поточну
господарську діяльність, керівник підприємства, його власники, головні
спеціалісти зобов’язані постійно дбати про перспективу підприємства. Тільки
така система управління може бути основою успішного розвитку підприємства.
До сьогодні залишається не повністю вирішеним питання обліку безнадійної
дебіторської заборгованості.
Можливості виходу вітчизняних підприємств на рівень більш ефективного
функціонування безпосередньо залежать від прозорості і достовірності даних
фінансової звітності, на підставі яких інвестор приймає рішення про
доцільність та обсяг інвестицій, здійснює контроль за їх ефективним
використанням.
Правильність організації бухгалтерського обліку, документування та
відображення в бухгалтерському

обліку розрахунків з покупцями

та

замовниками є передумовою успішної діяльності підприємства.
Метою здійснення розрахунків для покупців є максимальне наближення
моменту передачі товарів, робіт, послуг, з одного боку, і коштів, з іншої; для
постачальників – якомога більший розрив у часі між моментами отримання
товарів, робіт, послуг та сплатою коштів за них; для банків – проведення
розрахунків у таких формах, що передбачають надання додаткових послуг, а
відтак приносять банку додатковий прибуток; для третіх осіб – зменшення
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неплатоспроможних клієнтів з одночасним розширенням обсягів угод, що
укладаються Розрахунки виступають важливим інструментом регулювання
економічних відносин. Ефективна організація обліку розрахунків з покупцями
та замовниками є одним із ключових завдань у вирішенні проблем, що
виникають під час поточного управління.
Актуальність дослідження проблем бухгалтерського обліку таких операцій
пов‘язана з тим, що вступаючи в розрахункові взаємовідносини з покупцями та
замовниками у підприємства виникає ризик неповернення дебітором боргу.
Однак, кредитування споживачів значно збільшує обсяги продажу, що спонукає
підприємство досить часто продавати продукцію на умовах відстрочки. При
цьому, відстрочка оплати покупцями рахунків за відвантажену продукцію
збільшує тривалість фінансового циклу. Це зумовлює потребу у вжитті
радикальних і реальних заходів, які нададуть можливість забезпечити
розрахунки на принципах оптимізації інтересів підприємств-партнерів. Тому
розрахункові відносини необхідно розглядати комплексно [1]. Особливості
обліку розрахунків з покупцями та замовниками полягають насамперед в тому,
що протягом певного періоду, від моменту відвантаження продукції до моменту
надходження платежу, кошти підприємства знаходяться у вигляді дебіторської
заборгованості.
Розрахунки з покупцями та замовниками - це товарна дебіторська
заборгованість. Покупці – це фізичні або юридичні особи, які купують товари
(роботи, послуги). Замовниками – це учасники договору, на підставі
замовлення яких виготовляється конкретна продукція, надаються послуги,
виконуються роботи іншим учасником договору [3]. Етапи та порядок
загального

ведення

обліку

розрахунків

з

покупцями

і

замовниками

представлено за допомогою рисунку 1.
На сьогодні існує ряд проблем щодо обліку розрахунків з покупцями та
замовниками що потребують подальших досліджень:
1. Нерозвиненість обліку взаєморозрахунків.
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2. Неефективність та непристосованість методів розрахунку резерву
сумнівних боргів, відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», до
обліку на вітчизняних підприємствах.
3. Відображення в обліку договірних відносин: укладання єдиного
договору чи кількох договорів одночасно, врахування впливу наявності чи
відсутності того чи іншого договору на облік розрахунків з покупцями і
замовниками.
4. Складність відображення розрахунків з покупцями і замовниками, які є
засновниками або учасниками компанії, у консолідованій фінансовій звітності.
5. Систематизація факторів, що суттєво впливають на облік розрахунків з
покупцями і замовниками.
6. Облік та розподіл, витрат пов‘язаних з операціями розрахунків з
покупцями та замовниками.
7. Відсутній єдиний підхід до відображення в обліку та розрахунку знижок,
як у покупця, так і в продавця.
Підприємство
На митній
території України
Експортні
операції
Реалізація товарів, робіт, послуг

Відвантаження
(Д-т рах. 36,
К-т рах. 70)

Договір купівліпродажу

Покупці –юридичні особи

Предмет
Ціна
Форма розрахунків
Відповідальність

Платник ПДВ
Неплатник ПДВ

Рис. 1. Загальна схема бухгалтерського обліку розрахунків
з покупцями і замовниками
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З подальшого дослідження потребують питання виділення етапів продажу,
коригування ціни реалізації для цілей бухгалтерського обліку [7]. Тому
вважаємо, що для вирішення існуючих проблем обліку операцій по розрахунках
з покупцями та замовниками необхідно їх розглядати системно та вирішувати
комплексно з урахуванням галузевих особливостей, що повинно мати
відображення в обліковій політиці підприємства, в якій на сьогодні інформація
щодо розрахунків з покупцями та замовниками формується лише в частині
документування таких операцій. Достовірність представлення такої інформації
у фінансовій звітності користувачам залежить від деталізації та правильності
обраних елементів облікової політики підприємства.
Таким чином можна зробити висновки, що потреба в проведенні
розрахунків з покупцями та замовниками виникає у кожного підприємства –
суб‘єкта ринкової економіки. Покупці підприємства – це комерційні партнери
підприємства, фірми, компанії чи індивідуальні підприємці, які купують товари
чи вироби, отримують послуги. У процесі діяльності підприємство не завжди
здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами
одночасно з передачею майна, виконанням робіт, надання послуг тощо. У
зв‘язку із цим у нього виникає дебіторська заборгованість.
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УДК 657.471.66(045)
О.М. Кузьма
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ
ВІДВАНТАЖЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
В статті розглянуто особливості обліку готової продукції, її класифікацію та
оцінку. Обґрунтовано необхідність розмежування витрат на збут, , а також
виведення підприємства на новий ринок збуту продукції. Запропоновано
використання

електронного

документообігу,

що

надасть

можливість

всебічного контролю за рухом готової продукції від моменту її виготовлення
до реалізації.
Ключові слова: виробництво, готова продукція, облікова ціна, фактична
виробнича собівартість, процес збуту, автоматизація обліку.
Постановка проблеми. До реалізації готової продукції включається
відвантажена і відпущена продукція, незалежно від того чи зарахований платіж
на розрахунковий рахунок підприємства чи ні. Виробництво готової продукції,
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відвантаження і реалізації її та отримання доходів в умовах конкуренції є
центральними проблемами функціонування підприємства. Ринкові відносини
вимагають швидкої окупності витрат та оперативного реагування на зміни
споживчого попиту. Невиконання плану реалізації викликає уповільнення
договірних зобов’язань перед покупцями, затримує платежі, погіршує
фінансове становище. На збут продукції впливають такі ключові фактори
економічної ситуації, як: міжнародні, політичні, соціальні, технічні, юридичні,
особливості зовнішнього оточення організації. Бухгалтерський облік готової
продукції повинен забезпечити дані не лише про обсяг продукції та доходи від
їх реалізації, а й про асортимент продукції, обсяги продажу, ціни,
продуктивність праці, собівартість, витрати на збут та інші [2].
Мета дослідження. Метою статті є розгляд і дослідження обліку
відвантаження і реалізації готової продукції, які існують за економічних умов
сьогодення і потребують врегулювання. У статті подано пропозиції щодо
вдосконалення процедур обліку відвантаження і реалізації готової продукції.
Аналіз досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з обліком реалізації
готової продукції висвітлювали вітчизняні й зарубіжні вчені та економісти.
Найбільш ґрунтовно проблеми обліку розглянуто в працях вітчизняних вчених:
Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, С.Ф. Голова, В.І. Єфименка, І.В. Жиглей,
М.В. Кужельного, В.Г. Линника, В.М. Мурашка, Л.К. Сук, В.Я. Савченка,
В.В. Сопко, а також зарубіжних вчених: П.С. Безруких, Д. Блейка, Б. Нідлза,
В.Ф. Палія, Ч.Т Хонгрена.
Професор М.В. Кужельний відзначає, що найефективніше виконання
функцій бухгалтерського обліку забезпечується комплексом заходів, які і
визначають раціональну організацію обліку [3].
На думку Ф.Ф. Бутинця, організація бухгалтерського обліку - це система
умов та елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної
та своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства і здійснення
контролю за раціональним використанням виробничих ресурсів і готової
продукції. Організація бухгалтерського обліку - це цілеспрямована діяльність
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керівників підприємства по створенню, постійному впорядкуванню та
удосконаленню системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення
інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів [1, с. 40].
Слід цілком погодитись з думкою Ф.Ф. Бутинця, адже метою ведення
обліку є надання повної та достовірної інформації про стан обліку для
прийняття управлінських рішень.
Виклад основного матеріалу. Основними задачами бухгалтерського обліку
відвантаження і реалізації готової продукції є: своєчасне оформлення
відповідними документами готової продукції, випущеної з виробництва;
забезпечення контролю за її зберігання на складах підприємства; своєчасне
відображення операцій з відвантаження і реалізації продукції і розрахунків з
покупцями; забезпечення контролю за використанням плану випуску і
реалізації продукції; створення юридичного відділу для контролю за веденням
розрахунків із замовниками; впровадження електронного документообігу для
можливості реалізації продукції через мережу інтернет [4].
Готова продукція – це продукція (виріб, напівфабрикат, послуга), що
повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії
технічного випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами
договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам, та не
потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад [1].
У процесі організації обліку готової продукції важливу роль відіграє її
класифікація. Готову продукцію групують за формою, ступенем готовності та
технологічною складністю (рисунок 1) [2].
Готова продукція у процесі господарської діяльності підприємства,
зокрема, операційного циклу, проходить такі основні стадії:
а) випуск продукції з виробництва і здача її на склади або в експедицію;
б) зберігання продукції на складах підприємства;
в) відпуск продукції за місцем і відправка (відвантаження);
г) відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту
продукції (наприклад, тара власного виробництва) та ін.;
д) реалізація продукції (рисунок 2) [1].
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Методологічні засади формування інформації про готову продукцію у
бухгалтерському обліку та розкриття її у фінансовій звітності визначаються
П(С)БО 9 «Запаси». Відповідно до облікової політики підприємства, готова
продукція, що надійшла на склад, враховується в грошовому виразі за
фактичною виробничою собівартістю, що складається із суми витрат на її
виробництво з урахуванням розподілених загальновиробничих витрат.
Класифікація готової продукції
Готова продукція, що має форму уречевлену
форму
За формою

Готова продукція, що має форму результату
роботи або послуги

Готова продукція

За ступенем
готовності

Напівфабрикати
Незавершене виробництво
За конструкторською
технологічною складністю

Проста
Складна
(основна, побічна, супутня)

Рис. 1. Класифікація готової продукції
Одним із основних завдань обліку готової продукції є приведення різної
продукції промисловості до єдиного виразу: вартісний показник дає можливість
зробити підсумок різної продукції як одиничних виробничих одиниць, так і
промисловості і цілому. В отриманні єдиного підсумку по різних видах
продукції і полягає основне завдання оцінки продукції [4].
Процес формування в бухгалтерському обліку інформації про готову
продукцію, як і про інші об’єкти обліку, починається зі складання первинних
документів. На підприємстві випуск продукції з виробництва та передача її на
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склад оформлюється накладними, відомостями, приймально-здавальними
документами, актами приймання, в яких вказується: дата, шифр цеху і складу,
найменування продукції, номенклатурний номер, одиниця виміру, кількість,
ціна за одиницю. Вони випускаються в двох примірниках, один з яких
призначений для здавальника, а інший залишається на складі.
Виробництво продукції (дебет рахунку 23 «Виробництво»)

Надходження готової продукції
(дебет рахунку 26 «Готова продукція»)

Залишки готової продукції на складах
(дебет рахунку 26 «Готова продукція»)
На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду
Випуск (відвантаження)
готової продукції

Залишки відвантаженої
продукції на початок
звітного періоду

Залишки відвантаженої
продукції на кінець
звітного періоду

Реалізація продукції (кредит рахунка №26)

Рис. 2. Взаємозв’язок між виробництвом, залишками і
реалізацією готової продукції
Кількість продукції, що оприбутковується на склад підраховується
щоденно.
На складі готова продукція обліковується в кількісному виразі за її видами
на картках або в книгах складського обліку. В картці або книзі визначається
назва продукції, її номенклатурний номер, одиниця виміру, розмір, марка, ціна
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за одиницю. Рух первинних документів з обліку готової продукції наведено на
рисунку 3 [1].
На підставах здавальних накладних, що виписуються у двох примірниках,
складається Відомість випуску готової продукції за звітний місяць, у якій
випущена з виробництва продукція групується по видах (номенклатурних
номерах) і відображається в двох оцінках: за обліковими цінами (як правило, за
плановою собівартістю) і за фактичною собівартістю (яка визначається
наприкінці місяця після складання звітної калькуляції).
Готова
продукція
ЦЕХ

Готова
продукція

Технічний
контроль

Картка складського обліку.
На кожний
номенклатурний номер

Приймально-здавальна накладна
На Накладній ставиться підпис
покупця
або
іншої
уповноваженої
особи.
Товарно-транспортна накладна
виписується як правило в 6
примірниках:
– покупцеві,
– клієнтові,
– водію,
– перепустка для охорони,
– залишається на заводі,
– під реєстрацію.
Рахунки-фактури
на
відвантажену
продукцію
направляються покупцям, а їх
копії залишаються в бухгалтерії
підприємства постачальника.
В рахунках-фактури вказуються:
найменування
вантажоотримувача
та
відправника, їх адреса, номер
угоди, найменування банку та
його реквізити, сума рахункафактури, дата відвантаження та
інша необхідна інформація

СКЛАД

Накладна

Відвантаження
готової продукції
ПОКУПЕЦЬ

Рахунок-фактура
На основі Накладної та інших первинних
документів виписується Рахунок-фактура
БУХГАЛТЕРІЯ
У бухгалтерії на основі первинних
документів по прибутку та видатку ведуть
накопичувальні відомості випуску готової
продукції в натуральному та вартісному
виразі
та
накопичувальну
відомість
відвантаженої продукції

Рис. 3. Рух первинних документів з обліку готової продукції та її
реалізації
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Шляхом порівняння цих показників між собою визначаються відхиленням
між плановою і фактичною собівартістю (економію, перевитрати) як по
окремих видах продукції, так і в цілому. Ці дані використовуються для
контролю за виконання плану по собівартості продукції.
Дані Відомості випуску готової продукції з виробництва служать
підставою для її оприбуткування.
Синтетичний облік наявності і руху готової продукції за фактичною
виробничою собівартістю ведеться на активному рахунку 26 «Готова
продукція». При оприбуткуванні випущеної з виробництва готової продукції в
бухгалтерському обліку роблять запис: дебет рахунку 26 «Готова продукція» і
кредит рахунка 23 «Виробництво».
Виконані і здані згідно Актів замовникам роботи (надані послуги) за
фактичною

виробничою

собівартістю

списуються

із

кредиту

рахунка

23 «Виробництва» на дебет рахунка 903 «Собівартість реалізованих робіт».
На підприємстві на кожний вид продукції складається виробничий акт,
який використовується для складання накопиченої відомості за місяць.
Накопичувальна відомість потрібна для подальшого обліку готової продукції в
бухгалтерії в натуральному та вартісному виражені, яка заповнюється на
підставі первинних документів протягом місяця.
Документи на готову продукцію щодня надходять до бухгалтерії, яка веде
кількісно-натуральний облік випущеної продукції за її видами. Наприкінці
місяця загальну кількість випущеної продукції оцінюють за прийнятими в
обліку цінами підприємства і фактичною собівартістю. За даними відомості
випуску готової продукції визначають результат роботи підприємства у процесі
виробництва.
Заключним етапом кругообігу готової продукції підприємства є реалізація
(продаж) виробленої продукції, яка здійснюється відповідно до договорів про
поставку.

Від

їх

виконання

залежить

кінцеві

результати

діяльності

підприємства – прибуток чи збиток і його розподіл. Саме завдяки реалізації
продукції

у

підприємства

створюється
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можливість

відновити

цикл

виробництва, використовуючи дохід від реалізації продукції для придбання
нових виробничих запасів (предметів праці), для оплати праці працівників,
розрахунків з постачальниками, бюджетом по податках і інших платежів,
органами соціального і пенсійного страхування, банкам по кредитах і ін..
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», для визначення фінансового результату звітного періоду
необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені
для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення,
незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
При визначенні обсягу реалізації методом нарахування датою реалізації
вважається дата передачі права власності покупцем на продукцію (роботи,
послуги) відповідно до базисних умов постачання, визначеними суб’єктами
підприємницької діяльності, незалежно від термінів здійснення платежів.
Дохід, отриманий від продажу готової продукції, відображається в
бухгалтерському обліку на субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової
продукції». За кредитом даного субрахунку відображається збільшення
(одержання) доходу, за дебетом – належна сума непрямих податків, податку на
додану вартість та інших, передбачених законодавством та списання у порядку
закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».
Для узагальнення інформації про виробничу собівартість реалізованої
готової продукції, то для її відображення в обліку підприємства застосовується
субрахунок 901 «Собівартість реалізованої готової продукції», за дебетом якого
відображається собівартість реалізованої готової продукції, за кредитом –
списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові
результати».
Технологія автоматизації бухгалтерського обліку готової продукції та
процесу її реалізації своїми процесами аналогічна до звичайного «паперового»
обліку. Кожен комп’ютерний бухгалтерський компонент має зв’язки із
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синтетичними

та

аналітичними

документами-підставами,

іншими

рахунками
реєстрами

обліку

готової

продукції,

господарських

операцій.

Основними загальними реквізитами комп’ютерних бухгалтерських реєстрів є:
дата, код проведення, заповнені строки, сума проведень, номер синтетичного
рахунку з дебету, його аналітичні рахунки, номер синтетичного рахунку з
кредиту, його аналітичні рахунки.
Відмінності між журнально-ордерною й автоматизованою обліковими
формами полягають у послідовності виконання операцій і збереження даних.
Найбільша кількість помилок в обліку готової продукції при «паперовій» формі
виникає на етапі перенесення даних з одного первинного документа до іншого,
а також при складанні різноманітних довідок і звітів [2].
Програмне забезпечення, встановлене та налаштоване на персональних
комп’ютерах персоналу на підприємстві надає великі можливості щодо
обробки, зберігання й надання інформації про готову продукцію, при цьому
зростають вимоги щодо рівня кваліфікації працівників, необхідності підготовки
фахівців із знанням комп’ютерної техніки.
Висновок. Виходячи з вище наведеного, маємо змогу дійти до висновку
про те, що підприємства повинні надавати детальний зміст змінних та
постійних загальновиробничих витрат з метою полегшення прийняття
управлінських рішень щодо відображення цих витрат в обліку.
На нашу думку, доцільно відображати інформацію про зміни у формуванні
собівартості в бухгалтерському обліку з метою більш точного віднесення
витрат до її складу і всебічного контролю за процесом виробництва
продукції.
Одночасно, з метою підвищення ефективності виробництва підприємства
важливим є ведення управлінського обліку. Для цього необхідно, насамперед,
визначити номенклатуру витрат для планування й обліку конкретного цеху,
ділянки; розробити методику підрахунку й оцінки залишків незавершеного
виробництва, а також порядок визначення результатів діяльності.
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Отож, сьогодні однією з складових ефективності обліку наявності та руху
готової продукції є високий рівень використання облікової інформації для
оцінки якісних та кількісних характеристик готової продукції.
Вирішення вище зазначених проблем дозволить удосконалити облік
готової продукції та її собівартості, підвищити ефективність виробництва, і тим
самим, підтримати конкурентоспроможність виробленої продукції, нарощуючи
економічний потенціал підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуті проблемні питання організації обліку поточних
зобов’язань. Досліджено склад та структуру поточних зобов’язань з метою
узагальнення даних у фінансовій звітності підприємства.
Ключові слова: поточні зобов’язання, борг, первині документи, позиковий
капітал, фінансова звітність.
Постановка проблеми. В процесі господарської діяльності підприємств
активізуються їхні економічні взаємовідносини з іншими суб’єктами ринку, в
тому числі фізичними особами та державними органами, які зумовлюють
виникнення поточних зобов’язань.
Будучи джерелом формування та фінансування активів, останні виконують
важливу роль у господарській діяльності підприємств. Здійснюючи суттєвий
вплив на фінансову стійкість і платоспроможність суб’єктів господарювання,
поточні зобов’язання з огляду на динамічний характер потребують ефективного
управління грошовими потоками, контролю за фактичним станом розрахунків.
Це уможливлюється на основі достовірної, якісної та адекватної інформації про
заборгованість, яка формується в системі бухгалтерського обліку.
Мета дослідження. Ціллю написання статті є розгляд і дослідження обліку
поточних зобов’язань, які виникають у підприємства за сучасних економічних
умов та потребують державного регулювання.
Структурна перебудова української економіки та новітні досягнення в
галузі бухгалтерського обліку обумовили необхідність перегляду організації
бухгалтерського обліку, методики відбиття господарських операцій, обсяг і
зміст фінансової звітності. Перехід до ринкової економіки, корінні зміни
виробничих відносин у всіх сферах господарювання, прагнення до пожвавлення
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внутрішнього інвестиційного клімату, інтеграція України у світову економіку й
залучення

іноземних

інвестицій

викликає

необхідність

перебудови

методологічних, методичних й організаційних принципів і методів ведення
бухгалтерського обліку й звітності відповідно до міжнародної практики.
Аналіз досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з обліком поточних
зобов’язань досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, економісти та
практики. Найбільш ґрунтовно проблеми обліку поточних зобов’язань розкрито
у працях вітчизняних вчених, зокрема: С.Ф. Голова, В.І. Єфименка,
М.В. Кужельного, В.Г. Линника, В.М. Мурашка, Л.К. Сук, В.Я. Савченка,
В.В. Сопко, а також зарубіжних, серед яких: Д. Блейк, Б. Нідлз, В.Ф. Палій.
Виклад

основного

матеріалу.

Під

час

здійснення

діяльності

підприємствами, їх ефективна робота в ринкових умовах залежить від
знаходження резервів залучення і доцільного використання фінансових
ресурсів, які надходять як із зовнішніх, так із внутрішніх джерел фінансування.
Основним видом таких ресурсів є зобов’язання, а тому саме рівень
управління впливає на такий показник діяльності підприємства як збільшення
величини капіталу за умови мінімізації його вартості.
Як джерело формування капіталу, зобов’язання, в тому числі й поточні, є
однією із стратегічних цілей управління та важливим об’єктом обліку.
Сучасні підприємства весь час взаємодіють з різними суб’єктами
ринкового середовища. У цьому процесі між підприємствами виникає
взаємозв’язок у вигляді поточних зобов’язань перед постачальником – за
отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг; покупцем – за
отримання авансового платежу; банком – за отримання від нього кредиту;
робітниками – за нарахування їм заробітної плати тощо.
З точки зору бухгалтерського обліку суму поточних зобов’язань вважають
позиковим капіталом.
Правильно організований облік поточних зобов’язань, своєчасність,
повнота і правильність здійснення забезпечить оптимізацію структури капіталу,
гармонізацію

фінансових

потоків,

підприємств.
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покращить

результати

діяльності

Для точного ведення бухгалтерського обліку розрахунків по поточних
зобов’язаннях працівники бухгалтерії повинні вивчати нормативно-правову
інформацію, постійно стежити за змінами у законодавстві. Для чіткої
організації обліку поточних зобов’язань працівникам потрібно орієнтуватися на
чинні законодавчо – нормативні акти України.
Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність» підприємства обирають форму організації бухгалтерського обліку з
елементами комп’ютерної обробки за допомогою прикладної програми. За
законність

ведення

виробничої

діяльності

на

підприємствах

несе

відповідальність її директор.
Основним документом, що регулює організацію обліку поточних
зобов’язань на підприємстві є Наказ про організацію бухгалтерського обліку та
облікову політику.
Досліджуючи питання організації обліку поточних зобов’язань, виявлено,
що досконало сформована система документування господарських операцій
відіграє важливу роль для діяльності підприємства. Кожна господарська
операція повинна підтверджуватись відповідним первинним документом.
Розглядаючи операції, які належать до поточних зобов’язань потрібно
звернути увагу на придбання товарів підприємством. Постачання товарів
здійснюється
підприємством

працівником
–

підприємства

постачальником.

У

–

довіреною

першому

особою,

випадку

так

і

представник

підприємства – покупця на складі постачальника пред’являє довіреність та
документ, що засвідчує його особу. Довіреність завіряється підписом керівника
та бухгалтера, печаткою підприємства, а довірена особа ставить свій підпис.
Довіреність належить до бланків суворої звітності.
Відпускаючи товарно-матеріальні цінності зі складу, постачальник
виписує накладну, у якій зазначається номер довіреності, дата її видачі,
найменування товару та його кількість. Якщо постачальник є платником ПДВ,
він виписує покупцю ще й податкову накладну. Після відпуску товарів
довіреність та другий примірник накладної передається в бухгалтерію
постачальника.
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Для розрахунків з постачальником за одержані товарно-матеріальні
цінності покупець використовує платіжне доручення. Коли оплата здійснюється
за допомогою чеків, схема розрахунків має дещо іншу форму. Після укладення
договору поставки, для відпуску товарів використовують такі документи:
накладні на відпуск ТМЦ, рахунок-фактура, платіжне доручення, податкова
накладна, інші платіжні та розрахункові документи. Якщо оплату товару
проводять готівкою через підзвітну особу, заповнюють видатковий касовий
ордер на видачу коштів та авансовий звіт про використання коштів. При
одержані товарів у підприємстві оформлюються акт про приймання матеріалів,
прибутковий касовий ордер.
Успішне ведення обліку поточних зобов’язань на підприємстві великого
мірою залежить від його належної організації. З метою отримання достовірної
фінансової звітності та забезпечення необхідною інформацією про поточні
зобов'язання

підприємства

усіх

зацікавлених

користувачів,

необхідно

визначити основні положення його ефективної організації та встановити
порядок відображення в обліку поточних зобов’язань.
Перш за все, організація бухгалтерського обліку поточних зобов’язань
повинна забезпечувати:

документування розрахунків; своєчасне та повне

відображення даних первинного обліку в регістрах бухгалтерського обліку, яке
б забезпечувало високу аналітичність для ефективного управління поточною
заборгованістю у мінливих ринкових умовах; правдиве та неупереджене
відображення інформації звітності та примітках до неї.
Незаперечним є той факт, що організація обліку зобов’язань на
підприємстві має важливе і неоціненне значення. Вона повинна забезпечувати
постійний контроль за дотриманням строків оплати рахунків постачальників
сировини та матеріалів, необхідних для виробництва, своєчасність розрахунків
з бюджетом, органами соціального страхування, працівниками з оплати праці,
погашення позик та відсотків за ними тощо.
Несвоєчасна оплата боргів та виникнення прострочених зобов'язань
призводить до залучення в оборот коштів, що належать іншим підприємствам
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та бюджету. А відтак це може призвести до накладення фінансових санкцій на
підприємство, так і можливість застосування адміністративних та кримінальних
покарань головного бухгалтера і керівника. Ефективна організація обліку
зобов’язань потребує чіткого і неухильного дотримання фінансової дисципліни
в частині своєчасності оплати боргових зобов’язань що виникають в процесі
господарської

діяльності

та

недопущення

виникнення

прострочених

зобов’язань, що може призвести до додаткових витрат у майбутньому (сплата
пені, штрафних санкцій) [2].
Отже, раціонально організований бухгалтерський облік зобов'язань на
підприємстві сприятиме виявленню найбільш ефективних форм та вигідних
умов залучення кредитних ресурсів, забезпеченню повноти та своєчасності
розрахунків за короткостроковими зобов'язаннями підприємства та здійснення
заходів щодо зменшення розміру заборгованості перед кредиторами.
При здійсненні бухгалтерського обліку поточних зобов’язань вітчизняні
підприємства використовують значний обсяг фактографічної інформації.
Інформація, що міститься в первинних документах при обліку поточних
зобов’язань, систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного обліку
бухгалтерії підприємства шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних
рахунках бухгалтерського обліку [3].
Первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній
формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи
розпорядження та дозволи керівника на їх проведення [1].
Первинні документи на підприємстві складаються у момент здійснення
господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її
завершення. Для контролю та впорядкування обробки інформації на основі
первинних документів складаються зведені облікові регістри.
Початковим етапом бухгалтерського обліку на підприємстві є суцільне
документування всіх господарських операцій. Наступним етапом обліку є:
реєстрація

відомостей,

відображених

у

первинних

документах,

у

застосовуваних регістрах бухгалтерського обліку; складання фінансової
390

звітності; використання даних бухгалтерських регістрів для одержання іншої
інформації, яка необхідна для внутрішніх і зовнішніх користувачів.
Для кожного виду документів, що заповнюються на підприємстві,
розробляється особлива схема документообігу

у формі графіка руху

документів, який функціонує на даному підприємстві.
Висновки. З усього вище викладеного можна зробити такі висновки.
Бухгалтерський облік на усіх підприємствах повинен вестися від дня реєстрації
підприємств до дня їх ліквідації. Обліковий процес підприємства є невід’ємною
частиною його діяльності, оскільки він документально підтверджує здійснення
господарських операцій. Відповідальність за організацію бухгалтерського
обліку на ТОВ «Котюжани зерно» несе головний бухгалтер. Для точного та
своєчасного ведення обліку поточних зобов’язань необхідно систематизувати
та вдосконалити організацію бухгалтерського обліку на даному підприємстві.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА
ЗАМОВНИКАМИ
У статті наведено теоретичне узагальнення та запропоновано вирішення
науково-практичного завдання, що виявляється у дослідженні і розробці
391

науково-методичних

підходів

щодо

удосконалення

організації

обліку

розрахунків з покупцями та замовниками промислових підприємств.
Ключові слова: облік, розрахунки з покупцями та замовниками, дебіторська
заборгованість.
Актуальність теми. Організація розрахунків з покупцями має велике
значення, так як здійснює безпосередній вплив на зменшення кредиторської
заборгованості. В умовах приведення національної економічної системи
України у відповідність з вимогами ринкової економіки і міжнародними
стандартами сучасний стан економіки

характеризується необґрунтованими

політичними подіями, некерованими інфляційними процесами, нестабільністю
суспільних зв’язків та іншими несприятливими для розвитку економіки
чинниками. Результатом впливу несприятливих чинників є зниження ділової
активності підприємств, їхня низька платоспроможність, яка здебільшого
призводить до кризового стану господарюючих суб’єктів.
Питання купівлі, продажу товарів та розрахунків з покупцями і
замовниками за передані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані
послуги підприємств будь-яких форм власності, були і залишаються донині
одними з найбільш актуальних, незалежно від суспільно-політичного ладу, що
функціонує в окремо узятій країні і всьому світовому співтоваристві в цілому,
тому що розрахунки між підприємствами і організаціями є однією з необхідних
ланок розширеного відтворення, від якого залежить не тільки кінцеві
результати підприємств.
Постановка

завдання.

Сучасні

умови

господарювання

вимагають

удосконалення цілого ряду облікових проблем, зокрема, це є теоретичні і
методичні аспекти класифікації та відображення заборгованості в системі
рахунків бухгалтерського обліку; невизначеність обліку простроченої і
безнадійної заборгованості та її рефінансування; аналіз заборгованості та
автоматизація бухгалтерського обліку взаєморозрахунків.
Метою статті є обґрунтування теоретичних аспектів порядку ведення
бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками, а також
392

розробка пропозицій щодо удосконалення ведення обліку дебіторської
заборгованості на промислових підприємствах.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми обліку розрахунків з
покупцями та замовниками знайшли висвітлення у працях таких українських
науковців, як Бутинець Ф.Ф., Булкат Г., Нашкерська Г.,Сливка Я.В., Білик
М.Д., Кужель О., Левкина Л., Лишиленко О.В. та ін. Проте ряд питань досі
залишаються недостатньо вивченими, що зумовило актуальність даного
дослідження.
Виклад

основного

матеріалу.

В

процесі

фінансово-господарської

діяльності підприємство здійснює розрахунки зі своїми контрагентами,
бюджетом,

податковими

органами.

Відповідно,

дослідження

проблем

бухгалтерського обліку з покупцями і замовниками зосереджується на змінах у
законодавстві щодо наближення П(с)БО до МСФЗ, підвищення рівня
автоматизації та комп’ютеризації бухгалтерського обліку. В той же час
проблемними залишаються питання особливостей обліку розрахунків з
покупцями і замовниками, що виникають в практиці вітчизняних підприємств,
коли використання загальних правил обліку з покупцями та замовниками
недостатньо, зокрема відсутні методичні рекомендації відображення операцій з
афілійованими покупцями та замовниками, невизначеним залишається облік
знижок.
Дебіторська заборгованість з покупцями та замовниками виникає при
реалізації підприємством товарів (робіт, послуг) на умовах відстрочки платежу.
Звичайно надання покупцям комерційного кредиту наражає на ризик
неповернення дебітором боргу. Однак, кредитування споживачів значно
збільшує обсяги продажу, що спонукає підприємство продавати продукцію на
умовах відстрочки. Рівень дебіторської заборгованості визначається багатьма
чинниками, а саме: вид продукції, місткість ринку певною продукцією, умови
договору, прийнята на підприємстві система розрахунків тощо.[7]
Вітчизняні економісти сутність дебіторської заборгованості визначають
неоднаково. Деякі з них, зокрема, Нашкерська Г. дотримуються точки зору
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західних економістів і стверджує, що вона являє собою зобов’язання перед
підприємством лише покупців за отримані товари, роботи, послуги. Також
розглядають дебіторську заборгованість дещо ширше, а саме – як борги перед
підприємством юридичних та фізичних осіб [4]. Багато аспектність цієї
проблеми спричинили широке її обговорення серед

дослідників. Зокрема,

Кулаковська Л.П., зазначає: «…У більшості країн світу використовують метод
нарахування (поставки), тобто реалізацію відображають по відвантаженій
продукції. І це правильно, бо касовий метод викривляє фактичний стан справ»
[9]. Л. Левкина: «…Дебіторська заборгованість, пов’язана з реалізацією
продукції, робіт, послуг поділяється на:
- дебіторська заборгованість за продукцію, роботи, послуги;
- векселі, одержані в забезпечення дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, послуги» [10].
Згідно

П(С)БО

10

«Дебіторська

заборгованість»

розуміють

під

дебіторською заборгованістю «суму заборгованості дебіторів підприємства на
певну дату»[1].
У сучасній економічній практиці під дебіторською заборгованістю слід
розуміти активи, контрольовані підприємством у результаті минулих подій,
використання яких приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.
Тобто зміст, місце і роль дебіторської заборгованості розглядають в
прикладному аспекті – як складовий елемент активів, що формується в
ринковому

механізмі

на

основі

договорів

поставки

або

продажу.

Дебіторська заборгованість є одним з найбільших спірних явищ в економіці
України.

Велика

сума

заборгованості,

яка

існує

між

українськими

підприємствами, призводить до сумнівно відомої кризи неплатежів. Криза
неплатежів призводить до гальмування розвитку ринків, на яких працюють
підприємства, платіжна криза є значною проблемою у національній економіці в
цілому.
Саме тому важливим питанням при побудові алгоритму управління
дебіторською заборгованістю є класифікація дебіторської заборгованості, яку
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покладено

в

основу

його

функціонування.

Традиційна

класифікація

дебіторської заборгованості передбачає її розподіл за правовим критерієм на
строкову або прострочену. Для даного алгоритму пропонуємо здійснювати
класифікацію дебіторської заборгованості за критерієм її стягнення, тобто за
можливістю її вчасного повернення підприємству: строкова чи прострочена,
безнадійна

та

сумнівна.

Умовою

достовірної

оцінки

дебіторської

заборгованості є договір, у якому конкретно визначено ціну за одиницю
відвантаженої

продукції,

а

також

відвантажувальні

документи,

що

підтверджують факт отримання покупцем певної кількості продукції за
договірною ціною на зафіксовану суму. Якщо дебіторська заборгованість
виникла внаслідок виконання робіт або надання послуг, підставою для її оцінки
служать також договори підряду, акти приймання-здачі виконаних робіт і
послуг. Відвантажені товари, виконані роботи і послуги можуть бути оплачені
векселями, які до їх погашення також облічуються в сумі дебіторської
заборгованості.

Достовірність

оцінки

дебіторської

заборгованості

підтверджується сумою належно оформлених векселів, а також умовами
договорів купівлі-продажу або підряду. З наведеного випливає, що відображати
в Балансі та інших формах звітності підприємства дебіторську заборгованість
належить лише в тому разі, коли існує імовірність її погашення, внаслідок чого
підприємство отримає економічну вигоду, і якщо при цьому вона може бути
достовірно оцінена. Розрізняють поточну і довгострокову дебіторську
заборгованість [11].
Також до причин погіршення розрахунків можна віднести неефективність
заходів

зі

стягнення

дебіторської

заборгованості,

які

вживаються

підприємствами, та пільгові умови надання кредитів [2]:
– чим більше надається пільг, тим нижча платіжна дисципліна дебіторів;
– стан бухгалтерського обліку, обґрунтованість проведення інвентаризації,
наявність ефективної системи внутрішньогосподарського контролю;
– якість аналізу дебіторської заборгованості та послідовність при
використанні його результатів.
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Недосконале законодавче регулювання обліку знижок у продавця і
покупця Булкат Г. пропонує відображати в обліку знижки у продавця (при
наданні знижки до реалізації товарів знижка в обліку не відображається; при
наданні знижки після реалізації товарів слід додавати виписку з документів, що
підтверджують факт надання знижки, а суму знижку відображати сторнуючими
господарськими проведеннями; при наданні знижки, в рахунок зменшення
дебіторської заборгованості, відображається як безоплатна передача товарів
покупцю на суму знижки); облік знижок у покупця (при отриманні знижки до
відображення вартості придбаних товарів в бухгалтерському обліку не
відображається; при отриманні знижки після відображення операцій з
придбання зменшується заборгованість перед постачальником та собівартість
товарів або кредиторська заборгованість та збільшуються неопераційні доходи).
При наданні знижок є обов’язковим надання уточнюючих документів, що
підтверджують

факт

отримання

знижки

з

подальшим

корегуванням

податкового кредиту та зобов’язання у покупця та продавця. З даною думкою
науковця ми погоджуємося, оскільки при наданні знижок необхідно ефективно
аналізувати заборгованість [2].
Дещо по-іншому підходить до визначення цього терміну М.Д.Білик
дебіторську заборгованість називає «боргом на користь підприємства» і
визначає як «ту чи іншу частину господарських засобів підприємства, що
вибула зі складу даного підприємства і перебуває у фактичному розпорядженні
інших підприємств, виконуючи там роль капіталу» [6].
Таким чином, економічне становище, що склалося в Україні, зумовлює
потребу у вжитті радикальних і реальних заходів, які нададуть можливість
забезпечити розрахунки на принципах оптимізації інтересів підприємствпартнерів. Крім того, проблема неплатежів за товари, роботи, послуги в Україні
пов’язана здебільшого з відсутністю майнової відповідальності покупців за
невиконання своїх договірних зобов’язань. Створення ефективної моделі обліку
дебіторської заборгованості дозволить уникнути ризиків неплатоспроможності
і зниження показників ліквідності внаслідок отримання об’єктивної та
своєчасної інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень.
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А також для прискорення терміну погашення дебіторської заборгованості
можливе лише за допомогою диверсифікації покупців продукції, суворого
планування заборгованості, оформлення угоди з покупцями комерційним
векселем з одержанням певного відсотка за відстрочення платежу та
відпускання товарів покупцям на умовах передоплати.
Висновки та пропозиції. Підводячи підсумки можна з упевненістю сказати,
що виробничо-господарська діяльність та фінансовий стан підприємств багато в
чому залежить від надходження платежів за товари, роботи та послуги від
покупців та замовників.
Дебіторська заборгованість – це частина оборотного капіталу, а також
вимоги на його отримання у вигляді готівки, матеріальних та інших ресурсів від
господарюючих суб’єктів. Наведене визначення дає уявлення про економічну
природу дебіторської заборгованості і визначає її місце в бухгалтерському
обліку. Це дозволить підвищити ефективність контролю за дебіторською
заборгованістю і окреслить суми заборгованості, за якою слід нарахувати
резерв сумнівних боргів. При наданні знижок необхідно правильно відображати
певні знижки на рахунках обліку як у покупця, так і у продавця із наданням
певних документів, а саме договору. А з метою удосконалення обліку
дебіторської заборгованості з покупцями та замовниками при її автоматизації,
пропонується здійснювати наступні заходи:
– звіряти в електронній формі взаємні вимоги та зобов’язання і знайти
найбільш раціональні способи погашення взаємної заборгованості;
– проводити взаємозаліки, поступово скорочуючи обсяги заборгованості;
– надавати знижки покупцям за скорочення термінів погашення
заборгованості, щоб спонукати їх оплатити рахунку до встановленого терміну
оплати;
– вводити штрафні санкцій за прострочення платежу;
– своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням дебіторської та
кредиторської заборгованості (значне перевищення дебіторської заборгованості
створює загрозу фінансовій стабільності підприємства і робить необхідним
залучення додаткових джерел фінансування);
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– винаходити можливості збільшення кількості замовників з метою
зменшення масштабу ризику несплати.
Отже, дебіторська заборгованість, яка виникає між підприємствами,
негативно впливає на розвиток як підприємства (може навіть привести його до
банкрутства), так і економіки країни в цілому: по-перше, спричиняє кризу
неплатежів, що зменшує оборотність грошових коштів; по-друге, завдає
значних втрат для державного бюджету у вигляді скорочення різноманітних
платежів та податків тощо.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПІДПРИЄМСТВ
У статті обґрунтовано важливість аудиту основних засобів підприємства.
Вивчено окремі теоретичні засади щодо його організації. Представлено
авторське

розуміння

розподілу

основного

етапу

аудиту

на

модулі.

Обґрунтовано значимість модульного підходу в проведенні аудиту основних
засобів підприємства.
Ключові слова: аудит, основні засоби, організація аудиту,

етапи аудиту,

господарські операції.
Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку економіки України
дуже гостро стоять питання підвищення рівня ефективності використання як
виробничого потенціалу країни в цілому, так і зростання ефективності
господарювання окремих економічних суб’єктів. Однією з основних проблем в
Україні є значний рівень фізичного зношення та морального старіння основних
засобів підприємств (рисунок 1), а це дуже важливий чинник, від якого
залежать усі техніко-економічні показники випуску продукції.
Тому необхідною умовою розвитку підприємства є аудит основних засобів,
що дозволяє не лише забезпечувати перевірку вірності відображення
інформації про основні засоби, але й визначати їх якісний стан, ефективність
використання та формувати пропозиції щодо удосконалення управління
основними засобами підприємства.
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Рис. 1. Динаміка ступеня зносу основних засобів в
Україні у 2000 – 2014рр. [2]
Формулювання цілей статті. Основною цільовою спрямованістю статті є
обґрунтування теоретичних засад, зокрема питань організації аудиту основних
засобів підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В економічній літературі
питання, пов’язані з аудитом основних засобів досліджують такі вчені
економісти, як: М.О. Колесник, О.В. Манойленко, О.А. Подолянчук,
Г.М. Химич. Враховуючи вагомі напрацювання в сфреі аудиту основних
засобів, все ж варто відзначити необхідність більш ґрунтовного дослідження
питаня організації аудиту основних засобів.
Виклад основного матеріалу. Основні засоби – це вартісна форма
існування засобів праці, які тривалий час, не змінюючи при цьому своєї
натуральної форми, багаторазово беруть участь у процесі виробництва. Вони
поступово спрацьовуються і частинами, як амортизаційні відрахування,
переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції. Їх відносять до
категорії довгострокових активів, якими підприємство володіє тривалий час із
метою реалізації своєї місії та діяльності, а не для продажу як товар.
Аудит основних засобів підприємства доцільно визначати як процес
спостереження господарських операцій щодо їх реальності, достовірності і
законності з метою формування інформації для задоволення системи
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управління. При цьому, виходячи із трактуваня мети аудиту [4], як форми
незалежного контролю, основну спрямованість аудиту основних засобів варто
визначати як підтвердження достовірності інформаційних даних щодо
основних засобів, зокрема їх кількісної, вартісної та якісної оцінки.
Основними об’єктами аудиту є господарські операції, що пов’язані з
придбанням, переміщенням та вибуттям основних засобів, а також відносини,
які виникають при цьому між підприємством і зовнішніми особами. Здійснення
аудиту руху основних засобів передбачає застосування двох його видів:
фактичного – у формі інвентаризації та документального. Беззаперечно
важливим елементом в системі процедур аудиту основних засобів підприємства
є його організація. Принцип організаційного підходу до побудови будь-якого
процесу

є

обов’язковою

умовою

для

забезпечення

його

високої

результативності та дієвості.
Організацію аудиту основних засобів підприємства можна представити як
сукупність трьох основних стадій, що є дотриманням стандартизованого
підходу в розподілі організаційного процесу контролю (рисунок 2).
Дотримання принципів послідовної організації аудиту основних засобів
передбачає конкретизацію завдань його проведення, відповідно до яких
формуються напрями аудиторської перевірки, що є підставою для розробки
плану та програми аудиту основних засобів підприємства.
Основними завданнями аудиту основних засобів є:
1) встановлення правильності документального оформлення і своєчасного
відображення в обліку операцій з основними засобами, їх надходження,
внутрішнє переміщення і вибуття;
2) перевірка правильності розрахунку,
3) своєчасного відображення зносу основних засобів;
4) перевірка доцільності проведення ремонту основних засобів, контроль
за витратами на капітальний ремонт, за правильністю їх відображення;
5) перевірка правильності відображення в обліку фінансових результатів
вибуття (в т.ч. ліквідації) основних засобів;
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6) контроль за збереженням основних засобів;
7) перевірка правильності проведення індексації основних засобів;
8) підтвердження законності і правильності відображення на рахунках
бухгалтерського обліку операцій з основними засобами;
9) встановлення своєчасності і правильності списання недоамортизованої
частини основних засобів на фінансові результати [1, с. 170].
Підготовчий етап

Дослідний
етап

Вибір об’єктів та
організаційнометодична
підготовка

Виконання
процедур аудиту
щодо оцінки стану
бухгалтерського
обліку та додержання законодавчо-нормативних
документів по операціях з основними
засобами

Етап узагальнення і
реалізація результатів
контролю

Складання робочих
документів, ознайомлення
замовника з результатами
аудиту, їх обговорення ,
розробка профілактичних
заходів щодо запобігання
недоліків у подальшому

Рис 2. Етапи процесу організації аудиту основних засобів підприємства
За організаційною ознакою загальної системи аудит прийнято поділяти
його на зовнішній та внутрішній. До проблем зовнішнього аудиту підходять з
позиції проведення аудиту з боку сертифікованих аудиторів (аудиторських
фірм) згідно з договором. Орієнтація діяльності комерційного підприємства на
отримання прибутку і ефективне використання всіх видів ресурсів засновується
на результатах такого аудиту. При цьому реалізується прийняття керівних
рішень в системі управління за допомогою функцій менеджменту, однією з
яких є функція аудиту, особливо коли мова йде про операційний, або
управлінський аудит. Розглядаючи аудит з системної позиції і, зважаючи на
значний обсяг завдань аудиту, та виходячи із попередньо виділених етапів,
доцільно облікові операції систематизувати і перевірку здійснювати за
модульним принципом (рисунок 3):
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Модуль 1
Операції з
надходження
основних засобів та
зарахування на баланс

1. Отримання основних засобів
як внесок до статутного
капіталу підприємства
2. Купівля основних засобів за
грошові кошти
3. Придбання основних засобів
шляхом будівництва, яке
здійснюється господарським
способом
4. Придбання основних засобів
на підставі угоди з підрядником
5. Безкоштовне отримання
основних засобів
6. Придбання основних засобів в
обмін на інші активи
7. Придбання основних засобів в
оперативну оренду
8. Придбання основних засобів в
довгострокову оренду

Модуль 2
Операції з
експлуатації основних
засобів (перебування
на балансі)

1. Зберігання основних
засобів матеріально
відповідальними
особами
2. Внутрішнє
переміщення
основних засобів
3. Поліпшення
основних засобів
4. Нарахування
амортизації та
відображення зносу
основних засобів
5. Операції з індексації
та переоцінки
основних засобів
6. Консервація
основних засобів

Модуль 3
Операції з вибуття
та списання з
балансу

1. Продаж основних
засобів за грошові
кошти
2. Безоплатна
передача основних
засобів
3. Обмін на інші
активи
4. Ліквідація
основних засобів
5. Передача
основних засобів в
оперативну оренду
6. Передача
основних засобів в
довгострокову
оренду

Рис. 3. Модульний підхід в організації аудиту основних засобів
підприємства
1-й модуль об’єктів аудиту – операції з надходження основних засобів;
2-й модуль об’єктів аудиту – перебування основних засобів на балансі
(зберігання і експлуатація);
3-й модуль об’єктів аудиту – операції вибуття основних засобів і списання
їх з балансу підприємства.
Такий підхід дозволить диференціювати стадії руху основних засобів з
позиції специфіки господарських операцій в межах кожного модулю.
В процесі аудиту об’єктів першого модулю встановлюється достовірність
відображення

в

бухгалтерському

обліку
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придбаних

основних

засобів,

своєчасність введення в експлуатацію, формування первісної вартості реальних
об’єктів основних засобів. В межах кожної з перелічених у модулі
господарських операцій, аудитором конкретизуються об’єкти дослідження.
Наприклад, за операціями будівництва основних засобів господарським
способом об’єктами аудиту будуть облікові записи і відповідні первині
документи щодо прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці,
інших витрат, що зумовлюють первісну вартість об’єкта будівництва.
Господарські операції третього модулю об’єктів контролю досліджуються
з позиції законності, доцільності і достовірності списання основних засобів з
балансу підприємства. Це забезпечується перевіркою відповідних первинних
документів, даних синтетичного і аналітичного обліку.
Узагальнення
використанням

і

реалізація

таких

методичних

результатів
прийомів,

аудиту
як

здійснюється

групування

з

недоліків,

документування проміжних результатів, аналітичне групування результатів
спостереження, слідчо-юридичне обґрунтування виявлених недоліків, їх
систематизоване групування, розробка пропозицій з профілактики недоліків,
прийняття керівних рішень за результатами аудиту та контроль виконання
прийнятих рішень.
Перелік робочої документації аудиту, яка прикладається до актів
аудиторської перевірки, визначає аудитор, що проводить перевірку. Головна
вимога до цієї документації – її переконливість і вагомість при доказі висновків
і пропозицій, що випливають з матеріалів перевірки. Робочі документи повинні
бути повними і детальними, щоб досвідчений аудитор, ознайомившись з ними,
міг отримати загальне уявлення про аудит. Аудит основних засобів
завершується

аналізом

ефективності

їх

використання.

Визначають

фондовіддачу, фондомісткість, коефіцієнти зносу, поновлення, придатності
основних засобів [3, с. 79 – 80].
Висновки. Аудит основних засобів підприємства – це складний процес, що
передбачає проведення трьох основних етапів, відповідно до яких доцільно
визначати модулі перевірки, що грунтуються на систематизації завдань аудиту,
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виходячи із інформаційного навантаження фінансово-господарських операцій з
основними засобами підприємства. Такий підхід дозволяє забезпечити
систематизацію всіх аудиторських процедур навколо єдиних центрів (модулів),
що дозволяє уніфікувати окремі з них і більш широко впроваджувати вибіркові
методи спостереження і контролю з метою мінімізації витрат часу аудиторів та
забезпечення ефективності аудиту.
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О.П. Маримонська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті представлено аудит дебіторської заборгованості. Встановлено мету,
завдання,

об’єкти,

джерела

інформації

та

порядок

документального

оформлення при аудиті дебіторської заборгованості.
Ключові слова: аудит, дебіторська заборгованість, поточна дебіторська
заборгованість, довгострокова дебіторська заборгованість, дебітори.
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Постановка проблеми. Питання проведення аудиту

розрахунків з

суб'єктами господарювання, а також з фізичними особами є невід'ємною
частиною діяльності кожного сучасного підприємства.
Встановлення

певних

господарських

відносин

між

суб'єктами

господарювання та іншими юридичними та фізичними особами обумовлює
виникнення дебіторської заборгованості.
У сучасних умовах ринкової економіки однією з ключових проблем
суб’єктів господарювання є зростання дебіторської заборгованості, що
обумовлене об’єктивними та суб’єктивними факторами.
Розрахунки з дебіторами пов’язані з вхідними фінансовими потоками.
Питанням організації аудиту присвячено багато ґрунтовних досліджень
провідних науковців України, зокрема: ], Алексеєнко Д. А. [2], Шевчука В. А. [3],
Казмірчук В,Кужельного М. В. [3], Кузьмінського А. М., ], Р. Адамса [5],
Дж. Робертсона [6], Делфіза Ф. Л. [7], Р. Доджа [8], Нашкерская Г., Білик М.Д.
Проте, на сьогоднішній день в Україні приділяється недостатня увага
державному та незалежному контролю за своєчасністю розрахунків. У зв’язку
з цим відповідальність учасників розрахунків є низькою, а у деяких випадках і
зовсім відсутньою , що призводить до виникнення значних сум дебіторської
заборгованості та зумовлює проблематичність її погашення.
Метою статті є вирішення проблемних питань аудиту дебіторської
заборгованості шляхом удосконалення методик бухгалтерського обліку та
внесення змін у нормативну-правову базу України.
Виклад основного матеріалу. У процесі були використанні такі методи:
аналіз , синтез, узагальнення.
Від початку формування ринкових відносин в Україні і донині існує
чимало актуальних нерозв’язаних питань, пов’язаних з обліком та аудитом
дебіторської заборгованості. Це відповідно обумовлює постійний перегляд
нормативних актів і регламентуючих документів, вироблення нових шляхів
удосконалення організації та методики обліку та аудиту дебіторської
заборгованості.
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Стан

розрахунків

з

дебіторами

на

вітчизняних

підприємствах

є

напруженим, що виявляється у значних сумах заборгованості і тривалих
термінах її погашення. Надання економічним суб’єктам повної господарської
самостійності у виборі ринків збуту продукції, постачальників і підрядників, у
пошуку джерел фінансування змушує особливу увагу приділяти розрахунками з
різними контрагентами. Організація обліку та аудиту на підприємстві будь-якої
форми власності має важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню
інформації, прозорості та достовірності даних із розрахункових операцій з
дебіторами.
Аудитом дебіторської заборгованості визначаються методологічні основи
формування бухгалтерського обліку і розкриття у фінансовій звітності
підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами
незалежно від форм власності (крім бюджетних організацій) інформації про
дебіторську заборгованість, яку аудитор повинен використати у своїй роботі.
Завдання аудиту дебіторської заборгованості:
- встановлення реальності дебіторської заборгованості та простроченої
заборгованості, за якою минув строк позовної давності;
- дослідження правильності оформлення і відображення в обліку
заборгованості за виданими авансами, пред'явленими претензіями;
- перевірка правильності списання а також достовірності відображення в
обліку дебіторської заборгованості, залежно від прийнятого методу визначення
реалізації продукції, товарів, послуг [1].
Джерелами інформації аудиту дебіторської заборгованості є:
1)

вимоги

нормативних

документів

щодо

обліку

дебіторської

заборгованості;
2) наказ про облікову політику підприємства;
3) первинні документи (рахунки-фактури, накладні, касові документи,
виписки банку тощо);
4) договори на поставку продукції, надання послуг тощо;
5) регістри синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з дебіторами;
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6) фінансова звітність і примітки до неї (Баланс ф.1. Звіт про фінансові
результати ф.2, Звіт про рух грошових коштів ф.З,

Примітки до річної

фінансової звітності ф.5);
7) відповіді на запити аудитора;
8) інформація одержана в ході аудиторської перевірки;
9) аудиторські

висновки, акти

ревізій та інші документи, що

узагальнюють результати контролю;
10) документи претензійно-позовних справ.
Дебіторську заборгованість, не пов’язану з реалізацією продукції, робіт,
послуг, складають:
• дебіторська заборгованість за виданими авансами;
• дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;
• дебіторська заборгованість з нарахованих доходів;
• дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків.
Зазначені види поточної дебіторської заборгованості (в тому числі
поточної частини довгострокової заборгованості), що не пов’язані з реалізацією
продукції, товарів, робіт, послуг, відображуються у Балансі як окремі статті.
Аудит проведення дебіторської заборгованості включає декілька етапів.
Потрібно встановити чи була в Балансі відображена заборгованість. Для цього
необхідно зіставити терміни розрахунків, які вказані в договорах та рахункахфактурі.
Для того щоб перевірити реальність заборгованості, аудитор має право
відправити листи постачальникам та покупцям для підтвердження залишку.
Під час проведення аудиторської перевірки дебіторсько заборгованості за
розрахунками, потрібно перевірити достовірність всіх даних за строками та
видами заборгованості. Для цього використовується пряме підтвердження,
вивчення контрактів договору [2].
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Під час аудиту потрібно з’ясувати, чи існують договори за проведеними
операціями з постачальниками та покупцями, чи правильно вони оформлені;
за наявності заборгованості необхідно встановити дату та причину виникнення
заборгованості, чому не проведені своєчасно розрахунки, чи немає штучної
заборгованості.
Аудитор спочатку складає программу перевірки, тобто план, якого
дотримується в ході роботи: оцінка

правильності оформлення укладених

господарських договорів; підтвердження величини заборгованостей; перевірка
правильності кореспонденції рахунків з обліку заборгованостей; перевірка
даних облікових реєстрів, та звіряння їх з розрахунками Головної книги;
необхідно установити чи подавалися штрафні санкції у разі порушень
договірних зобов’язань.
Рівень

дебіторської заборгованості аудитору слід

допомогою абсолютних

проводити за

та відносних показників, які в свою чергу

розглядаються в динаміці. Досить таки важливим є контроль за своєчасністю
погашення заборгованості дебіторами [3].
При

проведенні

аудиту

дебіторської

заборгованості

виникає

ряд

проблемних питань, яким на сьогоднішній день приділяється не дуже багато
часу, але які потребують негайного вирішення.
До проблемних варто віднести наступні:
- застосування при проведенні аудиту вітчизняних підприємств зарубіжних
методик, що, на не завжди доцільно через відсутність необхідного обсягу
вірогідної та доступної інформації щодо розрахунків з дебіторами;
- відсутність чіткої схеми деталізації та співвідношення різних видів
дебіторської заборгованості у загальній їх структурі;
-

відсутність

наукових

і

практичних

розробок

можливих

форм

бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, що забезпечило б надання
якісної бухгалтерської інформації щодо розрахунків з дебіторами зовнішнім та
внутрішнім користувачам, в тому числі і аудиторам, що значно прискорило б
процедури проведення аудиторської перевірки;
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-

особливості

відображення

в

обліку

довгострокової

дебіторської

заборгованості та оцінки поточної дебіторської заборгованості за товари,
роботи і послуги.
Висновки.

Дебіторська

заборгованість

є

невід'ємною

складовою

операційної діяльності підприємства, яка здатна активно впливати на об'єм і
структуру грошової маси, платіжного обороту, швидкість обігу коштів. Різке
збільшення дебіторської заборгованості і її частки в поточних активах може
свідчити про необачну кредитну політику підприємства стосовно покупців або
про збільшення обсягу продажів, або неплатоспроможність і банкрутство
частини покупців. З іншого боку, підприємство може скоротити відвантаження
продукції, тоді рахунки дебіторів зменшаться.
Довготривале неповернення дебіторської заборгованості викликає дефіцит
грошових ресурсів, що відповідно здатне знизити фінансову активність
підприємства.
Отже, після ознайомлення з методикою проведення аудиту дебіторської
заборгованості, можна сміливо сказати, що для проведення перевірки,
аудиторам потрібно опрацювати досить таки великі обсяги бухгалтерських
даних та інформації. Так, аудиторська перевірка потребує багато часу та
значних зусиль, але незважаючи на всі обставини, можна довести, що
дебіторська заборгованість є важливою складовою таких механізмів, як
підприємство, установа чи організація. Тому вивченню цих категорій необхідно
приділяти важливе значення, адже від прийняв тих рішень аудитора, на
сьогоднішній день, залежать перспективи розвитку, а також фінансовий стан
підприємства, установи, організації завтра.
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Л.А. Марущак
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Досліджено теоретичне значення та сутність аудиту фінансових результатів
підприємства в сучасних умовах ринку. Окреслено основні проблеми обліковоаналітичного

забезпечення

результатів

підприємницької

діяльності

підприємств, визначенні основні шляхи їх вирішення.
Ключові слова: фінансовий результат, прибуток підприємства, аудит
прибутку підприємства, дохід, методика аудиту доходу, обліково-аналітичне
забезпечення доходів, економічна безпека.
Досвід вітчизняних підприємств та зарубіжних компаній

показує, що

важливою складовою високоякісного управління є ефективна система
контролю і аудиту. Розробка дієвої методики аудиту фінансових результатів
підприємства, що включає повний обсяг інформаційних джерел, об’єктів і
оптимальних етапів перевірки, розробка моделей робочих документів аудитора
є запорукою підтвердження показників фінансової, податкової та інших видів
звітності. Розмір отриманих результатів визначає стратегію підприємства з
питань управління матеріальними ресурсами та витратами, персоналом
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підприємства,

податковою,

інвестиційною,

дивідендною

політикою

підприємства.
Постановка проблеми. Одержання прибутку, який є основною метою будьякої підприємницької діяльності, суттєво залежить від величини доходів, тому
всі підприємства прагнуть одержати якнайкращі результати за цим показником,
а це в свою чергу стає предметом аудиторських перевірок.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку та аудиту
фінансових результатів перебувають у центрі уваги багатьох відомих вчених:
Бабицька О.О., Бабіч В.В., Бардаш С.В., Бердар М.М., Берднікова Т. М.,
Вдовенко Н., Греськів Т.С., Губарик О.М., Гуцаленко Л.В., Євдокименко В. К.,
Золотарьова Н.С., Івахів Ю.О., Камінська Т.О., Кохан Т. В., Маначинська Ю.А.,
Червінська С.Л., Шумакова Т. Організація та проведення аудиту доходів та
прибутку підприємств розглядались в працях українських вчених-економістів:
Ф.Ф. Бутинець, С. Я. Зубілевич, Н.І. Дорош, Л. М. Крамаровський,
А. М. Кузьмінський, Л. П. Кулаковська, О. Ю. Редько та інших.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є
оцінка ефективності системи аудиту формування і використання фінансового
результату підприємства та виявлення шляхів її вдосконалення.
Реформування економічних відносин в Україні в напрямі ринкових
перетворень

визначило

необхідність

створення

такого

господарського

механізму, який дав би змогу підприємствам реалізувати принципи ринкових
відносин,

сприяв

підвищенню

їх

конкурентоспроможності,

забезпечив

динамічний розвиток.
На сучасному етапі з'являється дуже багато підприємств які займаються
комерційною діяльністю, але не всі з них витримують в суворих ринкових
умовах, тому що отримують недостатній рівень прибутку. І тому дуже
актуальною на сьогоднішній день стає проблема аудиту фінансових результатів
підприємства.
Головною відмінністю фінансових результатів як ціллю обкладання
податками є те, що, кожне підприємство одночасно хоче його зросту, тому що
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прибуток товариства є головним джерелом фінансування господарської
діяльності, але й при мінімізації податку на прибуток господарських суб’єктів,
підприємством хоче зменшити фінансовий результат своєї господарської
діяльності. Ці відмінності прибутку зацікавлює інтерес до нього як об'єкта
аудиту. В той же час прибуток є і якісним показником господарювання
товариств, який характеризує прибутковість господарювання підприємства.
Доходи

у

кожній

сфері

суспільного

виробництва

мають

свій

індивідуальний характер та виступають джерелом покриття матеріальних
витрат, амортизації, витрат на оплату праці, відрахувань, непрямих податків
тощо. Згідно з П(С)БО 15 «Дохід» дохід – це збільшення активу або зменшення
зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання
капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка
доходу може бути достовірно визначена [1].
Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є його
прибуток, який в загальному вигляді відображає результати господарювання,
продуктивність витрат живої та матеріалізованої праці і тому служить
важливою характеристикою ефективності роботи підприємства. Він займає
центральне місце в загальній системі вартісних інструментів і важелів
управління його економікою. Чим більше підприємство реалізує свою
продукцію, тим більше дохід отримує.
Для позитивних результатів господарювання підприємства, збільшення
стану прибутковості, зберігання та збільшення його ресурсів є потрібним
налагоджений процес управління, найбільш важливим елементом якого стає
постійний внутрішній аудит. Адміністрація товариства несе відповідальність за
проектування та фактичне впровадження середовища бухгалтерського обліку та
внутрішньогосподарського аудиту на підприємстві.
Під час проведення аудиту доходів та формування і використання
прибутку підприємств основними джерелами інформації для аудитора є:
елементи облікової політики суб'єкта господарювання з питань доходів; записи
в первинних документах з обліку доходів, на основі яких формується чистий
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прибуток підприємства; облікові документи (рахунки-фактури, товарнотранспортні накладні, договори купівлі-продажу, платіжні вимоги, платіжні
доручення, довідки бухгалтерії), які використовують для відображення в обліку
операцій з формування прибутку підприємства; акти, аудиторські висновки та
інша документація, яка була відображена в минулих періодах; звітність, що
узагальнює результати аудиту; законодавчі акти та інші нормативні документи
[2, c.176].
Завдання

аудиту

фінансових

результатів

—

встановити

повноту

відображення доходів підприємства на рахунках бухгалтерського обліку та у
фінансовій

звітності;

дотримання

встановленого

порядку

формування

фінансових результатів підприємства; відповідність визначення фінансових
результатів прийнятій на підприємстві обліковій політиці; належність усіх
відображених прибутків або збитків даному підприємству (відсутність
фіктивної реалізації або доходу філій, що функціонують на самостійному
балансі); правильність оцінки у бухгалтерському обліку доходів і витрат для
визначення фінансових результатів; дотримання законодавчо-нормативних
актів щодо обліку операцій, які привели до виникнення фінансових результатів;
дотримання підприємством обраної політики щодо визначення фінансових
результатів (при створенні резерву сумнівних боргів тощо); дотримання
підприємством межі звітного періоду.
Завдання аудиту доходів підприємств полягають в отриманні впевненості в
тому що: доходи одержані за результатом дійсних операцій у процесі звичайної
діяльності;

відображені

у

звітності

доходи

відповідають

інформації,

узагальненій на відповідних рахунках бухгалтерського обліку; доходи,
відображені на рахунках бухгалтерського обліку, підтверджені відповідними
первинними документами на відвантажену продукцію та надані послуги;
доходи відображені у відповідному періоді; доходи висвітленні в примітках до
фінансової звітності належним чином [3, с.422].
У процесі аудиторської перевірки

фінансових результатів аудитору

доцільно здійснити аналіз підприємства за такими напрямами: аналіз облікової
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політики підприємства та її доцільність; перевіряється, чи відбулись зміни в
обліковій політиці підприємства; умови визнання доходів; аналізується
методика утворення чистого прибутку підприємства; аналіз звітності та її
показників; ведення окремого обліку доходів та основної документації, на
основі якої ведеться облік доходів [2, c.177].
В процесі перевірки доходів аудитор повинен звертає увагу на:
− виконання показників фінансового плану;
− визначати відхилення фактичної суми доходів від планової і від суми
доходів відповідного періоду минулого року;
− аналізувати зміни в їх структурі та визначати їх причини;
− проводити кількісний вимір факторів, що вплинули на зміну суми
доходів;
− виявляти невикористані підприємством резерви за збільшення суми
доходів;
− оцінювати співвідношення доходів та витрат через порівняння
показників доходності та витратності;
− для порівняльного аналізу визначає динаміку відносних показників
доходності та оцінювати їх рівень по підрозділам підприємства.
Важливою проблемою обліку доходів підприємства в Україні, є проблема
повноти та своєчасності їх відображення у системі обліку. Ця проблема є
досить багатопланова, надзвичайно складна й стосується всього нашого
суспільного ладу, особливо системи влади, системи оподаткування й тіньового
сегмента економіки.
З доходів підприємства насамперед занижується виручка від реалізації
продукції (робіт, послуг), внаслідок чого значно звужується база для
оподаткування підприємств податком на додану вартість.
Максимізація прибутку та мінімізація збитків – одна з цілей діяльності
будь-якого підприємства. Тому особлива увага в ході аналізу доходів
підприємства

приділяється

виявленню

відповідно, зменшення збитку [2].
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резервів

зростання

прибутку

і,

Аудит фінансових результатів необхідно починати із з'ясування стану
достовірності даних документального забезпечення господарських операцій
щодо відображення надходження коштів та створення фінансових результатів
діяльності, доцільності збору даних в первинних документах та облікових
реєстрах, вірності здійснення бухгалтерського обліку прибутку та його
правильності щодо обраного виду господарювання, правильності його
відображення та розрахунок фінансових результатів господарювання у
фінансовій звітності підприємства, зіставленості методології фінансового
обліку та обкладання податками надходження коштів від реалізації товарів,
робіт, послуг і продукції, інших доходів від операційної діяльності,
інвестиційних доходів, фінансових доходів від капіталу підприємства, інших
надходжень, надзвичайних доходів, прибутку від господарської діяльності
тощо, що застосовуються на підприємстві. Саме від цього будуть залежати
завдання, поставлені перед аудитом.
В сформованих в Україні ринкових умовах зростає потреба в якісній,
достовірній та оперативній інформації. Управління підприємством неможливе
на

даний

час

без

використання

сучасних

інформаційних

технологій,

персональних комп’ютерів та створення на їх основі автоматизованих робочих
місць. В першу чергу це стосується обробки облікової інформації, так як саме
вона цікавить і власника підприємства, і державні служби, і потенційних
інвесторів.
Обліково-аналітична інформація формується на засадах функціонального
підходу в системі обліково-аналітичного забезпечення, яка є основною
складовою системи інформаційного забезпечення управління підприємством.
Ця система як синтез різних видів обліку та аналізу створюється з метою
забезпечення інформацією процесу прийняття управлінських рішень та
контролю за їх реалізацією, що є передумовою оптимізації управлінських
рішень і позитивно впливає на величину фінансових результатів [4, с.9].
Сьогодні однією з найголовніших складових фінансової політики
підприємства є політика максимізації прибутку. Як основна форма грошового
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накопичення прибуток займає одне з центральних місць у загальній системі
вартісних інструментів і важелів управління, є рушійною силою ринку.
Оцінка економічної безпеки підприємства базується на розрахунку
основних

показників

фінансового

стану

та

економічної

ефективності

функціонування підприємства, які характеризують забезпеченість підприємства
власними коштами, раціональність розміщення власного капіталу, а також
ефективність використання власного, обігового та сукупного капіталу,
фондовіддачу активів підприємства. Збільшення прибутку підприємства, як
основного фактора, що впливає на ефективність фінансово-економічної
діяльності підприємства позитивно впливає на забезпечення економічної
безпеки підприємства. Прибуток є одним з потенційних джерел коштів для
українських підприємств і одним з головних чинників, які впливають на
забезпечення економічної безпеки підприємства.
Отже, пpoведення внутрішнього aудиту нa пiдпpиємcтвi дoпoмoже виявити
вci недoлiки i cлaбкi мicця oблiку доходів і формування та використання
прибутку, тa вiдoбpaження pезультaтiв у бухгaлтеpcькoму oблiку i фiнaнcoвiй
звiтнocтi. Aудит зaбезпечує не тiльки пеpевipку дocтoвipнocтi iнфopмaцiї, a й
poзpoбку пpoпoзицiй зa дoпoмoгoю яких oблiк i paцioнaльне викopиcтaння
pеcуpciв дaє мoжливicть oптимiзувaти гocпoдapcьку дiяльнocтi пiдпpиємcтвa.
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О.А. Марценюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АУДИТОРСЬКА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
У даній статті розглянуто сутність аудиторської оцінки фінансового стану
підприємства, методику та проблеми здійснення аудиту фінансового стану.
Розглядається завдання фінансового стану, його особливості.
Ключові

слова:

фінансовий

стан,

аудит,

суб’єкт

господарювання,

рентабельність, платоспроможність, ліквідність, фінансові ресурси.
Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки
планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємства. Фінансовий стан
підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних
методів, прийомів та методик аналізу. Стійкий фінансовий стан підприємства
формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому
оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один, навіть
найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи
показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище
підприємства. Відповідно до його результатів підприємство позиціонує себе в
економічні системі країни, та взаємодіє з іншими економічними агентами на
ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню значення та
особливостей оцінювання фінансового стану на підприємстві присвячено ряд
праць таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: Багрова В.П., Баканова М.І.,
Бойчик І.М., Бугая В.З., Бутинця Ф.Ф., Єлейка Я.І., Івахненко В.М.,
Кандибко О.М. Коробова М.Я., Лапішко М.Л., Лахтіонової Л.А., Мних Є.В.,
Негашева

Е.В.,

Подолянської

В.О.,

Руденко

Л.В.,

Савицької

Г.В.,

Сайфуліна Р.С., Салига С.Я., Самовженко Т.С., Селезньової С.Н. Чупіса А.В.,
Шеремета А.Д., Яріш О.В. та інші.
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Мета статті полягає в визначенні поняття «фінансовий стан підприємства»,
в розгляданні економічної сутності аналізу та оцінки фінансового стану
підприємства.
Виклад основного матеріалу. Фінансовий стан підприємства - це одна з
найважливіших характеристик результатів діяльності кожного підприємства,
що визначається взаємодією всіх складових фінансових відносин підприємства,
сукупністю усіх виробничо-господарських факторів [4].
Завданням аудиту фінансового стану, що ставляться перед аудитором є:
1. Оцінка динаміки показників формування прибутку, обґрунтованості
фактичної величини утворення прибутку.
2. Виявлення і вплив різних факторів на величину прибутку.
3. Оцінка можливих резервів подальшого зростання прибутку на основі
оптимізації витрат виробництва.
Аудит фінансових результатів має підтвердити реальність інформації про
активи і пасиви підприємства. При цьому аудитору додатково потрібно
здійснити такі процедури:
⎯ознайомитися з принципами, прийомами і методами бухгалтерського
фінансового обліку і способами їх застосування на підприємстві;
⎯простежити, яким чином клієнт збирає інформацію для введення у
фінансовий звіт;
⎯упевнитися,

що

фінансові

звіти

складені

відповідно

до

загальноприйнятих принципів ведення бухгалтерського фінансового обліку;
⎯з'ясувати, який існує зв'язок між сальдо рахунків і який вплив на
результати мають відхилення .
Аудит фінансового стану підприємства доречно проводити за певними
групами економічних показників, які дають уявлення про загальну оцінку
фінансового стану підприємства, рівень прибутковості його діяльності,
платоспроможності, ліквідності, фінансової незалежності, ділової активності
тощо (залежно від цілей аналізу). Оцінка фінансового стану - невід’ємна
частина економічного аналізу діяльності підприємства, без якого неможливе
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раціональне ведення господарства будь-якого суб’єкта господарювання.
Безпосередній вплив на фінансовий стан підприємства мають показники:
•

стану активів — відображають можливість підприємства здійснювати

стабільну господарську діяльність. Згідно з цим досліджуються придатність,
знос, надходження і вибуття основних засобів; зміни активів та джерел їх
формування в динаміці і структурі; координація між окремими елементами
активів; рівень сумнівних боргів тощо;
•

платоспроможності

—

визначають

забезпеченість

поточних

зобов’язань підприємства об’єктами платіжних засобів, розміщених в активах.
Дана

підсистема

передбачає

вивчення

показників

щодо

рівня

платоспроможності та забезпечення розрахунків за зобов’язаннями;
•

фінансової стійкості — характеризують рівень самофінансування і

залежності підприємств від зовнішніх залучених фінансових ресурсів для
формування активів. Це одна з найбільших підсистем, яка показує ефективність
структури фінансових ресурсів, достатність та збалансовану зміну власного
капіталу;
•

ділової активності — характеризують результативність використання

ресурсів та обсяги господарської діяльності. Ця підсистема передбачає
можливість оцінки підприємств щодо нарощування обсягів господарської
діяльності за показниками зміни чистого доходу, оборотності активів,
продуктивності праці, капіталовіддачі, доданої вартості тощо;
•

ефективності господарської діяльності — показують співвідношення

величин результативних і факторних (витратних) ознак, а збільшення цих
показників тлумачать як підвищення ефективності використання ресурсів у
процесі господарювання. За даною підсистемою показників оцінюють
ефективність поточної діяльності господарюючих суб’єктів щодо рівня їх
прибутковості;
•

ринкової активності — характеризують рівень та результативність

інвестування
Підсистема

коштів

при

показників

формуванні

забезпечує

власного

оцінку

капіталу

інвестиційної

господарюючих систем та зміни їх економічного потенціалу (2)
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підприємств.
привабливості

При відборі показників для кожного функціонального блоку необхідно
проаналізувати всю систему наявних інформаційних ресурсів, які найбільш
репрезентативно характеризують рівень фінансового стану підприємства.
Прийняття управлінських рішень базується на результатах проведеного
економічного аналізу. Для забезпечення стійкості фінансового стану суб'єкта
господарювання необхідно не тільки раціонально розмістити наявні фінансові
ресурси, але й використати їх ефективно.
За

допомогою

аналізу

формується

стратегія

і

тактика

розвитку

підприємства, затверджуються плани й управлінські рішення, здійснюється
контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності
виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів
і працівників. Аналіз фінансового стану має дві основні цілі:
¾

поточна

і

наступна

оцінка

фінансово-господарської

діяльності

підприємства;
¾

підготовка інформацію, яка необхідна для прогнозування.

Цілі аналізу будуть досягнуті в результаті розв’язання взаємозалежного
набору аналітичних задач: визначення фінансового стану підприємства на
момент проведення аналізу; виявлення тенденцій і закономірностей розвитку
підприємства; визначення «вузьких» місць, які негативно впливають на
фінансовий стан підприємства;

виявлення резервів, які підприємство може

використовувати для поліпшення фінансового стану.
Результати фінансового аналізу використовуються: адміністрацією для
прийняття управлінських рішень; зовнішніми користувачами (банками - для
визначення кредитоспроможності підприємства, потенційними інвесторами;
для визначення доцільності інвестицій, професійними учасниками фондового
ринку; для визначення ціни акцій і тощо) [5].
Традиційна практика аналізу фінансового стану підприємства опрацювала
певні прийоми його здійснення. Виділяють такі основні прийоми аналізу:
1) горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з
попереднім періодом. У балансу - показники на кінець періоду з показниками
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на початок року. У Звіті про фінансові результати - показники звітного періоду
з показниками попереднього періоду тощо;
2) вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури показників
для оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат. В балансі
підприємства за показником структури складові рангуються і визначаються
найвагоміші складові на вплив зміни валюти балансу. У звіті про фінансові
результати визначаємо складову кожної статті в загальній сумі виручки, що
використовується при порівняльному аналізі, а також при побудові прогнозних
фінансових звітів;
3) трендовий аналіз - обов’язковим є наявність інформації за певний
ретроспективний період, що дозволяє вивчити основні тенденції динаміки
показників. На основі екстраполяції визначається перспективне значення
основних показників, а також прогнозується перспективний аналіз фінансового
стану;
4) аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відношень між
окремими даними балансу підприємства, звіту про фінансові результати та
інших форм звітності. Данні відношення характеризують певний фінансовий
стан: аналіз показників ліквідності; аналіз структури джерел засобів; аналіз
обороту оборотних коштів (робочого, функціонуючого капіталу; оборотності
капіталу та трансформації активів; ділової активності (оборот дебіторської та
кредиторської

заборгованостей,

ресурсовіддачі);

аналіз

рентабельності

(загальної рентабельності та рентабельності капіталу); аналіз ефективності
використання майна; аналіз позицій підприємства на ринку цінних паперів;
5) порівняльний аналіз — для визначення реального фінансового стану
підприємства необхідно провести порівняння із розрахунковими показниками,
із середніми галузевими, із показниками конкурентів;
6) факторний аналіз - проводиться для визначення впливу окремих
факторів (причин) на результативний показник детермінованих (розділених у
часі) або стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження.
При цьому факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли
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результативний показник розділяють на окремі складові, так і зворотним
(синтез), коли його окремі елементи з'єднують у загальний результативний
показник. Проводиться за допомогою моделювання (детермінованого та
стохастичного);
7) спеціальний аналіз - прогноз наявних грошей, аналіз взаємозв’язку
прибутку - обсягу реалізації - ціни, аналіз руху грошових коштів тощо.
Конкурентне ринкове середовище вимагає від підприємства постійного
вдосконалення. Для того щоб бути конкурентоспроможним, підприємство
повинно

мати

конкурентні

переваги.

Основним

засобом

отримання

конкурентних переваг є пошук шляхів підвищення ефективності власної
діяльності та удосконалення фінансового стану.
Оцінку фінансового стану можуть проводити працівники підприємства,
зокрема працівники бухгалтерії підприємства чи економічного відділу, якщо
такий є, але доцільно для проведення такого аналізу залучати аудиторів та
аудиторські фірми.
Аудиторська оцінка фінансового стану підприємства може здійснюватися
як відділом внутрішнього аудиту так і незалежними аудиторами.
Внутрішній

аудит являє

собою

вид

незалежної

діяльності,

який

проводиться на окремому підприємстві з метою встановлення фактичного стану
справ суб’єкта господарювання і пошуку заходів ефективного вирішення
існуючих проблем
Одним із методів контролю якості внутрішнього аудиту є процес взаємних
звірок, коли один працівник дає і перевіряє завдання, доручене іншому
працівнику, і навпаки. Така процедура зменшує процес «звикання» до
однакової роботи, а, отже, допомагає виявити механічні помилки .
Крім суто контролюючої функції служба внутрішнього аудиту також може
надавати допомогу у вирішенні проблемних питань структурним підрозділам
підприємства, сприяти покращенню якості зовнішніх аудиторських послуг, на
основі аудиторських висновків цієї структури часто будуються стратегічні,
поточні та оперативні плани організації .
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Недоліком внутрішнього аудиту є високий ризик залежності аудитора від
керівництва підприємства, інших працівників підприємства, частково власний
інтерес аудитора. Оцінка фінансового стану підприємства може проводитися і
зовнішніми аудиторами. Одним із напрямів вирішення цієї проблеми є
залучення аудиторських фірм до процесу оцінювання фінансового стану
суб'єктів господарювання.
Аудиторська оцінка забезпечує більшу достовірність аналізу фінансового
стану підприємства, крім того надає керівництву точну інформацію про стан
підприємства для прийняття ефективних управлінських рішень.
Аудит фінансового стану підприємства може бути самостійним видом
аудиту або інтегрованим видом послуг (процедури незалежної оцінки
фінансової інформації під час проведення фінансового, управлінського або
екологічного аудиту). Судячи з вищезазначеного, незалежних аудиторів
доцільно залучати до проведення фінансового аналізу діяльності підприємства,
так як зменшується ризик надання недостовірної інформації про фінансовий
стан підприємства. Аудит фінансового стану підприємства доречно проводити
за певними групами економічних показників, які дають уявлення про загальну
оцінку фінансового стану підприємства, рівень прибутковості його діяльності,
платоспроможності, ліквідності, фінансової незалежності, ділової активності
тощо (залежно від цілей аналізу).
Оцінка фінансового стану - невід’ємна частина економічного аналізу
діяльності

підприємства,

без

якого

неможливе

раціональне

ведення

господарства будь-якого суб’єкта господарювання. Аудиторська оцінка
забезпечує більшу достовірність аналізу фінансового стану підприємства, крім
того надає керівництву точну інформацію про стан підприємства для прийняття
ефективних управлінських рішень.
Аудит фінансового стану — це не просто перевірка, а процес збирання
незалежним аудитором достовірної інформації про об'єкт дослідження, в
такому випадку — про фінансовий стан підприємства, з метою оцінки його
відповідності визначеним критеріям і надання компетентного висновку
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зацікавленим

користувачам.

Сьогодні

аудит

фінансової

звітності

не

обмежується виявленням недоліків у системі обліку та фінансовій звітності
клієнта за минулий рік чи декілька років. Від аудитора очікують також оцінки
подій, які відбуваються після дати складання останнього балансу, висловлення
думки про можливість безперервного функціонування підприємства, яке
перевіряється

протягом

найближчого

перспективного

періоду,

аналізу

прогнозних фінансових показників [5]. Проведення незалежної аудиторської
оцінки про фінансовий стан дозволить користувачам: ÿ упевнитися у
правдивості інформації про фінансовий стан; ÿ проаналізувати показники
фінансового стану та прийняти заходи щодо їх поліпшення; ÿ проконтролювати
правильність ведення бухгалтерського обліку та відповідності показників
фінансової звітності; ÿ уникнути фальсифікації документів фінансової звітності
та шахрайства з боку працівників; ÿ встановити відповідність діяльності
підприємства і ведення бухгалтерського обліку чинному законодавству.
Висновки. Оцінка фінансового стану - невід’ємна частина економічного
аналізу діяльності підприємства, без якого неможливе раціональне ведення
господарства будь-якого суб’єкта господарювання. Аудиторська оцінка
забезпечує більшу достовірність аналізу фінансового стану підприємства, крім
того надає керівництву точну інформацію про стан підприємства для прийняття
ефективних управлінських рішень.
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Ю.О. Машкара
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інституту КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
В статті досліджено економічну сутність фінансової звітності, погляди
науковців на трактування фінансової звітності підприємства, наведено
принципи складання фінансової звітності підприємства.
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Ключові слова: фінансова звітність, аудит, аналіз, бухгалтерський облік,
фінансовий стан.
Постановка проблеми. Реформування бухгалтерського обліку та прийняття
національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку призвело до
вдосконалення форм і змісту фінансової звітності в Україні. Зокрема, було
підвищено й аналітичні якості звітів, що забезпечило розширення можливостей
щодо поліпшення прийняття управлінських рішень. Однак питання щодо змісту
показників річної фінансової звітності, групування статей, послідовності та
структурованості

подання

інформації

для

аналізу

фінансового

стану

підприємства залишаються актуальними для практичних потреб різних груп
користувачів інформації фінансової звітності.
Питання формування методики складання та аудиту фінансової звітності
досліджуються у працях вітчизняних науковців і фахівців у галузі обліку і
аудиту,
В.П.

зокрема:

Ф.Ф.

Завгороднього,

Г.Г.

Бутинця,

А.М.

Кірейцева,

М.В.

Герасимовича,
Кужельного,

В.М.
Г.Я.

Жука,
Козака,

А.М. Кузьминського, Г.М. Мельничука, Є.В. Мниха, В.М. Пархоменка, В.К.
Савчука, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченка, А.Д. Шеремета та інших. Водночас ще
не вирішені в достатній мірі питання практичного застосування Міжнародних
стандартів фінансової звітності, а також потребує удосконалення й існуюча
система аналізу фінансового стану підприємств для забезпечення користувачів
достовірною інформацією щодо оцінки якості управління.
Метою статті є дослідження наукових підходів до трактування поняття
«фінансова звітність».
Виклад основного матеріалу. У ринкових умовах господарювання
інформація є найціннішим ресурсом, адже прийняття ефективних та
обґрунтованих рішень на будь-якому рівні управління, насамперед, залежить
від повноти, обґрунтованості, доречності та достовірності інформації щодо всіх
напрямів діяльності суб’єктів господарювання. Основним джерелом такого
інформаційного забезпечення є дані бухгалтерського обліку.
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У системі бухгалтерського обліку нова інформація створюється шляхом
виявлення та реєстрації даних (отриманих у результаті фінансово-господарської
діяльності підприємства) в первинних документах, їх вимірювання, групування,
накопичення і зберігання в облікових регістрах синтетичного й аналітичного
обліку, узагальнення (з метою перевірки) в оборотно-сальдових відомостях з
подальшим

наданням

зазначеної

інформації

у

зрозумілому

вигляді

зацікавленим користувачам. Форма представлення такої інформації називається
звітністю, яка є системою взаємопов’язаних, підсумкових показників щодо
стану та результатів фінансово-господарської діяльності підприємства за
відповідний звітний період [8].
Ще у 1988 році проф. В. Палій і проф. Я. Соколов писали: «Звітність
виконує важливу функціональну роль в системі економічної інформації. Вона
інтегрує інформацію всіх видів обліку, забезпечує зв’язок і порівняння
планових, нормативних і облікових

даних та є засобом управління

господарством і одночасно методом узагальнення і представлення інформації
про господарську діяльність» [10].
З цього приводу проф. Ф.Ф. Бутинець зазначає, що: «Сукупність
показників звітності є вихідною обліковою інформацією, що дозволяє:
– встановити стратегію, мету та результати діяльності підприємства,
оцінити можливості, які підприємство має і які при цьому для нього
відкриваються;
– приймати своєчасні та обґрунтовані управлінські рішення;
– координувати дії розрізнених структурних підрозділів, спрямовуючи їх
зусилля на досягнення поставлених цілей» [3]. Аналіз спеціальної економічної
літератури підтверджує відсутність єдиного підходу до трактування фінансової
звітності підприємства. Вітчизняні та зарубіжні вчені асоціюють її з різними
поняттями, зокрема: елемент методу бухгалтерського обліку, документ, система
показників,

бухгалтерська

звітність,

підприємства.
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інформація,

інформаційна

модель

Традиційно

звітність

розглядають

як

один

із

елементів

методу

бухгалтерського обліку поряд із документацією, інвентаризацією, оцінкою,
калькуляцією, рахунками, подвійним записом і балансом. Проте, чимало
науковців не поділяють такого підходу. Зокрема, М. Михайлов, навпаки,
наголошує на пріоритетності звітності над обліком [7], а М. Коваленко
підкреслює, що «звітність є самостійною системою подання даних, необхідних
для інформаційного забезпечення менеджменту і в жодному разі не може
вважатись складовим елементом (прийомом) бухгалтерського обліку» [14].
Н. Чебанова і Т. Чупир під фінансовою звітністю розуміють «документи,
що містять інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, про рух
грошових коштів підприємства за звітний період» [15]. Натомість Н. Ткаченко
характеризує фінансову (бухгалтерську) звітність як сукупність форм звітності,
складених на основі даних обліку з метою одержання користувачем
узагальненої інформації про підприємство [13]. Деякі вітчизняні науковці при
визначенні поняття «фінансова звітність» стоять на позиції формального
підходу, закріпленого Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» і Положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку, згідно з яким «фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що
містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період» [11]. Таке трактування дещо
некоректне й звужене, оскільки не виражає сутності та змісту фінансової
звітності, а лише демонструє зовнішній її прояв і походження.
М. Матвіїв пропонує розглядати фінансову звітність як «своєрідну
інформаційну модель господарюючого суб’єкту» [6]. Оригінальним та
інформативним є визначення Є. Свідерського, який під фінансовою звітністю
розуміє

«сукупність

регістрів

генералізованих

(зведених,

згрупованих,

узагальнених) показників за певний період, що характеризують статику та
динаміку об’єктів бухгалтерського обліку» [12]. Досить комплексно розкриває
суть фінансової звітності М. Білик як «систему узагальнюючих показників
бухгалтерського обліку, структурованих у формі звітності, які надають
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користувачам інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух
грошових коштів та зміни у власному капіталі підприємства за звітний період
для прийняття цими користувачами відповідних рішень» [1].
За своїм призначенням фінансова звітність є інформаційними ресурсом і
основним первинним носієм важливої облікової інформації для користувачів.
Як

об’єкт

аналітичної

діяльності

вона

використовується

ними

для

прогнозування сценарію розвитку підприємства й прийняття адекватних
економічних рішень. І. Капучак, А. Хмелевська вказують, що фінансова
звітність є основним елементом інформаційного забезпечення управління
діяльністю підприємства, економічними та виробничими процесами на ньому
[14], оскільки забезпечує інформаційні потреби суб’єктів господарювання щодо
придбання, продажу та володіння цінними паперами, корпоративними правами,
оцінки якості управління, розподілу власності та заробленого прибутку,
діагностики фінансової стійкості підприємства, визначення його здатності
своєчасно виконувати зобов’язання перед кредиторами.
Таким чином, бухгалтерська інформація, узагальнена у звітності, є
основою для аналізу господарської діяльності підприємства, визначення
перспективності його розвитку, привабливості для інвестування (кредитування)
та, відповідно, прийняття ефективних управлінських рішень. Саме на основі
звітної інформації можна визначити загальну вартість майна, джерела
формування основних та оборотних засобів, величину власних і залучених
коштів, зміни в структурі фінансових джерел і фактори, які їх зумовили,
джерела отриманого прибутку і напрями його розподілу тощо [9].
Крім того, завдяки звітності відбувається систематизація, фільтрування і
узагальнення даних щодо всіх напрямів діяльності суб’єкта господарювання
(здійснюється відбір суттєвої і необхідної інформації, яка узагальнюється і
зводиться у систематизовані групи показників, які, насамперед, покликані
спростити та прискорити використання зазначеної інформації для прийняття
оперативних

рішень

та

ефективного

господарювання) [7].
430

управління

діяльністю

суб’єкта

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV усі юридичні особи, які створені
відповідно до чинного законодавства України, незалежно від їх організаційноправових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб’єктів
господарювання зобов’язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову
звітність [11].
Бухгалтерська звітність – звітність, що складається на підставі даних
бухгалтерського

обліку

для

задоволення

потреб

певних

користувачів.

Складаючи звітність, необхідно додержувати принципів бухгалтерського
обліку – правил, якими слід керуватись під час вимірювання, оцінки та
реєстрації господарських операцій і під час відображення їх результатів у
звітності.
Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію
про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства за звітний період [4].
Бухгалтерський облік та бухгалтерська фінансова звітність, відображуючи
всі суттєві зміни в структурі господарських засобів, джерел їх утворення, а
також результатах фінансово-господарської діяльності, дає в скомпонованому
вигляді інформацію, яка необхідна користувачам фінансової звітності.
Основна мета користувачів фінансової звітності – це мати достовірну
інформацію про стан справ на підприємстві та на цій основі прийняти
правильне, економічно доцільне рішення по відношенню до підприємства.
Діапазон цих рішень неодмінно вплине на діяльність будь-якого суб’єкта
господарювання, що уособлює залежність між процесом формування та
подання даних фінансової звітності та рішенням користувачів [5].
Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо
придбання, продажу та володіння цінними паперами; участі в капіталі
підприємства; оцінки якості управління; оцінки здатності підприємства
своєчасно виконувати свої зобов’язання; визначення суми дивідендів, що
підлягають розподілу; регулювання діяльності підприємства та інших рішень.
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Складаючи фінансову звітність, потрібно дотримуватись таких принципів:
– автономності підприємства – кожне підприємство є юридичною особою,
яка відокремлена від власників;
– безперервності діяльності – активи і зобов'язання підприємства
оцінюються виходячи з припущення, що діяльність цього підприємства
триватиме далі;
– періодичності – діяльність підприємства розподіляється на певні періоди
часу з метою складання фінансової звітності;
– історичної (фактичної) собівартості – пріоритетність оцінки активів,
виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
– нарахування та відображення доходів і витрат – фінансовий результат
звітного періоду визначається шляхом зіставлення доходів звітного періоду з
витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і
витрати відображаються в обліку і звітності в момент їх виникнення незалежно
від часу надходження і сплати грошей;
– повного висвітлення – фінансова звітність повинна містити всю
інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які можуть
вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
– послідовності – постійне (з року в рік) використання підприємством
обраної облікової політики. Зміна останньої повинна бути обґрунтована і
розкрита у Примітках до фінансової звітності;
– обачності – методи оцінки, які використовуються в бухгалтерському
обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань і витрат, і завищенню
оцінки активів і доходів підприємства;
– превалювання змісту над формою – операції повинні обліковуватись
відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
– єдиного грошового вимірника – всі операції підприємства вимірюються
та узагальнюються в єдиній грошовій оцінці [2].
Місце фінансової звітності в структурі звітності підприємства визначається
тією роллю, яку вона виконує для своїх користувачів. Безперечно, звітність не
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може однаково бути інформаційно корисною для всіх користувачів, а
характеризується лише мірою економічної зацікавленості, що виявляється в
інтересах користувачів. Роль фінансової звітності особлива, так як її подання є
обов’язковим для багатьох груп користувачів. Вона займає проміжну ланку між
загальнодоступною і комерційною інформацією [3].
Висновки. Отже, звітність, як завершальна стадія облікового процесу
відображає діяльність підприємства і залежить від рівня організації обліку на
підприємстві.

Інформаційна

місткість

фінансової

звітності

покликана

задовольняти потреби її користувачів, які є змінними у часі і, з огляду на ці
обставини, повинна постійно вдосконалюватися та модернізовуватися.
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Постановка проблеми. Діяльність підприємства на будь-якій стадії його
розвитку потребує залучення позикових коштів. Сьогодні в результаті
кризового стану світової економіки у процесі отримання кредиту на заваді
підприємству часто виникає низка перешкод. З метою їх уникнення майбутній
позичальник повинен чітко знати критерії, що застосовуються фінансовими
установами при прийнятті рішення щодо видачі кредитних коштів. Не менш
важливим є правильне оподаткування та відображення кредитних операцій в
обліку для відображення коректних даних у податковій звітності підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням теоретичних і
практичних аспектів кредитування займалися такі відомі науковці, як
В.Д. Лагутін, М.М. Агарков, Т.В. Бессараб, і практики – М. Стрельников,
Н. Бєлова та ін. Проте на нинішній день важливі питання практики надання
кредитів в умовах економічної кризи залишаються нерозкритими і потребують
подальшого висвітлення. Недостатній рівень розв’язання проблем надання
кредитів зумовив необхідність проведення дослідження.
Формулювання цілей статі. Метою роботи – узагальнення теоретичних
аспектів обліку кредитних операцій в ринкових умовах господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кредитування господарської
дiяльностi пiдприємств є чи не одним виходом з ситуацiї, яка сьогоднi має
мiсце в Українi незважаючи на факт зменшення обсягiв кредитування. Таким
чином, операційна дiяльнiсть підприємства, тобто та дiяльнiсть, заради якої
було створене підприємство, є практично неможливою без фінансової
дiяльностi. До того ж будь-яке підприємство зобов’язане, як юридична особа,
відкривати і користуватися рахунком в банку, а отже, і сплачувати за
розрахунково-касове

обслуговування

рахунку.

Кредит

забезпечує

трансформацію вільних коштів у позиковий капітал і виражає відносини, які
називаються кредитними. Системність цих відносин дозволяє охарактеризувати
процес надання кредиту та залучення кредитних ресурсів на необхідні цілі
кредитування, та структуровано підійти до управління кредитним процесом.
Порядок відображення кредитних операцій у бухгалтерському обліку
регулюється П(с)БО 11 «Зобов’язання», затвердженим наказом Міністерства
435

фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 [5]. Відповідно до П(с)БО 11,
зобов’язання поділяють на довгострокові, поточні, забезпечення, непередбачені
зобов’язання і доходи майбутніх періодів.
Кредитна лінія відкривається, як правило, на рік, але її можна відкрити й
на коротший термін. Відкрита кредитна лінія дає змогу оплатити за рахунок
кредиту будь-які розрахункові документи, передбачені кредитною угодою, що
укладається між підприємством та банком. Протягом строку дії кредитної лінії
підприємство може будь-коли одержати позику без додаткових переговорів з
банком та інших формальностей. Проте за банком зберігається право відмовити
підприємству у видачі чергової частини позички в межах затвердженого ліміту,
якщо банк виявить погіршання фінансового стану позичальника, невиконання
умов кредитної угоди [7]. Через це кредитну лінію відкривають підприємствам
зі стійким фінансовим становищем та доброю репутацією. На прохання
підприємства ліміт кредитування можна переглядати.
Розрізняють два види кредитних ліній: сезонну (невідновлювальну) та
постійно

відновлювальну.

Сезонну

кредитну

лінію

відкривають

за

періодичного браку оборотних коштів, пов'язаних із сезонністю виробництва
або з необхідністю створення запасів товарів на складі. Погашення боргу й
відсотків здійснюється одноразовим платежем. У разі відкриття сезонної
кредитної лінії банк в обов'язковому порядку вимагає від підприємства
забезпечення.
Відновлювальну кредитну лінію може бути відкрито підприємству тоді,
коли воно відчуває постійний брак оборотних коштів для відновлення процесу
виробництва в заданому обсязі [7]. Відновлювальна кредитна лінія, як правило,
надається

на

термін,

який

не

перевищує

одного

року.

Особливість

відновлювальної кредитної лінії полягає в тому, що підприємство, погасивши
частину кредиту, може одержати нову суму, але в межах відповідного ліміту й
періоду дії кредитної угоди. У зв'язку з цим підприємство має заставити банку
основні фонди або надати якесь інше забезпечення.
Отже, кредити банку, отримані підприємством, термін повернення яких
перевищує 12 календарних місяців або один операційний цикл підприємства,
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якщо

останній

підприємством

більше
для

12

місяців

придбання

(такі

кредити

обладнання,

оплати

можуть

залучатися

значних

витрат,

фінансування капітальних вкладень), належать до його довгострокових
зобов’язань. Якщо термін повернення кредиту менше 12 місяців або одного
операційного циклу, якщо останній перевищує 12 місяців (такі кредити
надаються для забезпечення тимчасових фінансових потреб підприємства, що
виникають у зв’язку з браком коштів для покриття витрат виробництва і обігу),
то заборгованість за таким кредитом належить до поточних зобов’язань [5].
Згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання» довгострокові зобов’язання, на які
нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю
[5]. Під теперішньою вартістю розуміється дисконтована сума майбутніх
платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), котра, як
очікується, буде необхідна для погашення зобов’язання у процесі звичайної
діяльності підприємства.
Поточні ж зобов’язання відображаються в балансі за сумою погашення.
Під сумою погашення згідно з П(С)БО 11 слід розуміти недисконтовану суму
грошових коштів або їх еквівалентів, котру, як очікується, буде сплачено для
погашення зобов’язання у процесі звичайної діяльності підприємства.
Так, облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими
залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточним
зобов'язанням, ведеться на рахунку 50 «Довгострокові позики», а поточні
зобов’язання за кредитом – на рахунку 60 «Короткострокові кредити» [2].
Короткострокові кредити банків - це сума поточних зобов'язань перед
банками за отриманими від них позиками. Короткострокові кредити можуть
надаватися банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у
зв'язку з витратами виробництва та обігу і не забезпечені надходженням коштів
у відповідному періоді. Чинне законодавство України забороняє надавати
кредити на покриття збитків від господарської діяльності, на формування і
збільшення статутних капіталів банків, для внесення платежів до бюджету і
позабюджетних фондів. Кожне підприємство вправі обирати для себе схему,
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яка йому більше підходить. Не мають права отримувати кредити підприємства:
проти яких порушено справу про банкрутство; за наявності простроченої
заборгованості за раніше наданими кредитами; під укладені контракти, які не
передбачають захисту позичальника від можливих витрат, пов'язаних із
затримками в поставках товарів.
В той же час, рахунок 05 "Гарантії та забезпечення надані" передбачено
для узагальнення інформації про наявність та рух виданих підприємством
гарантій та забезпечень виконання як власних зобов'язань та платежів, так і
зобов'язань та платежів інших підприємств (за договорами поруки). Облік
забезпечення здійснюється за вартістю, вказаною в документах про гарантії та
забезпечення. Зокрема, на цьому рахунку обліковується: вартість активів
підприємства, які оформлено договорами застави (та за сумами, визначеними в
них), при цьому з балансу вартість цих активів не списується; вартість
прийнятих на себе зобов'язань за договорами поруки; вартість інших гарантій
та забезпечень [4].
Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною наданою
гарантією та забезпеченням. Збільшення залишку на рахунку 05 «Гарантії та
забезпечення надані» відбувається при видачі гарантій та забезпечень,
зменшення - при погашенні заборгованості, на яку були вони надані, та при
перенесенні зобов'язань за ними на баланс.
Щодо витрат на кредит, то необхідно визначитися з тим, що розуміється
під витратами на кредит. Згідно з МСБО 23 «Витрати на позики» може
використовуватись базовий та альтернативний підходи до обліку витрат на
позики. Базовим підходом витрати на позики визнаються як витрати того
періоду, в якому вони були понесені, незалежно від використання позики.
Щодо альтернативного підходу, то витрати на позики слід визнавати як витрати
в тому періоді, в якому вони були понесені, за винятком суми, яка
капіталізується. Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до
придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, слід
капіталізувати як частину собівартості цього активу, якщо існує ймовірність,
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що вони принесуть суб’єкту господарювання майбутні економічні вигоди і що
витрати можуть бути виміряні достовірно. Інші витрати на позики визнаються
як витрати того періоду, в якому вони були понесені.
Згідно з п. 3 П(С)БО 31 фінансові витрати – це витрати на проценти та інші
витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями, які включають в себе
позики,

векселі,

облігації,

а

також

інші

види

короткострокових

і

довгострокових зобов’язань, на які нараховуються відсотки. Проте перелік
фінансових витрат і запозичень не є достатньо повним.
Крім того, для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними
зобов’язаннями, переведеними

з довгострокових, при настанні строку

погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу передбачений рахунок
61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями». Для обліку
нарахованих відсотків за використання грошових коштів, отриманих у кредит,
позичальник застосовує субрахунок 684 «Розрахунки за нарахованими
відсотками» і здійснює нарахування відсотків згідно з умовами договору
позики незалежно від події сплати відсотків. Для обліку витрат, пов’язаних з
нарахуванням і сплатою відсотків за користування кредитом, використовується
субрахунок 951 «Відсотки за кредит».
Висновки. Таким чином П(С)БО 31 створило методичну основу
запровадження нових підходів до порядку відображення в обліку фінансових
витрат,

наближену

до

міжнародних

стандартів.

Це

дає

можливість

підприємствам обирати прийнятний метод обліку фінансових витрат, зокрема
відсотків на кредит.
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Проаналізовано роль заробітної плати в сучасних умовах господарювання,
обґрунтовано сутність заробітної плати та основні недоліки в обліку.
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працівникам.

Наведено

основні

напрями

удосконалення

та

спрощення

розрахунків з оплати праці в бюджетних установах.
Ключові слова: заробітна плата, мінімальна заробітна плата, винагорода,
погодинна форма оплати праці, відрядна форма оплати праці.
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Постановка проблеми. Існуюча в Україні система оплати праці не
відповідає вимогам соціально орієнтованої ринкової економіки й свідчить про
відсутність чітко налагодженого механізму взаємодії своїх основних елементів.
Унаслідок цього нагальним питанням соціально-економічних перетворень є
удосконалення та реформування державного регулювання системи оплати
праці в процесі забезпечення дієвості заходів, що регулюють і формують
елементи її системи. Сучасна система оплати праці не є ідеальною для
забезпечення соціального захисту працюючих, незмінності та суворого
дотримання встановлених соціальних норм та гарантій. Тому одним із головних
завдань є не механічне перенесення чи копіювання моделі системи оплати праці
західних країн, а удосконалення механізмів державного і договірного
регулювання системи оплати праці, первинних методів, принципів, напрямів
розвитку, які створюють умови для ефективного функціонування системи
оплати праці в умовах ринкової економіки. Аналіз установлення і регулювання
середньостатистичної оплати праці в країнах Європейського Союзу вказує на
те, що воно здійснюється в першу чергу на рівні держави, потім галузей,
підприємств та ринку праці.
З переходом на ринкові умови господарювання змінюється концепція
встановлення розміру та вибору форм і системи оплати праці працівників не
лише бюджетних установ, а й інших форм власності. Ефективність організації
обліку та проведення аналізу оплати праці в сучасних умовах істотно залежить
від

розвитку

інформаційних

технологій. Застосування

автоматизованих

облікових систем, насамперед у бухгалтерському обліку та аналізі оплати праці,
дозволяє спростити розрахункові операції, зменшити кількість помилок,
підвищити упорядкованість інформації в облікових регістрах. Найголовнішою з
переваг використання інформаційних технологій є одержання необхідної
інформації у найкоротші строки, що дає змогу підвищити оперативність
прийняття управлінських рішень на підприємстві.
За ринкових умов господарювання максимальний розмір оплати праці не
обмежується і він залежить від фінансових можливостей підприємства, а
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обмежується лише нижній її рівень, який законодавчо регулюється державою
[5]. Облік оплати праці і розрахунків з робітниками – одна з найбільш
трудомістких і відповідальних ділянок бухгалтерського обліку.
Фундаментальним питанням методології й організації обліку, аналізу та
аудиту присвятили свої праці багато вітчизняних вчених-економістів, зокрема:
Ф. Ф. Бутинець, М. Т. Білуха, Н. І. Дорош, І. К. Дрозд, Г. І. Купалова,
М. В. Кужельний, Ю. А. Кузьмінський, В. Г. Швець. Проблеми удосконалення
обліку, аналізу праці та її оплати вивчалися такими науковцями, як:
А. Г. Загородній, С. В. Івахненков, Т. В. Микитенко, Є. В. Мних,
Т. А. Писаревська, М. М. Ско-пень, Л. К. Сук, В. Д. Шквір. Вагомий внесок у
розробку цих проблем внесли також зарубіжні дослідники, як: В. В. Дик,
К. Долан, О. В. Ковальова, Е. В. Міхєєва, Г. В. Савицька, Е.Саммерс,
П. Форсіф, Е. Л. Шуремов та інші [6].
Проте більшість науковців акцентували увагу на організації й методиці
розрахунків з оплати праці або на застосуванні інформаційних технологій в
обліку й аналізі. Тим часом недостатньо уваги приділяється теоретикометодологічним засадам дослідження обліку праці в контексті використання
сучасних інформаційних систем.
Згідно з Законом України «Про оплату праці» та Інструкцією зі статистики
України витрати на оплату праці включають в себе фонд основної, додаткової
заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат [3].
Виплати працівникам бюджетних установ є інструментом соціального
захисту та компенсаціями, які надані державою через суб’єктів господарювання
державного сектору в обмін на послуги, які надаються працівниками.
Відповідно до змін в економічному та соціальному розвитку країни суттєво
змінюється й політика у сфері оплати праці. Визначення «заробітна плата»
доповнюється новим змістом та охоплює всі види заробітку, а також різних
видів премій, доплат, надбавок, нарахованих у грошовій та натуральних
формах, незалежно від джерел фінансування, включаючи грошові суми,
нараховані

робітникам

відповідно
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до

чинного

законодавства

за

невідпрацьований час, – щорічні відпустки, святкові дні та ін. У бюджетних
установах праця є цілеспрямованою діяльністю людей та є основним джерелом
задоволення матеріальних і духовних потреб громадян. У процесі праці
працівників бюджетних установ надаються різні нематеріальні блага для
задоволення потреб членів суспільства. Контроль за мірою праці та мірою
споживання здійснюється за допомогою заробітної плати.
У 2015 році набрало чинності національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку в державному секторі 132 «Виплати працівникам».
Відповідно до цього національного положення, виплати працівникам
поділяються на три групи:
1). поточні виплати: заробітна плата за окладами та тарифами, інші
нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час; премії та інші
заохочувальні виплати;
2). виплати при звільненні. Зобов’язання щодо яких визнається у разі, якщо
суб’єкт державного сектору має невідмовне зобов’язання звільнити працівника
або кількох працівників до досягнення ними пенсійного віку або надавати
виплати при звільненні згідно із законодавством, контрактом чи іншою угодою;
3). інші виплати працівникам, зокрема матеріальна допомога, визнаються
зобов’язанням у звітному періоді, якщо робота, виконана працівниками у цьому
періоді, дає їм право на отримання цих виплат [6].
Важливим завданнями організації оплати праці є: у встановлені строки
проводити розрахунки з працівниками підприємства по оплаті праці; своєчасно
та правильно відносити у собівартість продукції (робіт, послуг) сум
нарахованої заробітної плати та відрахувань органам соціального страхування;
збирати та групувати показники праці та заробітної плати; складати необхідну
звітність, а також здійснювати розрахунки з органами соціального страхування.
У бюджетній сфері процес праці та її оплати має певні особливості:
1) результатом виконуваної роботи є часто не річ (продукція), а послуги
(діяльність);
2) праця носить переважно розумовий характер;
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3) у складі сукупних витрат бюджетних установ на оплату праці припадає
від 60 до 85 % усіх витрат;
4) у бюджетній сфері досить високий рівень кваліфікації працюючих, а в
деяких галузях (освіта, охорона здоров'я, мистецтво) частка спеціалістів вищої
кваліфікації сягає близько 50 % загальної чисельності працівників [4].
Отже, слід зробити висновок, що питання витрат на оплату праці, а також
бухгалтерського, статистичного обліку оплати праці займають особливе місце в
роботі бухгалтерії кожного підприємства. Витрати на оплату праці мають
досить складну структуру, і основними елементами організації розрахунків з
оплати праці на підприємстві зазвичай залежить від нормування праці та форм,
систем оплати праці. Для ведення обліку, контролю та аналізу витрат на оплату
праці працівники бухгалтерії повинні керуватися чинним нормативно-правовим
забезпеченням. Проблема обліку витрат на оплату праці на підприємствах
України потребує детального вивчення, так як законодавча база саме у цій
сфері постійно змінюється. Значну увагу необхідно приділяти організації
обліково-аналітичної роботи розрахунків за виплатами працівникам, оскільки
вона є найбільш відповідальною і трудомісткою. Питання вдосконалення
обліку праці є одним з найголовніших. Реалізація завдань реформування
системи бухгалтерського обліку та сучасні ринкові зміни діючої системи
організації оплати праці потребують докорінних змін методології обліку
розрахунків з оплати праці на підприємстві.
До скорочення сукупних витрат, як напрям удосконалення, призведе
комп’ютеризація робіт з оплати праці, так як на даний час не всі установи
використовують повну автоматизацію, а лише частково ведуть там облік.
Також до вагомої причини яка гальмує розвиток комп’ютеризації можна
віднести недостатнє фінансування з боку держави.
Основними перевагами комп’ютерної форми бухгалтерського обліку є:
одному

журналу

хронологічного

запису

відповідає

багато

регістрів

систематичного запису; накопичення та багаторазове використання облікових
даних; один синтетичний рахунок − багато аналітичних рахунків (кількість
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рахунків аналітичного обліку залежить від цілей, поставлених керівництвом
перед обліком, і нічим не обмежуються); автоматичне отримання інформації
про відхилення від встановлених норм, нормативів, завдань тощо; отримання
звітних показників в інтерактивному режимі; автоматичне формування всіх
облікових регістрів і форм звітності на основі даних, відображених в системі
рахунків [5].
Одна із найважливіших та глобальніших проблем у бюджетних установах
пов’язана із відсутністю спільного програмного забезпечення та налагодженого
електронного зв’язку між установою та Державною казначейською службою
України, який знаходиться на досить низькому рівні.
Лише впровадження єдиного програмного продукту дозволить налагодити
взаєморозуміння між бюджетною установою та Державною казначейською
службою, а саме: буде можливість оперативної передачі інформації про
здійснення виплат стороннім організаціям; надасть можливість своєчасного
отримання інформації про надходження на рахунки виплат; упровадить
економію часу з внесенням інформації в базу даних про надходження коштів;
також можливість удосконалення програмного забезпечення у випадку зміни
методології та методики бухгалтерського обліку; забезпечення постійного
поновлювання бази законодавства через Інтернет і внутрішню мережу
комунікаційних зв'язків; надасть єдиний взаємопов’язаний технологічний
процес обробки первинної та зведеної документації; надасть можливість
подання звітності в електронному варіанті та обміну даними з казначейською
системою тощо.
Автоматизація системи в бюджетних установах досить високо підніме
рівень організації в сфері управління. Надає можливість значно зменшити
витрати часу на розрахунки і обчислення.
Найважливішим завданням у вирішенні питання автоматизації обробки
інформації в бюджетних установах є створення єдиного програмного продукту,
який полегшить роботу бухгалтера та адміністрації установи, а також дозволить
уникнути помилок при нарахуванні заробітної плати, використовувати
уніфіковану програму на рівні всієї країни.
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До шляхів вдосконалення системи оплати праці працівників бюджетної
сфери можна віднести: необхідність законодавчого закріплення поняття
працівників бюджетної сфери, у якому визначальним критерієм буде джерело
фінансування засобів на виплату заробітної плати даної категорії працівників;
особливу увагу потрібно приділити проблемі встановлення оптимального
діапазону тарифної сітки, оскільки для побудови системи оплати праці
працівників бюджетної сфери залежно від їх кваліфікації діапазон тарифної
сітки має виключне значення; потребує подальшого вдосконалення система
нарахування надтарифних елементів заробітної плати працівників бюджетної
сфери (надбавок, доплат та премій стимулюючого та компенсуючого
характеру) в напрямі розробки прогресивних мотиваційних систем із
конкретними і зрозуміли ми показниками і методикою їх розрахунку та
нарахування;

необхідно

законодавчо

закріпити

принципи

правового

регулювання оплати праці працівників бюджетної сфери тощо [4].
Отже,

оплата

праці

працівників

бюджетних

установ

у

сучасній

економічній та політичній ситуації України є досить проблемною, оскільки
немає чіткої системи оплати праці різних категорій працівників бюджетної
сфери, а також спостерігається негативна тенденція у системі надбавок та
доплат. Але незважаючи на це, необхідно вжити всіх необхідних заходів щодо
стабілізації даного питання, що стане запорукою ефективного функціонування
апарату оплати праці працівників бюджетних установ.
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УДК 340:336.02:657.6(045)
І.В. Мороз
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інституту КНТЕУ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ДЕРЖАВНИХ
УСТАНОВ
У

статті

розглянуто

нормативно-правове

забезпечення

державного

фінансового контролю необоротних активів державних установ та вказано на
основні недоліки такого забезпечення.
Ключові

слова:

державний

фінансовий

контроль,

нормативне

забезпечення,бухгалтерський облік, необоротні активи
Найбільш ресурсоємними активами будь-якого бюджетного підприємства
чи установи є необоротні активи. Для запобігання нераціональному витрачанню
державних коштів необхідно налагодити повноцінний облік та ефективне
використання даних активів, на що прямо впливає система державного
фінансового контролю. У свою чергу дієвість заходів фінансового контролю
залежить від стану нормативного забезпечення, його упорядкованості,
системності, цілісності, доцільності та однозначності правових приписів.
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Проблеми нормативного регулювання державного фінансового контролю в
Україні досліджували такі вчені як Ангеліна І.А., Скоропад І.С., Шевченко
Н.В., Шевчук О.А.. Не принижуючи наукових здобутків у даній сфері
мусимо зазначити, що питання нормативного забезпечення проведення
державного фінансового контролю необоротних активів розглядалось не в
достатній мірі.
Метою дослідження є стислий аналіз існуючих нормативно-правових актів
України, що стосуються проведення уповноваженими державними органами
фінансового контролю за станом збереження та використання необоротних
активів бюджетними установами.
Державний
державних

фінансовий

органів

контроль

виконавчої

влади

в

Україні
та

здійснюється

регулюється

низкою

законодавчими

нормативними актами. Зазначені нормативні документи поділяються на п’ять
рівнів від загального до спеціального. Так, перший рівень – Конституція
України; другий – Закони; третій – підзаконні нормативні акти; четвертий положення, стандарти, накази, інструкції, (методичні рекомендації) що
приймаються центральними органами влади; п’ятий – внутрішні розпорядчі
документи установи. Надрівнем можна вважати міжнародні нормативні
документи, на які дала згоду Верховна Рада України.
Проте, як зазначає Шевчук О.А. в Україні жодним вітчизняним законом не
регламентоване поняття «єдина система державного фінансового контролю»,
законодавчо не закріплено статус вищого органу фінансового контролю, не
розмежовано сфери діяльності різних контролюючих органів [1].
Тобто в Україні існує декілька органів, які частково, в міру своїх
повноважень здійснюють контроль за використання бюджетних коштів, але
сфера їх компетенції чітко не розділена, що призводить до дублювання та
«перетягування канату». Регулятивні акти щодо фінансового контролю в
залежності від органу, діяльність якого вони регламентують розглянуті у
таблиці (таблиця 1).
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Таблиця 1
Класифікація нормативно-правового забезпечення державно
фінансового контролю в Україні*
Орган, що
координує
діяльність
Верховна
Рада
України

Кабінет
Міністрів
України

Орган
державного
фінансового
контролю
Рахункова
палата
України

Державна
фінансова
інспекція
України

Державна
фіскальна
служба
України

Нормативно-правове забезпечення державного фінансового
контролю
- Конституція України у редакції Закону України Про
внесення змін до статті 98 Конституції України від 19 вер.
2013 №586-VІІ - статті 95, 98; Бюджетний кодекс України від
8 лип. 2010 року № 2456-VI – ст.109, 110;Закон України «Про
Рахункову палату» від 11 липня 1996 року № 315/96-ВР //
Відомості Верховної Ради України від 12.06.1998 — 1998 р.,
№ 24, стаття 137;Методичні рекомендації з проведення
Рахунковою палатою фінансового аудиту. Затверджені
рішенням Рахункової палати від 22 вер. 2015 року №55;Стандарту Рахункової палати «Порядок підготовки і
проведення перевірок та оформлення їх результатів»,
затверджений постановою Колегії Рахункової палати від
27 груд. 2004 року № 28-6 та інші нормативні акти
Рахункової Палати; Закони України Про державний бюджет
України та інші нормативно-правові акти
- Бюджетний кодекс України від 8 лип. 2010 року № 2456-VI статті 196, 113, 116 – 124; Господарський кодекс України –
стаття 363; Кодекс України про адміністративні
правопорушення – статті 163 (12), 164 (2, 12,14); 166 (6);
234 (1); Закон України «Про основні засади здійснення
державного фінансового контролю в Україні» від 26 січ. 1993
року № 2939-XII;Закон України «Про аудиторську
діяльність» від 22 квіт. 1993 року № 3125-XII - стаття
243;Положення про Державну фінансову інспекцію України
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
06 серп. 2014 р. № 310;Методика проведення Державною
фінансовою інспекцією України, її територіальними органами
державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів
господарювання, затверджена наказом Міністерства фінансів
України 26 черв. 2014 року № 728;Порядок проведення
інспектування Державною фінансовою інспекцією, її
територіальними органами, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 20 квіт. 2006 року № 550 та
інші.
- Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року;Закон
України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лют. 2014
року № 794-VII - стаття 222;Закон України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування 8 лип. 2010 року № 2464-VI; інші Закони
України, постанови кабінету Міністрів України, накази,
розпорядження, узагальнюючі податкові консультації,
нормативно-правові акти з питань КПР, листи, судова
практика та ін.
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Продовження табл. 1
Міністр
фінансів
України

Державне
казначейство
України

- Бюджетний кодекс України, статті 111,112;Положення
про Міністерство фінансів України затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня
2014 р. № 375;Положення про Державну казначейську
службу України, затверджене Указом Президента України
від 13 квіт. 2011 року № 460/2011;Порядок взаємодії між
органами Державного казначейства України та органами
Міністерства внутрішніх справ України в процесі
казначейського обслуговування бюджетних коштів,
затверджений Спільним наказом Державного казначейства
України та Міністерства внутрішніх справ України від
30.11.2010 № 536/448;Порядку взаємодії органів
державної фінансової інспекції, органів прокуратури,
внутрішніх справ, Служби безпеки України, затверджений
Спільним наказом Генеральної прокуратури, МВС, СБУ та
Держфінінспекції
України
від
19
жов.
2006 № 346/1025/685/53 та ін. нормативні документи
Державної казначейської служби.

* розроблено автором на основі джерел [2],[3].
Дослідження

нормативного

забезпечення

державного

фінансового

контролю виявило відсутність методичних рекомендацій чи інструкцій
щодо контролю необоротних активів, як окремого предмета або частини
загальної фінансової перевірки. Вважаємо, що розробка і затвердження
подібних методик щодо контролю ризикових ділянок у діяльності бюджетних
установ, дало б змогу упорядкувати, дисциплінувати та перевіряти дії
бюджетних установ.
До того ж, як зазначає Шевчук О.А., норми чинних законів та нормативноправових актів у сфері державного фінансового контролю часом не узгоджені
[1], тобто, породжують протиріччя або дублювання одних і тих самих дій
органів контролю.

Крім нормативних актів, які регламентують проведення

державного фінансового контролю, необхідно володіти знаннями про об'єкти
(предмети) дослідження – в даному випадку, необоротні активи.
Така інформація міститься в основних нормативно-правових актах, що
регулюють правила ведення бюджетними установами бухгалтерського обліку і
фінансової звітності (рисунок 1).
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Міністерство
фінансів
України
Державна
фіскальна
служба
України
ІІ – й рівень
регламентації
Державне
казначейство

Загальне керівництво вітчизняного системного бухгалтерського
обліку
ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні»; Податковий кодекс України; Господарський кодекс
України; Цивільний кодекс України; інші спеціальні закони
України
Наказ про затвердження типових форм з обліку та списання
основних засобів, що належать установам і організаціям, які
утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та
Інструкції з їх складання
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в
державному секторі; методичні рекомендації з бухгалтерського
обліку (різних видів активів); методичні рекомендації щодо
облікової політики суб’єкта державного сектору
Накази, листи

Керівництво під
системного бухгалтерського обліку в
бюджетних установах
План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;
Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ; Порядок складання карток і книг
аналітичного
обліку
бюджетних
установ;
Типова
кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для
відображення
операцій
з
активами,
капіталом
та
зобов’язаннями бюджетних установ та ін..
Накази, листи, плани та ін..

Бухгалтерський облік необоротних активів у бюджетних установах

І
–
рівень
регламентації
Верховна Рада
за
поданням
Кабінету
Міністрів
України
Державний
комітет
статистики

Галузеві
міністерства
Відомства та Накази, листи, плани та ін..
управління

ІІІ – й рівень Керівництво обліковим процесом установи
регламентації
Керівник
та Накази, посадові інструкції та ін..
головний
бухгалтер
установи

Рис. 1 Система нормативно-правового забезпечення обліку
необоротних активів у державному секторі*
* розроблено автором на основі джерел [4],[3].
Класифікацію розроблено на основі Системи керівництва бухгалтерським
обліком бюджетних установ в Україні, представленої Свірко С.В.[4].
Запропонована

класифікація

не

вміщує

усіх

нормативних

документів

регулювання досліджуваного об’єкту в Україні, проте є схематичною моделлю,
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яку можна використовувати у контрольній діяльності при складанні програм та
для упорядкування думок та результатів дослідження.
Отже, результатом цієї статті є огляд моделей нормативно - правового
забезпечення державного фінансового контролю та обліку необоротних активів
у бюджетних установах для практичного використання фахівцями.
Також вважаємо за необхідне наголосити на потребі розробки та
затвердження на нормативному рівні чітких методик та вимог до інспектування
та аудиту необоротних активів, що дасть змогу перевіряти і порівнювати
результати роботи контролюючих органів з метою підвищення ефективності їх
діяльності та зняття суперечностей, які виникають через дублювання функцій
різних органів та неузгодженості у законодавстві.
Список використаних джерел:
1. Шевчук О. А. Правове забезпечення державного фінансового контролю
[Текст] / О.А. Шевчук //«Економіка розвитку» (Economics of Development). 2013. - № 2(66). – С. 15-19.
2. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник. [Текст] /
Л.Є. Клець // – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 640 с
3. Офіційний веб-портал Верховної Ради України

[Електронний ресурс] /

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua
4. Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах:
Навч. посібник [Текст] / С.В. Свірко //. — К.: КНЕУ, 2003. — 380 с.
УДК 631.11
М.М. Мущина
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦІННОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВОМ
В статті розглянуто особливості організації та проведені інвентаризації
товарно-матеріальних цінностей на підприємства різних форм власності,
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надано пропозиції щодо удосконалення методів інвентаризації ТМЦ за
окремими матеріально-відповідальними особами
Ключові слова: інвентаризація, інвентаризація ТЦМ, збереження ТМЦ, облік
результатів інвентаризації
Сучасна економічна реальність потребує нових підходів до здійснення
господарської діяльності підприємства: на перший план виходить ефективність,
раціональність та гнучкість управління. Основою для прийняття оперативних і
стратегічних управлінських рішень є наявність повної, правдивої та всебічної
інформації про стан підприємства. Якісне інформаційне забезпечення дозволяє
своєчасно і адекватно реагувати на зміну внутрішнього та зовнішнього
економічного середовища, виявляти існуючі недоліки в роботі підприємства,
об’єктивно оцінювати та оптимально використовувати наявні ресурси і
можливості. Основним джерелом інформації про діяльність підприємства є дані
бухгалтерського обліку та складена на їх основі звітність.
Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової
звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і
зобов’язань, в ході якої перевіряються і документально підтверджуються
наявність, стан і оцінка активів і зобов’язань.
Проте, внаслідок існування як об’єктивних, так і суб’єктивних причин
виникають відхилення між даними обліку і фактичною господарською
діяльністю, і, як наслідок, відбувається викривлення показників звітності
підприємства.
Забезпечити достовірність показників обліку і запобігти можливим
відхиленням покликана інвентаризація – один із головних методів обліку і
контролю. Її проведення дає змогу з’ясувати розходження між даними
бухгалтерського обліку та фактичною наявністю, станом і оцінкою активів,
власного

капіталу

та

зобов’язань

підприємства,

перевірити

повноту

документального оформлення і відображення в обліку господарських операцій,
підтвердити реальність показників звітності підприємства.
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Отож, інвентаризація – це не що інше, як засіб встановлення істини в
даних бухгалтерського обліку. Первинні документи містять інформацію про
факти господарського життя, що відбулися. Проте бухгалтер відокремлений від
цих фактів бар’єром первинної документації. Інвентаризація дозволяє йому
перевірити правильність і повноту відображення в бухгалтерському обліку
фактів господарського життя (чи всі господарські операції оформлені
відповідними документами i відображені в бухгалтерському обліку), а також
внести необхідні уточнення і виправлення.
Окремі проблеми, що стосуються процесу організації та здійснення
інвентаризації, в своїх працях розглядали С.В. Бардаш, Ф.Ф. Бутинець,
І.М. Донець, І. Лісна, Н.М. Малюга, В. Нагорний, Н.І. Петренко, Л. Сук,
О. Хамайдюк, В. Чудовець, С. Щербіна. Протягом останнього десятиріччя
теоретичним та практичним аспектам інвентаризаційної роботи приділяли
увагу В.Д. Андрєєв, В.В. Сопко, В.С. Рудницький, Н.М. Ткаченко та інші.
Проте вивчення наукових робіт, дослідження діючої практики щодо
організації та здійснення інвентаризації свідчать, що й досі залишаються
нерозкритими ряд питань, теоретичне обґрунтування й практична реалізація
яких

дозволила

б

забезпечити

відповідність

організації

і

методики

інвентаризаційної роботи.
Мета інвентаризації в сучасних умовах господарювання – виявлення
наявності та оцінка стану об’єкту, що перевіряється, виявлення відхилень від
тих нормативних, планових, облікових та інших характеристик, у відповідності
до яких він може функціонувати та їх нормативно-правове регулювання. Таке
формулювання мети суттєво розширює спектр завдань інвентаризації.
Коло об’єктів інвентаризації обмежується необоротними і оборотними
активами підприємства, фактичну наявність та стан яких можна визначити
органолептичними прийомами і фінансовими зобов’язаннями, реальність яких
визначається перевіркою або підтвердженням сальдо. Всі інші об’єкти
бухгалтерського обліку: капітал, фінансовий результат, витрати, резерви не є
об’єктами інвентаризації.
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Під “суб’єктом інвентаризації” слід розуміти носіїв прав та обов’язків –
державні інститути, структури та підрозділи, що згідно чинного законодавства
мають право контролювати фінансово-господарську діяльність, а також
власники та керівники підприємств. Суб’єкт інвентаризації делегує свої
повноваження виконавчому органу – інвентаризаційній комісії [1].
Основними цілями інвентаризації є: виявлення фактичної наявності майна;
зіставлення фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку;
перевірка повноти відображення в обліку зобов’язань [2].
Пунктом 1 ст. 10 Закону про бухоблік встановлено, що підприємства
зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань для перевірки їх
наявності, стану і оцінки. Інвентаризація дає змогу забезпечити достовірність
даних бухобліку та фінансової звітності. Відповідно до Положення про
інвентаризацію активів та зобов’язань № 879 власник (або керівник)
підприємства повинен створити необхідні умови для її проведення та визначити
об'єкти, кількість та строки інвентаризації, крім випадків, коли її проведення є
обов'язковим [3].
Часто порушується і обсяг проведення інвентаризації. Не проводиться
інвентаризація майна, що знаходиться на підприємстві на відповідальному
зберіганні; товарів, відвантажених покупцям, на яких не перейшло право
власності; товарів в дорозі; орендованого майна тощо.
Інвентаризація

майна

проводиться

за

його

місцезнаходженням

у

присутності матеріально відповідальної особи. Описи складаються окремо на
товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, відвантажені, але не
оплачені в строк покупцями і що знаходяться на складах інших організацій. В
описах товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться в дорозі, за кожною
окремою відправкою наводиться наступна інформація: найменування, кількість
і вартість товарно-матеріальних цінностей, дата відвантаження, перелік і
номери документів, на підставі яких ці цінності відображені на рахунках
бухгалтерського обліку.
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Трапляються випадки, коли інвентаризація зобов’язань проводиться не в
повному обсязі: відсутня звірка розрахунків з податковими і іншими
державними органами; не проводиться інвентаризація розрахунків по кредитам
і позикам; не здійснюється інвентаризація і звірка розрахунків з підзвітними
особами [2].
В методологічному аспекті інвентаризацію слід розглядати як процес, що
складається із сукупності стадій, об’єднуючих упорядковані в часі і просторі
взаємопов’язані процедури, виконання яких є необхідною і достатньою умовою
для досягнення мети її проведення. Покращити стан інвентаризаційної роботи
можна шляхом зміни методики її планування і проведення. Інвентаризаційний
процес повинен мати єдиний центр відповідальності, яким слід вважати
інвентаризаційну комісію. На торговельних підприємствах ці функції доцільно
передоручити ревізійній комісії [1].
Вивчивши процес інвентаризації, стає зрозумілим, на скільки він
трудомісткий і складний, наскільки відповідальний. Тому, що отримані в ході
проведення інвентаризації дані, використовуватимуться протягом всього року, і
взагалі, організації важно знати, які цінності вона має в своєму розпорядженні,
як йдуть справи з крадіжкою, псуванням цінностей, як наслідок, чи не потрібно
підсилити охорону, які заходи проводяться по оберіганню від стихійних лих і
так далі. Отже, як видно, дані інвентаризації дуже важливі.
Складність проблеми відображення в обліку результатів інвентаризації
викликана особливостями її законодавчо-нормативного забезпечення, а також
різницею між бухгалтерськими і податковими аспектами обліку господарських
операцій в Україні призводить до виникнення значних труднощів у веденні цієї
ділянки облікової роботи на практиці. Внаслідок цього інвентаризація
проводиться зі значними недоліками, а її результати відображаються на
рахунках бухгалтерського обліку та у звітності з порушенням чинних
законодавчо-нормативних актів.
Інвентаризація матеріальних цінностей є одним з радикальних засобів
контролю

за

збереженням

оборотних

відповідальних осіб.
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активів

і

роботою

матеріально

З метою відшкодування завданих збитків від розкрадання, нестачі,
знищення

(псування)

матеріальних

цінностей

з

вини

матеріально

відповідальних осіб, підприємству необхідно укладати з останніми договори
про повну індивідуальну матеріальну відповідальність або ж колективну
(бригадну)

матеріальну

відповідальність

(у

випадку,

коли

не

можна

розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника). Відповідно до
статті 134 Кодексу законів про працю України укладання таких договорів надає
підприємству цілком законну підставу на відшкодування працівниками у
повному розмірі збитків, заподіяних з їх вини підприємству.
Таким чином, для забезпечення ефективного контролю на підприємстві
бухгалтерська служба зобов’язана:
– здійснювати контроль за своєчасністю і повнотою проведення
інвентаризації;
– вимагати надання матеріалів інвентаризацій в бухгалтерську службу;
– стежити за своєчасним завершенням інвентаризацій і документальним
оформленням їх результатів;
– відображати на рахунках бухгалтерського обліку виявлені при
інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю майна і даними
бухгалтерського обліку.
Саме завдяки зазначеним заходам керівництво та власники підприємства
мають можливість перетворити інвентаризацію з банальної формальності на
дійсно важливий інструмент господарського контролю.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
В статті розглянуто особливості організації обліку запасів на

як у

вітчизняній, так і міжнародній практиці. Обґрунтовано необхідність
достовірності оцінки запасів та надано пропозиції щодо адаптації у
практичній діяльності вітчизняних підприємств міжнародного досвіду.
Ключові слова: запаси, виробничі запаси, оцінка запасів, методи вибуття
запасів
Вступ

та

постановка

проблеми.

Функціонування

матеріального

промислового виробництва супроводжується кругообігом ресурсів, значне
місце в яких займають запаси. Стан, формування й використання запасів є
визначальним чинником забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
Успішне вирішення стратегічних завдань розвитку підприємств в умовах
жорсткої конкуренції, перенасичення ринків товарами іноземного походження,
складного технологічного процесу виготовлення продукції потребує орієнтації
обліку виробничих запасів на отримання оперативної інформації про їх
витрачання, що дасть змогу керівникам різних рівнів приймати ефективні
управлінські рішення. В зв’язку з цим нагальними стають дослідження та
удосконалення теоретичних та практичних аспектів обліку виробничих запасів
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в частині нормативного регулювання за для ефективності їх використання на
підприємствах.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання, що стосуються обліку
виробничих запасів в Україні та зарубіжних країнах знаходяться в центрі уваги
багатьох вчених і дослідників. Вивченню проблем теоретичного та практичного
характеру обліку виробничих запасів присвячені праці вітчизняних і
зарубіжних учених та фахівців, серед яких доцільно відзначити праці:
Ф. Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Н.Н. Грабової, Т.П. Карпова, М.Р. Лучка,
Д.Р. Міддлтона, В.О. Озерана, В.В. Сопка, Н.М. Ткаченко, В.О. Шевчука та ін.
Разом з тим, залишається актуальною проблемою адаптації міжнародного
досвіду та нормативних документів, що регулюють методику ведення обліку
виробничих запасів.
Виклад основного матеріалу. Враховуючи різноманітність структури
запасів, різні науковці свою увагу зосереджують на різних їх видах. Зокрема,
М. Р. Лучко в своїх працях приділяв увагу обліку матеріальних запасів в США
[1], О.М. Губачова розглядала поняття, склад товарно-матеріальних запасів,
завдання їх обліку в зарубіжних країнах, Г. Столярчук займається вивченням
обліку запасів в Україні [2].
Основними завданнями обліку виробничих запасів є:
- контроль за виконанням плану матеріально-технічного забезпечення;
-

відображення

витрат

на

закупівлю

й

транспортування

запасів

(матеріалів), результатів постачання;
- виявлення відхилень від планової собівартості придбаних матеріалів;
- контроль за залишками і рухом матеріалів на складах наявністю і рухом
матеріалів в процесів їх заготівлі;
- спостереження за станом складських запасів, за відповідністю їх
нормативам, контроль за їх зберіганням;
- контроль за лімітом відпуску матеріалів на виробничі потреби, витрати і
списуванням їх вартості у витрати виробництва;
- контроль за дотримуванням норм;
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- правильний розподіл матеріалів за об’єктами калькуляцій;
- виявлення непотрібних матеріалів, що підлягають реалізацій.
Для

забезпечення

безперебійної

роботи

виробництва

на

складах

підприємства завжди мають бути виробничі запаси в межах норм, передбачених
потребою

підприємства.

У

складських

приміщеннях

підприємства

здійснюються операції по збереженню виробничих запасів, що надходять, а
також відпуску їх у виробництво. Бухгалтерський облік має забезпечити
контроль за залишками, надходженням і витратами виробничих запасів на
складі, що є важливою умовою для забезпечення збереження власності
підприємства.
Облік наявності і руху запасів в Україні здійснюється лише на рахунках у
системі постійного обліку запасів. Виробничі запаси складаються з сировини,
основних

і

допоміжних

матеріалів,

купованих

напівфабрикатів

і

комплектуючих виробів, будівельних матеріалів, тари й тарних матеріалів,
відходів основного виробництва, що призначені для виробництва продукції,
виконання

робіт,

надання

послуг,

обслуговування

виробництва

й

адміністративних потреб [3,5].
А тому, вся інформація про виробничі запаси, їх стан, наявність і рух
запасів по структурним елементам: сировина, матеріали, паливо, комплектуючі
вироби та інші запаси, згідно Плану рахунків ведуться на рахунку 20
«Виробничі запаси».
У зарубіжних країнах до методів аналітичного обліку матеріальних запасів
відносять:
- метод періодичного обліку;
- метод безперервного (поточного) обліку.
Відповідно до методу періодичного обліку детальний облік матеріальних
запасів протягом року не ведеться, а в кінці року має проводитися
інвентаризація наявних запасів для встановлення рівня запасів на кінець
звітного періоду. Собівартість реалізованих запасів не може бути визначена
доти, доки не буде завершена інвентаризація, оскільки розрахунок собівартості
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визначають так: нетто – вартість покупок плюс рівень запасів на початок
звітного періоду мінус рівень запасів на кінець звітного періоду [4].
Суть методу поточного (безперервного) обліку ТМЦ полягає в тому, що
систематично з надходженням і рухом матеріальних запасів їх кількість i
вартість строго документуються. Метод забезпечує контроль за операціями
руху ТМЦ, сигналізує про необхідність нових замовлень матеріалів на
поповнення запасів, формує інформацію про оптимальний обсяг замовлення. У
результаті цього протягом усього звітного періоду відомий обсяг наявних
запасів [6].
Протягом року ціни на більшу частину товарів змінюються. Однакова
кількість товарів може бути придбана. за різними цінами. Тому бухгалтерів
більше цікавить рух вартостей, а не фізичне переміщення товарів під час
діяльності фірми, оскільки саме вартість дає можливість точніше визначити
прибуток. Важливе значення для правильного обліку на підприємствах має
порядок оцінки запасів за національними стандартами. Згідно з Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси» Затверджено Наказом
Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 придбані або
вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первинною
вартістю.
Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове
призначення та однакові умови використання, застосовують тільки один із
методів, передбачених П(С)БО 9 «Запаси».
У зарубіжних країнах використовують різні методи оцінки матеріальних
запасів:
1. Метод специфічної ідентифікації;
2. Метод середньої вартості;
З. Метод ФIФО;
4. Метод ЛIФО.
У разі відпуску матеріалів у виробництво, продажу або іншому вибутті
згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси» оцінка
їх здійснюється по одному з таких методів:
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- Ідентифікованій собівартості одиниці запасів Передбачає особливе
маркування кожної одиниці запасів, що дозволяє в будь-який момент часу
визначити вартість, встановити дату витрачання кожної одиниці запасу, її
собівартість і вартість запасів, що залишились. Має вузьке застосування – для
запасів, які відпускаються для виконання спеціальних замовлень і проектів, а
також запасів, які не замінюють одне одного. Однакові запаси обліковуються за
різною вартістю, бо мають різні споживчі якості, властиві тільки кожній
одиниці специфічні характеристики. Доцільно застосовувати до запасів, які
мають високу вартість.
-

Середньозваженій

собівартості.

Запаси

з

однаковими

вхідними

параметрами обліковуються в одній інвентарній картці незалежно від ціни
придбання. Середня вартість одиниці запасів може розглядатися як за звітний
період (при періодичному обліку запасів), так і після кожного наступного
надходження (при безперервному (постійному) веденні обліку списання
запасів). Застосовується для списання взаємозамінних запасів. Дає більш
об’єктивну оцінку наявності та руху запасів, але не забезпечує достатній
контроль за правильністю їх списання на затрати виробництва.
- Собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) Засновується
на хронології надходження, тобто базується на припущенні, що одиниці
запасів, які придбані першими, продаються чи використовуються першими, а
також на припущенні, що грошова одиниця є стабільною. Залишки на кінець
періоду оцінюються за цінами останніх надходжень запасів. Переваги –
простий, систематичний і об’єктивний, запобігає можливості маніпулювання
прибутком, відображена в балансі сума запасів приблизно збігається з
поточною ринковою вартістю. Недоліки – в умовах високої інфляції призведе
до завищення вартості залишків, заниження собівартості готової продукції та,
як наслідок, завищення результатів від реалізації.
- Нормативних затрат. Полягає у застосуванні норм витрат на одиницю
продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з урахуванням
нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і
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діючих цін. Тобто на підприємстві встановлюються нормативні облікові ціни,
якими протягом місяця користуються для оцінки списання запасів. Наприкінці
місяця обчислюють ціну, виходячи з фактичних витрат, установлюють розмір
відхилень і проводять коригуючи записи.
- Ціни продажу. Оцінка вибуття запасів основана на застосуванні
підприємствами роздрібної торгівлі середнього проценту торгової націнки
товарів.
Висновки. Від того, наскільки оптимально буде вирішено питання із
закупівлею і доставкою матеріалів, залежать не лише фінансові результати
діяльності підприємства, але і сама можливість його існування. Тому
аналітична інформація про склад, кількість, вартість, рух матеріалів,
використовуваних у виробництві, життєво необхідна будь-якому підприємству
не лише для цілей оперативного обліку але і для прийняття своєчасних
управлінських рішень, планування бюджету, забезпечення контролю за рухом і
збереженням матеріальних ресурсів.
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УДК 336.144.36 (045)
Б.В. Обертинський
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ДОХОДІВ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянуто необхідність та послідовність впровадження процесу
бюджетування

на

підприємстві.

Виокремлено

особливості

складання

бюджетів доходів. Проаналізовано основні види бюджетів, що забезпечують
управління доходами підприємства, зокрема бюджет продаж, графік
очікуваних грошових надходжень та бюджет дебіторської заборгованості.
Ключові слова: бюджетування, грошові потоки, бюджет доходів, центри
відповідальності, бюджет продаж, коефіцієнт інкасації.
Одним із

важливих

завдань

підвищення

ефективності

будь-якого

виробництва є ефективне використання сучасних методик і технологій
планування. Протягом останніх років все більше уваги приділяється переходу
до бюджетування, метою якого є система планування, розподілу та
перерозподілу доходів підприємства через фінансові та грошові потоки. Тим не
менш, увага малих та середніх підприємств до процесів планування
залишається незначною, саме тому важливим та доцільним є розробка і
подальше впровадження ефективного бюджетування, як форми планування.
Бюджетування визначають як процес розроблення, формування, складання
бюджетів на підприємстві. Таку позицію підтримують як вітчизняні так і
зарубіжні вчені: В. Бочаров, Ф. Бутинець, Н. Герасимчук, С. Данілочкін,
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А. Загородній, І. Мейтленд, А. Шеремет. Деякі автори, зокрема І. Гіленко,
І. Зятковський, М. Романовський, В. Гамаюнов, Т. Сізова і В. Хруцький
визначають, що бюджетування є управлінською технологією, яка призначена
для вироблення та підвищення фінансового обґрунтування управлінських
рішень, що стосуються оптимізації формування та використання ресурсів
підприємства.
Метою статті є визначення теоретичних положень і розробка практичних
рекомендацій

з

удосконалення

облікового

забезпечення бюджетування

доходів та їх аналізу для прийняття управлінських рішень.
Бюджетування є найбільш деталізованим рівнем планування і представляє
собою процес підготовки окремих бюджетів по структурних підрозділах або
функціональних сферах підприємства, розроблених на основі затверджених
вищим керівництвом програм. Інколи цей термін трактується більш широко, як
цілісна система вибору тактичних цілей планування на рівні підприємства в
рамках прийнятої стратегії, розробки планів (кошторисів витрат та доходів)
майбутніх операцій та контролю виконання цих планів, тобто по суті як
система внутрішнього фінансового управління. Тому бюджетування є однією з
прогресивних систем оперативного планування [1, с. 286].
Як правило, більшість підприємств орієнтуються саме на планування
витрат, як механізму що впливає на розмір прибутку, при цьому недостатня
увага приділяється грошовим потокам які надходять на підприємство,
відповідно управління такими потоками здійснюється рідше.
Динамічні зовнішні умови зумовлюють необхідність постійного перегляду
цілей підприємства, балансування між стабільністю та змінністю кінцевих
результатів діяльності підприємства [2, c. 45].
Управління

вхідними

грошовими

потоками

надає

підприємству

можливість більш оперативно реагувати на зміни в економічному середовищі
та підтримувати свої позиції на ринку. А також досягати високих результатів і
як наслідок ефективно вести господарську діяльність.
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Категорія доходів у ринковій економіці посідає одне із центральних місць,
адже одержання доходів, а відповідно і прибутку є головною метою
підприємницької діяльності, основним мотивом будь-якого бізнесу.
Оскільки, доходи безпосередньо впливають на кінцеву мету діяльності
підприємства – отримання прибутку, їх можна виділити в окремий об’єкт
управління, а в системі управління визначити спеціальну підсистему
управління доходами з їх плануванням, обліком, контролем, регулюванням.
Результати дослідження теоретичних розробок у сфері менеджменту, а також
практичних аспектів діяльності підприємств дають підстави виділити окремі
складові системи управління доходами, а саме:
- аналіз чинників, що впливають на розмір доходів підприємства;
- облік доходів, що дає змогу оцінити їх розмір за місцями отримання,
видами діяльності, джерелами надходження, формами обслуговування клієнтів,
термінами виконання послуг тощо;
- планування (бюджетування) доходів, яке дає можливість визначити
мінімальні і максимальні розміри доходів;
- обґрунтування обсягів отримання доходів, що дозволяє порівнювати
фактичний і плановий дохід, співставляти фактичний і мінімальний дохід;
- контроль отриманих доходів та прийняття управлінських рішень щодо
ефективності функціонування окремих центрів відповідальності і підприємства
в цілому.
Як правило, доходи формуються за рахунок вхідних грошових потоків, що
являють собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових
коштів підприємства, що генеруються його господарською діяльністю.
Виходячи із наведеного вище, варто зазначити, що бюджетування доходів буде
оформлюватись у таких документах:
а) бюджет доходів від операційної діяльності;
б) бюджет доходів від інвестиційної діяльності;
в) бюджет доходів від фінансової діяльності;
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Економічна суть доходів випливає із ефективності планування витрат, в
першу

чергу

формування

собівартості

виготовленої

продукції.

Для

відображення в моделі реального руху грошових коштів на підприємстві,
оцінювання синхронності надходжень і витрачання, а також поєднання
величини отриманого фінансового результату зі станом грошових коштів
необхідно виділити та проаналізувати всі напрями надходжень грошових
коштів і їх вибуття.
Впровадження процесу бюджетування доходів підприємства, як і загалом
всієї діяльності, слід проводити поетапно. Послідовність здійснення такого
впровадження можна визначити за такими процедурами (рисунок 1) [3, с.23].
Оскільки підприємство самостійно вибирає форму бюджету, то він має
формуватися

на

основі

певної

стандартизації,

яка

визначає

процес

бюджетування. Бюджетування на підприємстві можна розглядати з двох сторін:
з однієї сторони – це процес складання фінансових планів і кошторисів, а з
іншої – управлінська технологія, призначена для вироблення і підвищення
фінансової обґрунтованості прийнятих управлінських рішень.
При організації бюджетування керівництву підприємства слід визначитися
з стратегічними та тактичними цілями підприємства та врахувати наступне:
1) впровадження бюджетування є проектом, тому потрібно обрати
керівника проекту, визначити витрати на його реалізацію і провести оцінку
економічної ефективності (співвіднести витрати і доходи);
2) впровадження бюджетування потребує зміни структури управління, що
завжди

пов’язано

зі

зміною

функціональних

підприємства.
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обов’язків

персоналу

Послідовність впровадження бюджетування
Ознайомлення, аналіз та діагностика діяльності підприємства
(Сутність даного етапу полягає у необхідності встановлення особливостей діяльності
газовидобувного підприємства та вивчення його технологічного процессу)
Встановлення фінансової структури суб’єкта господарювання
(Здійснюється для визначення взаємозв’язків та функціональних обов’язків щодо
планування, обліку, контролю і аналізу бюджетів)
Формування бюджетної структури підприємства
(Визначення структурних підрозділів, які формують проекти бюджетів та впроваджують
компільовані (зведені) бюджети по підприємству в цілому)
Формування облікової політики
(Полягає у виборі форми ведення та методики бухгалтерського обліку)
Визначення методики планування та аналізу
Розробка необхідної документації
(Розробка Положення про систему бюджетування, відповідні інструкції, коригування
Положення про облікову політику підприємства, розробка форм бюджетів, типової
первинної та зведеної документації щодо виконання бюджетів і виявлення відхилень)
Навчання персоналу відповідних підрозділів

Рис. 1. Послідовність впровадження процесу бюджетування
З метою спрощення та оптимізації доцільним буде визначення та
виділення

центрів фінансової відповідальності. Виходячи із обраної теми

дослідження розглянемо структуру центрів відповідальності які приймають
безпосередню участь у формуванні та розподілі доходів [4, с.30]: а) центр
доходів – центр відповідальності, керівництво якого є підзвітним тільки за
одержання доходів, тобто має можливість контролювати і впливати на ціни й
обсяг діяльності; б) центр прибутку – центр відповідальності, керівник якого
відповідає за доходи і витрати, й отже, за результат діяльності даного
підрозділу; в) центр інвестицій – центр відповідальності, що здійснює
господарську діяльність і несе витрати при реалізації інвестиційних проектів
підприємства; керівництво підзвітне за витрати, доходи й інвестиції. Створення
відбувається трьома способами: з одного підрозділу підприємства; шляхом
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об’єднання декількох підрозділів; шляхом розподілу одного підрозділу на
декілька центрів фінансової відповідальності. Основним завданням центру
фінансової відповідальності є виконання своїх завдань у рамках встановлених
бюджетом показників. Кожен із центрів веде свій операційний бюджет, що
доходи та витрати від усіх операцій.
Створення

центрів

фінансової

відповідальності

та

делегування

менеджерам повноважень в межах сум визначених бюджетом сприяє
децентралізації управління, що дає можливість оперативно приймати рішення
та підвищує мотивацію, оскільки передбачається відповідальність за результат.
Але децентралізація має і певні недоліки, що пов’язані з можливістю прийняття
некомпетентних рішень, які можуть відобразитися на діяльності всього
підприємства.
Відправною точкою для формування системи бюджетів на підприємстві є
бюджет продаж. Саме на цьому етапі формується дохід від реалізації продукції
підприємства, що є основою позитивного фінансового результату виробничогосподарської діяльності суб’єкта господарювання. Обсяг продажів, який
забезпечує відшкодування всіх витрат і отримання бажаного прибутку, визначається в рамках аналізу «витрати – обсяг – прибуток». Взаємозв’язок обсягу,
витрат, прибутку можна вивчати і графічно, і аналітично. За допомогою цих
методів розраховується обсяг реалізації товарів у критичній точці з метою
встановлення зони збитку і зони прибутку [5, с.115]. Крім того, з’являється
можливість визначити обсяги продажів для отримання відповідної суми
прибутку.
Для наочності інформації про обсяги продажу формується графік
очікуваних грошових надходжень віл реалізації продукції. Даний бюджет
відображає

періодичність

отримання

грошових

коштів

за

реалізовану

продукцію з врахуванням наявної дебіторської заборгованості. Адже, слід
врахувати, що оплата продукції покупцями може здійснюватися по факту
отримання товарів, авансовими платежами, або ж отримання в кредит. При
розробці графіка очікуваних грошових надходжень також слід врахувати, що
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виручка від реалізації продукції надходить на підприємству в поточному
періоді на 70%, інша ж частина переходить в наступний період.
Як відомо, далеко не всі покупці та споживачі продукції спроможні одразу
оплатити отримані товари тому наступним етапом у бюджетуванні є розробка
та складання бюджету дебіторської заборгованості. Це є важливим, оскільки
саме тут формуються грошові потоки що надходять на підприємство. Існує
значний ризик при плануванні розрахунків із дебіторами, адже складно
впливати

на

контрагентів

та

прогнозувати

їх

поведінку.

Зазвичай

використовується досвід попередніх років і репутація дебіторів. Основою для
планування дебіторської заборгованості також служить організація системи
оперативного і бухгалтерського обліку на підприємстві що відображає повну
інформацію як по клієнтах так і по видах продукції та матеріалах що вже
реалізовані.

Таким

чином

в

бюджеті

дебіторської

заборгованості

відображається сума, яку підприємство планує отримати від дебіторів за
продану продукцію, обсяг продажу та залишки заборгованості на початок та
кінець бюджетного періоду. Дані можуть наводитися як загалом по
підприємству, так і у межах кожного дебітора. При цьому важливим є
врахування можливості відстрочення платежів, створення резерву боргів,
попередня співпраця з контрагентом, обсяги покупки, терміни та умови оплати
тощо.
Сума поточної дебіторської заборгованості залежить від прогнозу
продажів, повинен розраховуватись коефіцієнт інкасації, який відображає
темпи погашення заборгованості в поточний період часу. Такий коефіцієнт
дозволяє встановити коли і в якому розмірі очікується надходження грошових
потоків від продажу у певному періоді і розраховується за формулою 1 6, с.28]:
;

(1)

Коефіцієнт інкасації також відображає частку грошових надходжень від
продажів у визначеному інтервалі часу від моменту реалізації. Для його
визначення використовуються статистичні методи, що ґрунтуються на
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інформації за попередні періоди та з врахуванням сучасного стану ринку та
економіки в цілому. Додатково рекомендується враховувати ділову репутацію
та минулий досвід роботи з партнерами для уникнення зростання сумнівної
заборгованості.
Отже, організація та забезпечення бюджетування доходів розпочинаються
з перегляду відношення до вхідних грошових потоків на підприємстві.
Концентрація уваги на аналізі чинників, що впливають на розмір доходів
підприємства а також розвиток обліку доходів, що дає змогу оцінити їх розмір
за місцями отримання, видами діяльності, джерелами надходження, формами
обслуговування клієнтів, термінами виконання послуг тощо відкриває для
підприємства нові можливості та додаткові джерела інформації. Як результат
досягається збалансованість потоків платежів, що в свою чергу забезпечує стан
фінансової

рівноваги,

який

дозволяє

підтримувати

оптимальні

умови

ефективного та раціонального господарювання.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто сутність дебіторської заборгованості, досліджено
економіко-правовий аналіз нормативної бази та здійснено детальний огляд
спеціальної літератури з заданої теми.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, документ, огляд, розрахунки.
Постановка проблеми. В процесі фінансово-господарської діяльності у
підприємства постійно виникає потреба в проведенні розрахунків зі своїми
контрагентами,

бюджетом,

податковими

органами.

Відвантажуючи

виготовлену продукцію, воно, як правило, не отримує оплату одразу, тобто
відбувається кредитування покупця. Тому, протягом періоду від моменту
відвантаження

продукції

до

моменту

надходження

платежу

засоби

підприємства знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості. В умовах
ринкової економіки суб’єкти господарювання мають повну господарську
самостійність у виборі ринків збуту продукції, постачальників і підрядників, у
пошуку джерел фінансування. Все це змушує особливу увагу приділяти
розрахункам з різними контрагентами.
Мета

статті.

Дослідити

теоретико-методологічні

основи

обліку

дебіторської заборгованості підприємства, систематизувати нормативну базу,
здійснити огляд основних положень наказу про облікову політику.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні теоретичні та методичні
аспекти обліку дебіторської заборгованості певною мірою висвітлюються в
працях вітчизняних та іноземних науковців: Ф.Ф. Бутинця, В. Бєлозерцева,
М.Д. Білик, Я.Ю. Герман, Є.О. Іванова, О. М. Колеснікової, Г.Г. Кірейцева,
І. А. Косатої, Н.М. Матициної, В.В. Скоробогатової, Н. Д. Хруща та інших.
Проте

деякі

організаційно-методичні

питання

обліку

дебіторської

заборгованості потребують додаткової систематизації та уточнення.
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Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Облік

дебіторської

заборгованості є одним з найбільш складних та суперечливих питань, що
зумовлено сучасною проблемою неплатежів. Проблема удосконалення обліку
дебіторської заборгованості підтверджується збільшенням її частки у складі
активів підприємств. Це пояснюється невиконанням фінансових зобов’язань
контрагентів, порушенням нормального циклічного процесу, пов’язаного з
перетворенням такого активу в грошові кошти і, як наслідок, погіршенням
платоспроможності.

Правильно

організований

облік

дебіторської

заборгованості, перш за все, повинен сприяти недопущенню прострочення
термінів платежу і доведення заборгованості до стану безнадійної.
Методологічні засади ведення обліку, основні поняття та порядок
розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності
визначає П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [1] . Згідно П(С)БО 10
«дебіторська заборгованість» визначається активом, якщо існує ймовірність
отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її сума може бути
достовірно визначена».
Всі активи підприємства, в тому числі і дебіторська заборгованість
неодмінно вимагають класифікацій. Отже, можна зробити висновок, що під
класифікацією дебіторської заборгованості розуміють групування розрахунків з
дебіторами за певними ознаками в залежності від певних критеріїв чи для
досягнення певних цілей. На сьогодні не існує єдиного підходу до класифікації
дебіторської з дебіторами в нормативній базі. В П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість» розрізняють наступні види заборгованостей (рисунок 1).
Відповідно до П(С)БО 10 дебіторська заборгованість поділяється на
поточну і довгострокову. Дебіторська заборгованість у бухгалтерському обліку
класифікується в залежності від: термінів її погашення, ймовірності її
погашення, оцінки відображення її в балансі.
Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості,
яка виникає під час нормального операційного циклу або буде погашена
протягом 12 місяців з дати балансу.
473

Дебіторська заборгованість
Дебіторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги

Дебіторська
заборгованість за
розрахунками

Оформлена
переданими
векселями

За виданими авансами

Не оформлена
векселями

З нарахованих доходів
сами

З бюджетом

Із внутрішніх
розрахунків

Інша поточна дебіторська
заборгованість

Розрахунки з
підзвітними особами
Розрахунки за
претензіями
Розрахунки за
відшкодування
завданих збитків

Рис. 1. Класифікація дебіторської заборгованості відповідно П(С)БО 10
Довгострокова дебіторська заборгованість – це сума дебіторської
заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального
операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.
З економічної точки зору дебіторська заборгованість розглядається як
складова частина оборотних активів підприємства. Дебіторська заборгованість
– частина оборотного капіталу підприємства, компанії; сума, яку заборгували
підприємству, організації, компанії інші юридичні особи і компанії, а також
громадяни, що є їх боржниками за поставку товарів, виконання робіт, надання
послуг тощо.
В економічній літературі немає чіткого розмежування понять «оборотні
засоби» і «оборотний капітал». Під оборотними засобами розуміють актив
балансу, який розкриває предметний склад майна підприємства, у тому числі,
його оборотні та поточні активи (матеріальні оборотні засоби, дебіторську
заборгованість, вільні грошові кошти), а під оборотним капіталом – пасив
балансу, який показує величину коштів необхідним для господарської
діяльності підприємства (власні та позикові кошти).
Підприємства сфери матеріального виробництва і сфери послуг здатні
підтримувати безперервність процесу виробництва й реалізації продукції лише
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за умови, якщо в їх розпорядженні поряд із основними засобами (знаряддями
виробництва) є також оборотні засоби у вигляді предметів праці – запасів
сировини, матеріалів напівфабрикатів, палива, тари тощо.
Крім

того,

наявність

товарно-грошових

відносин,

ринкові

засади

господарювання зумовлюють постійне перетворення вироблених товарів у
гроші. Тому поряд із виробничими (основними та оборотними) засобами кожне
підприємство для підтримання безперервності процесу відтворення повинне
завжди мати певні запаси готових виробів власного виробництва, а якщо
підприємство провадить торговельні операції, то й запаси покупних товарів на
своїх складах, а також вкладати певну суму коштів у розрахунки, головним
чином у відвантажені (відпущені) товари, надані послуги, здані роботи до
моменту їх оплати покупцями. Ці кошти функціонують у сфері обігу, тому
називаються засобами обігу.
На кожному етапі економічного та політичного розвитку в Україні та світі
відбувалися істотні зміни у трактуванні поняття «дебіторська заборгованість».
Багато вчених вважають вирішення даної проблеми одним із важливих завдань
бухгалтерського обліку, але і в даний час не існує єдиного підходу до
визначення сутності поняття «дебіторська заборгованість». У більш пізні
періоди зміст дебіторської заборгованості дещо змінився, проте основне
ототожнення із боргом або заборгованістю залишається незмінним.
Аналіз існуючих підходів до сутності дебіторської заборгованості в
науковому середовищі представлено в таблиці 1.
Закордонні

та

вітчизняні

вчені

визначають

термін

«дебіторська

заборгованість» по різному. Зокрема, в міжнародній практиці вся дебіторська
заборгованість відноситься до фінансових активів. Головною відмінністю
вітчизняної практики обліку дебіторської заборгованості є його сувора
регламентованість, яка виключає будь-які альтернативи для підприємства.
Економічна сутність оборотних засобів визначається їх роллю у здійсненні
безперервності процесу виробництва, у ході якого оборотні фонди та фонди
оберту проходять як сферу виробництва так і сферу оберту. Оборотні засоби
проходять три стадії кругообігу: грошову, виробничу й товарну.
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Таблиця 1
Огляд спеціальної літератури з обліку дебіторської заборгованості [2-5]
Літературне джерело

Короткий зміст, цитата

1
1.Матицина
Н.О.
Основні
засади
регулювання
розрахункових відносин через
управління
дебіторською
pаборгованістю
/
Н. О. Матицина
//
Бухгалтерський облік і аудит. –
2013. – № 12. –С. 38-42.
2.Гуня В.О. Удосконалення
класифікації
дебіторської
заборгованості
та
її
відображення у фінансовій
звітності підприємств / В. О.
Гуня // Економічний простір. –
2014. – № 19. – С. 124-131.
3.Іванов Є.О. Класифікація
факторів, що впливають на
загальний рівень дебіторської
заборгованості підприємства /
Є. О. Іванов // Вісник МСУ. –
Вип. 1-2. – Т. VІІІ. – Харків. –
2013. – С. 35
4. Сльозко Т. М. Організація
обліку : навч. посібник / Т. М.
Сльозко, О. І. Мазіна. – К. :
КНТЕУ, 2014. – 368 с.

2
Розмір
неспроможності
суб`єкта підприємницької
діяльності
виконати
грошові зобов`язання перед
підприємством
після
настання
встановленого
договором строку оплати їх.

Мета використання в
обліку
3
Розглядаються методи
регулювання
дебіторської
заборгованості

Одна з найважливіших Класифікація
складових
кредитної дебіторської
діяльності підприємства, як заборгованості
один з елементів для
розрахунку показників її
результативності.
Це боргові
покупців.

права

до Дослідження факторів
впливу на виникнення
дебіторської
заборгованості

Дебіторська заборгованістьсума
заборгованості
дебіторів підприємству на
певну дату.

Порядок відображення
на рахунках
обліку
дебіторської
заборгованості

На першій стадії, грошовій або підготовчій, оборотні засоби із форми
грошових коштів переходять у форму виробничих запасів.
Друга стадія кругообігу здійснюється у процесі виробництва. Суть її
полягає у передачі до виробництва придбаних матеріальних цінностей,
виробничих запасів, в об’єднані засобів та предметів праці з робочою силою і в
створені нового продукту, які включає до свого складу перенесену та тільки-но
створену вартість.
Третя стадія складається із реалізації виготовленої продукції та отримання
грошових коштів. І на цій стадії кругообігу і виникає дебіторська
заборгованість.
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Дебіторська заборгованість завжди відволікає засоби із кругообігу, тим
самим перешкоджає їх ефективному використанню, внаслідок чого виникає
кризовий фінансовий стан підприємства. Рівень дебіторської заборгованості
пов’язаний з прийнятою на підприємстві системою розрахунків, видом
виготовленої продукції та ступенем насиченості ринку.
Управління дебіторською заборгованістю означає контроль фінансових
служб за оберненістю засобів по розрахунках.
На сьогодні дебіторська заборгованість має суттєве значення. Українські
товаровиробники,

знаходячись

під

пресом

неплатежів,

вже

який

рік

намагаються вирішити, що краще для них: зберегти обсяги виробництва будьякою ціною, збільшуючи при цьому дебіторську заборгованість, а разом з цим
небезпеку банкрутства, або знизити обсяги виробництва, контролюючи розміри
дебіторської заборгованості на певному, найбільш безпечному рівні. І в тому, і
в іншому випадках підприємства стикаються

з проблемою сповільнення

платіжного обороту. З того моменту, як банки перестали здійснювати платежі
шляхом інкасо платіжних вимог, своєчасність розрахунків повністю залежить
від відповідальності

платника, його платоспроможності та платіжної

дисципліни.
Нормальна дебіторська заборгованість є ні чим іншим, як видом товарного
кредиту, способом зарекомендувати себе, як добросовісного, дисциплінованого
і відповідального партнера-споживача.
Дебіторська заборгованість може бути викликана несвоєчасною оплатою
платежів, недостачами, розкраданням та розтратами, псуванням цінностей.
Останнім часом різко виросла несвоєчасність оплати рахунків за відвантажену
продукцію, виконані роботи та надані послуги. Це призводить до того, що
підприємству

виробнику

необхідно

велику

частку

оборотних

засобів

відволікати із кругообігу на невизначений час.
У зв’язку з цим великого значення набуває резерв сумнівних боргів, який
формується я за рахунок балансового прибутку. Створений резерв сумнівних
боргів є джерелом поповнення оборотних засобів, які авансуються в операції по
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реалізації товарів робіт та послуг. Сумнівними боргами вважають ті види
дебіторської заборгованості, які не погашені в

терміни і не забезпечені

юридичними гарантіями.
В ринкових умовах дуже важко забезпечити високий рівень збуту
продукції та миттєву її оплату, що призводить до утворення дебіторської
заборгованості, розмір якої без належного управління досягає критичного
значення. З юридичного погляду дебіторська заборгованість розглядається як
капітал підприємства-кредитора, але не завжди його власний капітал. Лише
тоді, коли під час обігу кошти повертаються у володіння підприємствакредитора,

вони

використовуються

або
на

включаються
погашення

в

його

власний

кредиторської

капітал,

заборгованості

або

даного

підприємства перед своїми кредиторами.
Отже, широка розгалуженість розрахункових відносин, їх значення у
суспільстві та особливості обумовлюють систему нормативно-правових актів,
що регулюють дані відносини та їх структуру.

Правильність організації

бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, а також документування та
відображення в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості є
передумовою успішної діяльності підприємства. Звідси основна мета системи
розрахунків – виконання зобов’язань учасників розрахунків шляхом обрання
оптимального для всіх суб’єктів часу між моментами передачі товарів, робіт,
послуг та коштів з гарантією обумовленого рівня надійності.
На підставі проведеного дослідження випливає, що різні автори по –
різному трактують визначення дебіторської заборгованості, але при цьому не
змінюється її суть. Тлумачення терміну «дебіторська заборгованість» – це сума
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату, яка має документальне
підтвердження, строк оплати якої настав та відображена в балансі у
складі оборотних активів. Тобто для виникнення дебіторської заборгованості
необхідно

щоб

підприємство

здійснювало

господарську

діяльність,

а також здійснювало розрахунки з іншими підприємствами або фізичними
особами.
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УДК 657.471 (045)
Н.В. Підгорна
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ВИТРАТАМИПІДПРИЄМСТВА
У

статті

розглянутопитання

раціонального

управління

витратами

підприємства та організації їх обліку.Проаналізовано сучасні методи
управління

витратами

підприємства

та

встановлено

необхідність

індивідуального підходу до вибору систем управління витратами підприємств.
Ключові

слова:

управління

витратами,

облік,

витрати,

методи

зниженнявитрат.
Питання раціонального управління витратами виробництва у період
розвитку ринкової економіки є досить актуальним. Основною метою діяльності
підприємства є максимізація прибутку та мінімізація витрат. Отримання
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найвищого ефекту із найменшими затратами матеріальних, трудових та
фінансових ресурсів залежать від політики управління витратами, яка
передбачає пошук способів їх мінімізації. Найбільшу актуальність має система
управління витратами, яка б давала змогу точніше аналізувати та знижувати
витрати на виробництво,а також можливість точного планування витрат на
майбутні періоди, що забезпечувало б ефективне виробництвопродукції.
Ефективна

діяльність

підприємства

залежить

від

раціонального

використання усіх видів ресурсів, що обумовлює необхідність переходу до
оптимальної системи управління витратами. Функціонування підприємств в
цих умовах вимагає удосконалення наявних методів і форм системи управління
витратами, які будуть відповідати сучасним економічним умовам діяльності
підприємства.Саме тому, виявлення і використанняфакторів економії ресурсів,
зниження витрат є обов’язком кожного працівника підприємства.
Метою даної статті є дослідження методів управління витратами існуючих
на даний час, їх аналіз та ефективність використання ,опираючись на

які

підприємство могло б економно та раціонально використовувати ресурси.
На практиці ефективність діяльності підприємствабезпосередньо залежить
від системи управління витратами. Питання, пов'язані з управлінням витратами
підприємства, знайшли відображення в роботах таких відомих вченихекономістів: Голов С.Ф., Гордієнко В.М., Грещак М.Г., Давидович І.Є.,
Загородній А.Г., Карпова Т.І., Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Озеран В.О.,
Попов О.О., Садовська І.Б., Цал-Цалко Ю.С. та ін.
У теорії та практиці економічної діяльності трактування категорії
“витрати” не є однозначним. Це, насамперед, зумовлено використанням різних
підходів до вартісної оцінки використовуваних у процесі господарської
діяльності

економічних

ресурсів.

Витрати- це

грошова

оцінкавартості

матеріальних, трудових, фінансових, природних, інформаційних та інших видів
ресурсів на виробництво та реалізацію продукції за певний період. Таке
визначення терміна «витрати» є методологічною базою для їхкласифікації та
оцінки [2]. В сучасних умовах застосовують такі основні методи управління
витратами (рисунок 1).
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Сучасні методи управліннявитратами
стандарт- кост

директ - костинг
таргет - костинг

метод ABC
інші

Рис.1. Сучасні методи управління витратами
Кожен метод має свої недоліки і переваги тому вибір методу обумовлений
наявністю

умов

для

застосування.

Методи

управління

витратами

підприємствата їх суть представлені в таблиці 1
Таблиця 1
Методи управління витратами підприємства та їх суть
Метод
Стандарт - кост

Директ-костинг

Таргет-костинг

Метод ABC

Суть методу
система оцінки витрат на виробництво виробу, яка спирається на
нормативні витрати на додаток або замість реєстрації фактичних
витрат.
система управлінського обліку, яка базується на класифікації витрат
на змінні та постійні і включає в себе облік витрат за їх видами,
місцями виникнення й носіями, облікрезультатів виробничої
діяльності, а також аналіз витрат і результатів для прийняття
управлінських рішень.
передбачає розрахунок цільової собівартості продукції виходячи із
попередньо встановленої ціни, метою якого є забезпечення
оптимізації витрат на виробництво. Є інструментом стратегічного
управління витратами підприємства
Діяльність підприємства розглядається у вигляді процесів або
робочих операцій. Сума витрат які були понесені підприємством
протягом періоду визначаєтьсяна підставі витрат на здійснення
сукупності відповідних процесів і операцій

Зменшення витрат на виробництво продукції з метою підвищення
конкурентоспроможності підприємства і продукції на ринку
метоюв процесі управління витратами.
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є головною

Зниження

витрат

складний процес,

що

на

підприємстві

вимагає

від

на

виробництво

всього

виробничого

продукції

-

колективу

підприємствадотримання запланованих витрат трудових, матеріальних та
енергетичних

ресурсів, ефективного

використання

обладнання, пошуку

резервів економії ресурсів (рисунок 2)[6]
Шляхи досягнення зниження витрат

застосування ресурсозберігаючих технологій
чіткого дотримання технологічної дисципліни, що
призводить до зменшення втрат від браку
збалансованої експлуатації виробничих потужностей,
що призводить до зменшення вартості збалансованої
експлуатації
виробничих
потужностей,
що
призводить до зменшення вартості основних фондів,
незавершеного виробництва та запасів продукції
основних фондів, незавершеного виробництва та
запасів продукції
розробка оптимальної стратегії технічного розвитку
підприємства, що забезпечить раціональний рівень
витрат
на
створення
технічного
потенціалу
підприємства
підвищення організаційного рівня виробництва, що має
на метіскорочення втрат робочого часу, тривалості
виробничого циклу,і як наслідок собівартості продукції
і розмірів оборотних засобів підприємства
впровадження
ефективних
систем
внутрішньовиробничих економічних відносин, що сприяє економії
усіх видів ресурсів, збільшення якості продукції
раціоналізація організаційноїструктури управління
підприємством, а значить і скорочення витрат на
управління і збільшення його ефективності

Рис. 2. Шляхи досягнення зниження витрат
Ефективність управління витратами суттєво залежить від вибору методів й
інструментів управління тавід їхнього оптимального використання. Методи, які
доцільно використовувати для ефективного управління, є способом впливу на
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витрати з метою виконання поставлених завдань та мети.Основним завданням
управління витратами є пошук шляхів найефективнішого використання
наявних обмежених ресурсів за допомогою планування, калькулювання, обліку
і контролю витрат внутрішньовиробничої діяльності.
Система управління витратами на підприємстві передбачає виконання всіх
функцій управління, тобто функції повинні реалізовуватись через елементи
управлінського процесу: прогнозування, планування, нормування, організація,
калькулювання, мотивація та стимулювання, облік, аналіз, регулювання та
контроль витрат.[8] Виконання всіх функцій управління по всіх елементах – це
взаємодіясуб’єкта управління на об’єкт управління. Головним

завданням

системи управління операційними витратами є підвищення ефективності
використання ресурсів та їх економія що забезпечить зниження собівартості
продукції й, відповідно,збільшення показників прибутку та рентабельності.
Ще

одним

підприємства

завданням,

являється

що

сприяє

оптимізація

ефективному

витрат.

Можна

функціонуванню
для

підприємства

запропонувати наступні заходи щодо оптимізації витрат підприємства:
1.

Підвищення

технічного рівня

виробництва, яке

забезпечується

впровадженням нової, прогресивної технології, застосуванням нових видів
сировини і матеріалів; використанням інноваційної техніки та обладнання;
автоматизацією і механізацією виробничих процесів.
2. Вдосконалення організації виробництва і праці за рахунок зміни форм і
методів праці, вдосконалення апарату управління, скорочення витрат на нього,
а також зниження транспортних витрат.
3. Зміна

обсягу і структури продукції. Це зміна номенклатури

іасортименту; зниження матеріаломісткості і трудомісткості продукції.
4.

Поліпшення

використання

природних

ресурсів,

застосування

більшдешевих матеріалів, повторне їх використання, безвідходні технології
виробництва.
5.

Введення

і

освоєння

нових

одиниць,диверсифікація виробництва.
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цехів, виробництв і

виробничих

6. Використання альтернативних методів зниження витрат: розмежування
витрат на виробництво нестандартної продукції і продукції вищої якості;
застосування єдиної системи калькулювання витрат на всіх стадіях життєвого
циклу продукції; чітке виділення витрат на управління, підготовку і оновлення
процесу виробництва і т.д.
7. Вивчення причин браку та зниження собівартості за рахунок скорочення
втрат від браку і інших непродуктивних витрат, що дасть можливість
скорочення і більш раціонального використання відходів виробництва.[6]
Основною складовою підприємства в системі управління витратами є саме
механізми управління витратами компанії, де собівартості продукції та
розподілу загальних витрат на змінні та постійні привертається найбільшаувага.
Отже,

система

обґрунтуванні

управління

управлінських

витратами

відіграє

рішень

щодо

важливу

рольв

налагодження

внутрішньогосподарського управління, яке дозволить не тільки економити
ресурси а й максимізувати віддачу від них. Перевагами ефективного управління
витратами можуть бути::повна, правдива та своєчасна інформація про
собівартість продукції та її конкурентоспроможність:наявність ресурсів для
гнучкого ціноутворення;організація виробництва продукції, конкурентної щодо
витрат цін
Сучасні методи управління витратами характеризуються різноманітністю,
тому управління витратами поширилося на всі можливі витрати, які виникають
або можуть з’явитись у фінансово-господарській діяльності підприємства.
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М.А. Пілявська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ВИТРАТ: ПОРІВНЯННЯ МІЖНАРОДНОГО ТА
ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ
Проведено порівняльну характеристику поняття "витрати", здійснено аналіз
умов визнання та оцінки в обліку підприємств витрат за міжнародними та
національними стандартами бухгалтерського обліку.
Ключові слова: витрати,міжнародні стандарти фінансової звітності,
положення (стандарти) бухгалтерського обліку, дохід, план рахунків.
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За

умови

загострення

економічної

кризи

облік

витрат

набуває

стратегічного значення для підприємства. Сьогодні, на кожному підприємстві,
на перше місце ставиться саме результат його діяльності - прибуток чи збиток.
Достовірно оцінити результат діяльності підприємства можливо лише за
даними бухгалтерського обліку. Саме від повноти та достовірності отриманої
керівництвом інформації залежить адекватність прийнятих ними в тій чи іншій
ситуації рішень. Тому керівництво підприємства висуває жорсткі вимоги щодо
якості організації та ведення обліку фінансових результатів та витрат, що
впливають на їх зміни.
У процесі реформування бухгалтерського обліку в Україні велику увагу
потрібно приділяти достовірності інформації для прийняття управлінських
рішень внутрішніми та зовнішніми користувачами. При цьому велике значення
має рівень застосування ефективної методики обліку витрат з урахуванням
видів економічної діяльності та організаційно-технологічних особливостей
галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми та перспективи
удосконалення бухгалтерського обліку в Україні на основі МСБО досліджували
такі науковці, як: Бутинець, С. Голов, О. Губачова, В. Костюченко,
Ю. Кузьмінський, В. Пархоменко, В. Сопко, В. Швець та інші. Однак ряд
важливих питань методології й організації бухгалтерського обліку в сучасних
умовах залишаються не вирішеними повною мірою. Це стосується насамперед
гармонізації ведення бухгалтерського обліку й фінансової звітності за
національними

стандартами,

а

також

визначення

основних

шляхів

удосконалення бухгалтерського обліку в Україні на основі міжнародного
досвіду.
Метою статті є порівняння практики обліку, оцінки, визначення та
класифікації

витрат

за

міжнародними

та

вітчизняними

стандартами

бухгалтерського обліку та окреслення проблемних питань щодо удосконалення
останніх.
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Мета статті досягається шляхом виконання наступних завдань:
- довести об'єктивну необхідність застосування практики ведення
бухгалтерського обліку за МСБО та окреслення переваг її використання;
- встановлення відповідності МСБО та П(С)БО, щодо обліку витрат з
урахуваннями вітчизняної та міжнародної практик;
- дослідження показників групування доходів за видами діяльності з
досвіду П(С)БО та МСБО;
- вивчення, дослідження, окреслення відмінностей понятійного сприйняття
витрат за МСБО, П(С)БО
- виділення нормативних положень розкриття поняття витрат за
міжнародними та національними стандартами;
-

порівняння

визначення

поняття

витрати

за

міжнародними

та

національними стандартами;
- порівняння оцінки витрат;
- співставлення класифікації витрат.
Останнім часом для українських підприємств усе більшої актуальності
набуває трансформація фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних
стандартів фінансової звітності. Найбільш впливовою статтею, що визначає
прибуток

підприємства,

є

витрати

його

діяльності.

Тому

однією

з

найважливіших проблем є трансформація витрат підприємства. Їх відображення
в обліку та звітності за національними та міжнародними стандартами є
неоднозначним та суперечливим. Міжнародні стандарти фінансової звітності
(далі – МСФЗ) – інструмент підвищення прозорості і зрозумілості інформації,
яка розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу
для визнання витрат, оцінки активів і зобов’язань, що надає можливість
об’єктивно розкривати існуючі фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також
порівнювати результати їх діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх
потенціалу та ухвалення відповідних управлінських рішень. Крім того, МСФЗ
якісно впливають на можливості керівництва у сфері управління організацією і
надають значні переваги перед конкурентами: для публічних акціонерних
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товариств, підприємств-емітентів облігацій, банків та фінансових організацій
залучення додаткових джерела капіталу та партнерів по бізнесу, які
допоможуть

забезпечити

економічне

зростання

і

подальший

розвиток

підприємства.
У Законі Україні "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" задекларовано, що П(С)БО безпосередньо ґрунтуються на МСБО, а
точніше "не суперечать міжнародним стандартам" [1]. Головна відмінність між
МСБО і П(С)БО полягає в скороченій формі П(С)БО. Тобто при складанні
національних стандартів деякі аспекти були не повністю розкриті.
Варто також зазначити, що МСБО не визначають порядок ведення
бухгалтерського обліку. Вони описують загальні правила оцінки та подання
інформації у фінансових звітах. Міжнародні стандарти мають рекомендаційний
характер

і

є

міжнародним

орієнтиром гармонізації

та

стандартизації

бухгалтерського обліку і фінансової звітності в усьому світі.
У МСФЗ відсутні спеціально викладені в окремому стандарті правила
відносно оцінки витрат підприємства. Поняття витрат розкривається в окремих
положеннях МСБО 1 "Подання фінансових звітів", МСБО 16 "Основні засоби",
МСБО 18 "Дохід", МСБО 23 "Витрати на позики", МСБО 38 "Нематеріальні
активи" та ін. В Україні методологічні засади формування в бухгалтерському
обліку інформації про витрати підприємства та розкриття такої інформації у
фінансовій звітності регулює П(С)БО 16 "Витрати" [2], НП(С)БО 1 "Загальні
вимоги до фінансової звітності" та деякі інші.
Визначення витрат надається в НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності", згідно з цим стандартом витрати – це зменшення економічних вигод
у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, що призводить до
зменшення власного капіталу підприємства [3].
Як видно, визначення за П(С)БО та МСБО мають майже однаковий зміст,
але поняття витрат, представлене в національних стандартах, є більш
деталізованим. Визнання витрат за національними стандартами в цілому
відповідає визнанню витрат за міжнародними стандартами. Витрати звичайно
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означають споживання ресурсів (грошей, запасів, основних засобів тощо) в
процесі діяльності підприємства та включають: собівартість реалізованої
продукції, заробітну плату, комунальні платежі, амортизацію тощо. Крім того,
за МСБО до витрат належать збитки від інших операцій (продажу основних
засобів) та подій (стихійного лиха), а також нереалізований збиток (наприклад,
збиток від курсових різниць).
Витрати відображаються у Звіті про прибутки та збитки, коли існує
зменшення майбутніх економічних вигід, пов’язаних зі зменшенням активу або
зі збільшенням зобов’язань, що може бути достовірно визначено.
Це означає, що витрати визнаються одночасно з визнанням зобов’язання
(наприклад, нарахування заробітної плати) або зі зменшенням активів
(реалізація товару) [4].
Витрати підприємства відносяться на той період, у якому вони були
фактично отримані (понесені). Доходи та витрати, які пов’язані з тією самою
операцією або іншою подією, визнаються одночасно; цей процес, як правило,
називають відповідністю доходів та витрат. Наприклад, матеріальні витрати,
зарплата, накладні витрати, що включені до складу собівартості продукції,
визнають як витрати на момент отримання доходу від реалізації цієї продукції.
Іноді прямий зв’язок між витратами та доходами встановити важко [5].
Якщо надходження економічних вигід очікуються протягом кількох
облікових періодів і важко встановити їхній зв’язок з доходом конкретного
періоду, витрати визнаються (у вигляді амортизації) систематичного та
раціонального розподілу між відповідними звітними періодами.
Витрати слід відразу визнавати у Звіті про прибутки та збитки, якщо
витрати не надають майбутніх економічних вигід; економічні вигоди не
відповідають або перестають відповідати визнанню як актив балансу;
виникають зобов’язання без визнання активу [5].
Отже, за МСФЗ витрати визнаються на основі безпосереднього зіставлення
між понесеними витратами і прибутками за конкретними статтями доходів, що
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припускає

одночасне

визнання

прибутків

та

витрат,

що

виникають

безпосередньо і спільно від одних і тих же операцій або інших подій. Згідно з
П(С)БО 16 витрати визнаються у звітності в момент вибуття активу або
збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу
підприємства, на основі систематичного та раціонального їх розподілу
протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.
Відрізняється класифікація та групування витрат. Міжнародні стандарти
виходять із існування загальноприйнятої практики розмежування у звітності
статей витрат, які виникають у процесі звичайної діяльності організації, та
статтями витрат, які не пов'язані із звичайною діяльністю. У П(С)БО 16 витрати
класифікуються залежно від виду діяльності, від якого вони виникли, за
економічними елементами і статтями витрат. А також виділяють прямі й
непрямі витрати, змінні й постійні, одноелементні та комплексні, поточні
витрати, витрати минулих і майбутніх періодів, продуктивні, непродуктивні й
надзвичайні витрати.
Висновки. Міжнародні стандарти не тільки узагальнюють накопичений
досвід різних країн, але й активно впливають на розвиток національних систем
бухгалтерського обліку й звітності. Аналіз змісту національних П(С)БО
свідчить про необхідність їх постійного розвитку та удосконалення відповідно
до змін, що відбуваються в економіці країни.
Умови часу висувають вимоги до розвитку П(С)БО у таких напрямках:
- конкретизації певних понять та термінів, що передбачені П(С)БО, що
передбачені П(С)БО та обумовлені потребами змін, що відбуваються;
- розвиток П(С)БО та удосконалення податкового законодавства з метою
ліквідації неузгодженості, що існує сьогодні і створює певні труднощі та
ускладнення щодо ведення фінансового та податкового обліку;
- постійні дослідження з метою оперативного усунення розбіжностей що
існують між МСБО та П(С)БО, а саме доопрацювання існуючих П(С)БО та
розробка нових, які б відповідали потребами економіки.
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Дослідження щодо змісту П(С)БО ускладнюється цілим рядом проблем,
які потребують вирішення на перспективу, а саме:
- недосконала нормативно-законодавча база щодо регулювання П(С)БО,
відповідно до змін в економіці;
-

відсутність

матеріалів,

положень

єдиного

підходу

інструкцій

з

та

різних

різночитання

методичних

спеціалізованих

друкованих

видань;
- низький рівень кваліфікації бухгалтерів та їх непідготовленість до
змін у системі бухгалтерського обліку у зв'язку з її трансформацією та
реформування.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА
В статті розглянуто економічну сутність процесу інвентаризації в умовах
змін законодавства. Виокремлено основні завдання інвентаризації в процесі
забезпечення контролю за наявністю та станом майна, його рухом,
використанням матеріальних, фінансових, нематеріальних, природних та
енергоресурсів відповідно до затверджених норм.
Ключові слова: інвентаризація, облік, контроль, втрати, псування
Постановка проблеми. Подолання соціально-економічної кризи потребує
суттєвого підвищення ролі інформаційного, технологічного, методичного,
організаційного забезпечення управління діяльності підприємств різних
організаційно-правових форм та галузевих особливостей. У зв’язку з цим
виникає реальна необхідність удосконалення контрольних функцій на всіх
рівнях управління економікою України. Актуальним сьогодні є питання
дослідження

сутності

та

порядку

проведення

інвентаризації

товарно-

матеріальних цінностей, документування і відображення в обліку її результатів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних основ
інвентаризації, напрацювання нових підходів до практичного здійснення
процесу інвентаризації знайшли висвітлення у наукових працях багатьох
вчених, серед яких Бардаш С.В., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Грабова Н.М.,
Дем’яненко

М.Я.,

Дорош

Н.І.,

Калюга

Кужельний

М.В.,

Лінник

В.Г.,

Мурашко

Є.В.,

Крамаровський

В.М.,

Нападовська

Л.М.,
Л.В.,

Нємчинов П.П., Пилипенко І.І., Соколов Я.В., Сопко В.В., Цал-Цалко Ю.С.,
Швець В.Г., Шевчук В.О., Шпиг О.А., Штейнман М.Я. та інші. Однак коло
питань, пов’язаних із організацією інвентаризації в сучасних умовах, не набули
належного висвітлення та потребують більш детального дослідження.
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Формулювання цілей статі. Метою роботи є дослідження теоретичних
засад інвентаризації як методу обліку і контролю товарно-матеріальних
цінностей.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проведення інвентаризації під
час

будь-якого

контролю

підвищить,

без

сумніву,

інформативність

і

достовірність фінансової звітності, що допоможе власникам і інвесторам
приймати виважені, ефективні та надійні управлінські рішення.
Слід зазначити, що інвентаризація є одним із перших прийомів
бухгалтерського обліку й має свою давню історію. В країнах Стародавнього
світу (Стародавньому Єгипті, Китаї, Стародавній Греції, Стародавньому Римі)
саме інвентаризація була основним обліковим прийомом.
Розгляд інвентаризації як елемента методу бухгалтерського обліку
починається в епохи Середньовіччя та Відродження. Саме в цей період
з’являються перші друковані праці з бухгалтерського обліку, серед яких трактат відомого італійського математика Луки Пачолі “Про рахунки і записи”
(1494 р.), в якому він вперше описав подвійну бухгалтерію. Крім того, в
трактаті Пачолі значна увага приділяється питанням інвентаризації. Перша
частина трактату іменується «Інвентар», в якій вчений розповідає, що таке
«інвентар» і як слід купцям складати «інвентаризаційний опис». Пачолі
зазначає, що спочатку купець повинен скласти детально свій інвентар, тобто
вписати на окремі листи або в окрему книгу все, що, на його думку, належить
йому в світі як в рухомому, так і в нерухомому майні.
У XV - XVI ст. відбувається зародження, а потім стрімке розповсюдження
подвійної бухгалтерії в різних країнах світу [3]. З появою подвійної бухгалтерії
облік перетворюється в інструмент управління підприємством. В цей період
вчені з обліку розповсюджують ідеї трактату на різні галузі, багато уваги
приділяють питанням класифікації інвентаризацій. Так, наприклад, А. ді Пієтро
- представник італійської бухгалтерської думки XVI ст. - запропонував вчення
про інвентаризацію, вперше класифікував інвентаризацію на переоблік
нерухомого, рухомого майна й цінних речей.
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Й. Готліб – представник німецької бухгалтерської думки XVI ст. пропонував замість складання описів (відомості або книги майна) виконувати
записи про натуральні залишки прямо в товарних книгах, в кредит відповідних
рахунків. Оскільки на цих рахунках показувався рух товарів, то такий порядок
дозволяв

бухгалтеру

відразу,

автоматично,

виконувати

функції,

які

забезпечувала порівняльна відомість [1].
В кінці XIX ст. бухгалтерський облік почав формуватися як наука. Саме в
цей період відбувається становлення світових бухгалтерських шкіл. Вчені
різних облікових шкіл багато уваги приділяли питанням оцінки «інвентарю»,
класифікації інвентаризацій та методики їх проведення. Наприклад, П. де
Альвізе – представник італійської школи, в 1934 р. надав повну класифікацію
інвентаризації, виділив такі класифікаційні ознаки щодо інвентаризації: за
обсягом (повні, часткові); за належністю (майно на підприємстві, поза
підприємством); за метою (вступні, подальші, при передачі цінностей,
ліквідаційні); за послідовністю (від об’єкта до регістру, від регістру до об’єкта);
за суб’єктом (ординарні – за ініціативою власника і екстраординарні – за
ініціативою зовнішніх органів: судових, фінансових); за використанням даних
(інформативні – вирішують економічні задачі, доказові – юридичні); за формою
описів (усні, письмові, на механічних носіях) [7].
Німецькі вчені ХХ ст. (Ф. Гюглі, Е. Шмаленбах, І.Ф. Шер, Г. Нікліш,
А. Кальмес, Г. Хольцер, В. Ле-Курт) визнавали різні методи оцінки інвентарю,
подібно до італійської школи. Поряд з книжковим інвентарем, що підлягає
обліку, німецька школа ставила завжди не книжковий (поза обліковий,
натуральний) інвентар.
Питання

інвентаризації

досліджували

також

і

українські

вчені:

Ф.Ф. Бутинец, Ю.С. Цал-Цалко, Л.Л. Гайдай, О.А. Шпіг, С.В. Бардаш. Відомий
сучасний вчений Я.В. Соколов досліджував історичні аспекти категорії
«інвентаризація», проблемні питання відображення її в обліку, методику її
проведення.

Отже,

багатовіковий

досвід

проведення

інвентаризації,

різноманітність поглядів на відображення її результатів в обліку призвело до
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наявності в практиці обліку достатньо повної її класифікації та методики
проведення.
Інвентаризація

виступає

загальним

елементом

методу

внутрішньогосподарського контролю й бухгалтерського обліку, завдяки чому її
контрольні функції в справі схоронності товарно-матеріальних цінностей
істотно підсилюється [6]. Дослідження сутності інвентаризації як елемента
методу

бухгалтерського

обліку

та

як

елемента

методу

внутрішньогосподарського контролю дозволили виділити основні моменти їх
нетотожності між собою.
1. Завдання інвентаризації. Якщо головним завданням інвентаризації як
елемента методу бухгалтерського обліку є встановлення відповідності
облікових і фактичних даних про наявність, склад і стан майна підприємства і
джерел його формування та створення засад ефективного інформаційного
забезпечення для прийняття виважених управлінських рішень, то основна мета
інвентаризації як елемента методу господарського контролю укладається в
здійсненні контролю за схоронністю майна, підтвердженням або спростуванням
виявлених ревізією порушень і зловживань.
2. Склад суб’єктів здійснення інвентаризації. Інвентаризацію з метою
поточного

бухгалтерського

контролю

проводять

на

підприємствах

інвентаризаційні комісії. Інвентаризацію в процесі ревізій і перевірок
здійснюють ревізійні комісії або спеціально створені інвентаризаційні комісії
під керівництвом ревізора.
3. Склад нормативних документів, що регулюють право й необхідність
проведення інвентаризації.
4.

Об’єкти

інвентаризації.

Інвентаризація

як

елемент

методу

бухгалтерського обліку здійснюється, в основному, у складному порядку,
усього майна й в обов’язковому й плановому порядку, у встановлений термін.
Інвентаризації, проведені в ході ревізії, відносять до часткових, вибіркових, а
строки проведення залежать від плану проведення ревізій, перевірок та інших
обставин.
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5. Широта охоплення розв’язуваних питань. Інвентаризації, проведені з
метою бухгалтерського контролю, носять характер інструктування, надання
кваліфікованої допомоги матеріально відповідальним особам у налагодженні
облікової роботи, виявляють природні втрати майна й реальність річних
виробничо-фінансових

показників.

У

період

же

ревізії

інвентаризації

виконують, в основному, вузьку функцію контролю за наявністю й схоронністю
власності, характеризують якість проведеної раніше інвентаризаційної роботи.
Метою проведення інвентаризацій є встановлення відхилень облікових
даних від фактичної наявності господарських засобів, що може бути
спричинено помилками в обліку, природними втратами або псуванням
матеріальних цінностей, зловживанням матеріально відповідальних осіб тощо
[4]. Серед завдань інвентаризації слід виокремити такі:
⎯ забезпечення контролю за наявністю та станом майна, його рухом,
використанням матеріальних, фінансових, нематеріальних, природних та
енергоресурсів відповідно до затверджених норм, плану тощо;
⎯ виявлення майна, що втратило свої споживчі властивості, зіпсованого,
невикористаного і непотрібного у господарстві, а також того, що знаходиться
поза обліком:
⎯ виявлення стану розрахунків, встановлення фактичної наявності або
підтвердження розмірів дебіторської заборгованості;
⎯ виявлення

понаднормово

використаних

та

невикористаних

матеріальних цінностей;
⎯ перевірку дотримання правил і умов збереження майна;
⎯ контроль за станом обліку і звітності матеріально відповідальних осіб;
⎯ перевірку

дотримання

діючих

положень

про

матеріальну

відповідальність.
Контроль системи обліку товарно-матеріальних цінностей зосереджується
на використанні його прикладних засобів. Суть його полягає в перевірці
дотримання умов функціонування системи реєстрації наявних цінностей і
системи реєстрації руху цих цінностей.
496

Контроль

системи реєстрації наявних товарно-матеріальних цінностей

передбачає: регулярну звірку фактичної наявності матеріалів з обліковими
залишками періодичних інвентаризацій усіх цінностей; оцінку оприбуткованих
запасів, яка має здійснюватись на основі їх кількості та фактичних або
облікових цін [4]. Щодо контролю системи реєстрації руху виробничих, запасів,
то він зосереджується на оцінці повноти та правильності відображення на
відповідних рахунках усіх санкціонованих операцій про рух товарноматеріальних цінностей; оцінці забезпечення реєстрації (отримання та
повернення запасів постачальникам, внутрішнього переміщення цінностей на
виробництво та інші потреби чи з одного місця зберігання на інше); аналізі
використання товарно-матеріальних цінностей з метою запобігання розкрадань
та інших порушень.
Контроль системи зберігання товарно-матеріальних цінностей
забезпечити

ефективне

попередження

їх

зменшення

внаслідок

повинен
втрат,

причинами яких можуть бути крадіжки, неекономне витрачання, недбайливе
зберігання.
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що інвентаризація –
метод бухгалтерського обліку, а при проведенні документальних ревізій –
прийом фактичного контролю, який здійснюється шляхом безпосередньої
перевірки

наявності

й

стану

товарно-матеріальних

цінностей,

коштів,

розрахунків, обсягу виконаних робіт і реальності статей балансу.
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УДК 657
І.В. Повар
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З
ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ
Виконання облікових операцій щодо розрахунків з покупцями і замовниками
здійснює безпосередній вплив на стрімкість обертання обігових коштів
суб’єкта господарювання. Одним з найважливіших показників, які визначають
фінансовий стан підприємства, є стан розрахунків з покупцями і замовниками.
Ключові слова: покупці, замовники, розрахунки, підприємство, дебітори, облік,
заборгованість.
Чітка організація розрахунків з покупцями і замовниками має особливе
значення в умовах ринкових перетворень, так як здійснює безпосередній вплив
на швидкість обігу оборотних коштів. Своєчасність надходження грошових
коштів веде до зменшення дебіторської заборгованості. Потрібно зауважити,
що в процесі розвитку ринкових відносин відбулась зміна пріоритетів ринку, в
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якому панує ринок «покупця». Традиційна політика збуту товарів та послуг
(продати те, що змогли виготовити) трансформується на якісно іншу політику –
виготовити те, що можливо продати покупцю або надати послуги, які
користуються попитом. Пріоритетним у створенні бізнесу стає вивчення
кон’юнктури ринку і відповідна розробка планів

щодо задоволення даних

потреб. Правильна організація управління розрахунками з покупцями і
замовниками потребує суворого дотримання фінансової дисципліни, вчасної
оплати боргів покупців та замовників і забезпечення своєчасного одержання
коштів за реалізовану продукцію та надані послуги.
Володіючи інформацією про стан розрахунків підприємства, можливо
оцінити, на скільки стабільним є фінансовий стан підприємства, більш
обґрунтовано підійти до розробки політики фінансування підприємства.
Розрахунки з покупцями і замовниками відносяться до товарних операцій
у відповідності до їх визначення. Отже, покупці – це фізичні або юридичні
особи, які купують товари (роботи, послуги).
Замовники – це учасники договору, на підставі замовлення яких
виготовляється конкретна готова продукція, надаються різноманітні послуги,
виконуються

роботи

іншим

учасникам

господарського

договору.

Заборгованість, яка виникає за розрахунками з покупцями і замовниками
відноситься до короткострокової (поточної) дебіторської заборгованості.
Принципи регулювання дебіторської заборгованості базуються на діючій
законодавчій і нормативній базі. Методологія обліку та порядок розкриття
інформації про поточну дебіторську заборгованість у фінансовій звітності
визначається

Положенням

(стандартом)

бухгалтерського

обліку

10

«Дебіторська заборгованість».
Поточна дебіторська заборгованість виступає у вигляді грошових коштів,
які замовники та покупці винні за виконані роботи, надані послуги,
відвантажену продукцію чи товари. Згідно з українськими стандартами
бухгалтерського обліку до складу поточної дебіторської заборгованості також
входять короткострокові векселі одержані, видані аванси, розрахунки з
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персоналом, з бюджетом тощо. Всі складові дебіторської заборгованості
володіють різною ліквідністю, а тому

при визначенні фінансового стану

підприємства потрібно детально проаналізувати хто винен гроші суб’єкту
господарювання та чи є можливість повернути ці гроші найближчим часом.
Поточна дебіторська заборгованість виникає внаслідок розрахунків
підприємства з покупцями, замовниками, робітниками і службовцями,
підзвітними особами тощо.
Значні розміри дебіторської заборгованості призводять до самовільного
перерозподілу оборотних засобів між підприємствами.
Потрібно зазначити, що у розробку питань теорії та методології
бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками вагомий внесок
зробили вітчизняні вчені: Ф.Ф. Бутинець, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий,
О.М. Петрук, В.В. Сопко, В.П. Завгородній та інші; зарубіжні дослідники:
І.А. Бланк, Я.В. Соколов, Ж. Рішар, Е.С. Хендріксен.
Однак, дослідження існуючої теорії і практики щодо окресленої
проблематики визначило, що деякі питання обліку розрахунків з покупцями і
замовниками в нинішніх умовах господарювання є невирішеними і потребують
подальшого дослідження.
Метою дослідження є теоретичне узагальнення основ бухгалтерського
обліку розрахунків з покупцями і замовниками, удосконалення системи
відображення в обліку і звітності операцій, пов’язаних з наявністю поточної
дебіторської заборгованості підприємства.
Сучасне розширення ринкових відносин потребує переходу до єдиних
стандартів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності
підприємств за міжнародними стандартами. Вітчизняні підприємства прагнуть
вийти на світовий ринок та залучити якомога більше іноземних інвестицій.
Проте, найчастіше виникають проблеми з тим, що саме визнавати дебіторською
заборгованістю та за якою вартістю її відображати і як показувати у
бухгалтерських документах і облікових записах факти отримання грошей і
розрахунків з покупцями і замовниками тощо.
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Визначення

сутності

дебіторської

заборгованості

сформульоване

вітчизняними вченими є близьким до визначення наведеного у П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість», де ця заборгованість визначається як сума
заборгованості дебіторів на певну звітну дату та підрозділяється за ступенем
впевненості щодо її погашення на безнадійну та сумнівну [4].
Теоретичним підґрунтям для розгляду сутності поняття «дебіторська
заборгованість» є наукові розробки вітчизняних та зарубіжних дослідників на
(рисунок 1).
А.З. Попов

С.І. Корецький

Борг на користь
підприємства
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Роберт К. Мертон
Дебіторська
заборгованість

Сума, яку покупці продукції
повинні виплатити
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Поточна дебіторська
заборгованість - сума, яка виникає
в ході нормального операційного
циклу або буде погашена протягом
12 місяців з дати балансу

П(С)БО 10

Фінансовий словник
Сума заборгованості
підприємству на дату

Сума заборгованості
дебіторів на певну дату

Рис. 1. Підходи до визначення сутності поточної дебіторської
заборгованості підприємства
Під

дебіторською

заборгованістю

розуміють

заборгованість

інших

організацій, працівників і фізичних осіб даної організації (заборгованість
покупців за куплену продукцію, надані послуги, підзвітних осіб за видані їм під
звіт грошові суми та ін.). Дебіторська заборгованість виникає у випадку, якщо
послуга (або товар) продані, а грошові кошти не одержані. Як правило,
покупцями не надається будь-яке письмове підтвердження заборгованості за
виключенням підпису про одержання товарів на товаросупроводжуючому
документі або в акті виконання відповідних послуг.
Дебіторська заборгованість – важлива складова частина оборотного
капіталу. Поточні активи цього типу часто складають значну частку в структурі
балансу підприємства.
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На нашу думку, вимагає удосконалення визначення дефініції поточної
дебіторської заборгованості наведене у П(С)БО 10, де зазначено, що
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги визнається активом
разом з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів і послуг та її оцінка
здійснюється за первісною вартістю [4]. Проте, утворення дебіторської
заборгованості не завжди слід пов'язувати з доходом.
На даний час велика увага приділяється проблемі ліквідності дебіторської
заборгованості, рішення якої вимагає кваліфікованого управління. Одним із
найбільш ефективних заходів щодо повернення заборгованості покупців і
замовників являється підвищення ефективності за рахунок внутрішніх резервів
організації (підприємства). Повернути заборгованість в стислі строки можливо
шляхом впровадження системи скидок і штрафів.
Так, наприклад, у випадку оплати наданих послуг на протязі неділі з часу
отримання послуг, покупець одержує скидку в розмірі 2%; у випадку несплати
на протязі місяця буде вимушений додатково сплатити штраф [3].
У правління поточною дебіторською заборгованістю можливо здійснювати
з допомогою таких функцій, як:
‐ планування;
‐ організація;
‐ мотивація;
‐ контроль.
Таким чином, своєчасний аналіз і управління поточною дебіторською
заборгованістю суттєво вливає на ліквідність, а відтак і на укріплення
фінансового становища підприємства в цілому.
Одним з найважливіших показників, які визначають фінансовий стан
підприємства, є стан розрахунків з покупцями і замовниками.
Важливим моментом являється оцінка дебіторської заборгованості для
відображення її в балансі підприємства. Разом з визнанням дебіторської
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заборгованості в обліку визнається дохід підприємства, що призводить до
збільшення прибутку за відповідний звітний період. Проте, визнання доходу не
завжди супроводжується збільшенням грошових коштів в касі чи на поточному
рахунку підприємства. Зазначене призводить до зменшення оборотних активів,
що тягне за собою зниження платоспроможності.
Залучення нових клієнтів можливе шляхом впровадження знижок,
збільшення строків сплати тощо. Кожне підприємство в значній мірі залежить
від своїх покупців та замовників, які значно впливають на результати
фінансово-господарської діяльності підприємства.
Для ефективної роботи з покупцями і замовниками підприємство повинно
аналізувати стан їх діяльності, визначати чи не порушено проти дебіторів справ
про банкрутство, контролювати додержання строків позовної давності для
можливості своєчасного звернення до суду про стягнення дебіторської
заборгованості, не надавати послуги та не реалізовувати товари споживам, які
своєчасно не розрахувались за одержані попередні послуги, товари тощо [2].
Сучасна

економіка

побудована

таким

чином,

що

підприємства

виготовивши продукцію або надавши послуги повинні їх реалізувати, а тому
вони вступають у розрахунки з покупцями і замовниками. Правильна
організація

розрахунків

з

контрагентами

має

важливе

значення

для

продуктивного функціонування підприємства. Адже затримання оплати за
одержані матеріальні цінності або невчасне надходження коштів призводить до
фінансових труднощів у веденні господарства. Затримка з розрахунками за
відвантажену продукцію або надані послуги рівнозначна втраті частини
прибутку підприємства внаслідок уповільнення обороту його активів. Є
підстави стверджувати, що в значній мірі, причиною економічної кризи в нашій
країні є криза несвоєчасних платежів, що виявляється у тому, що підприємства
не виконують або невчасно виконують платежі за одержані товари, роботи і
послуги.

Зазначений

процес

супроводжується

ростом

дебіторської

заборгованості при розрахунках між суб'єктами господарювання. Чим більша
величина

дебіторської

заборгованості,

тим

більшу

суму

фінансування необхідно знайти для покриття поточних витрат [1].
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додаткового

Дебіторська заборгованість завдає підприємству прямих збитків і може
призвести до платіжної кризи, особливо це відчувається в умовах інфляції.
Адже кошти, які тимчасово знаходяться за межами підприємства, працюють на
стороні і синхронно знецінюються, що зумовлює ще більші збитки. Проблема
розрахунків з покупцями і замовниками полягає у дотриманні діючих
правил

розрахунків,

забезпеченні

своєчасного

отримання

коштів

за

реалізовану продукцію або надані послуги, а також зменшення дебіторської
заборгованості.
Суб’єкти господарювання можуть раціонально функціонувати лише за
умов, що їхні послуги або продукція регулярно знаходять на ринку своїх
споживачів (покупців), надаються їм, і від покупців та замовників надходять
кошти у вигляді грошового еквівалента наданих послуг або вартості продукції.
Ці кошти використовуються виробником для підтримання процесу відтворення
та поповнення фінансових ресурсів підприємства. Через ціни, при умові якщо
вони є реальними суб’єкт господарювання отримавши кошти за товари і
послуги, покриває ними понесені витрати на виробництво та обіг і таким чином
має можливість постійно авансувати кошти у виробничій процес і одержувати
прибуток. Цим визначається роль реалізації продукції, товарі та послуг і
розрахунків з покупцями, як важливої стадії процесу кругообігу грошових
коштів в сфері діяльності кожного суб’єкта господарювання.
Поточна

дебіторська

заборгованість

підприємства

–

це

фактично

безвідсоткова позика покупцям і замовникам, її величина визначається
підприємством за умовами розрахунків зі своїми клієнтами. У випадку, якщо ці
умови є суворими, то відбувається зменшення обсягу реалізації товарів та
послуг через те, що покупці не мають можливості придбати матеріальні
цінності в кредит, що призводить до зменшення величини поточної
дебіторської заборгованості за рахунками клієнтів.

З іншого боку, при

послабленні розрахункових вимог, зростає кількість замовників, а разом з цим
товарообіг і сума поточної дебіторської заборгованості [1].
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Таким чином, виникнення та існування дебіторської заборгованості,
являється об’єктивним, невідворотним процесом, який зумовлений існуванням
ризиків під час проведення взаєморозрахунків між покупцями і замовниками за
результатами господарської діяльності.
Отже, розрахунки з покупцями і замовниками одні з важливих складових
розширеного відтворення виробничого процесу, що потребує

постійного

моніторингу за його перебігом. Чітка організація поточної дебіторської
заборгованості безпосередньо впливатиме на прискорення обертання оборотних
активів і своєчасне надходження грошових коштів від реалізації продукції,
робіт та послуг.
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УДК 657.44 (045)
Н.Л. Подільник
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВИ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
У статті проаналізовано діючу методику аудиту операцій з оплати праці в
сучасних умовах. Розглянуто проблеми організації та стимулювання праці на
підприємствах України. Досліджено теоретичні та методологічні питання з
організації аудиту оплати праці.
Ключові слова: витрати на заробітну плати, розрахунки, відрахування, аудит
Постановка проблеми у загальному вигляді. Аудит розрахунків з оплати
праці, як правило, займає об’ємну частину аудиторської перевірки, оскільки ця
ділянка обліку досить специфічна та вимагає від перевіряючих особливої уваги
і зосередженості.
Оплата праці – це стаття витрат, яка відіграє важливу роль у формуванні
собівартості продукції (послуг), тому до неї завжди необхідно підходити з
особливою увагою для забезпечення раціонального використання грошових
ресурсів та їх економії на підприємстві.
Під час перевірки розрахунків з оплати праці аудитору, з одного боку,
важливо переконатися в дотриманні підприємством чинного законодавства про
оплату праці, відсутності порушень умов оплати праці працівників, а з іншого
боку – 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.
Для того щоб провести аудит розрахунків з оплати праці, слід спочатку
визначити основні цілі і завдання перевірки.
Так, метою аудиту розрахунків з оплати

праці

є встановлення

відповідності застосовуваної на підприємстві методики обліку операцій з
оплати праці чинному законодавству України, для того щоб виявити наявні
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помилки або порушення, ступінь їх впливу на достовірність фінансової
звітності для висловлення незалежної аудиторської думки про достовірність
порядку ведення бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні, методологічні та
економіко-організаційні проблеми аудиту праці та її оплати завжди були
предметом наукових досліджень провідних українських та зарубіжних вченихекономістів. Ці питання вивчали Бутинець Ф. Ф., Коблянська О. І.,
Ткаченко Н. М., Хом'як Р. Л., Голова С. Ф., Ивахненко С. В., Семененко О. Л.,
Ганін В. І., Гливенко В. В., Гурова К. Д., Живко З. Б., Завгородній А. Г.,
Лень В.С, Нашкерська Г. В., Олійник О.В., Дем'яненко М.Я., Пушкар М.С.,
Рудницький В.С, Тарасенко Н. В. та багато інших.
Метою статті є дослідження організації аудиту витрат на оплату праці та
шляхів її удосконалення у сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аудит розрахунків по заробітній
платі є актуальним ще й тому, що їх питома вага у складі витрат виробництва
виробничих підприємств досить суттєва (близько 22 % усіх витрат
виробництва), а тому якісна перевірка витрачання коштів на оплату праці має
важливе значення.
Варто також зазначити, що проведення перевірки розрахунків з оплати
праці повинно спрямовуватись не лише на виявлення порушень та зловживань,
а й на пошук резервів для додаткового витрачання коштів на оплату праці
персоналу. Необхідність ефективного виконання завдань аудиту операцій з
персоналом по оплаті праці вимагає раціоналізації організаційно-методичних
заходів контролю.
На організаційній стадії аудиту з мeтoю eфeктивнoгo тa cвoєчacнoгo
пpoвeдeння пepeвipки poзpaxyнкiв з пpaцiвникaми необхідно розробити
зaгaльний плaн перевірки. Змicт тa обсяг пpoгpaми аудиту зaлeжaть вiд poзмipy,
видy

та

cпeцифiки

діяльності

пiдпpиємcтвa,

a

тaкoж

ocoбливocтeй

використовуваної мeтoдики i техніки в процесі здійснення перевірки. Розробка
пpoгpaми базується на наступних принципах:
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–

пpoгpaмa має зaбeзпeчyвaти достатню eфeктивнicть зaплaнoвaниx

процедур;
–

пpoгpaмa має бyти деталізованою, що дозволить oцiнювати якicть

викoнaнoї poбoти аудитором до початку аналізу його робочих документів [2].
З метою економії часу в ході аудиту аудитор враховує перелік типових
порушень, які найчастіше зустрічаються в практиці ведення бухгалтерського
обліку

розрахунків

з персоналом.

Найбільш

поширеними

є

наступні

порушення:
–

неправильно застосовані норми, розцінки, посадові оклади тощо при

нарахуванні оплати праці;
–

при нарахуванні відпусток, лікарняних та інших виплат неправильно

встановлено середній заробіток, який застосовується для визначення даних сум
нарахувань;
–

неправильно визначено базу оподаткування податком з доходів

фізичних осіб;
–

неправильно розраховані відрахування та утримання із заробітної

плати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
–

використано невірні норми відрахувань та утримань єдиного

соціального внеску;
–

завищено розмір податкової соціальної пільги;

–

правомірність нарахування та виплати премій персоналу;

–

віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг) заробітної плати,

що не підтверджена відповідними документами (відсутність табеля обліку
робочого часу тощо);
–

невідповідність аналітичного обліку за зарплатою синтетичному

обліку за рахунком 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»;
–

відсутність підписів працівників, що отримали заробітну плату, у

платіжних відомостях;
–

порушення принципу бухгалтерського обліку

«нарахування

та

відповідності доходів і витрат» при віднесенні на витратні рахунки заробітної
плати;
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–

відображення витрат на заробітну плату в обліку і в звітності не в тому

періоді, в якому вони виникли.
Методична

стадія

аудиту

спрямована

на

перевірку

правильності

оформлення та легітимності первинної документації з обліку виплат
працівникам і відображення даних фактів господарської діяльності в системі
рахунків бухгалтерського обліку.
В першу чергу, суб’єкту аудиту потрібно детально вивчити внутрішні
розпорядчі документу підприємства, які безпосередньо стосуються порядку
оплати праці. Зважаючи на це, доцільно розпочати контроль з перевірки
наявності та дотримання положень Колективного договору, Положення про
преміювання та інших розпорядчих документів. Після цього необхідно
звернути

увагу

на

правильність

документального

оформлення

виплат

працівникам та відповідність їх здійснення вимогам чинного законодавства та
положенням внутрішніх документів підприємства.
В процесі здійснення аудиту потрібно провести перевірку первинної
документації, а саме: облікового листа праці та виконаних робіт; наряду на
відрядну роботу, розрахунку нарахування оплати праці працівникам, табеля
обліку використання робочого часу та ін. Первинні документи та відображення
їх даних в системі бухгалтерських рахунків можна перевірити суцільним і
вибірковим методами.
Особливо ретельно необхідно перевірити нарахування заробітної плати за
трудовими договорами та оплату праці тимчасових працівників. Зокрема,
потрібно звернути увагу на доцільність та необхідність виконання роботи,
достовірність підписів у документах, повноту відображення операцій на
рахунках бухгалтерського обліку.
Значної yвaги потребує контроль виплaт зa нeвiдпpaцьoвaний час, який
oплaчyєтьcя згідно середнього заробітку працівника: - виплaти в зв’язкy з
тимчacoвoю втратою нeпpaцeздaтності; oплaтa основної, дoдaткoвoї, твopчoї
вiдпycтки і кoмпeнcaцiй зa нeвикopиcтaні вiдпycтки; oплaтa днiв мeдичнoгo
oбcтeжeння працівників; викoнaння громадських та дepжaвниx oбoв’язкiв;
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оплата вiдpяджeнь працівникам підприємства; виплaтa виxiднoї та іншої
дoпoмoги; оплата iнших випaдків, пepeдбaчeних чинним зaкoнoдaвcтвoм [3].
Після перевірки правильності усіх нарахувань аудитор акцентує свою
увагу на утриманнях із заробітної плати. Пpи контролі yтpимaнь єдиного
соціального внеску перевіряється правильність визначення бази утримання,
застосування

відсоткових

ставок,

арифметична

точність

yтpимaного

соціального внecку. Необхідно звернути увагу на розміри нарахування та
утримання для різних категорій оплати праці: заробітної плати, винагороди за
цивільно-правовими договорами, допомоги з тимчасової непрацездатності.
Контроль утримань ПДФО повинен включати наступні процедури:
1)

пepeвipку

пiдтвepджyвальних

дoкyмeнтiв

нa

пpaвo

oдержання

податкової соціальної пільги (ПСП);
2)

контроль

правильності

розрахунку

бaзи

oпoдaткyвaння

ПДФО

(визначення виплaт, що належать дo бaзи oпoдaткyвaння і законнності
застосування ПСП);
3) перевірка правильності зacтocyвaння cтaвoк пoдaткy у відповідності з
нормами ст.167 Податкового кодексу України [1].
Контроль законності здійснення iншиx yтpимaнь iз зapплaти працівників
включає тpи нaпpями: контроль iнших oбoв’язкoвих yтpимaнь, контроль
yтpимaнь зa бaжaнням робітника тa контроль утримань зa piшeнням
пiдпpиємcтвa. Ця перевірка, в першу чергу, спрямована на

встановлення

наявності вiдпoвiдниx пiдтвepджyючиx дoкyмeнтiв (за вiдшкoдyвaннями
зaвдaниx збиткiв пiдпpиємcтвy – нaкaз кepiвникa пiдпpиємcтвa, piшeння cyдy;
зa aлiмeнтaми – викoнaвчi лиcти cyдy; за не вчacне повернення суми aвaнcoвих
виплaт нa вiдpяджeння – aвaнcoвi звiти, poзpaxyнки бyxгaлтepiї, нaкaзи пo
пiдпpиємcтвy тощо).
При контролі пopядку виплaти зapoбiтнoї плaти, аудитор перевіряє
дoдержання порядку тepмiнiв її виплaти, пpaвильнicть відображення цих cyм у
плaтiжній вiдoмocтi, правила її дoкyмeнтaльнoгo oфopмлeння тa дeпoнyвaння
нeвидaної заробітної плати. Перевірці підлягають aвaнcoвi виплaти персоналу
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зa peєcтpoм видaниx aвaнciв або видaткoвими кacoвими opдepaми, плaтiжнoю
вiдoмicтю. Під час аудиту встановлюється

нaявнicть дoкyмeнтiв, які

підтверджують видaчy зарплати (зaяви співробітника, нaкaзу керівника
підприємства), пpичин авансових виплат, тepмiнів та yмoв їx пoгaшeння,
пpaвильності віднесення на рахунки бухгалтерського обліку.
За умови наявності дeпoнoвaнoї зapoбiтнoї плaти аудитор первіряє
oбopoтно-сальдові вiдoмocтi пo paxyнкy 66 «Розрахунки за виплатами
працівникам» стосовно пpaвильнocтi oцiнки зaбopгoвaнocтi по оплаті праці тa
мeтoдики cклaдaння кopecпoндeнцiї paxyнкiв.
Однією із найважливіших контрольних пpoцeдyp являється пepeвipкa
правильності включення витpaт iз oплaти пpaцi в coбiвapтicть реалізованої
продукції тa у валові витpaти підприємства. В першу чергу аудитор повинен
надати аналіз існуючому на підприємстві порядку розподілу витрат з оплати
праці окремих кaтeгopiй працюючих на вiдпoвiдні витpaтні paxyнки. Дoцiльно
провести aнaлiтичні пpoцeдypи, a caмe пopiвняти cepeдньoспискову чиceльність
пpaцiвникiв тa cepeдню зapобітну плату у поточному та пoпepeдньoму poках. У
випaдкy встановлення значних відхилень та коливань витрат нa oплaтy пpaцi,
виконуються дoдaткoвi пepeвipки. Нa даній стадії аудиту пepeвipяєтьcя також
правильність даних бухгалтерського обліку з оплати праці тa фopмyвaння
eлeмeнтy операційних витрат підприємства «Витpaти нa oплaтy праці» і
пoв’язaних з цим – «Вiдpaxyвaння нa coцiaльнi зaxoди».
На заключному етапі аудиторською групою проводиться формування
пакету робочих документів щодо проведеної перевірки, а також складання звіту
аудитора і надання його разом з робочою документацією керівнику групи.
Виявлені

зауваження,

запитання,

які

з

погляду

аудитора

підлягають

подальшому аналізу та обробці, формуються у вигляді робочого документу за
встановленою формою. У звітних документах наводяться висновки та
рекомендації щодо виявлених порушень та зауважень з обов’язковим
зазначенням посилання на відповідний нормативний документ. Робочі та звітні
документи аудитора, підшиті в окрему папку за встановленою формою,
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надаються керівнику групи для включення результатів у аудиторський звіт.
Висновки. Отже, в процесі проведення аудиту poзpaxyнкiв пo oплaтi пpaцi
аудитору необхідно, перш за все, кepyвaтиcя нормативно-правовими актами,
що регламентують даний об’єкт обліку, чiткo cплaнyвaти хід виконання
пepeвipки, вивчити джepeлa інформації тa обрати нaйефективніші мeтoди
здійснення перевірки. Для забезпечення документування результатів аудиту
необхідно формувати робочі документи.

Інформація з робочих документів

систематизується в аудиторському висновку та дoвoдиться дo вiдoмa керівника
підприємства.
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С.О. Притолюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
У даній статті розглядається питання управління прибутком підприємства,
адже остаточною грошовою оцінкою виробничої та фінансової діяльності
підприємства є саме прибуток. Встановлено, що забезпечення ефективного
управління результатом діяльності підприємства призводить до позитивної
динаміки прибутку. Також, розглянуто система управління прибутком., якій
відводиться велика роль в механізмі управління прибутком.
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Ключові слова: прибуток, формування прибутку, управління прибутком,
функції прибутку.
Важливим показником та складною категорією діяльності будь-якого
підприємства є прибуток. Якщо розглядати прибуток, як кінцевий позитивний
фінансовий результат діяльності підприємства, то його значення полягає в
тому, що він є основним джерелом виробничого та соціального розвитку.
Забезпечення ефективного управління прибутком є важливою ланкою в процесі
діяльності кожного підприємства, оскільки саме прибуток є найбажанішим
результатом. Щоб даний показник зажди мав позитивну динаміку потрібна
чітко спланована система управління прибутком, адже це складний та
важливий процес, який вимагає детального дослідження питань, наприклад,
поняття та функції прибутку, класифікація, внутрішні та зовнішні фактори
впливу на прибуток підприємства, методи та підходи до його аналізу.
Проблеми забезпечення ефективного управління прибутком, а також його
теоретичні і практичні основи

розглядали в своїх працях вітчизняні та

зарубіжні науковці, такі як: Білик Т.О., Бланк І.А., Блонська І. [3], Гончаров
А.М., Давиденко Н.М., Ткаченко Є.Ю. та інші.
Як зазначено у економічному словнику, прибуток є остаточною грошовою
оцінкою виробничої та фінансової діяльності і є найважливішим показником
фінансових результатів підприємств, їх фінансового стану [1].
Так, Бланк І.А. у праці «Управління прибутком» зазначив, що прибуток як
економічна категорія відображає чистий дохід, створений у сфері виробництва
та послуг в процесі підприємницької діяльності. Результатом з’єднання таких
факторів як праця, капітал та природні ресурси з корисною продуктивною
діяльністю господарюючих суб’єктів, стала готова продукція. На стадії
продажу виявляється вартість товару, що включає в себе вартість минулої
упредметненої і живої праці. Вартість живої праці відображає знову створену
вартість і розпадається на дві частини. Перша є заробітною платою працівникі,
а її величина визначається рядом факторів, обумовлених необхідністю
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відтворення робочої сили. Друга частина знову створеної вартості відображає
чистий доход, що реалізується тільки в результаті продажу продукції, яке
означає суспільне визнання її корисності [2]. Представимо це за допомогою
схеми (рисунок1).
Фактори виробництва

Корисна продуктивна діяльність
господарюючих суб’єктів

Праця, капітал, природні ресурси

Готова продукція

ТОВАР

Вартість товару

Минула упредметнена
вартість

Вартість праці

Вартість живої праці

ПРОДАЖ
Компенсація витрат на виробництво та реалізацію
продукції

ПРИБУТОК

Рис. 1. Результат з’єднання факторів виробництва і корисної
діяльності господарюючих суб’єктів
Згідно з Гончаровим А.М., прибуток – це грошовий дохід, утворений в
результаті виробничо-господарської діяльності. Прибуток, в свою чергу,
виконує наступні функції [4]:
- оцінка підсумків діяльності підприємства;
- розподіл доходу між підприємством і державою, підприємством і його
робітниками , між сферою виробництва і невиробничою сферою
- джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних
фондів завдяки збільшення трудового внеску колективу підприємства і за
рахунок інших факторів. Представимо ці функції у вигляді схеми (рисунок 2).
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Основні функції
прибутку

Визначення фінансових результатів діяльності

Джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних
фондів

Розподіл доходу між сферою виробництва та невиробничою сферою

Рис. 2. Основні функції прибутку
Формування прибутку в Україні [3] обумовлено порядком, який

Порядок формування
прибутку

представлений на рисунку 3.
Визначення фінансових результатів діяльності
Обчислення собівартості продукції (робіт, послуг)
Загальногосподарських витрат
Визначення прибутків від фінансових операції та іншої діяльності

Рис.3. Порядок формування прибутку в Україні
В управлінні прибутком велике значення мають основні ознаки його видів,
які в економічній літературі представлена різними критеріями (таблиця 1).
Таблиця 1
Основні ознаки видів прибутку підприємства
№
1.

2.

3.

Ознака класифікації
прибутку підприємтсва
За врахуванням характеру
витрат, що впливають на
формування прибутку
підприємства
За методикою планування
прибутку

За становищем
підприємства на ринку
товарів та послуг

Вид прибутку за відповідними
ознаками класифікації
а) бухгалтерський прибуток (явні, достовірні витрати)
б) економічний прибуток ( загальні витрати, сума явних та
альтернативних витрат) в) нормальний прибуток
підприємства (альтернативні витрати)
а) ресурсний (прибуток, сформований виходячи з
ресурсних можливостей підприємства)
б) цільовий (прибуток, сформований виходячи з суми
необхідного підприємству обсягів внутрішніх фінансових
ресурсів для фінансування виробничого розвитку
відповідно до фінансової стратегії підприємства)
а) монопольний прибуток
б) прибуток державний у реалізації конкурентних переваг
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Також на формування прибутку впливають внутрішні та зовнішні фактори,
які зображені на рисунку 4.
Внутрішні фактори впливу на
прибуток

Зовнішні фактори впливу на прибуток

Обсяг діяльності підприємства

Державне регулювання цін на товари, що
входять до споживчого кошика

Стан та ефективність
використання ресурсів
прідприємства

Подорожчання послуг інших галузей
народного господарства

Рівень доходів

Система оподаткування

Рівень витрат

Політика держави з формування доходів

Ефективність цінової та
асортиментної політики

Зміна нормативних документів по
кредитуванню

Рис. 4. Внутрішні та зовнішні фактори впливу на прибуток
Внутрішні фактори впливу залежать від діяльності підприємства, зовнішні
- це фактори, що також мають вагомий вплив, хоча вони незалежні від
діяльності підприємства.
Велика роль прибутку в розвитку підприємства і забезпеченні інтересів
його власників і персоналу визначає необхідність ефективного управління ним
при дієвій та правильно сформованій системі управління прибутком
підприємства. Велику роль в механізмі управління прибутком відіграє система
організаційного забезпечення управління прибутком (рисунок 5).
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Система управління

Концепція
управління

1. Мета
управління
2. Завдання
управління
3. Функції
управління
4. Принципи
управління

Організація
управління

Механізм
управління

1.Забезпечення (організаційне,
інформаційне).
2.Системи і методи аналізу
прибутку.
3.Системи і методи планування
прибутку.
4.Системи і методи внутрішнього
контролю.
5. Державне регулювання
прибутку.

Суб’єкти управління
1.Фінансові менеджери
2.Власники підприємства
3. Фінансові податкові
органи

Об’єкти управління
1.Формування прибутку:
прибуток від операційної
діяльності; від інвестиційної діяльності; від
фінансової діяльності.
2.Розподіл і використання
прибутку: сплата
податкових забов’язань з
при- бутку; визначення
пропорції прибутку на
частини, що
капіталізуються та
споживаються.

Рис. 5. Структурна схема системи управління прибутком підприємства
На

рисунку

5

зображена

взаємозалежна

сукупність

внутрішніх

структурних служб і підрозділів підприємства, які забезпечують розробку й
прийняття управлінських рішень щодо окремих аспектів формування прибутку
та несуть відповідальність за результати цих рішень. Останнім часом
організаційне забезпечення управління прибутком базується на формуванні
більш

ефективних

відповідальності.

структурних

Вихідним

підрозділів

моментом

підприємства

створення

системи

–

центрів

управління

прибутком на основі виділення центрів відповідальності є персоніфікація
відповідальності за прийняття рішень [6].
Отже, усі підприємства прагнуть у результаті своєї діяльності мати
прибуток і навіть завжди його збільшувати. Тільки розуміння того в якому
напрямку діяти, може привести до позитивної динаміки. Під прибутком
розуміється остаточна грошова оцінка виробничої та фінансової діяльності
підприємства, його фінансового стану. Правильно обрані напрями в яких
повинно

відбуватись

управління

прибутком

діяльності та позитивні результати.
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забезпечать

ефективність
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Я.А. Рипунь
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті розглянуто особливості організації обліку запасів підприємства,
основні проблеми та напрямки вдосконалення ведення обліку виробничих
запасів на підприємстві.
Ключові слова: виробничі запаси, облік, виробництво, оцінка, активи.
За сучасних умов прогресивного євроінтеграційного процесу в Україні
необхідне виробництво конкурентоспроможної продукції та її реалізація на
внутрішньому та світових ринках. Водночас основною передумовою здійснення
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господарської діяльності більшості підприємств є достатній обсяг та належне
використання виробничих запасів. Саме достовірна інформація про виробничі
запаси підприємства повинна бути покладена в основу формування та
зростання виробничого потенціалу підприємств, системи раціонального
управління виробництвом. Тому розробка та впровадження основних напрямів
підвищення ефективності господарської діяльності підприємств передбачає
вдосконалення обліку і контролю виробничих запасів, які забезпечують
керівний апарат належною інформацією для прийняття управлінських рішень.
Питанням обліку виробничих запасів приділили увагу вітчизняні вчені,
серед яких: Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, С. Ф. Голов, Л. В. Жилкіна,
З. В. Гуцайлюк, М. В. Кужельний, В. І. Єфіменко, Г. Г. Кірейцев, В. Г. Лінник,
В. С. Рудницький, Н. М. Ткаченко, В. В. Сопко, П. С. Смоленюк, О. М. Рибалко
та О. В. Болдуєва. Проте проблеми обліку виробничих запасів в сучасних
умовах господарювання залишаються актуальними та потребують подальшого
дослідження.
Метою дослідження є розгляд основних проблем обліку виробничих
запасів відповідно до діючого законодавства та визначення основних напрямків
його вдосконалення.
В Україні продовжується реформування системи бухгалтерського обліку із
відповідно наближенням до міжнародних стандартів фінансової звітності.
Головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу як
основної ланки діяльності господарського суб’єкта є наявність і раціональне
використання виробничих запасів.
Термін «запаси» у вітчизняній науковій літературі з’явився в період
реформування бухгалтерського обліку в Україні з метою наближення його до
міжнародних стандартів. До цього часу ця категорія характеризувалась як:
товарно-матеріальні цінності, предмети праці, матеріальні ресурси, виробничі
ресурси тощо. Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9
«Запаси», що максимально відображає зміст МСБО 2 «Запаси», під запасами
слід розуміти активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов
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звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з
метою

подальшого

продажу

продукту

виробництва;

утримуються

для

споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг,
а також управління підприємством [5].
Отже, виробничі запаси – це придбані або самостійно виготовлені вироби,
які підлягають подальшій переробці на підприємстві. До них відносяться:
сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби,
паливо, тара і тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали, передані в
переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення,
інші матеріали.
Запаси є вагомою частиною активів підприємства, вони займають особливе
місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств
різних сфер діяльності; при визначенні результатів господарської діяльності
підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. Це, в
свою чергу, вимагає повної, достовірної інформації про наявність та рух
виробничих запасів, яку може надати бухгалтерський облік, який в даному
випадку слід розглядати як елемент господарської інформаційної системи, що
генерує та інтерпретує всю базу інформаційного потоку, надану різними
ринковими системами для ефективного управління [2].
Для ефективного виробництва належне використання та організація
виробничих запасів на підприємстві є важливою передумовою, оскільки
раціональність у їх використанні зумовлює не тільки зниження виробничої
собівартості, а й ціни, результатом чого стане збільшення прибутку
підприємства.
Основними негативними аспектами в діяльності підприємства в сфері
обліку запасів є:
- низький рівень оперативності інформаційного забезпечення управління
виробничими запасами підприємств;
- невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання процесів
утворення запасів;
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- проблема переходу на комп’ютеризовану форму обліку, оскільки ще
багато підприємств ведуть журнально-ордерну форму обліку;
- обмеженість контролю використання виробничих запасів;
- складність визначення справедливої (ринкової та неринкової) вартості
запасів, що полягає у використанні підприємствами бартерного обміну, більше
того, обміну на неподібні активи;
- невпорядкована

первинна

документація

та

відсутність

типових

уніфікованих форм документів. Причому недоліки стосуються нераціональних
форм документів, документообігу та всієї системи оформлення, реєстрації й
обробки документів та ін. [6].
Для розв’язання існуючих

проблем з організації обліку виробничих

запасів необхідне оновлення системи інформатизації про виробничі запаси,
залучення в роботу нетрадиційних для нашої облікової практики способів
дієвого використання запасів та покращення результативності

діяльності

підприємства через застосування принципів і методів бухгалтерського обліку.
У зв’язку з цим, запропонуємо можливі шляхи вирішення

зазначених

проблем:
- поліпшення

системи

інформаційного

забезпечення

управління

виробничими запасами шляхом удосконалення документообігу з обліку запасів;
- чітка

організацію

обліково-контрольних

процедур

руху

запасів

підприємства;
- проведення постійного аналізу руху запасів в динаміці, прослідковування
та надання оцінки якості руху запасів;
- використання науково обґрунтованих, орієнтованих на сучасні умови
ринкових перетворень механізмів нормування та планування запасів із
застосуванням експертних та економіко-математичних методів;
- упровадження ефективних форм попереднього й поточного контролю за
дотриманням норм запасів і витратами матеріальних ресурсів, необхідність
приділяти більше уваги підвищенню вірогідності оперативного обліку руху
напівфабрикатів, комплектуючих виробів, деталей і вузлів у виробництві. Дані
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бухгалтерського обліку повинні містити інформацію для знаходження резервів
зниження собівартості продукції щодо раціонального використання матеріалів,
зниження норм витрат, забезпечення належного зберігання;
- вирішення як організаційних, так і методичних питань повинне
ґрунтуватися

на

використанні

можливостей

сучасних

комп’ютерних

технологій. При цьому найбільш ефективною є організація вирішення таких
завдань у комплексній системі керування підприємством;
- підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління
виробничими запасами підприємств, яке забезпечується запровадженням
інформаційних технологій обробки економічної інформації;
- удосконалення системи автоматизації обліково–аналітичних робіт в
управлінні виробничими запасами та обґрунтування раціональних методів
проведення

інвентаризації

функціонування

підприємств

виробничих
залежить,

запасів,
перш

за

оскільки
все,

не

успішне
тільки

від

вдосконалення внутрішньогосподарської діяльності взагалі, а і від того,
наскільки розвинута система автоматизації їхньої діяльності;
- узгодження механізмів бухгалтерського і податкового обліку виробничих
запасів;
- обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової
техніки і технології виробництва;
- чітка

організація

обліково–контрольних

процедур

руху

запасів

підприємств (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності,
контролю та оперативного реагування [7].
Висновки. Таким чином, узагальнюючи все вищезазначене можна дістати
висновку,

що

впровадження

системи

управління

запасами

шляхом

удосконалення аналітичного обліку виробничих запасів, спрощення системи
документообігу та чітка організація обліку з застосуванням програмного
забезпечення обліку запасів підприємства, враховуючи особливості його
діяльності, надасть можливість отримувати точну та детальну інформацію про
наявність і рух виробничих запасів, здійснювати чіткий та розгорнутий аналіз
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обсягів запасів, що також вплине на поліпшення роботи підприємства,
прийняття відповідних управлінських рішень і, як наслідок, отримання
бажаного прибутку.
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ОБЛІКОВА ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ: НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ
Проаналізовано підходи до трактування сутності справедливої вартості
фінансових інвестицій. З’ясовано ключові відмінності національної та
міжнародної методології оцінки вартості фінансових інвестицій в обліку на
момент придбання й дату балансу і запропоновано напрями щодо їхнього
наближення.
Ключові слова: справедлива вартість, фінансові інвестиції, оцінка, облік,
активний ринок.
Постановка проблеми. Фінансовий ринок – важлива частина економіки
України, адже там відбувається формування та розподіл фінансових ресурсів і
шляхом діяльності його учасників забезпечуються накопичення та розподіл
інвестиційних ресурсів, співпраця виробників і споживачів фінансових послуг
за правилами, встановленими державними законодавчими органами.
У 2014 році перед фінансовою системою постала велика загроза. Безліч
політичних змін, а також ескалація конфлікту на сході країни призвели до
погіршення розвитку економіки, знизили довіру народу та розбалансували
фінансові ринки на початку 2015 року. Економічна активність знизилася досить
відчутно. Як наслідок відбулося знецінення національної валюти та зростання
цін. Так, на кінець 2014 року інфляція досягла 25% річних, з огляду на те, що
гривня втратила майже половину своєї вартості відносно долара США.
Однак, держава прагне розширення інвестиційної діяльності. Для цього
варто створити новий організаційно-правовий економічний механізм роботи
інвестиційної діяльності, який буде відповідати вимогам подолання кризи й
оздоровлення економіки, підвищення конкурентоспроможності підприємств в
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умовах ринку. Важливим кроком на шляху вирішення зазначеного завдання є
формування належного обліково-аналітичного забезпечення інвестиційної
діяльності

вітчизняних

підприємств

як

основи

подальшого

розвитку

фінансового інвестування в Україні. Отже, базовим завданням бухгалтерського
обліку в сучасних умовах є надання користувачам своєчасної, об’єктивної і
точної

інформації

про

результати

господарської

діяльності

учасників

інвестиційних процесів, що неможливе без дослідження існуючої методології
облікової оцінки фінансових інвестицій суб’єктів господарювання.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Під час розгляду питань обліку
фінансових інвестицій необхідно опиратися на такі міжнародні стандарти як:
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», 13 «Оцінка справедливої вартості», МСБО
27 «Консолідована та окрема фінансова звітність», 28 «Інвестиції в асоційовані
підприємства»,

32

«Фінансові

інструменти:

подання»,

39

«Фінансові

інструменти: визнання та оцінка» та інші. У переліку П(С)БО слід звертатися до
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», 12 «Фінансові інвестиції», 19 «Об’єднання
підприємств» та інших. Не дивлячись на те, що дану тему регулює багато
стандартів, нею також займаються такі відомі наковці як М. Бондар, Н. Бузак,
С. Голов, Я. Крупка, Н. Лоханов, А. Махота, О. Небильцова, В. Орлова, П. Сук,
О. Криворот та ін. Незважаючи на вагомі здобутки існуючих досліджень, до
сьогодні залишаються відкритими питання вдосконалення сучасної методології
облікової оцінки фінансових інвестицій вітчизняних підприємств, що вимагає її
детального вивчення.
Метою статті є вивчення сучасної методології оцінки вартості фінансових
інвестицій за національними і міжнародними стандартами бухгалтерського
обліку та фінансової звітності та обґрунтування рекомендацій щодо їхнього
наближення.
Виклад основного матеріалу. Прискорення євроінтеграційних процесів та
розширення співпраці з іноземними суб’єктами господарської діяльності в
сфері

фінансового

інвестування

зумовили
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приведення

регламентів

національного обліку в Україні у відповідність до вимог Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Разом з тим до сьогодні ще не досягнуто повної узгодженості між усіма
національними

та

міжнародними

законодавчими

й

інструктивними

документами, що регулюють обіг цінних паперів та інших видів фінансових
активів. Недостатня розробленість ведення окремих ланок обліку фінансових
інвестицій спричиняє потребу у визначенні відповідно до МСФЗ чіткого
порядку обліку та оцінювання фінансових інвестицій залежно від способів їх
придбання, що дозволить формувати вичерпну та достовірну інформацію для
суб’єктів фінансового інвестування.
Відповідно до Податкового кодексу України фінансовими інвестиціями є
господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних
паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів [1].
Раціональна організація обліку фінансових інвестицій є неможливою без
детальної та ґрунтовної класифікації, яка б найбільш повно задовольняла
інформаційні потреби інвесторів. П(С)БО 12 виокремлює поточні та
довгострокові фінансові інвестиції [2]. За МСФЗ, підприємство може в балансі і
не поділяти інвестиції на поточні та довгострокові, хоча їх оцінювання повинне
проводитися з використанням відповідних методів, що встановлені для кожного
з зазначених видів інвестування. Визнання фінансових інвестицій за ступенем
впливу є найголовнішою ознакою, що визначає мету їх оцінювання,
формування доходів і витрат.
Фінансові інвестиції як активи, що виникають у суб’єктів господарювання
внаслідок здійснення ними операцій з фондовими фінансовими інструментами,
мають специфічні риси, які визначають особливості їх облікової оцінки, а саме:
- виникають у інвестора внаслідок придбання ним цінних паперів або
здійснення внесків у зареєстрований капітал підприємств неакціонерної форми
власності, що обумовлює неоднорідну структуру фінансових інвестицій;
- розгалуженість каналів фінансового інвестування;
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- вартість фінансових інвестицій змінюється у часі під впливом
макроекономічних

факторів

та

ефективності

діяльності

інвестованого

підприємства, що обумовлює необхідність їх періодичної переоцінки;
- вибір методики облікової оцінки залежить від виду фінансових
інвестицій.
Виходячи

із

зазначених

властивостей

фінансових

інвестицій

в

бухгалтерському обліку їх оцінка здійснюється окремо за кожною фінансовою
інвестицією первісно та на дату складання фінансової звітності.
Згідно П(С)БО 12 вкладення інвесторів у цінні папери первісно
оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю,
структура якої залежить від способу фінансового інвестування. В тому разі
коли інвестиції з’явилися шляхом купівлі цінних паперів за кошти, то
собівартість включає такі складові: ціна придбання, комісійні винагороди,
мито, податки, збори, обов’язкові платежі та інші витрати, безпосередньо
пов’язані з придбанням фінансової інвестиції.

У випадку обміну на цінні

папери власної емісії чи інші активи – за справедливою вартістю [2].
Національним законодавством у сфері бухгалтерського обліку сутність
поняття справедливої вартості активу/зобов’язання визначено П(С)БО 19 [3]. У
міжнародній нормативно-інструктивній базі бухгалтерського обліку питання
визначення справедливої вартості розкрито МСФЗ 13 та МСБО 32.
Порівняння підходів до трактування сутності справедливої вартості
активів наведено в таблиці 1.
Отже, облікове визначення сутності справедливої вартості активів
(зобов’язань) за національними та міжнародними стандартами акцентує увагу
на можливості вартісного вираження об’єкта оцінки у відносинах купівліпродажу між учасниками ринку на дату такої оцінки за звичайних ринкових
умов, тобто в першу чергу це оцінка на основі даних ринку. При цьому
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку конкретизують тип ринку і
способи визначення ціни об’єкта оцінки.
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Таблиця 1
Визначення сутності справедливої вартості за національними та
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку [4, c. 109]
Національні стандарти
П(С)БО 19
Сума, за
«Об’єднання
якою можна
підприємств»
продати
[3]
актив або
оплатити
зобов’язання
за звичайних
умов на
певну дату

Міжнародні стандарти
Ціна, яка була б отримана за продаж активу
або сплачена за передачу зобов’язання у
звичайній операції на основному (або
найсприятливішому) ринку на дату оцінки
за поточних ринкових умов (тобто вихідна
ціна), незалежно від того, чи спостерігається
така ціна безпосередньо, чи оцінена за
допомогою іншого методу оцінювання
Сума, за якою можна обміняти актив або
погасити зобов’язання в операції між
обізнаними, зацікавленими сторонами на
звичайних умовах

МСФЗ 13
«Оцінка
справедливої
вартості» [5]

МСБО 32
«Фінансові
інструменти:
подання» [6]

Виходячи з цього, звичайна вартість фінансових інвестицій повинна
відображати їхню поточну вартість на фондовому ринку на момент здійснення
оцінки [4, c.109].
За

національними

визначення

справедливої

стандартами
вартості

бухгалтерського

об’єктів

обліку

ідентифікованих

порядок
активів

і

зобов’язань закріплено в П(С)БО 19, за яким справедлива вартість цінних
паперів розкривається, виходячи з їхньої поточної ринкової вартості на
фондовому ринку [3].
В свою чергу, ринкова вартість фінансових інвестицій в П(С)БО 19
визначається як сума, яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції на
активному ринку [3]. При цьому ринок вважається активним за наявності умов,
визначених П(С)БО 8: предмети, що продаються і купуються на такому ринку, є
однорідними; у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;
інформація про ринкові ціни є загальнодоступною [7].
У міжнародній обліковій практиці ринок вважається активним, якщо
операції для активів або зобов’язань відбуваються з достатньою частотою та у
достатньому обсязі, щоб надавати інформацію про ціноутворення на постійній
основі.
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При відсутності можливості визначення ринкової вартості фінансових
інвестицій П(С)БО 19 рекомендовано здійснювати їхнє експертне оцінювання.
При цьому стандарт не дає перелік даних, які є підставою визначення ринкової
вартості фінансових інвестицій на активному ринку, відсутні роз’яснення щодо
порядку проведення їхньої експертної оцінки, а також щодо особи, що може
здійснювати таку експертизу і порядок оформлення її результатів [3].
Таким чином, національна методологія визначення справедливої вартості
фінансових інвестицій носить неконкретний та частковий характер, що
ускладнює практичну діяльність бухгалтерів у процесі облікової оцінки
результатів інвестиційної діяльності підприємства, що у підсумку негативно
впливає на результати управлінських рішень, ухвалених на підставі даної
інформації [4, c.110].
Міжнародна практика визначення справедливої вартості об’єктів оцінки
передбачає застосування декількох методів оцінки. Міжнародний досвід
визначення справедливої вартості враховує той факт, що вхідні дані для оцінки
можуть бути доступними для широкого загалу або взагалі бути відсутніми та
формуватися на підставі припущень.
Міжнародні стандарти вимагають від інвестора при розкритті інформації
визначити відповідні класи активів, виходячи з рівня ієрархії справедливої
вартості, до якого віднесено оцінку справедливої вартості. Це обумовлено
різним ступенем невизначеності та суб’єктивності таких оцінок, що вимагає
усвідомлення цього користувачами інформації під час ухвалення певних
управлінських рішень у сфері фінансового інвестування (рисунок 1).
Отже, порівнюючи міжнародну та національну методологію визначення
справедливої вартості, можна побачити те, що український підхід досить
спрощений, а тому в ньому існує ряд прогалин, які варто заповнити. До таких
недоліків, зокрема, належать такі: відсутність специфічних властивостей
інвестицій, які можуть впливати на її ціну; не чітка характеристика поняття
«активного ринку»; не має чітких дій на випадок кризи; не має деталізації
методів визначення показників справедливої вартості, а також встановлення
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ієрархії справедливої вартості на підставі ранжування точності вхідних даних
для її визначення.
МІЖНАРОДНА
МЕТОДОЛОГІЯ

НАЦІОНАЛЬНА
МЕТОДОЛОГІЯ

1 етап
Конкретизація
предмету оцінки

Окрема фінансова
інвестиція або їхня
однорідна (ідентична)
група

Окрема фінансова
інвестиція або їхня
однорідна (ідентична)
група

2 етап
Визначення
впливових
властивостей
предмету оцінки

Премія за контроль
або дисконт при
придбанні
неконтрольованої
частки

3 етап
Визначення ринку
для предмету оцінки

Основний або
найсприятливіший
ринок

4 етап
Вибір методу оцінки

Ринковий, витратний,
доходний методи та ін.

5 етап
Оцінювання
справедливої вартості
предмету оцінки

Визначення показників
справедливої вартості
фінансових інвестицій
1-го, 2-го або 3-го
рівня ієрархії

Активний ринок

Визначення
справедливої вартості
фінансових інвестицій;
Експертне оцінювання
фінансової інвестиції

Рис. 1. Порівняльна характеристика міжнародної та методології визначення
справедливої вартості фінансових інвестицій національної [4, c. 114]
Слід відзначити, що практичне застосування вітчизняними обліковцями
міжнародної

методології

визначення

справедливої

вартості

фінансових

інвестицій ускладнюється порівняно низьким розвитком вітчизняного ринку
цінних паперів внаслідок його недостатньої капіталізації, низької інвестиційної
привабливості для іноземних інвесторів, високою інфляцією, недостатнього
розвитку інвестиційної інфраструктури та складною економічною ситуацією в
530

цілому.

Внаслідок

цього

практика

визначення

справедливої

вартості

фінансових інвестицій у нашій державі характеризується доволі складними та
обтяжливими розрахунками, низькою точністю і об’єктивністю вхідної
інформації, що призводить до викривлення кінцевих показників [4, c.115].
Як свідчать теоретичні дослідження і багатий досвід передових країн,
оцінку вартості інвестиційних проектів доцільно здійснювати з позиції
майбутньої дохідності об’єктів інвестування. Це – третій підхід до оцінки
вартості інвестицій [8, c.80].
Ця концепція найменше ґрунтується на облікових даних, не прив’язана до
бухгалтерського обліку, балансу, іншої облікової інформації. Вона ґрунтується
переважно на прогнозних розрахунках очікуваних від реалізації інвестиційних
проектів доходів, їх зіставленні з необхідними витратами на здійснення
інвестицій.

Оцінка

інвестицій

за

рівнем

дохідності

ґрунтується

на

припущеннях, що вартість укладеного капіталу дорівнює поточній вартості
прав на майбутній дохід [8, c.80].
Після того як підприємство первісно оцінило фінансові інвестиції, йому
потрібно буде здійснювати їх повторну оцінку на дату складання фінансової
звітності. Методи оцінки, на дату складання балансу, інвестицій залежать від
того, призначені вони для продажу чи для використання із метою одержання
прибутку. У першому випадку оцінка інвестиції на дату складання балансу
здійснюється за справедливою вартістю або за собівартістю з урахуванням
зменшення корисності. Якщо ж придбані інвестиції не призначені для
подальшого продажу, то, крім названих способів, може використовуватися ще й
метод оцінки за амортизованою собівартістю й метод участі в капіталі.
Використання того чи іншого методу залежить від ступеня впливу інвестора на
підприємство, акції якого ним придбані. Міжнародні стандарти також беруть до
уваги цей фактор.
Національними стандартами, порівняно з міжнародними, запроваджуються
нові визначення в оцінці інвестицій. Зокрема, у статті 9 стандарту 12 зазначено,
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що фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити
неможливо, відображають на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням
зменшення корисності інвестицій. При цьому ні цей стандарт, ні інші
нормативні документи не розкривають поняття «зменшення корисності» й коли
таке зменшення може виникнути. У реальному житті важко оцінити, як на
фондовому ринку можна з певним ступенем достовірності визначити
зменшення корисності стосовно собівартості [2].
Отже, реальними методами оцінки фінансових інвестицій на сьогодні
можуть бути за собівартістю, за справедливою ринковою вартістю, за методом
участі в капіталі (таблиця 2).
Методи оцінки довгострокових фінансових інвестицій для вітчизняного
обліку ґрунтуються на аналогічних методах за МСБО. Так, довгострокові
інвестиції в цінні папери, що надають право власності, але не дають можливості
суттєво впливати на інвестоване підприємство, повинні відображатися в обліку
й балансі за справедливою вартістю або за їхньою собівартістю з урахуванням
зменшення корисності інвестицій. Це кореспондує з установленим МСБО
правилом оцінки за нижчою ціною – собівартістю або ринковою вартістю,
визначеною на основі інвестиційного портфеля.
Облік довгострокових фінансових інвестицій в асоційовані підприємства
інвестор веде з використанням методів собівартості або участі в капіталі.
За методом собівартості здійснюють оцінку фінансової інвестиції в
асоційоване підприємство якщо:
а) інвестиція придбана та утримується тільки для продажу;
б) асоційоване підприємство працює в умовах, що суттєво обмежують його
здатність контактувати з інвестором протягом тривалого періоду [8, с.82].
При

цьому

сума

інвестиції

не

змінюється.

Отримані

дивіденди

включаються до прибутку інвестора. Суми, отримані від асоційованого
підприємства понад нараховані дивіденди з чистого прибутку, відображаються
як зменшення балансової вартості інвестицій.
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Таблиця 2
Методи оцінки довгострокових фінансових інвестицій за МСБО [8, с. 81]
Ступінь
впливу
інвестора на
об’єкт
інвестування
Незначний
вплив
(інвестор
володіє менше
ніж 20 % акцій
об’єкта
інвестування)
Суттєвий
вплив (20–50
% акцій
об’єкта
інвестування)
Повний
контроль
діяльності з
боку інвестора
(понад
50 % акцій
об’єкта
інвестування)

Методи обліку й оцінки інвестицій
за методом
собівартості

Так

Так

Дозволений
альтернативний підхід

за нижчою
оцінкою
собівартості
чи ринкової
вартості

за
методом
участі
в
капіталі

за
переоціненою
вартістю

підстава

Ні

Дозволений
альтернативний
підхід

МСБО 28
«Облік
інвестицій в
асоційовані
компанії» [9]

Ні

МСБО 28
«Облік
інвестицій в
асоційовані
компанії»

Так

Ні

Так

Ні

Так

Дозволений
альтернативний
підхід

МСБО 27
«Консолідовані
фінансові звіти»
[10]

Згідно з методом участі в капіталі балансова вартість інвестицій, яка
спочатку оцінюється за собівартістю, збільшується або зменшується на суму
збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта
інвестування. Це означає, що при одержанні прибутку асоційованим
підприємством на відповідну частку в його капіталі повинна бути збільшена
інвестиція в підприємства інвестора. На суму збитків у відповідних пропорціях
зменшується фінансова інвестиція. Балансова вартість інвестицій також
зменшується на суму отриманих дивідендів [8, c.82].
Інвестиції в дочірні підприємства материнська компанія облікує за
методом участі в капіталі. Проте МСБО 27

дозволяє, як виключення,

використовувати альтернативні методи оцінки інвестицій [10].
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Незважаючи на досить жорсткі вимоги вітчизняних облікових стандартів
щодо обов’язковості застосування методу участі в капіталі, у практичній
діяльності

вітчизняних

інвесторів

цей

метод

не

знайшов

широкого

використання. Більшість пов’язаних осіб не використовує метод участі в
капіталі, а оцінюють і ведуть облік інвестицій за собівартістю [8, c.82].
Одна з причин його ігнорування – це страх інвесторів негативного впливу
об’єкта інвестування. Адже допущені збитки пов’язаної особи у відповідних
частках: належать до збитків інвестора (зменшують саму інвестицію).
В деяких випадках інвестори свідомо ігнорують цей метод, купуючи акції
іншого підприємства, ставлять перед собою мету – довести емітента таких
акцій до банкрутства, щоб знищити конкурента, завоювати ринок, оволодіти
ресурсами, землею, на якій розміщений конкурент, тощо [8, c.82].
Висновки. Розв’язання проблем пов’язаних зі створенням належних умов
залучення іноземних інвестицій потребує наближення вітчизняної методології
обліку фінансових інвестицій до потреб міжнародних стандартів. Міжнародна
методологія визначення облікової вартості фінансових інвестицій переважно
побудована на інформації щодо поточних операцій з цінними паперами на
фондовому ринку, що ускладнюється порівняно низьким рівнем його розвитку
в Україні. Законодавчі органи повинні більш детально розкрити етапи первісної
оцінки інвестицій за справедливою вартістю, а також варто було б розглянути
метод оцінки інвестицій за рівнем дохідності.
Зі сторони державних органів доцільно посилити контроль за дотриманням
підприємствами норм і стандартів бухгалтерського обліку й застосовувати
санкції за їх порушення. Це стосується, найперше, установлених правил оцінки
(переоцінки) інвестицій, використання методів, що враховують участь
інвестора в капіталі об’єкта інвестування. Це дозволить уточнити діючу
методологію,

оптимізувати

процес

розрахунків,

підвищити

точність

і

об’єктивність кінцевих результатів, що в цілому забезпечить зростання
ефективності бухгалтерської інформації та обґрунтованість управлінських
рішень, що ухвалюються на її підставі.
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОГЛЯДУ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНИХ
СТАНДАРТІВ
В

статті

розглянуто

методику

обліку

дебіторської

заборгованості

підприємств в Україні. Здійснено порівняльний аналіз вітчизняних та
міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку. Визначено основні
проблеми обліку розрахунків з контрагентами за національними стандартами
та запропоновано рекомендації щодо вдосконалення вітчизняних стандартів.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, облік, контрагенти, поточна
дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів.
У процесі здійснення своєї фінансово-господарської діяльності, у
підприємств постійно виникає потреба в проведенні розрахунків зі своїми
контрагентами. Відвантажуючи виготовлену продукцію, підприємство, як
правило, не отримує оплату одразу, тобто відбувається кредитування покупця.
Таким чином, протягом періоду від моменту відвантаження продукції до
моменту надходження платежу засоби підприємства знаходяться у вигляді
дебіторської заборгованості.
Дослідженням та вивченню проблеми обліку й оцінки дебіторської
заборгованості присвячено ряд праць зарубіжних та вітчизняних учених536

економістів:

С.Д.

Батехіна,

І.

А. Бланка,

Ф.Ф. Бутинця,

С.Ф. Голова,

С. Грязнової, З.В. Гуцайлюка, В.П. Завгороднього, О.Д. Заруби, В.В. Ковальова,
В. Костюченко, С. І. Маслова, Г.В. Савицької, Я.В. Соколова, В.В. Сопка,
С. Хенка, К. Хувера, М.Г. Чумаченка, А. Шаповалової та ін.
Метою даної статті є визначення проблем ведення обліку дебіторської
заборгованості відповідно до П(С)БО

з подальшими пропозиціями їх

вирішення відповідно до положень МСФЗ, відносно визнання та класифікації
дебіторської заборгованості, а також розкриття інформації про неї у фінансовій
звітності.
На сьогодні, дебіторська заборгованість є актуальною - фінансовий стан
підприємства значною мірою залежить від наявності, ефективного управління
цим видом заборгованості, тому наукове дослідження організації обліку
дебіторської заборгованості в зарубіжних країнах, дозволить у майбутньому
практично застосовувати їх у нашій державі з урахуванням національного
законодавства.
Облік дебіторської заборгованості в Україні регулюється чітко визначеним
нормативом - П(С)БО 10 [1]. Положення цього нормативу, в певній мірі
відрізняються від запропонованих у міжнародних стандартах. Ці відмінності
викликані, в першу чергу у зв’язку з національними та економічними
особливостями, що склалися в Україні.
Дебіторська заборгованість являє собою грошові кошти, які покупці винні
за

відвантажену

їм

продукцію.

Згідно

з

українськими

стандартами

бухгалтерського обліку, дебіторською заборгованістю також вважають векселя
до отримання, розрахунки з персоналом, видані аванси та заборгованість
засновників по внесках до статутного капіталу, а також податковий кредит. Всі
ці складові дебіторської заборгованості мають різну ліквідність. Тому при
розрахунках

фінансового

стану

господарства

необхідно

детально

проаналізувати хто винен гроші господарству, та чи є можливість повернути ці
гроші найближчим часом.
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Для прийняття управлінських рішень важливе значення має повнота і
об’єктивність

інформації,

пов’язаної

з

дебіторською

заборгованістю.

Вирішення багатьох проблемних питань дозволить значно вдосконалити
організацію та методику обліку розрахунків з дебіторами.
Як вже зазначалося, розуміння дебіторської заборгованості вітчизняними
вченими є близьким до визначення наведеного у П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість». Згідно нього, дебіторська заборгованість - визначається як
сума заборгованості дебіторів на певну дату та підрозділяється за ступенем
впевненості в її погашенні на безнадійну та сумнівну [1].
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», національні стандарти бухгалтерського обліку не повинні
суперечити міжнародним. На відміну від українських П(С)БО, МСФЗ не
передбачають єдиного стандарту, що регулює порядок обліку і відображення у
звітності дебіторської заборгованості. Питання щодо обліку дебіторської
заборгованості регулюються кількома міжнародними стандартами, серед можна
виділити [2, с.54]:
- МСФЗ 1 «Подання фінансових звітів»;
- МСФЗ 8 «Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та
зміни в обліковій політиці»;
- МСФЗ 11 «Будівельні контракти»,
- МСФЗ 18 «Дохід»,
- МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання»,
- МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
Досліджуючи та аналізуючи ці міжнародні стандарти, було визначено, що:
у МСБО 32 дебіторська заборгованість розглядається як фінансовий актив, але
конкретного визначення цього поняття міжнародні стандарти не дають, а
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визначення та оцінка» визначає дебіторську
заборгованість як непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими
платежами, не обертаються на активному ринку і не призначені для торгівлі
[3, с.23].
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Для

належної

організації

бухгалтерського

обліку

дебіторської

заборгованості потрібно мати таку систему рахунків, яка б достатньою мірою
відображала і характеризувала всю господарську діяльність з чітко зазначеною
конкретизацією.
Вчений Москалюк Г. О. вважає, що для оптимізації, мінімізації
дебіторської

заборгованості

та

подальшого

наукового

вдосконалення

управління нею потрібно вдосконалювати окремі управлінські функції, зокрема
обліку та економічного контролю [4, c. 174]. Адже для прийняття
управлінських рішень важливе значення має повнота й об’єктивність
інформації, пов’язаної з дебіторською заборгованістю, а також законність,
підтверджуваність господарських операцій.
Серед усіх можливих, також можна виділити проблеми, що виникають в
процесі організації обліку дебіторської заборгованості, які наведено у наочній
таблиці 1.
Таким чином, при застосуванні міжнародної практики вітчизняним
підприємствам для уникнення подвійної роботи при складанні та поданні
фінансової звітності необхідно розробляти її відповідно до норм та положень
МСБО.
Отже, за результатами проведеного дослідження та вищенаведеного
переліку

проблем,

можна

надати

наступні

рекомендації

щодо

оптимізації й вдосконалення системи обліку та контролю дебіторської
заборгованості:
1. Розробити комплекс заходів щодо:
- пошуку можливих шляхів збільшення кількості покупців і замовників підприємства з метою зменшення масштабу ризику несплати боргів;
- постійного моніторингу потенційних дебіторів (оцінювання фінансового
стану та платоспроможності, ринкової репутації, іміджу тощо).
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Таблиця 1
Характеристика проблем обліку дебіторської заборгованості
№
Проблема
Суть проблеми та можливість її вирішення
1
2
3
1. проблема реальної доходи підприємство нараховує в одному періоді, а грошові
оцінки дебіторської кошти реально отримує в іншому. Ймовірність повернення
заборгованості.
дебіторської заборгованості тим більша, чим менший період
між цими подіями. З точки зору реальності відображення
дебіторської заборгованості доцільніше використання норм
МСФЗ, згідно яких дебіторська заборгованість оцінюється за
амортизованою вартістю з урахуванням ставки відсотку;
необхідно внести зміни у П(С)БО 10, у яких чітко були б
2. проблема
класифікації
розмежовані поняття довгострокової та короткострокової де
дебіторської
біторської заборгованостей. Їх облік сьогодні здійснюється на
заборгованості.
різних рахунках бухгалтерського обліку, що не відзначено у
вищезазначеному стандарті [5, c.358];
методи визначення резерву сумнівних боргів, які наведені в
3. проблема, яка
пов’язана з
П(с)БО 10, не пристосовані до обліку на українських
резервом сумнівних підприємствах,
що
може
викликати
недостовірність
боргів.
відображення даних резерву сум нівних боргів у балансі.
загально визнано, що найкраще для підприємства, коли
4. проблема
співвідношення
відношення дебіторської та кредиторської заборгованості
дебіторської та
дорівнює
одиниці.
Адже
перевищення
дебіторської
кредиторської
заборгованості зумовлює зниження фінансової стійкості
заборгованості
підприємства і потребує залучення додаткових джерел
фінансування. А при перевищенні кредиторської заборгованості
виникає
загроза
неплатоспроможності
відповідного
підприємства;
рефінансування дебіторської заборгованості представляє собою
5. проблема оплати
дебіторської
форму реструктуризації активів, що полягає в переведенні
заборгованості
дебіторської заборгованості в ліквідні форми активів, таких як
(рефінансування)
грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення і т. Д.,
факторинг, форфейтинг та облік векселів виступають
основними
формами
рефінансування
дебіторської
заборгованості. На жаль, в Україні дуже мало підприємств, які
застосовують рефінансування, адже воно сприяло б
прискоренню трансформації дебіторської заборгованості у
грошові кошти;
без
контролю
на
підприємствах
сума
дебіторської
6. проблема
внутрішньозаборгованості може перевищувати допустимий рівень, що
господарського
спричиняє зниження потоку готівки та появу сумнів них боргів,
контролю
а це, у свою чергу, призводить до зменшення реалізації
дебіторської
продукції, а отже й виручки підприємства [6, c.114].
заборгованості

2. Створювати резерв сумнівних боргів та зазначити порядок його
визначення в обліковій політиці підприємства.
3. Своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням дебіторської і
кредиторської заборгованості. Значне перевищення фактичної дебіторської
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заборгованості створює загрозу фінансовій нестабільності підприємства і
робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування. Також
впроваджувати в практику управління лімітування дебіторської заборгованості
як у загальних обсягах, так і у розрахунку на одного дебітора.
4. Контролювати стан розрахунків з дебіторами, у тому числі за
простроченими заборгованостями. При цьому своєчасно виявляти такі види
дебіторської заборгованості, які є недопустимими для підприємства (наприклад,
прострочена заборгованість контрагентів понад три місяці).
5. Систематично проводити інвентаризацію заборгованості, при цьому
підприємству слід розробити схему заходів для проведення інвентаризації
розрахунків із покупцями
6. Створення відділу внутрішнього контролю (аудиту) чи, якщо він
наявний, то відокремлення особи (сектору) у відділі, у відповідальність якої
входило б контролювати покращення системи управління, у тому числі
контролю дебіторської заборгованості.
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УДК 657
С.В. Стукалець
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗВІТНОСТІ ЗАКЛАДІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
У даній статті обґрунтовано необхідність фінансового контролю звітності
вищого навчального закладу, розглянуто нормативні засади її формуваннях,
визначено можливість уніфікованого підходу до проведення контрольних
процедур показників фінансової та бюджетної звітності закладів освіти та
запропоновано методичну послідовність контрольних дій.
Ключові слова. Заклади освіти, фінансова звітність, бюджетна звітність,
фінансовий контроль, контрольні процедури, методика проведення контрою.
Постановка проблеми. Сфера освіти будь-якої держави виступає важливою
компонентою загальної економічної системи, що продукує освітню послугу з
метою становлення, відтворення і використання людського капіталу як фактору
розвитку продуктивних сил. У сучасній системі закладів вищої освіти задіяні
різні канали грошових потоків, спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з їх
функціонуванням і розвитком. Крім того, вони є повноправними суб'єктами
ринкових відносин, які стимулюють структурну трансформацію освітнього
закладу, розширення його функцій, отримання нових джерел фінансування,
пошук різноманітних методів надання освітніх послуг.
З точки зору управління, вищий навчальний заклад (ВНЗ) є системою
організаційного управління, у якій керований об'єкт – це не лише люди, а й
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фінансові ресурси, що призначені на покриття видатків і витрат в процесі
проведення освітньої діяльності. Існуючі фінансові проблеми у бюджетній
сфері України і критично кризовий стан економіки зумовлюють необхідність
пошуку нових шляхів фінансування і, зокрема, вищої освіти. В даний час
обговорюється концепція нової структури бюджетного фінансування вищого
закладів освіти, що включає блочне фінансування, фонд капітальних видатків
та фонд державної цільової підтримки. Планується, що починаючи з 2016р.,
блочне фінансування включатиме на початковому етапі 80% гарантованого
фінансування університетів порівняно з минулим роком та 20% – на основі
показників результативності діяльності вищого навчального закладу. При
цьому, пропонується розмір базового фінансування розраховувати за формулою
у вигляді частки від видатків державного бюджету на відповідний рік, за
відповідною бюджетною програмою. За таких умов виникає об’єктивна
необхідність підвищення значення і ролі фінансового контролю результатів
діяльності закладу освіти, які знаходять своє узагальнення у формах звітності.
Цілі статті. Метою статті є поглиблення методологічних та організаційних
положень розвитку контролю фінансової та бюджетної звітності закладів освіти
на основі стандартизованого підходу з метою підвищення інформативності
показників результатів діяльності і надання можливостей приймати відповідні
управлінські рішення.
Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що пошук шляхів
покращення фінансового контролю звітності в закладах освіти, методики його
проведення і вдосконалення на засадах уніфікації способів та прийомів
ревізійного дослідження буде сприяти прискоренню процесу адаптації України
до стандартів Європейського Союзу як складової загальних інтеграційних
процесів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми фінансового
контролю звітності бюджетних установ, до яких також відносяться і ВНЗ,
розглядаються багатьма вітчизняних науковцями, зокрема, С.В. Бардаш,
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Л. В. Гуцаленко, П.В. Іванюта, Є.В. Мних,
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М.О.Никонович, В.О.Шевчук та ін. В наукових роботах цих вчених висвітлено
низку актуальних положень щодо сутності фінансового контролю, його форм і
видів, організації та методики проведення. Проте спостерігається відсутність
системних досліджень щодо фінансового контролю діяльності закладів освіти,
проведення перевірки і аналізу їх звітності, що зумовлює актуальність розгляду
даного питання.
Виклад основного матеріалу досліджень. У державі постійно проходить
процес вдосконалення методів і механізмів управління в сфері освіти. Так,
відповідно до ст. 79 Закону України «Про вищу освіту» інформація про
процедури та результати прийняття рішень і провадження діяльності у сфері
вищої освіти підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах
та у засобах масової інформації, на інформаційних стендах та в будь-який
інший спосіб. В розвиток даного законодавчого положення Міністерство освіти
і науки України видало Наказ №166 від 19.02.2015р. [4], в якому зазначається,
що керівництво вищих навчальних закладів з 1 березня 2015р. зобов’язане
розміщувати на офіційних веб-сторінках установ інформацію щодо процесу та
результатів господарської діяльності, у тому числі, публікувати і фінансовий
звіт про діяльність ВНЗ. Вимоги Міністерства освіти України щодо публічності
фінансової

інформації

результативних

зумовлюють

показників

та

необхідність

інформаційного

ретельного

контролю

наповнення

звітності

вітчизняних ВНЗ.
У напрямку подальшої розбудови сучасної підсистеми фінансового обліку
і звітності в секторі загального державного управління в цілому та бюджетних
установ, зокрема, з 01.01.2015 діє 19 Національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку і Стандарт щодо складання фінансової звітності [5]. Для
всебічного висвітлення показників діяльності закладів освіти, їх звітність
поділяється на фінансову та бюджетну. Такий поділ за функціональним
призначенням визначено статтею 58 «Звітність про виконання Державного
бюджету України» Бюджетного кодексу України [2].
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взаємопов’язаних показників, які характеризують результати діяльності
освітнього закладу за звітний період відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку. Бюджетна звітність – це система
показників, що відображають стан виконання бюджету за звітний період в
розрізі бюджетної класифікації видатків. В теперішній час, ВНЗ відповідно до
вимог, мають формувати чотири форми фінансової звітності та дев’ять форм
бюджетної звітності [6]. Показники фінансової звітності використовується в
процесі перевірки фінансового стану, результатів діяльності освітнього закладу
та руху грошових коштів. На підставі показників фінансової звітності
здійснюється контроль додержання методології обліку і узагальнення даних за
результатами проведених у звітному періоді господарських операцій. В свою
чергу, складові бюджетної звітності слугують інформаційною базою з
контролю надходження і використання бюджетних коштів та виконання
бюджету видатків закладу освіти.
Проведені дослідження свідчать, що діючі сьогодні нормативні положення
та інструктивні документи не містять вичерпних рекомендацій щодо порядку
проведення фінансового контролю звітності закладів освіти. Засновуючись на
загальних підходах до реалізації функції контролю в бюджетних установах,
методику фінансового контролю звітності закладу освіти необхідно розглядати
як з позиції зовнішнього, так і внутрішнього видів контролю, а сам
контрольний процес, при цьому, має характеризується наявністю трьох
складових – організаційної, змістовної і технологічної. Як зазначається в
теоретичній літературі: «Проте, найбільш повно розкриває зміст контролю його
змістовна та технологічна характеристики, а саме – характеристика того, що і
як виконується у процесі контролю» [2, с. 102]. В свою чергу, зміст контрольної
діяльності і конкретна форма визначаються методикою його реалізації, іншими
словами, форма існує в нерозривній єдності з методами та інструментами
проведення контрольних дій.
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З методичної точки зору, контроль показників фінансової і бюджетної
видів звітності ВНЗ здійснюється шляхом заключного(наступного) контролю.
Цей вид контролю ще називають ретроспективним, він дозволяє сформувати
висновки щодо результатів фінансового-діяльності закладу освіти відповідно до
норм законодавства, а також з’ясувати недоліки проведення попереднього і
поточного видів контролю за наслідками господарських операцій, які вже
знайшли своє відображення у системі бухгалтерського обліку. За обсягом
інформації і глибиною охоплення даних заключний(наступний) контроль
здійснюється у формі інспектування, тематичних перевірок, експертизи,
державного аудиту, аналізу.
Результати дослідження свідчать про відсутність чітких регламентів щодо
методики фінансового контролю звітності закладів освіти та побудови процесу
його реалізації. Разом з тим, з огляду на досвід провідних країн світу, в системі
державного фінансового контролю в Україні здійснюються заходи певні заходи
щодо приведення його організації до системних засад. Іншими словами,
незалежно від суб’єкту ініціювання контрольного заходу, ревізійні процедури
мають бути стандартизовані, а їх послідовність уніфікованою. Враховуючи
перелічене, пропонуємо упорядкований підхід проведення контрольних
процедур щодо звітності закладу освіти (рисунок 1).
Представлена на рис.1 послідовність передбачає проведення контролю за
методом від загального – звітна форма, до часткового – через первинний
документ, дані аналітичного і синтетичного обліків. В практичній діяльності
така послідовність, у випадку відсутності помилок у показниках звітності,
дозволить контролюючому суб’єкту зробити попередній висновок щодо
надійність системи обліку у закладі освіти, дотримання нормативних вимог та
належного рівня системи внутрішнього контролю. Крім того, уніфікований
підхід дозволить заздалегідь визначити обсяги перевірки, найбільш прийнятну і
результативну методику її проведення, а отримані результати узгодити з цілями
та критеріями, обраними для перевірки на предмет дотримання закладом освіти
законності діяльності відповідно до покладених на нього функцій та завдань із
задоволення суспільних потреб.
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Зміст процедури контрольних дій

1. Формальна оцінка правильності заповнення реквізитів звітної форми
2. Арифметична перевірка(балансування) за показниками звітної форми
3. Порівняння фактичних величин форми бюджетної звітності з
нормативними(плановими показниками затвердженого кошторису )
4. Тестування статей звітної форми на достовірність(реальність)
5. Перевірка узгодженості показників форм фінансової і бюджетної звітності
6. Проведення дослідження первинних документів, даних аналітичного і
синтетичного обліку
7. Оцінка встановлених відхилень та їх інтерпретація
8.Аналіз показників фінансової звітності
8. Оформлення результатів контролю фінансової і бюджетної звітності
9. Гласність результатів контролю, розробка, у разі необхідності, коригуючи дій та
заходів щодо усунення виявлених недоліків
10. Контроль виконання прийнятих заходів за результатами контролю звітності,
оцінка ефективності контролю

Рис. 1. Методична послідовність фінансового контролю звітності
закладу освіти
Стандартизований підхід до здійснення контрольних процедур у даному
випадку зумовлений низкою об’єктивних причин і, перед усім, принципом
єдності в переліку загальних бюджетних принципів діяльності у сфері освіти.
Відповідно до вимог, мають місце єдині форми бюджетної документації, діє
затверджений порядок фінансування видатків і єдиний порядок ведення
бухгалтерського обліку та складання звітності. Крім того, такий підхід
кореспондує з міжнародним досвідом та успішною практикою фінансового
контролю у провідних країнах світу. Таким чином, завдання забезпечення
якості фінансового контролю та організаційної досконалості стає сьогодні
одним із найважливіших для всіх господарюючих суб’єктів і, в тому числі, для
закладів освіти.
В процесі реалізації контрольних дій щодо звітності закладу освіти можна
умовно виділити дві складові процесу дослідження. Перша – це перевірка
показників фінансової і бюджетної звітності з метою оцінки кількісних
параметрів у порівнянні з нормою законодавства чи директивного нормативу і
друга – аналіз встановлених недоліків на предмет причин, механізму появи
умов, що зумовили негативні відхилення.
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Важливою складовою методики контролю є перевірка відповідності
показників звіту даним поточного бухгалтерського обліку та узгодженості
взаємозв'язаних показників форм звітності з балансом виконання бюджету. У
даному випадку спосіб порівняння і зустрічної перевірки дозволяє підтвердити чи
спростувати реальність фінансової і бюджетної звітності і достовірність їх
показників. Водночас контролюється додержання строків формування і подання
закладом освіти звітних форм до відповідних органів виконавчої влади.
Фінансовий контроль звітності вищого закладу освіти має розглядатися з
позиції системної діяльності і має відповідати низці вимог - здійснюватися на
регулярній основі і систематично, бути своєчасним щодо терміну проведення,
різнобічним

щодо

охоплення

показників

звітних

форм,

якісним

за

результатами, дієвим, гласним.
До недавнього часу в Україні мав місце підхід до оцінювання державного
фінансового контролю за показниками кількості проведених заходів та обсягів
накладених і стягнених штрафних санкцій. Таке становище суперечить
європейській практиці визначення ефективності контролю, як превентивної
функції системи управління щодо запобігання проявам небезпеки. Зважуючи на
це, за сучасних умов змінюється спрямованість контрольного процесу, а сам
контроль набуває нового змісту. Перед усім, до нього висуваються вимоги
щодо подолання факторів невизначеності в діяльності освітнього закладу, він
має виступати превентивним заходом щодо попередження виникнення
кризових ситуацій у системі управління ВНЗ та стає основним джерелом
отримання об’єктивної інформації щодо законності та ефективності діяльності.
Висновок. Фінансова та бюджетна звітність закладу освіти є необхідною і
важливою складовою інформаційного забезпечення фінансового контролю і,
водночас, об’єктом контрольного дослідження. За наслідками контрольних дій
можна не тільки зробити висновки щодо результатів господарювання за
минулий період, але й оцінити перспективи розвитку та розробити заходи,
спрямовані на підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
Уніфікація

організації

та

методологічного

забезпечення

діяльності

суб’єктів контролю у практичній діяльності дозволить оптимізувати ревізійну
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роботу, забезпечить підвищення корисності інформації, узагальненої у
фінансових і бюджетних звітах і сприятиме прийняттю науково-обґрунтованих
управлінських рішень.
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УДК 657
С.В. Стукалець
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ
ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
У статті представлено результати дослідження особливостей діяльності
закладів освіти в України. Визначено складові системи фінансового контролю
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у сфері освіти з позиції його суб’єктів. Розглянуто законодавчі засади
побудови в освітніх закладах нової моделі внутрішнього фінансового контролю
та сформульовано її зміст.
Ключові слова. Заклади освіти, фінансовий контроль, суб’єкти контрою,
внутрішній контроль, внутрішній аудит, їх гармонізація.
Постановка

проблеми.

Подальший

соціально-економічний

розвиток

України на шляху демократизації, створення правової держави та ефективної
економіки потребує постійного реформування системи освіти. Це передбачає
вдосконалення її цілей та функцій, зміцнення соціального престижу освіченості
та інтелектуальної діяльності, відповідність освіти запитам особистості,
суспільним потребам та світовим досягненням людства. У багатьох країнах
саме освіту визнано пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і
культурного життя.
З огляду на обраний Україною рух європейської інтеграції, предметом
постійної уваги суспільства є завдання щодо відродження й розбудови освітньої
галузі, як найважливішої ланки виховання свідомих громадян, формування
освіченої, творчої особистості, виведення освіти в Україні на рівень розвинених
держав світу.
За даними Державної служби статистики мережа вищих навчальних
закладів України на початок 2014-2015 навчального року налічувала 803
заклади усіх рівнів акредитації та форм власності, у тому числі 325 вищих
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 478 – І-ІІ рівнів акредитації.
Безперечним є той факт, що якість, ефективність та результативність
функціонування

закладів

освіти

визначається

рівнем

її

фінансового

забезпечення, що зумовлюється специфікою фінансового механізму держави.
Загалом бюджет Міністерства освіти і науки України на 2016р. становить 17,4
млрд. гривень, що на 0,6 млрд. гривень більше, ніж у 2015р. При цьому,
фінансування вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації
здійснюється за затвердженою бюджетною програмою «Підготовка кадрів
вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення
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діяльності їх баз практики», обсяг видатків якої передбачено у сумі 11,4 млрд.
гривень – це на 0,3 млрд. гривень більше рівня 2015 року. Крім того,
розробляється новий механізм фінансування вищих навчальних закладів, який
має бути запроваджений протягом 2016-2017 рр., він не буде засновуватися на
держзамовленні, як це має місце у теперішній час, а передбачатиме просто
бюджетне фінансування. Враховуюче це та умови несприятливої фінансової,
економічної та політичної ситуації в країні, постійно виникає проблема
дефіциту бюджетних коштів, а тому одним із основних завдань держави є
необхідність

підвищення

ефективності

фінансового

контролю

за

їх

формуванням, розподілом та використанням на потреби освітньої галузі.
Цілі статті. На основі опрацювання спеціалізованих наукових, практичних
літературних джерел, а також вітчизняних нормативно-правових актів з питань
фінансового контролю в закладах освіти визначити складові системи
фінансового контролю у сфері освіти та розглянути завдання з побудови в
освітніх закладах нової моделі внутрішнього фінансового контролю.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням загальних проблем
контролю руху коштів у бюджетних установах займались такі відомі науковці
як: Александрова В.Т., Барабаш Н.С. Білуха М.Т., Германчук П.К., Каленський
М.М., Крисюк В.І., Мних Є.В., Стефанюк І., Юрій С., Шевчук О.А. та інші.
Перелічені вчені здійснили вагомий внесок у розв’язання питань стану,
перспектив розвитку і напрямів вдосконалення державного фінансового
контролю. Разом з тим, сучасний етап модернізації системи державних фінансів
та постійне вдосконалення бюджетного процесу зумовлюють необхідність
продовження досліджень проблем управління і контролю за використанням
коштів кожною бюджетною установою взагалі, і закладами освіти, зокрема.
Виклад основного матеріалу досліджень. Необхідність вдосконалення
фінансового контролю у бюджетній сфері неодноразово підкреслювалась
міжнародними експертами SIGMA в процесі періодичних оцінок стану
державного управління в Україні, що проводилися протягом 2006-2010 рр. В їх
звітах було наголошено, що запровадження європейської моделі державного
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фінансового контролю в Україні має розглядатися як довготривалий і
системний процес [5].
Враховуючи вище зазначене, метою даної статті є обґрунтування
особливостей діяльності закладів освіти в Україні та визначення можливостей
системного підходу до реалізації фінансового контролю в управлінні коштами
бюджету, спрямованих на виконання суспільних функцій з надання освітніх
послуг.
Закладами освіти є юридичні особи, що діють на підставі статуту і які на
постійній та безперервній основі забезпечують освітній процес з метою
навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Розглядаючи
питання системи фінансового контролю в управлінні діяльністю закладами
освіти, необхідно виходити з певних особливостей їх функціонування у якості
розпорядників бюджетних коштів. Так, однією з суттєвих особливостей, яку
необхідно враховувати в процесі контрольних заходів є те, що вони можуть
бути засновані на державній, комунальні чи приватній формах власності. У
даному випадку саме форма власності зумовлює порядок формування і
надходження коштів бюджету кошторису відповідного закладу освіти та їх
подальше використання. Крім того, особливість діяльності визначається і тим,
що в межах певного освітнього закладу може мати місце декілька функцій –
навчальна (власне надання освітніх послуг), фінансово-господарська діяльність,
виконання науково-дослідних робіт, власна виробнича діяльність та ін. Кожний
з перелічених напрямів роботи вимагає конкретного визначення об’єктів
контрольного спостереження і застосування визначених методів і методик
ревізійного дослідження. До особливостей функціонування вітчизняних
навчальних закладів у сучасних реаліях слід віднести і високий рівень
централізації і урегульованості, тобто, вони не є самостійними суб’єктами
господарювання, оскільки не мають прав витрачати зароблені кошти відповідно
до власних потреб. Наприклад, доходи навчального закладу, що отримані за
надання платних послуг не становлять частину кошторисного бюджетного
фінансування, а визначаються як доходи спеціального фонду, вони можуть
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витрачатися суворо до економічної класифікації видатків лише на конкретно
визначену мету. Все перелічене зумовлює об’єктивну необхідність посилення
фінансового контролю за економією і збереженням зароблених коштів
суб’єктом господарювання та їх ефективним використанням.
Контроль є важливою функцією державного управління будь-якої країни,
яка забезпечує умови належного функціонування її фінансового механізму.
Контроль розглядають як систему дій, що здійснюються органами державної
влади щодо створення, розподілу і використання фінансових ресурсів з метою
оцінки економічної ефективності господарської діяльності, виявлення і
блокування негативних відхилень, що суперечать законному використанню
майна та коштів, задоволення державних, колективних, приватних інтересів і
потреб, вдосконалення управління економікою в цілому та окремими її
сферами, у тому числі і сферою освіти.
Проведені дослідження показали, що в Україні поступово створюється і
розвивається

адекватна

контролю. Ця

система

європейським

стандартам

система

фінансового

щодо закладів освіти характеризується

двома

взаємодіючими, але самостійними елементами(підсистемами) зовнішнього і
внутрішнього видів контролю.
Складовою організаційної системи фінансового контролю в управлінні
діяльністю закладами освіти в Україні є суб’єкти, які відповідно до
законодавства здійснюють контрольні повноваження – це органи державної
влади і місцевого самоврядування. У вітчизняній практиці традиційно має
місце підхід поділу суб’єктів державного фінансового контрою за витрачанням
коштів освітніх закладів на дві групи – суб’єкти, які здійснюють загальний
фінансовий контроль і спеціалізовані контролюючі установи, їх докладний
перелік і характеристика наводиться у теоретичній літературі [3, С. 35]. В нашій
країні функціонує розгалужений комплекс інститутів у сфері контролю та
управління сферою освіти, а основним критерієм поділу контролюючих
суб’єктів є правовий статус та функціональні обов’язки. На перший погляд,
достатньо велика їх кількість має забезпечити всебічний контроль витрачання
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коштів, виділених на освіту, але у дійсності складається місце ситуація, коли
кожний із суб’єтів самостійно визначає плани, терміни об’єкти контрольних
заходів, виконує суто

власні завдання й функції. «По суті, державний

фінансовий контроль на практиці діє не як єдина система, а існує у формі
відокремлених ланок. У таких умовах виникають неузгодженість, дублювання,
відсутність взаємодії, а іноді й суперечності» [2, С. 14]. Це не сприяє
ефективності в діяльності органів фінансового контролю, призводить до
розпорошення і надмірного витрачання людських та фінансових ресурсів.
Разом з тим, мета фінансового контролю діяльності закладів освіти є єдиною
для всіх контролюючих органів і полягає у перевірці дотримання законності,
виконання бюджетної дисципліни, правильності відображення в обліку і
звітності

результатів

використання

державних

фінансів,

виявлення

правопорушень та їх попередження.
Поряд із зовнішнім контролем з боку представницької та виконавчої влади,
в системі фінансового контролю діяльності закладів освіти поступово набуває
розвитку внутрішній контроль. Об’єктивна необхідність організації системи
внутрішнього контролю в закладах освіти визначається декількома чинниками
– розширення самостійності навчальних закладів, зменшення кількості
дозвільних документів, постійні зміни і уточнення законодавства, необхідністю
отримання оперативної інформації для прийняття управлінських рішень щодо
використання кошторисних коштів. Крім того, запровадження системи в
внутрішнього контролю і значення його місця в управлінні закладами освіти
регламентується законодавчо. У даному випадку, необхідно послатися на два
нормативних документи на Стандарт №6, який тлумачить визначення
внутрішнього фінансового контролю як систему організації і проведення
контрольних заходів, які передбачають досягнення цілей, поставлених
керівництвом установи [7] та на Наказ Міністерства фінансів України №995 від
14.09.2012 р. [4], що регламентує створення системи внутрішнього контролю у
бюджетних установах, отже, і в закладах освіти. Аналізуючи зміст даних
нормативних документів, в процесі створення системи внутрішнього контролю
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освітнього

закладу

доцільно

передбачити

порядок

затвердження

його

керівником наказів, розпоряджень, положень, посадових інструкцій, на підставі
яких відбувається розподіл повноважень і відповідальності за фінансовими і
окремо за господарськими операціями. В свою чергу, додержання положень
цих внутрішніх документів регламентує виконання чітко зазначених функцій та
завдань керівниками структурних підрозділів, викладацьким складом та
іншими працівниками.
Система фінансового контролю в закладах освіти повинна будуватися
відповідно до законодавчих норм і вимог. Так, вимоги ст. 26 Бюджетного
кодексу України «Контроль та аудит в бюджетному процесі» [1] серед всього
іншого, стосуються і закладів освіти та регламентують законодавчі засади для
побудови нової моделі державного внутрішнього фінансового контролю. В
розвиток вимог цього законодавчого документу і відповідно до Стратегії
розвитку «Україна 2020» та Програми діяльності КМУ, було видано Наказ
Міністерства фінансів України №1247 від 4 жовтня 2011 р. [6], де було
визначено єдині підходи до організації і проведення аудиту в бюджетній сфері.
Відповідно до цього Наказу, у закладі освіти внутрішній аудит визначається як
діяльність визначеного підрозділу, яку спрямовано на удосконалення системи
управління та запобіганням фактам неефективного, не результативного,
незаконного використання фінансових ресурсів, недоліків і помилок в обліку і
звітності.
Результати проведених досліджень дозволяють зазначити, що практична
реалізація програми внутрішнього аудиту у закладі освіти має на меті дати
відповідь на три основних питання – законність використання бюджетних
коштів, оцінка їх цільового призначення відповідно до кошторису видатків та
визначення ефективності діяльності з надання освітніх послуг. Відповідно до
змісту Стандартів внутрішнього аудиту внутрішній фінансовий контроль у
закладі освіти можна визначити як систему заходів безпеки у межах його
внутрішнього середовища щодо збереження та досягнення конкретних
результатів фінансово-господарської і освітньої діяльності. При цьому, варто
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підкреслити, що у вище зазначеному наказі Міністерства фінансів України
№1247 наголошується, що внутрішній аудит не може замінити собою систему
внутрішнього контролю. Іншими словами – в європейському розумінні, сучасна
система фінансового контролю у закладі освіти розглядається як сукупність
трьох складових – внутрішній контроль, внутрішній аудит та їх гармонізація.
Раціональна організація та гармонізація внутрішнього контролю та
внутрішнього аудиту в освітньому закладі сприятиме забезпеченню соціальних
інтересів держави у сфері надання освітніх послуг, вдосконаленню управління
фінансовими ресурсами, підвищенню рівня економії коштів. Водночас ці
складові

системи

контролю

охоплюють

сукупність

планів,

методів

і

контрольних процедур, які застосовуються для внутрішнього захисту активів та
забезпечення відповідного виконання розпоряджень керівництва закладу та
вищих органів управління.
Висновок. За сучасних умов постійно оновлюються сутність і призначення
фінансового контролю, а його існуюча система не може обмежуватись лише
перевіркою законності витрачання коштів та додержання виконавської
дисципліни. Перспективи подальших досліджень у даній сфері стосується
розробці напрямів вдосконалення механізму одержання контрольної інформації
щодо ефективності та результативності впровадження державної політики в
освітній галузі. Вирішення даного завдання на сьогодні є актуальним і потребує
чіткого розподілу функцій між органами, уповноваженими на здійснення
фінансового контролю в державі та узгодження між ними порядку проведення
контрольних заходів. З огляду на важливість для нашої країни європейських
принципів фінансового контролю, сучасними нормативними вимогами є
необхідність гармонізації внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту і
побудова такої їх системи в управлінні закладами освіти, яка дозволить
своєчасно виявити й усунути негативні фактори щодо використання коштів у
результативний, економічний та ефективний способи.
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З.В. Сузанська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянуто методичні підходи з обліку та аудиту кредиторської
заборгованості на підприємстві, їх оцінка, класифікація, умови визнання,
методика та організація відповідно до нових вимог господарювання.
Ключові

слова:

зобов'язання,

кредиторська

звітність, методика, оцінка, класифікація, аудит.
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заборгованість,

фінансова

Постановка проблеми. Одним з наслідків господарської діяльності
підприємств, під час якої підсилюються їхні взаємні економічні контакти з
ринковими суб'єктами, є виникнення зобов'язань, що займають важливе місце в
цій діяльності. Зобов'язання – це джерело формування й фінансування
фінансових активів, вони мають вирішальний вплив на платоспроможність і
фінансову стійкість господарчих суб'єктів і, з причини свого динамічного
характеру, вимагають серйозного нагляду за фактичним станом розрахунків та
надійного управління грошовими потоками. Базою для такого контролю
служить якісна, своєчасна та достовірна інформація про заборгованість,
джерелом формування якої виступає система бухгалтерського обліку.
Через певні розбіжності у визначенні зобов'язань в обліковому та
правовому полі, обмеженість теоретичної розробки питань їх визнання,
недосконалу методику відображення заборгованості в фінансовій звітності та
обліковій реєстрації цей вид пасивів вважається одним з найскладніших етапів
в обліковому процесі. Вивчення ускладнюється різноманітністю видів
зобов'язань, способів їх погашення, значною кількістю об'єктів і суб'єктів. У
той же час надійна методика і організація обліку дозволяє отримувати
достовірну інформацію для проведення аналізу, що є важливим компонентом
ефективного управління та контролю діяльності підприємства, забезпечення
його платоспроможності й фінансової стійкості на належному рівні.
Питаннями методики й організації обліку і аудиту кредиторської
заборгованості займалися такі вітчизняні та зарубіжні науковці: С.М. Барац,
В.А. Биков, І.І. Бочкарьова, Ф.Ф. Бутинець, О.М. Галаган, Б.М. Гонгало,
В.Р. Захар'їн, В.Б. Івашкевич, Н.Н. Макарова, Т.М. Малькова, А.Н. Мєдвєдєв,
Є.В. Орлов, М.Л. Пятов, А.Н. Саморядов, Я.В. Соколов, С.О. Щенков.
Однак певні труднощі обліку і аудиту зобов'язань підприємств,
насамперед класифікація, оцінка, умови визнання, організація та методика з
урахуванням нових потреб, вимагають розширення досліджень з особливою
увагою до організаційно-технологічних аспектів на окремих підприємствах, що
обумовлює актуальність дослідження
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Мета

статті.

Обґрунтувати

методичні

підходи

до

організації

на

підприємстві обліку і аудиту кредиторської заборгованості з метою отримання
адекватної та якісної інформації про сформовану в системі бухгалтерського
обліку заборгованість.
Виклад

основного

матеріалу.

Основними

завданнями

організації

бухгалтерського обліку зобов'язань є: чітке документування розрахунків,
своєчасна та повна реєстрація даних первинного обліку в регістрах, правдиве
відображення

інформації

щодо

зобов'язань

у

звітності

та

примітках

до неї [1, с. 202].
Для того щоб всі ланки господарства працювали злагоджено, важливе
значення має доступ до достовірної та адекватної інформації про фінансовий
стан підприємства, насамперед про кредиторську заборгованість.
Незважаючи на те, що дефініція «кредиторська заборгованість» існує дуже
довго і вивчалася великою кількістю дослідників, серед науковці досі не існує
єдиної точки зору на економічний зміст цієї дефініції.
З поглядів Ф.Ф. Бутинця та Л.Л. Горецької кредиторська заборгованість –
це форма розрахунку за то вари та послуги, придбані під час регулярно
повторюваних операцій підприємства та використовувані для переробки (як
сировина) або для подальшого перепродажу [2, с. 387].
О.В. Лишиленко визначає кредиторську заборгованість як заборгованість
підприємства

перед

іншими

суб'єктами

підприємницької

діяльності

(постачальниками, підрядниками, покупцями) за поставлені від них засоби і
предмети праці, виконані роботи або отриману передоплату [3, с. 15].
Для Ю.А. Бабаєва це заборгованість організації іншим юридичним і
фізичним особам, що з'являється в результаті розриву в часі між наданням
товарноматетіальних цінностей, надходженням товарноматеріальних цінностей,
наданням послуг, надходженням попереднього грошового авансу й датою їх
фактичної оплати й виконання зобов'язань перед сторонніми особами [4, с. 36].
В.Г. Гетьман визначає кредиторську заборгованість як «борги організації
перед постачальниками за товари й послуги, по випущених векселях, до цієї ж
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групи відноситься заборгованість своїм працівникам по нарахованій, але не
виплаченій заробітній платі, що виникає в зв'язку з тим, що миттєві
нарахування не збігаються в часі. Таким же є механізм утворення
заборгованості перед органами соціального страхування й забезпечення по
внесках єдиного соціального податку, перед бюджетом по податках» [5, с. 18].
І.В. Ковальчук відносить до кредиторської заборгованості короткострокові
зобов'язання підприємства перед постачальниками ресурсів, за розрахунками з
бюджетом або перед іншими кредиторами [6, с. 217].
О.С. Іванілов наголошує на тому, що кредиторська заборгованість означає
використання коштів, які не належать підприємству (заборгованість по
акцептованих та інших розрахункових документах, строк сплати яких не
настав; заборгованість за несплаченими у строк рахунками; заборгованість за
платежами до бюджету; за виданими векселями; за комерційними кредитами
тощо) [7, с. 276].
В.П. Шило робить наголос на тому, що кредиторська заборгованість
представляє найбільш короткостроковий вид використовуваних підприємством
позикових коштів. Формування кредиторської заборгованості обумовлене
різними термінами нарахування коштів на рахунки і погашення зобов'язань.
Іншими словами, кошти з моменту нарахування вже не є власністю
підприємства, але використовуються ним до настання терміну погашення
зобов'язань [8, с. 131–132].
Д.І. Черкав вважає, що кредиторська заборгованість виникає (або
погашається) при здійсненні фірмою будь- яких операцій, що пов'язані з рухом
грошей, ресурсів або прийняттям на себе відповідних зобов'язань [9, с. 453].
З точки зору Ю.С. Цал-Цалка, кредиторська заборгованість – це тимчасове
залучення активів у господарську діяльність підприємства за рахунок
тимчасово безоплатного одержання майна інших суб'єктів господарювання
[10, с. 260].
Н.М. Ткаченко стверджує, що кредиторська заборгованість – це тимчасово
залучені суб'єктом у власне користування грошові кошти, які підлягають
поверненню юридичній або фізичній особі [11, с. 683].
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Для Н.В. Чебанової та Ю.А. Василенка кредиторська заборгованість є
правовою категорією, специфічною частина майна організації, яка виступає
предметом правовідносин між фірмою та її кредиторами. Фірма володіє і
використовує кредиторську заборгованість, але вона має повернути або
виплатити цю частину активів кредиторам, які мають права на них. Таким
чином, ця частина майна є боргами фірми, чужим майном, чужими коштами,
що знаходяться у володінні фірмиборжника [12, с. 413].
Простий перелік визначень «кредиторська заборгованість» вказує на
існування деяких відмінностей в трактуванні даної дефініції. Найчастіше
кредиторську заборгованість дослідники розглядають як грошові кошти
(І.В. Ковальчук, О.С. Іванілов, В.П. Шило, Н.М. Ткаченко), як частину майна
(Н.В. Чебанова та Ю.А. Василенко), як форму розрахунків за продукцію
(Ф.Ф. Бутинець та Л.Л. Горецька), але жоден не відзначає, що кредиторська
заборгованість є невід'ємним етапом повторюваного кругообігу капіталу.
Відомо, що складові частини кругообігу капіталу є елементами потоку
безперервних господарських операцій: закупівлі збільшують кредиторську
заборгованість та запаси, виробництво збільшує кількість готової продукції,
реалізація збільшує дебіторську заборгованість та грошові активи. Безперервне
повторення цих операцій є причиною безперервних платежів та грошових
надходжень. Пропонуємо визначити кредиторську заборгованість як таку
складову частину капіталу, яка служить джерелом збільшення ресурсів
підприємства та предметом правових взаємовідносин між дебітором і
кредитором, що виникають під час постачання і виражені в грошовій формі.
Організація

бухгалтерського

обліку

кредиторської

заборгованості

залежить від її класифікації. Універсальну загальну класифікацію для кожного
підприємства викладено в П(С)БО 11 [13].
Свої уточнення вносять також О.М. Губачова і С.І. Мельник, які
зазначають, що зобов'язання в бухгалтерському обліку відображаються лише з
моменту виникнення заборгованості за ними. Таким чином, для визнання
кредиторської заборгованості потрібно, щоб вона відповідала визначенню,
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могла бути виміряна і була достовірною та релевантною зображено на
рисунку 1 [15, с. 294].
ЗАБОВ`ЯЗАННЯ
Залежно від порядку визначення сум

Залежно від термінів погашення

Фактичні

Поточні

Умовні

Довгострокові

(короткострокові)

Рис. 1. Класифікація зобов'язань за О.М. Губачовою та С.І. Мельником
У бухгалтерському обліку класифікація зобов'язань базується на основі
господарської діяльності і є звичайним переліком, який регулюються П(С)БО
11 [13].
Виділяють вісім основних видів кредиторської заборгованості: за товари,
роботи та послуги, термін оплати за якими не настав; за товари, роботи та
послуги, котрі вчасно не оплачені; за виданими векселями; за отриманими
авансами; за розрахунками з бюджетом і позабюджетними платежами; зі
страхування; з оплати праці; інші види. Згідно з Законом України «Про
аудиторську діяльність», аудит – це перевірка публічної бухгалтерської
звітності,

обліку,

первинних

документів

та

іншої

інформації

щодо

кредиторської заборгованості суб'єкту господарювання з метою визначення
достовірності його звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному
законодавству та встановленим нормативам [16].
Відповідно

до

міжнародних

стандартів

аудиту,

метою

аудиту

кредиторської заборгованості є надання аудитору можливості висловити думку
про те, чи складені фінансові звіти відповідно до застосованої концептуальної
основи фінансової звітності [17, с. 231].
Підприємства всіх форм власності повинні серйозно відноситися до
організації обліку кредиторської заборгованості, тому що це допомагає
отримувати та аналізувати інформацію щодо розрахунків з кредиторами за
довгостроковими та поточними зобов'язаннями. Задля повного та достовірного
отримання інформації підприємства повинні регулярно проводити аудит всієї
господарської

діяльності,

приділяючи
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головну

увагу

розрахунків

з

кредиторами. Головними організаційними аспектами аудиту кредиторської
заборгованості вважають визначення мети, завдань та етапів його проведення.
М.Ф. Огійчук, І.Т. Новиков та І.І. Рагуліна завданнями аудиторської
перевірки кредиторської заборгованості вважають: правильності складання
первинної документації з формування зобов'язань, правильності визначення
зобов'язань, правильності оцінки і класифікації зобов'язань, реальності
утворення зобов'язань, своєчасності погашення зобов'язань, правильності
бухгалтерського обліку зобов'язань, правильності вирахування належних
податків й платежів та своєчасності їх платежу [18, с. 472].
В.П. Пантелєєв вважає, що метою проведення аудиту розрахунків з
кредиторами є перевірка: наявності і правильності оформлення первинних
документів, оцінка синтетичного та аналітичного обліку, оцінка стану
заборгованості, перевірка правильності розрахунків, перевірка належної
класифікації дебіторської заборгованості, оцінка стану внутрішнього контролю,
упевненість у порівнянності показників фінансової та не фінансової звітності
[19, с. 211–214].
Л.М. Чернелевський та Н.І. Беренда завданнями аудиту кредиторської
заборгованості вважають: правильність оцінки відображення зобов'язань у
бухгалтерському обліку і фінансовій звітності, наявність і правильність
оформлення первинних документів, правильність використання відповідних
рахунків

бухгалтерського

обліку,

відповідність

даних

синтетичного

і

аналітичного обліку, своєчасність розрахунків по зобов'язаннях підприємства,
оцінку стану заборгованості підприємства, оцінку стану внутрішнього
контролю і аудиту зобов'язань підприємства [20, с. 138 – 142].
Підбиваючи підсумок, можна сказати, що під час перевірки кредиторської
заборгованості аудитору потрібно звернути увагу на правильність обліку
зобов'язань, відповідність їх класифікації, вірність визначення зобов'язань,
реальність їх створення і відповідність термінам сплати, впевнитись, що
кредиторська заборгованість розрахована належним чином.
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Вважаємо, що метою внутрішнього аудиту кредиторської заборгованості
слід вважати можливість адекватного відображення і розкриття даних про
кредиторську

заборгованість

підприємства

для

того,

щоб

забезпечити

прийняття в майбутньому ефективних та дієвих управлінських рішень.
Внутрішній аудит кредиторської заборгованості повинен вирішувати такі
завдання: вивчення реальності поточної та довгострокової кредиторської
заборгованості; з'ясування причин і терміну появи заборгованості; контроль
кредиторської заборгованості, термін якої вже минув; виявлення достовірності і
адекватності відображення кредиторської заборгованості в балансі, розрахунок
відхилень; контроль за списанням заборгованості та перевірка її оформлення в
обліку; виявлення актів звірки розрахунків або гарантійних листів та
дотримання терміну позовної давності. Важливими факторами, які впливають
через зобов'язання на діяльність підприємства, є:
1) умови заборгованості;
2) обмеження на використання ресурсів та свободу діяльності;
3) здатність до відновлення фінансування;
4) конвертаційні привілеї та їх можливий вплив на розмивання власного
капіталу;
5) заборона на певні види витрат, наприклад, дивіденди тощо.
Програма проведення аудиту кредиторської заборгованості повинна
враховувати фінансовий підхід, що реалізований національними стандартами
бухгалтерського

обліку,

аналіз

використання

оборотного

капіталу

кредиторської заборгованості, порівняння вигоди та витрат від одержаних
кредитів та особливості вітчизняного оподаткування.
Висновки. Адекватна організація врахування кредиторської заборгованості
на підприємствах різних форм власності має першочергове значення, тому що
це дає можливість отримувати

упорядковану, прозору та достовірну

інформацію щодо розрахунків з кредиторами. Головною детермінантою
фінансового та економічного процвітання підприємства є досягнення стійкого
фінансового стану та його відповідна підтримка.
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Надання клієнтам достовірних та адекватних відомостей про розрахунки з
контрагентами

потребує

чітко

організованого

аудиту

кредиторської

заборгованості відповідно до визначених завдань та мети.
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здобувачі освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕХАНІЗМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ
ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВНЗ
В статті розглянуто механізм внутрішнього контролю в системі фінансового
менеджменту вищих навчальних закладів. Визначено мету, завдання, об’єкти
та методику внутрішнього контролю ВНЗ.
Ключові слова: внутрішній контроль ВНЗ, методика внутрішнього контролю,
змішане фінансування, суб’єкти контролю.
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Проблеми

формування,

а

також

раціонального

й

ефективного

використання коштів бюджету завжди були актуальними для всіх установ та
організацій бюджетної сфери. Запровадження системи заходів щодо суворої
економії коштів бюджетних установ передбачає розробку адекватної системи
ефективного контролю за видатками усіма бюджетними установами, в тому
числі державними й вищими навчальними закладами. Державний внутрішній
фінансовий контроль можна охарактеризувати як сферу управління, що є
системою спостереження та перевірки функціонування керованого об'єкта з
метою оцінки об'єктивності ухвалених управлінських рішень. На сьогоднішній
день визнано, що підвищення ефективності використання державних ресурсів
та коштів, отриманих як плата за навчання у державних вищих навчальних
закладах можливо досягти, зокрема, шляхом впровадження дієвої системи
внутрішнього фінансового контролю.
Прийнятий у 2010 р. Бюджетний кодекс України є першим законодавчим
актом, який установлює засади створення гармонійної системи державного
контролю за використанням коштів бюджетними установами, проте він не
розв’язує всіх проблем у цій сфері. У Кодексі визначено, що на всіх стадіях
бюджетного процесу здійснюється фінансовий контроль, аудит та оцінка
ефективності використання коштів на утримання бюджетних установ. Проте не
наведено чіткого механізму взаємодії органів, на які покладено функції щодо
контролю фінансових ресурсів у бюджетній сфері, а також процедури
визначення ефективності їх використання.
Ураховуючи зміни в законодавстві щодо скорочення бюджетними
установами видатків практично за всіма кодами економічної класифікації та
повна заборона їх здійснення за окремими статтями (наприклад, капітальне
будівництво), вважаємо, що існуючий державний фінансовий контроль за
формуванням та використанням коштів спеціального фонду бюджету потребує
заходів з підвищення його ефективності.
Проблеми формування фінансових ресурсів бюджетних установ та
ефективність їх використання стали предметом дослідження як вітчизняних, так
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і зарубіжних науковців. Так, В. Т. Александров, П. Й. Атамас, Р. Т. Джога,
О. Сліпачук у своїх публікаціях розкривають основні принципи фінансування
та здійснення видатків бюджетними установами та організаціями. Проблеми
контролю

за

фінансово-господарською

діяльністю

бюджетних

установ

розглядалися у працях Є.В. Калюги, В.І. Крисюка, М.М. Каленського,
О.В. Юрченка, Н.С. Вітвицької, І.Ю. Чумакової, М.М. Коцупатрого,
В.Т. Александрова, О.І. Ворони, П.К. Германчука, В.С. Шестак, А.М. Любенка.
Метою дослідження є висвітлення методики внутрішнього контролю в
державних вищих навчальних закладах, процес управління бюджетними
коштами задля ефективного функціонування ринку освітніх послуг.
В складі механізму фінансового управління державним вищим навчальним
закладом

важлива

роль

належить

системам

і

методам

внутрішнього

фінансового контролю. Внутрішній фінансовий контроль являє собою
самостійно

організований

установою

процес

перевірки

виконання

і

забезпечення реалізації управлінських рішень в сфері управління фінансовими
ресурсами з метою досягнення стратегічних цілей і попередження кризових
ситуацій.
Діяльність

державних

ВНЗ

здійснюється

на

основі

змішаного

фінансування: частина коштів на покриття видатків навчального закладу
надходить у порядку кошторисного фінансування з державного бюджету
(загальний фонд бюджету), частина – за рахунок власних надходжень,
основним з яких є плата за навчання студентів (спеціальний фонд бюджету).
Необхідно зауважити, що за умов не завжди задовільного стану
фінансування, браку грошових коштів для оновлення матеріально-технічної
бази, обмеженості джерел формування фінансових ресурсів та суворої
регламентації напрямів їх використання в забезпеченні функціонування
державних ВНЗ на високому рівні зростає роль позабюджетних надходжень
коштів, які є результатом їх самостійної фінансово-господарської діяльності.
Хоча навчальні заклади самі «заробляють» ці кошти, та, оскільки вони
фінансуються з державного бюджету, всі кошти спеціального фонду
вважаються бюджетними.
568

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 р. № 228 надходження коштів
здійснюється на підставі затвердженого кошторису доходів і видатків,
показники якого розраховуються в розрізі статей, підстатей і елементів
економічної класифікації видатків [2].
Згідно зі ст. 26 Бюджетного кодексу України контроль за дотриманням
бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного й
результативного управління бюджетними коштами. Основні його завданнями є
такі:
1. оцінка управління бюджетними коштами;
2. перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку й достовірності
фінансової та бюджетної звітності;
3. досягнення економії бюджетних асигнувань, їх цільового використання,
ефективності й результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів
шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень;
4. аналіз та оцінка стану фінансової і господарської діяльності
розпорядників бюджетних коштів;
5. запобігання порушенням бюджетного законодавства та забезпечення
інтересів держави у процесі управління об’єктами державної власності [1].
Визначальне місце серед елементів державного фінансового контролю за
формуванням та використанням коштів фонду бюджету посідають суб’єкти
контролю, які є основними складовими системи фінансового контролю і
утворюють єдину організаційну систему. Зараз в Україні функціонує значна
кількість державних органів і служб, які здійснюють фінансовий контроль за
використанням

фінансових

ресурсів

державними

вищими

навчальними

закладами (рисунок 1).
Як видно з рисунка, фінансовий контроль за цільовим використанням
фінансових ресерсів здійснює ціла система органів, наділених відповідною
компетенцією. Рахункова палата і Державна фінансова інспекція – спеціальні
органи державного фінансового контролю, тобто контроль є основним і єдиним
завданням цих органів. Державна казначейська служба, Державна фіскальна
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інспекція, Пенсійний фонд України виконують контрольні функції паралельно з
іншими покладеними на них завданнями, тобто вони контролюють лише окремі
напрями руху коштів вищих навчальних закладів.
Тобто внутрішній контроль слід розуміти не як ревізійну діяльність
контролюючих підрозділів чи відомчих ревізорів, а як інструмент управління,
чітку систему та безперервний внутрішній процес, що організовується і
забезпечується кожним керівником відповідно до специфіки діяльності та
поставлених завдань [3].
На сьогоднішній день обґрунтовано й доведено, що система державного
внутрішнього фінансового контролю повинна складатися з трьох основних
елементів: внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту та їх гармонізації.
Головним завданням при цьому є забезпечення відповідальності керівника за
всі аспекти діяльності очолюваного ним органу, за досягнення конкретних
результатів у питаннях економії та ефективного використання фінансових
ресурсів, а також виконання планових завдань тощо.
Фінансовий контроль за ресурсами ВНЗ державного сектору економіки
Зовнішній

Внутрішній

Верховна Рада України
Внутрішньовідомчий
(для відомчих ВНЗ)

Кабінет Міністрів України
Рахункова палата

Внутрішньогосподарський
(здійснюється головним
бухгалтером або керівником)

Міністерство фінансів України
Міністерство освіти і науки
України
Державна фіскальна служба
України
Пенсійний фонд України
Інші контролюючі органи

Рис.1. Система фінансового контролю за коштами спеціального фонду
бюджету державних ВНЗ
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Виходячи з цього, методика внутрішнього фінансового контролю - це
сукупність (методичних) прийомів контролю, яка дає змогу всебічно, повно й
об’єктивно дослідити господарські та фінансові операції, що здійснюються в
процесі надання освітніх послуг з метою своєчасного виявлення, усунення та
попередження порушень, пов’язаних з використанням фінансових ресурсів. Під
час організації внутрішнього контролю з метою забезпечення його належної
дієвості повинні бути чітко визначені та розподілені обов’язки окремих
працівників для перевірки різних напрямків звітності, а також встановлені межі
їхніх повноважень згідно з покладеними обов’язками [4].
Система внутрішнього аудиту повинна розглядатися як самостійний відділ
організації та не входити до складу відділів з обліку, управління, економіки.
Відділ внутрішнього аудиту як незалежний підрозділ вищого навчального
закладу має виконувати безперервну перевірку та оцінку діяльності системи
обліку й інших економічних відділів. При цьому на структуру та організацію
роботи відділу внутрішнього аудиту впливають такі фактори, як організаційноправова форма та структура вищого навчального закладу, обсяги його
діяльності.
Створення у вищому навчальному закладі відділу внутрішнього аудиту
базується на виконанні таких організаційних заходів:
- підписання керівником організації наказу (розпорядження) про створення
служби внутрішнього аудиту;
- розробка та затвердження посадових інструкцій працівників відділу
внутрішнього аудиту;
- розробка, обґрунтування та затвердження планів та робочих документів
служби внутрішнього аудиту;
- створення банку даних (нормативно-законодавча база, внутрішні
нормативи, фактографічні дані та інші джерела).
Основними процедурами внутрішнього контролю можна вважати такі:
- вивчення засновницьких документів;
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-

дослідження

первинної

документації,

регістрів

бухгалтерського,

управлінського, статистичного, податкового, внутрішньогосподарського обліку,
бюджетної, фінансової, податкової, статистичної звітності;
-

проведення

інвентаризації,

зустрічна

перевірка

документів

і

господарських операцій, порівняння даних синтетичного й аналітичного обліку
тощо [5].
За допомогою поточного контролю слід здійснити вибіркові перевірки
правильності господарських операцій разом із суцільними перевірками
спеціальних реєстраційних рахунків, розрахунків з дебіторами, реагування на
виявлені порушення.
Таким чином, внутрішній контроль слід розуміти не як ревізійну діяльність
контролюючих підрозділів чи відомчих ревізорів, а як механізм управління,
чітку систему та безперервний внутрішній процес, що організовується і
забезпечується кожним керівником державного ВНЗ відповідно до специфіки
діяльності та поставлених завдань. Під час організації внутрішнього контролю з
метою забезпечення його належної дієвості повинні бути чітко визначені
та

розподілені

обов’язки

окремих

працівників

для

перевірки

різних

напрямків звітності, а також встановлені межі їхніх повноважень згідно з
покладеними обов’язками. Дослідження даного напряму в перспективі доцільно
розвивати шляхом розробки пропозицій щодо автоматизації процедур
контролю.

Це

забезпечить

зростання

його

оперативності

та

якості,

адже при вірно спроектованому алгоритмі і належним чином написаній і
відлагодженій програмі, природно чекати, що, результат не повинен містити
помилок.
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УДК 657
Л.А. Філь
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) ЯК ЧИННИК
ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Калькулювання собівартості продукції слугує інформаційною базою для
здійснення ціноутворення на підприємстві, планування та аналізу витрат
виробництва та реалізації. Визначення шляхів зниження

собівартості

продукції (робіт, послуг) підприємства сприятиме підвищенню економічної
ефективності та прибутковості підприємства.
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Ключові слова: калькулювання, собівартість, продукція, підприємство,
ефективність, облік.
Собівартість продукції (робіт, послуг) є одним з найважливіших
показників економічної ефективності виробництва і являється економічною
категорією. Собівартість продукції (робіт, послуг)

– це грошовий вираз

поточних витрат підприємства на виробництво продукції (робіт, послуг), що
об’єднує всі витрати підприємства [6].
Визначення собівартості необхідно з багатьох причин, у тому числі для
визначення рентабельності окремих видів продукції й виробництва в цілому,
встановлення оптових цін на продукцію, здійснення внутрівиробничого
планування, формування національного доходу в масштабах країни.
Найбільш важливим моментом у вивченні собівартості продукції є
виявлення факторів, які впливають на цей показник та визначення основних
напрямків зниження собівартості. Від того, як вирішується дане питання
підприємством,

залежить

досягнення

найбільшого

ефекту

виробничої

діяльності з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних та
фінансових ресурсів.
Собівартість являє собою значну частину ціни продукції та залежить від
зміни умов виробництва. Тому великий вплив на рівень витрат мають технікоекономічні фактори виробництва, цей вплив виявляється у залежності від змін у
техніці, технології, організації виробництва, у структурі і якості продукції і від
величини витрат на її виробництво [3].
Питання пошуку шляхів зниження собівартості продукції завжди мало
вагоме значення і знаходилося в центрі уваги багатьох вчених-економістів,
зокрема В.М. Бойко, О.П. Бутенко, Ю.Ю. Миронова,

В.В. Нагайчук,

А.М. Кравцова та інших. Однак недостатньо дослідженою частиною
залишається визначення вагомості собівартості як чинника підвищення
прибутковості виробництва.
Метою статті є визначення впливу собівартості продукції (робіт, послуг)
на ефективність виробничої діяльності підприємства, виявлення факторів, які
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впливають на її рівень, та пошук шляхів зниження собівартості в сучасних
умовах господарювання.
Собівартість продукції (робіт, послуг) є одним із найважливіших
економічних показників діяльності підприємства, за допомогою

якого

визначаються результати зростання продуктивності праці, економія ресурсів,
технічний прогрес.
Собівартість використовується як основний інструмент управління
виробництвом та забезпечення

діяльності

підприємства на принципах

комерційного розрахунку, що передбачає зіставлення витрат підприємства з
його

доходами,

собівартості

продукції

з

прибутком,

отриманим

від

її реалізації.
Показник

собівартості

використовується

для

оцінки

економічної

ефективності використання основних і оборотних засобів виробництва, вибору
оптимальних варіантів організації управління, внутрішньогосподарських і
міжгосподарських економічних зв'язків, при вирішенні питань впровадження
нової техніки і технології, підвищення якості продукції тощо.
Витрати, які включаються до собівартості продукції, визначаються
Національними

положеннями

(стандартами)

бухгалтерського

обліку

та

галузевими інструкціями з питань планування, обліку і калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг).
Собівартість

реалізованої

продукції

(робіт,

послуг)

складається

з

виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована
протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих
витрат та наднормативних виробничих витрат.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі
матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні
загальновиробничі

та

постійні

розподілені

загальновиробничі

витрати;

технологічна собівартість. Собівартість продукції не має єдиного об'єктивного
значення. Її величина залежить від методики розрахунку. За одних і тих самих
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витрат, одному й тому ж обсягу виробництва, застосовуючи різну методику
розрахунку, можна отримати різні значення собівартості [5, с. 67].
Собівартість як економічний показник використовують для:
- оцінки рівня господарювання підприємства та його структурних
підрозділів;
- контролю за ефективністю витрачених ресурсів;
- визначення економічної ефективності інвестиційної та інноваційної
діяльності, впровадження заходів щодо забезпечення більш ефективного
процесу господарювання;
- розробки

і

встановлення

цін

на

продукцію

економічної

доцільності

(роботи,

товари

і

послуги);
- визначення

та

вигідності

здійснення

підприємницької діяльності за різними об'єктами господарювання [4].
Облік, оцінка витрат виробництва, калькулювання собівартості продукції
відіграють важливу роль в управлінні витратами виробничого підприємства. Від
їх правильної організації значною мірою залежить достовірність визначення
найважливіших економічних показників роботи як підприємства в цілому, так і
його виробничих підрозділів. На сьогодні існують методи обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції, що забезпечують економічну безпеку
діяльності та функціонування підприємства.
Під методом обліку витрат розуміють: сукупність прийомів організації
документування і облікового відображення виробничих витрат, які дозволяють
визначити фактичну собівартість продукції та подають необхідну інформацію
для контролю над процесом формування собівартості продукції.
Крім методів обліку витрат існують і методи калькулювання, що являють
собою сукупність способів і прийомів, необхідних для розрахунку собівартості
конкретного виду продукції калькулювання.
Калькулювання (від лат.calculatio – рахунок, підрахунок) – це система
розрахунків, за допомогою яких визначається собівартість усієї проданої
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продукції та її частин, собівартість конкретних видів виробів, сума витрат
окремих підрозділів підприємства на виробництво та продаж продукції [6].
Стосовно тлумачення терміна «калькуляція», у цілому погоджуємось із
визначенням цього терміна С.В. Бойко, – «це форма внутрішнього документу, в
якому проводиться калькулювання і подаються його результати» [2, с. 207].
Лише вважаємо, що він потребує деякого уточнення. Так, на нашу думку,
калькуляція – це первинний документ, що використовується під час
калькулювання. Крім того, в ньому не проводиться калькулювання, а
вказуються його результати або, іншими словами, здійснюються калькуляційні
розрахунки.
Щодо засобів оформлення калькуляційних розрахунків для визначення
собівартості продукції, то ми вважаємо, що такі розрахунки повинні
проводитись не в довільній формі, а мають бути оформлені спеціально
розробленим

для

цього

первинним

документом

–

калькуляцією,

або

калькуляційним листом. У ньому мають проводитись усі розрахунки, пов’язані
з визначенням собівартості певного виду продукції. Для цього в калькуляції
(калькуляційному листі) має відображуватись інформація про планову
собівартість продукції, витрати в розрізі статей, вихід продукції за її видами.
Науковці виділяють різноманітні класифікаційні ознаки щодо методів
обліку витрат і калькулювання собівартості продукції: щодо технології і
організації виробництва, щодо об’єктів виробництва і об’єктів групування,
ступеню нормування витрат, повнотою охоплення процесами, місцями
виникнення витрат та ін. З огляду на це, І. Білоусова зазначає [1], що за
аналізом зарубіжної літератури саме особливості технології виробничих
галузей, які визначають організацію виробничих витрат, покладені в основу
формування поняття «методи калькулювання витрат», що включає в себе
розподіл і калькулювання витрат. При цьому спостерігається виділення таких
методів калькулювання (таблиця 1).
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Таблиця 1
Характеристика методів калькулювання витрат
Назва методу
Характеристика методу
Балансовий метод Застосовується при калькулюванні собівартості окремих видів
продукції та собівартості витрат окремого цеху на цілому
підприємстві. Полягає у використанні балансової рівності витрат. Дає
можливість контролю витрат
Метод прямих
Застосовується на виробництв з одним видом продукції та за
розрахунків
відсутності залишку незавершеного виробництва. Немає необхідності
ділити витрати, все відноситься прямо на продукцію
Метод розподілу Застосовується на виробництвах з позамовним методом обліку.
вартості
Розподілу підлягають:
1) всі непрямі витрати;
2) основні витрати на основі відповідної бази;
3) витрати звітного періоду між товарним випуском і залишком
незавершеного виробництва на кінець місяця шляхом попередньої
калькуляції ЗНВ за нормами і резервами за даними бухгалтерського
обліку. Є 3 статті списання прямо без розподілу: на освоєння, витрати
від браку, знос спецінструменту
Метод додавання Застосовується при попередньому методі, при напівфабрикатному
витрат
варіанті. Собівартість кінцевого продукту визначається додаванням
собівартості напівфабрикатів з кожного попереднього переділу до
вартості кожного наступного переділу
Метод включення Застосовується в комплексних виробництвах, для яких характерне
витрат
виготовлення з одного матеріалу декількох видів продукції. Сума, що
залишилася, відноситься на собівартість основного виду
Нормативний
Спрощений метод перерозрахунку незавершеного виробництва. Для
метод
знаходження неврахованих відхилень треба порівняти фактичну
собівартість за балансовим методом з фактичною собівартістю за
нормативним методом (зі знаком +)
Комбінований
Застосовується декілька методів одночасно
метод

Калькулювання як процес визначення собівартості певного об’єкта витрат
застосовується у кожному процесі господарської діяльності – чи то постачання,
чи виробництво, чи збут. Чільне місце калькулювання займає в обліку витрат
виробництва: калькулювання виробленої продукції – це процес узагальнення й
обробки задокументованих даних про витрати виробництва виробленої
продукції для вартісної оцінки активу, яким є готова продукція.
Важливим джерелом зниження собівартості продукції є зростання
продуктивності праці. Це обумовлюється тим, що , по-перше за рахунок
зростання продуктивності праці досягається економія заробітної плати, а по578

друге, завдяки зростанню продуктивності праці збільшується випуск продукції,
за рахунок чого досягається зниження собівартості продукції шляхом економії
непропорційних витрат.
Друге джерело – зменшення витрат на матеріали, паливо, енергію – має
найважливіше значення для матеріалоємних галузей. Зменшення витрат
матеріалів здійснюється шляхом : скорочення втрат, заміни дорогих матеріалів
більш дешевими, покращення нормування матеріалів.
Скорочення витрат на обслуговування виробництва та на управління
досягається, головним чином, шляхом зменшення чисельності робітників за
рахунок застосування ефективніших методів управління та обслуговування
виробництва, більш прогресивної техніки.
Економія витрат на збут досягається завдяки зміцненню дисципліни праці,
ритмічності виробництва, дотримання договірної дисципліни.
Таким чином, до основних факторів зниження собівартості продукції слід
віднести:
- удосконалення організації виробництва та праці (удосконалення
організації праці, поглиблення спеціалізації виробництва);
- підвищення технологічного рівня виробництва (удосконалення техніки,
технології, автоматизації виробничих процесів);
- покращення

використання

матеріальних

ресурсів,

безвідходні

технології, застосування більш дешевих матеріалів;
- зміна структури та обсягу виготовленої продукції (відносне зменшення
умовно-постійних витрат, зміна структури виробництва готової продукції);
- галузеві та інші чинники.
Досить

важливу

роль

у

підвищенні

прибутковості

та

зниженні

собівартості готової продукції відіграє економія всіх видів виробничих
ресурсів, зокрема зниження матеріаломісткості виробів.
Визначені заходи надають можливість підвищити обсяг продажів і
зменшити собівартість готової продукції, що надасть можливість підприємству
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вкладати кошти, що звільнилися в розширення та розвиток власного
виробництва та сприятиме підвищенню рівня прибутковості підприємства.
Таким чином, основними резервами зниження собівартості продукції
(робіт, послуг) є: скорочення витрат за рахунок ефективнішого використання
виробничого обладнання та устаткування; за рахунок підвищення загального
рівня продуктивності праці; запобігання невиробничим витратам; ощадливого
використання матеріалів, сировини,

палива, електроенергії тощо, а також

збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок повнішого використання
виробничих потужностей підприємства.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУІ АУДИТУ
ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
У статті досліджені сутність фінансових інвестицій, порядок їх оцінки та
запропоновано

послідовність

організації

обліку

фінансових

інвестицій,

виходячи з їх економічного змісту та впливу на ефективність діяльності
сучасних підприємств.
Ключові слова: фінансові інвестиції, організація обліку фінансових інвестицій,
положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
Постановка

проблеми.

Сучасні

умови

господарювання

вимагають

докорінно нового бачення ролі та функціонального призначення обліку
результатів діяльності підприємств, які останнім часом все більшою мірою
залежать від здійснення суб'єктами господарювання фінансових інвестицій.
Беручи до уваги сучасні наслідки економічної кризи, обліковці повинні
застосовувати більш ефективні облікові методики, які б формували додаткові
фінансові ресурси підприємства. Відтак, актуальним питанням сьогодення є
оптимальна організація облікового процесу, в тому числі і фінансових
інвестицій.
Проблематиці

обліку

фінансових

інвестицій

як

у

теоретико-

методологічному, так і в практичному аспектах присвячено дослідження
багатьох відомих вітчизняних вчених та практиків [1,2,3,6]. Разом з тим у
сучасних

дослідженнях

висвітлюються

загальні

підходи

до

процесу

інвестування, управління інвестиціями, обліку інвестицій, визнання витрат і
доходів від інвестування тощо. Проте у вищезазначених дослідженнях не
спостерігається всебічного дослідження особливостей організації обліку і
розгляду доцільності фінансових вкладень.
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Постановка цілей статті є обґрунтування та надання пропозицій щодо
оптимізації організації обліку фінансових інвестицій вітчизняних підприємств
відповідно до сучасних вимог та потреб управління.
Результати. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про фінансові інвестиції та розкриття її в фінансовій звітності
визначає П(С)БО № 12 «Фінансові інвестиції»[5].
Виклад основного матеріалу. Згідно з П(С)БО №2 «Баланс» фінансові
інвестиції - це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення
прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших
вигод

для

інвестора.

Відповідно

до

вищезазначеного

положення

довгостроковими фінансовими інвестиціями є фінансові інвестиції на період
понад один рік, а також всі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані в
будь-який момент.
Поточні інвестиції - це фінансові інвестиції терміном, що не перевищує
одного року, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент (крім
інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів) [4].
Раціональна
дотримання

організація

системного

обліку

підходу,

фінансових
взаємодії

інвестицій

різних

передбачає

методів

обліку,

підпорядкованості загальній логіці оперативного та стратегічного управління
діяльністю підприємства.
Метою

організації

обліку

фінансових

інвестицій

є

забезпечення

об'єктивної оцінки, своєчасного реєстрування та повного відображення в
облікових регістрах операцій, пов'язаних із фінансовими інвестиціями,
можливістю узагальнення інформації про такі операції у звітності з метою
забезпечення інформаційних потреб зацікавлених осіб, а також з порядком їх
внутрішнього аудиту та аналізу з метою уможливлення зростання ефективності
інвестиційної діяльності підприємства.
Виходячи з вищезазначеного, організація обліку фінансових інвестицій
полягатиме у наступному:
- забезпечення обґрунтованої класифікації операцій із фінансовими
інвестиціями для потреб обліку;
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- організація оцінки фінансових інвестицій на дату здійснення та дату
формування балансу;
- організація своєчасного і правильного документування операцій із
фінансовими інвестиціями (формування переліку облікових номенклатур);
- організація аналітичного та синтетичного обліку у системі рахунків в
облікових регістрах (впорядкування переліку облікових номенклатур);
- організація підсумкового обліку в журналах-ордерах, Головній книзі та
формування фінансової звітності;
- організація проведення інвентаризації наявних цінних паперів, поточного
стану та ефективності фінансових операцій підприємства;
- організація внутрішнього контролю та аналізу правомірності та
ефективності операцій щодо здійснення фінансових інвестицій (вихід на
відповідні кількісні та якісні показники, які забезпечують інформаційні потреби
управління

щодо

розвитку

та

ефективності

інвестиційної

діяльності

підприємства).
Основою

організації

обліку

фінансових

інвестицій

є

економічно

обґрунтована класифікація, яка полягає передусім у спроможності інвестором
реалізувати свою стратегію на фінансовому ринку. Як правило, класифікація
фінансових інвестицій проводиться з метою визначення терміну вкладення та
методів їх обліку. Фінансові інвестиції за строком інвестування коштів
поділяються на поточні (короткострокові), довгострокові й безстрокові. До
поточних й довгострокових інвестицій відносять боргові цінні папери (купонні й
процентні

облігації,

ощадні,

депозитні

сертифікати,

векселі

тощо),

до

безстрокових - акції й фінансові інвестиції за методом участі в капіталі
асоційованих або дочірніх підприємств.
Важливим етапом організації обліку фінансових інвестицій є їх оцінка, яку
здійснюють за різними методами залежно від способу їх придбання, на дату
балансу та вибуття.
Отже, фінансові інвестиції під час їх придбання оцінюються за первісною
вартістю. Відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» первісною оцінкою
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інвестицій для відображення у бухгалтерському обліку є їх собівартість. Вона
складається з ціни придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів,
обов'язкових платежів та інших затрат, безпосередньо пов'язаних із цим
придбанням.
Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на цінні
папери власної емісії або обміну на інші активи, то собівартість такої інвестиції
визначається за справедливою вартістю переданих активів.
Вартість інвестицій на дату складання балансу відрізняється від первісної їх
оцінки. Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством
до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату
балансу відображаються за справедливою вартістю. Фінансові інвестиції,
справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються
на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності
інвестиції [5].
Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення,
відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових
інвестицій. Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових
інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується інвестором
протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом
ефективної ставки відсотка.
Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства та в спільну
діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства) на дату
балансу відображаються за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі,
крім окремих випадків. Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом
участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається
з

урахуванням

зміни

загальної

величини

власного

капіталу

об'єкта

інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом
інвестування.

Балансова

вартість

фінансових

інвестицій

збільшується

(зменшується) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку)
об'єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу
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доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових
інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об'єкта інвестування.
Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на
частку інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об'єкта
інвестування за звітний період (крім змін за рахунок чистого прибутку (збитку)
із включенням (виключенням) цієї суми до іншого додаткового капіталу
інвестора або до додаткового вкладеного капіталу (якщо зміна величини
власного капіталу об'єкта інвестування виникла внаслідок розміщення (викупу)
акцій (часток), що привело до виникнення (зменшення) емісійного доходу
об'єкта інвестування) [5].
Якщо сума зменшення частки капіталу інвестора в сумі зміни загальної
величини власного капіталу об'єкта інвестування (крім змін за рахунок чистого
збитку) більше іншого додаткового капіталу або додаткового вкладеного
капіталу інвестора (якщо зменшення величини власного капіталу об'єкта
інвестування виникло внаслідок викупу акцій (часток), що призвело до
зменшення емісійного доходу об'єкта інвестування), то на таку різницю
зменшується (збільшується) нерозподілений прибуток (непокритий збиток).
Балансова вартість інвестицій в асоційоване підприємство зменшується на суму
зменшення корисності інвестиції та зменшується (збільшується) на суму
амортизації різниці між собівартістю фінансової інвестиції в асоційоване
підприємство

і

часткою

інвестора

в

балансовій

вартості

придбаних

ідентифікованих активів і зобов'язань на дату придбання. Амортизація суми
такої різниці здійснюється у порядку, визначеному Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств»).
Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій відображається в
бухгалтерському обліку тільки на суму, що не призводить до від'ємного значення
вартості фінансових інвестицій. Фінансові інвестиції, що внаслідок зменшення їх
балансової

вартості

досягають

нульової

вартості,

відображаються

в

бухгалтерському обліку у складі фінансових інвестицій за нульовою вартістю.
Узагальнений алгоритм оцінки фінансових інвестицій представимо на рисунок 1.
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Рис. 1. Алгоритм оцінки фінансових інвестицій
Так, зокрема, пайові цінні папери (акції) на дату балансу доцільно
відображати за справедливою вартістю або за собівартістю з урахуванням
зменшення їх корисності, якщо достовірно визначити справедливу вартість
інвестицій неможливо.
Наступними

етапами

організації

обліку

фінансових

інвестицій

є

організація їх первинного, поточного та підсумкового обліку.
Першочерговим юридичним документом, який оформлюється під час
придбання фінансових інвестицій, є договір. Підставою для здійснення записів
в облікових регістрах щодо операцій придбання або продажу цінних паперів є
касові ордери (придбання фінансових інвестицій за готівку), платіжне
доручення, виписка банку з поточного рахунка (придбання фінансових
інвестицій за безготівковим розрахунком).
Водночас, доволі часто мають місце випадки, коли придбання фінансових
інвестицій здійснюється за матеріальні та нематеріальні цінності, що
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обов'язково

обумовлюється під час підписання відповідного

договору

сторонами. У такому разі, підставою для здійснення відповідних записів в
обліку будуть документи, які підтверджують факт передачі визначених
умовами договору цінностей (Акт приймання-передачі об'єктів основних
засобів, Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у
складі нематеріальних активів, видаткова накладна тощо). Підставою для
відображення в обліку суми амортизації дисконту чи премії є бухгалтерська
довідка-розрахунок.
По кожному пакету придбаних цінних паперів складається реєстр у якому
зазначається така інформація: найменування емітента, номінальна вартість
цінного паперу, купівельна вартість, номер, серія тощо, загальна кількість, дата
купівлі, дата продажу.
Організація

аналітичного

обліку

повинна

уможливити

отримання

інформації про фінансові інвестиції в розрізі видів придбаних цінних паперів за
кожним окремим підприємством, що їх емітувало (об'єктом інвестування), за
географічним принципом, за прибутковістю здійсненних вкладень та за
терміном їх погашення.
Висновки. Отже, організація обліку фінансових інвестицій має охоплювати
процес від первинної реєстрації економічної інформації до складання звітності,
який традиційно поділяють на первинний, аналітичний та синтетичний облік.
Основним фактором, який впливає на ведення обліку фінансових інвестицій є
період їх утримання та можливість реалізації в будь-який момент часу,
відповідно до чого інвестиції поділяються на довгострокові і поточні та
обліковуються на різних синтетичних рахунках. Тому вище викладена
організація обліку фінансових інвестицій, уможливлює формування необхідної
інформації для потреб управління інвестиційною діяльністю підприємств, а
зокрема, фінансовими інвестиціями. Дане питання є актуальним і щодо
організації обліку інших видів інвестиційних вкладень.
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ДОКУМЕНТУВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА
Досліджено теоретичні та практичні аспекти фіксування дебіторської та
кредиторської

заборгованостей,

розглянуто
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заборгованості підприємства, надання повної та достовірної інформації
користувачам.
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документування, первинні документи.
Постановка проблеми.

Процедура здійснення розрахунків регулюється

законодавством, що є недосконалим та

призводить до

прорахунків в

практичному застосуванні. Через невизначеність правового статусу боргів,
маніпулювання процесами їх визнання та оцінки з обороту виводиться грошова
маса, що спричиняє дефіцит коштів, який паралізує діяльність будь-якого
підприємства. Певною мірою ці проблеми обумовлено недосконалістю
управління заборгованістю підприємства.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні теоретичні і практичні
аспекти дебіторської та кредиторської заборгованостей відображено в працях
багатьох вітчизняних науковців: І.О. Бланка, М.Д. Білик, М.І. Бондаря,
Ф.Ф. Бутинця,

А.Д.

Бутка,

М.Т. Білухи,

М.М.

Бенька ,

С.Ф.

Голова,

А.А. Мазаракі , Є.В. Мниха, Л.В. Нападовської, Н.М. Проскуріної, В.В. Сопко,
О.М. Чабанюк, В.О. Шевчука, О.А. Шевчука та ін., а також зарубіжних вчених:
Т. Стюарта, С. Клементса, Глена А. Велша.
Постановка

завдання.

Метою

статті

є

узагальнення

теоретичних

документування дебіторської та кредиторської заборгованостей, визначення
основних проблем її фіксування, обґрунтування пропозицій щодо їх вирішення.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Первинні

документи

є

першоджерелом облікової інформації та виступають первинними доказами на
підтвердження здійснення господарської діяльності підприємства. Вони можуть
бути складені під час здійснення господарської операції, або безпосередньо
після її закінчення, містять відомості про господарські операції, підтверджують
їх здійснення та є базою для подальшого ведення бухгалтерського обліку;
дозволяють здійснювати контроль за збереженням майна підприємства. Їх
використовують для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств,
при проведенні внутрішнього й зовнішнього аудиту та державного фінансового
контролю [1].
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» [2] відповідальність за забезпечення фіксування фактів
здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження
оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну,
але не менше трьох років, несе власник, або уповноважений орган,

який

здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих
документів. Працівникам бухгалтерської служби забороняється приймати
первинні

документи

за

операціями,

які

суперечать

законодавству

та

встановленому порядку приймання, зберігання й використання активів і
зобов'язань. Порядок створення первинних документів, записів у регістрах
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бухгалтерського обліку та зберігання документів, регістрів і звітів зазначено
Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку
[3]. Для правильного документування дебіторської заборгованості згідно
законодавства використовуються певні види первинних документів (таблиця 1.).
Таким

чином,

дотримання

вимог

до

оформлення

операцій

із

документування дебіторської заборгованості, забезпечить якісну організацію
обліку цього об’єкту. Дотримання вимог до оформлення первинних документів
згідно Положення № 88 забезпечить упорядкованість руху облікової
інформації, її узгодженість та визначений рівень якості, що дозволить
здійснювати процес інкасації дебіторської заборгованості із боржників в
робочому чи судовому порядку [4].
Таблиця 1
Документування дебіторської заборгованості
Назва рахунку
(субрахунку)
36 "Розрахунки
з покупцями і
замовниками"

371 “Розрахунки
за виданими
авансами”
372 “Розрахунки
з підзвітними
особами”

Первинні документи

Призначення документів

Прибуткові накладні, рахунки-фактури,
акти
прийнятих
робіт
(послуг),
податкові
накладні,
товарнотранспортні накладні, рахунки-фактури
(invoice), CMR – залізнична накладна,
авіа накладна, коносамент, пакувальні
листи

Ведеться облік дебіторської
заборгованості,
міститься
інформація про кількісний
склад товарів, матеріальновідповідальні особи, грошововартісний вимірник укладених
договорів

Платіжні документи, в яких міститься Підтвердження факту оплати
посилання на укладений договір.

Наказ керівника про відправлення
працівника у відрядження, звіт про
використання коштів, виданих на
відрядження або під звіт та додані
виправдовуючи
документи:
акт
закупівлі,
акт
на
списання
представницьких витрат, в межах
передбачених норм, з додаванням
відповідних документів на оплату
рахунків ресторанів, кафе, готелів тощо,
чеки, квитанції, рахунки магазинів,
готелів, залізничні, авіаційні та інші
проїзні квитки.
373 “Розрахунки Бухгалтерська довідка, прибутковий
за нарахованими касовий ордер, виписки банку.
доходами”
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Підтверджуються
витрати
підзвітних осіб, які були
пов’язані
із
здійсненням
господарської діяльності або
для господарських потреб

Нарахування
дивідендами,
розрахунків

доходів
за
підтвердження

Продовження табл. 1
374 “Розрахунки за
претензіями”

Претензії, акти приймання вантажу,
рішення судових органів , письмові згоди
постачальників на пред’явлені претензії,
виписки установ банку на суми, що
надійшли
в
порядку
задоволення
претензій.
Протокол засідання інвентаризаційної
комісії, наказ керівника.

375 “Розрахунки за
відшкодування
завданих збитків”
376 “Розрахунки за
позиками членам
кредитних спілок”
377 “Розрахунки з
іншими дебіторами”

Стан та доказовість
претензій,
які
підлягають компенсації

З метою утримання
завданих збитків
із
винної
особи
в
робочому чи судовому
порядку
Договір між членами кредитних спілок, Наявність
прибутковий касовий ордер, виписки заборгованості
за
банку,
видатковий
касовий
ордер, наданими позиками
платіжне доручення.
Авізо
про
оприбуткування
майна Різні
розрахунки
із
учасником, який веде спільні справи, або правом
вимоги
на
первинний документ про отримання майна погашення дебіторської
(копія
накладної,
квитанція
до заборгованості
прибуткового ордеру.

Для відповідного документування кредиторської заборгованості згідно
чинного законодавства України використовуються певні види первинних
документів, що наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Документування кредиторської заборгованості
Назва рахунку

50 "Довгострокові
позики"

60
"Короткострокові
позики"

Первинні документи
Виписки банку, платіжні доручення,
накладні, реалізації запланованого
проекту, кредитні договори між банком
та підприємством, установчі документи,
договори застави, договори страхування
неповернення кредитів, додаткові угоди
до кредитних договорів
Виписки банку, договори із банком,
видатковий касовий ордер, довідки
бухгалтерії, акти приймання-передачі
наданих послуг

51 "Довгострокові
векселі видані"

Векселі, виписки банку, видатковий
касовий ордер, довідки бухгалтерії

62
"Короткострокові
векселі видані"

Векселі, виписки банку, видатковий
касовий ордер, довідки бухгалтерії
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Призначення документів
Ведеться облік
довгострокової
кредиторської
заборгованості, із
зазначенням порядку
розрахунку, суми та умов
Здійснюється облік
короткострокових кредитів,
зокрема, овердрафту
Підтверджується наявність
у підприємства
заборгованості по
Підтверджується наявність
у підприємства
заборгованості по

Продовження табл. 2
61 "Поточна
заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями"
52 "Довгострокові
зобов'язання за
облігаціями"
53 "Довгострокові
зобов'язання з
оренди"
54 "Відстрочені
податкові
зобов'язання"
55 "Інші
довгострокові
зобов'язання"
63 "Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками"

64 "Розрахунки за
податками й
платежами"
65 "Розрахунки за
страхуванням"
66 "Розрахунки за
виплатами
працівникам"

67 "Розрахунки з
учасниками"

Здійснюється переведення
частини довгострокової
заборгованості в
короткострокову на момент її
погашення
Здійснюється облік
Розрахунки та довідки бухгалтерії,
кредиторської заборгованості
виписки банку
за облігаціями
Розрахунки та довідки бухгалтерії,
Ведеться облік довгострокової
платіжні доручення, виписки банку кредиторської заборгованості,
із зазначенням порядку
розрахунку, суми та умов
Розрахунки та довідки бухгалтерії,
Ведеться облік довгострокової
платіжні доручення, виписки банку кредиторської заборгованості
за податками
Платіжні доручення, виписки банку, Ведеться облік довгострокової
розрахунки та довідки бухгалтерії
кредиторської заборгованості з
іншими кредиторами
Прибуткові накладні, виписки
Ведеться облік кредиторської
банку, довідки бухгалтерії,
заборгованості, міститься
договори купівлі-продажу, рахунок- інформація про кількісний
фактура, акти приймання робіт
склад товарів, матеріально(послуг), податкові накладні,
відповідальні особи, грошовотоварно-транспортні накладні,
вартісний вимірник укладених
вантажно-митні декларації,
договорів
залізничні накладні; авіа накладні,
коносамент, пакувальні листи
Розрахунки бухгалтерії, податкові
Ведеться облік поточної
накладні, виписки банку, платіжні
кредиторської заборгованості
доручення
за податками
Розрахунки та довідки бухгалтерії,
Ведеться облік поточної
виписки банку, розрахунковокредиторської заборгованості
платіжні відомості, платіжні
за податками на соціальне
доручення
страхування
Розрахунково-платіжні відомості,
Здійснюється облік
виписки банку, особові картки
заборгованості заробітної
працівників, табелі обліку
плати
використання робочого часу,
відомості обліку депонованої
заробітної плати
Статут, установчий договір,
Стан розрахунків із
накладні, довідки бухгалтерії
учасниками
Виписки банку, платіжні
доручення, розрахунки та довідки
бухгалтерії

68 "Розрахунки за
Накладні, претензії, виписки банку,
іншими операціями" рахунки-фактури
69 "Доходи
майбутніх періодів"

Розрахунки та довідки бухгалтерії,
виписки банку, розрахунковоплатіжні відомості, видатковий
касовий ордер, прибутковий
касовий ордер, платіжні доручення
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Ведеться облік кредиторської
заборгованості з іншими
кредиторами
Передбачено для обліку
кредиторської заборгованості
за доходами майбутніх
періодів

Отже, дотримання вимог до оформлення операцій із документування
кредиторської заборгованості, що систематизовано у табл. 2, забезпечить якісну
організацію обліку цього об’єкту.
Висновки.
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заборгованостей,
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відхилень,

які

має

бути

документально підтвердженими для об’єктивного визначення економії чи
перевитрат використаних ресурсів та встановлення винних осіб.
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І.В. Чемерис
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
В статті розглянуто сутність витрат на оплату праці підприємства, значна
увага приділена організації обліку витрат на оплату праці для подальшого
відображення їх в обліку підприємства, розглянуто особливості відображення
інформації у фінансовій звітності.
Ключові слова: оплата праці, виплати працівникам, витрати на оплату праці,
організація обліку, звітність.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Сучасний розвиток економіки України, в ході
останніх подій, характеризується швидким спадом виробництва, що в свою
чергу призводить до зниження життєвого рівня населення, підвищення
кількості безробітного населення, що наштовхує підприємства до пошуку
різноманітних шляхів покращення ситуації, в тому числі і раціональної
організації оплати праці.
Формулювання цілей статті. Метою статті є обґрунтування сутності витрат
на оплату за сучасних умов господарювання, виявлення основних проблем
обліку та організації розрахунків за виплатами працівникам.
З переходом на ринкові умови господарювання змінюється концепція
встановлення розміру та вибору форм і системи оплати праці працівників
підприємств будь-яких форм власності і господарювання. Зміна концепції
полягає в тому, що за ринкових умов господарювання максимальний розмір
оплати праці не обмежується і він залежить від фінансових можливостей
підприємства, а обмежується лише нижній її рівень, який законодавчо
регулюється державою [1].
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В сучасних умовах господарювання підприємств постійно відбуваються
зміни в оплаті, що залежать не тільки від результатів праці працівників, а також
від ефективності діяльності підрозділів підприємства. Облік витрат на оплату
праці і розрахунків з працівниками – одна з найбільш трудомістких і
відповідальних ділянок бухгалтерського обліку. Роль бухгалтерського обліку
зростає в сучасних умовах, коли підприємства самостійно встановлюють форми
і системи заробітної плати, умови преміювання, чисельність та склад
працівників [2].
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Поняття заробітної плати
у світовій економічній науці розглядається з багатьох підходів серед вченихекономістів. Серед яких можна відмітити таких як: Ф.Ф.Бутинець, І.А. Бланк,
Н.М. Малюга, О. М. Сидоренко, А. А. Мещеряков, Л.Г. Ловінська, А. М Мороз
та інших, саме вони сформували певну теоретичну та практичну базу щодо суті
та складових частин досліджуваної категорії.
Виклад основного матеріалу дослідження. В класичній економічній теорії
також значна увага приділялась оплаті праці. Основну теорію заробітної плати,
за якою заробітна плата є грошовим виразом вартості і ціни робочої сили, тобто
робітник продає не працю, а робочу силу (здатність до праці), розробив К.
Маркс. Проте на початку XIX століття в наукових кругах була поширена теорія
«трьох факторів» Ж.Б. Сея, що пояснювала сутність заробітної плати з іншої
сторони.
М. Туган-Барановський розглядав заробітну плату як частку робітничого
класу в суспільному продукті, яка повністю залежить від продуктивності
суспільної праці та соціальної сили робітничого класу.
Відомі американські економісти П. Самуельсон та В. Нордгауз є
прихильниками концепції, у якій праця виступає фактором виробництва, а
заробітна плата асоціюється з ціною використання праці робітника [3].
Відповідно до Закону України «Про оплату праці» та Інструкції зі
статистики заробітної плати витрати на оплату праці включають в себе фонд
основної,

додаткової

заробітної

плати

компенсаційних виплат [4].
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Під основною заробітною платою розуміють винагороду за виконану
роботу відповідно до встановлених чинним законодавством норм праці. Вона
регулюється тарифними ставками (окладом), відрядними розцінками для
робітників та посадовими окладами для службовців. Додаткову заробітну плату
прирівнюють до винагороди за працю понад встановлені норми, за трудові
успіхи та винахідливість або ж особливі умови праці.
До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать виплати, що
виражаються у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за
спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові та
матеріальні виплати, які передбачені актами чинного законодавства, або
проводяться понад встановленні зазначеними актами норми [4].
Заробітна плата як економічна категорія виконує відтворювальну,
регулюючу та стимулюючу функції.
Заробітна плата має дві форми: погодинну і відрядну. У свою чергу кожній
з них властиві відповідні системи оплати праці.
Погодинна форма оплати має дві системи оплати праці:
1) Розрахунок відбувається за кількість відпрацьованих годин, днів та
встановлених на підприємстві тарифних ставок або ж посадових окладів
(погодинна проста оплата);
2) Окрім простої погодинної системи працівник може отримати премії за
особливі умови роботи, такі як безаварійність, повне і своєчасне виконання
завдань тощо). Така система оплати праці називається преміально-погодинна.
Відрядна має такі системи оплати праці.
1) Та, що залежить від обсягу виготовленої продукції, робіт чи послуг або
ж розцінок (пряма відрядна оплата);
2) Та, що залежить від суми заробітку використовуючи відрядні розцінки,
від обсягу виготовленої продукції та встановленого на підприємстві розміру
премій (відрядно-преміальна оплата);
3) Та, що розраховується у процентах від заробітку основного персоналу
для обчислення доходу додаткових обслуговуючих працівників (непряма
відрядна оплата);
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4) Та, що передбачає ріст розцінок із збільшенням обсягу виготовленої
продукції (відрядно-прогресивна система);
5) Та, що обумовлює оплату праці за наперед визначену роботу, виконану
в певні строки (акордна система) [5].
Дуже важливим у цій темі виступає поняття мінімальної заробітної плати.
Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної
плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не може проводиться
оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт)
тобто є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території
України для підприємств усіх форм власності і господарювання [4].
Отже, питання витрат на оплату праці, а також бухгалтерського,
статистичного обліку оплати праці займають особливе місце в обліковій роботі
кожного підприємства. Витрати на оплату праці мають досить складну
структуру, і основними елементами організації розрахунків з оплати праці на
підприємстві зазвичай залежить від нормування праці та форм, систем оплати
праці, результатів діяльності кожного окремого підрозділу та підприємства в
цілому.
Для ведення обліку, а також здійснення контролю та аналізу витрат на
оплату праці працівники бухгалтерії повинні керуватися чинним нормативноправовим актами. Проблема обліку витрат на оплату праці на підприємствах
України потребує детального вивчення, так як законодавча база саме у цій
сфері постійно змінюється.
Значна
розрахунків

увага
за

приділяється
виплатами

організації

працівникам,

обліково-аналітичної
оскільки

вона

є

роботи

найбільш

відповідальною і трудомісткою. Питання вдосконалення обліку витрати на
оплату праці є одним з найголовніших. Реалізація завдань реформування
системи бухгалтерського обліку та сучасні ринкові зміни діючої системи
організації оплати праці потребують докорінних змін методології обліку витрат
на оплату праці на підприємстві.
Важливим питанням реформування системи бухгалтерського обліку
заробітної плати є вдосконалення діючої моделі аналітичного обліку, оскільки
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дані аналітичного обліку відіграють важливу роль, характеризуючи розміщення
та склад персоналу за місцями його використання, відпрацьований і
невідпрацьований час, обсяг продукції, виконання бюджетів продажів, фонд
заробітної плати і його структуру [6].
Дані про господарські операції стосовно оплати праці обов’язково
відображуються в первинних документах, після чого їх потрібно згрупувати та
узагальнити за об'єктами бухгалтерського обліку.
Актуальність дослідження облікового відображення витрат на оплату праці
зумовлена певною зміною нормативної й документальної бази з оплати праці на
підприємствах. На сьогодні спостерігається значна диференціація заробітної
плати між окремими соціальними групами і навіть підрозділами підприємства.
Заробітна плата перестала бути стимулом, що ускладнює проведення мотивації
працівників.
В сучасних умовах господарювання дуже широко використовуються
автоматизовані бухгалтерські програми - це призвело до появи нових прийомів
та методів організації обліку. Основною їх особливістю є можливість ведення
обліку в автоматичному режимі, узагальнення облікової інформації в розрізах,
необхідних для управління, складання фінансової звітності, а також контролю
та аналізу облікової інформації. Можливість більш надійної обробки зумовлена
тим, що комп’ютерний спосіб обробки облікової інформації вимагає
формального та чіткого опису облікових процедур у вигляді алгоритмів, що
впорядковує порядок виконання обов’язків працівниками обліку [6].
Висновки. Отже, важливим є відображення економічно достовірної та
обґрунтованої інформації про виконання бюджетів підприємства та динаміку
показників

щодо

витрат

на

оплату

праці,

нагляд

за

дотриманням

співвідношення росту продуктивності праці та заробітної плати, зменшення
неаргументованих та скритих витрат робочого часу, стимулювання праці на
підприємстві.
На основі цієї інформації про витрати на оплату праці здійснюється
контроль за виконанням робочого часу на підприємстві, впровадження
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прогресивних методів оплати праці, дотриманням правильного співвідношення
між ростом продуктивності праці та заробітної плати.
Одним із напрямів удосконалення системи ведення бухгалтерського обліку
витрат на оплату праці є зменшення кількості документації завдяки
впровадженню
міжвідомчих

накопичувальних
форм,

документів,

пристосованих

до

використання

використання

типових

автоматизованих

бухгалтерських програм. Подальше реформування заробітної плати на
підприємствах доцільно здійснювати за рахунок її підвищення, встановлення
єдиних регуляторів і рівноцінних умов відтворення робочої сили незалежно від
форм власності; збільшення тарифних ставок; підвищення частки мінімальної
заробітної плати у середній заробітній платі, удосконалення механізму
державного регулювання оплати праці працівників.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
У статті досліджено облік оборотних активів за національними та
міжнародними стандартами, визначені та відмінності між національними та
міжнародними стандартами.
Ключові слова: оборотні активи, дебіторська заборгованість, запаси,
фінансова звітність, Міжнародні стандарти фінансової звітності.
Актуальність теми дослідження. Ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами зумовив
створення нової інформаційної бази, якою є дані бухгалтерського обліку, та
додав нового економічного змісту в трактування сутності активів підприємства
як ресурсів, використання яких має принести в майбутньому економічні вигоди.
Наймобільнішим складником цих ресурсів є оборотні активи. Від ступеня
ефективності їх використання залежить фінансовий стан підприємства,
задоволення потреб суспільства.
Зарубіжні та вітчизняні вчені – економісти досліджували облік оборотних
активів, зокрема: Велм Глен А., Сигел Дж., Шим Дж, Е.С. Хендріксен ,
Ф.Ф.

Бутинець,

Н.М.

Грабова,

Ю.К.

Гришкунайте,

Н.В.

Дубенко,

А.Г. Загородній, А.Ш. Маргуліс. Окрім того, фінансовий аспект формування та
використання

оборотних

активів

висвітлені

в

працях

І.А.

Бланка,

О.Д. Василика, проф. Н.В. Колчина , Д.С. Молякова та ін. Питання управління
та контролю оборотних активів вивчають Л.В. Пан, Р.С. Сорока. Економічний
аспект формування та використання оборотних активів висвітлені в працях
А.Н. Бородавкіна, Крамаренко Г.О. та інших вчених.
Метою

статті

є

облік

оборотних

міжнародними стандартами.
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активів

за

національними

та

Оборотні активи використовуються підприємством протягом одного року
або операційного циклу, якщо він не перевищує один календарний рік.
Відповідно до п. 66 МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності»
підприємство визнає актив поточним, якщо цей актив:
− може бути реалізованим або спожитим у нормальному операційному
циклі;
− утримується в основному з метою продажу;
− може бути реалізованим протягом 12 місяців після звітного періоду;
− є грошовими коштами чи еквівалентами грошових коштів, якщо немає
обмежень щодо обміну чи використання цього активу для погашення
зобов’язання принаймні протягом 12 місяців після звітного періоду.
Оборотні активи складаються з матеріальних і нематеріальних елементів,
правильність обліку яких та подання достовірної інформації у звітності яка
необхідна для прийняття ефективних управлінських рішень [1].
Незважаючи на те, що Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)
служили основою для створення національних Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку (П(С)БО), на даний час існують розбіжності між
П(С)БО

та

вітчизняних

МСФЗ.

У

підприємств

процесі

трансформування

(насамперед

–

фінансової

акціонерних

звітності

товариств)

слід

ураховувати існуючі відмінності між Національними та Міжнародними
стандартами фінансової звітності, а саме: вимоги суворого дотримання
стандартів: МСФЗ дають можливість керівництву підприємства відступати від
вимог МСФЗ, якщо застосування окремих позицій МСФЗ є недоречним, у свою
чергу П(С)БО не дають підприємствам такої можливості. Концептуальна
основа МСФЗ та П(С)БО: у нормативних документах з національного
бухгалтерського обліку відсутній окремий документ – Концептуальна основа
П(С)БО. Фактично, принципи та теоретичні засади обліку містяться у Законі
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та у НСБО 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"[2].
Визначення запасів згідно МСБО та ПБО майже повністю аналогічні.
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Згідно п.4 П(С)БО 9 запаси - запасами визнаються активи, які утримуються
для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту
виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції,
виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством[3].
Облік дебіторської заборгованості в Україні здійснюється у відповідності
до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та за міжнародними стандартами у
відповідності до МСБО 32 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
У відповідності до П(С)БО 10, дебіторська заборгованість – це сума
заборгованості дебіторів підприємству не певну дату. МСБО 32 визначають
дебіторську заборгованість як непохідні фінансові активи з фіксованими
платежами або платежами, які підлягають визначенню та мають котирування на
активному ринку, за винятком тих, що їх суб'єкт господарювання має намір
продати негайно або в найближчий час, що їх слід класифікувати як утримувані
для продажу, а також тих, що їх суб'єкт господарювання визначає за
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку;
що їх суб'єкт господарювання після первісного визнання визначає як доступні
для продажу, або щодо яких утримувач може не відшкодувати значною
частиною всю суму початкової інвестиції, з інших причин, ніж зменшення
кредиту, які слід класифікувати, як доступні для продажу.
Облік дебіторської заборгованості відповідно до міжнародних стандартів є
одним із найбільш складних питань. Це пов’язане з тим, що визнання, оцінка та
відображення у звітності дебіторської заборгованості регулюється кількома
стандартами, які досить широко розглядають питання облікового відображення
вартості фінансових інструментів та операцій з ними. Утім в Україні все досить
зручно узагальнено в одному П(С)БО 10 [4].
З метою підготовки інформації про суми дебіторської заборгованості слід
виходити із сутності цього поняття. Отже, дебіторська заборгованість – це, як
правило, зобов’язання, що передбачають отримання грошової компенсації. У
такому випадку згідно із МСБО (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання»,
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МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання і оцінка» та п. 65 МСБО
(IAS) 1 дебіторська заборгованість є фінансовим активом, який виникає
внаслідок використання підприємством фінансового інструменту – будь-якого
контракту, який приводить до виникнення фінансового активу (наприклад,
дебіторська заборгованість за торговельними операціями, грошові кошти,
інструменти власного капіталу, контрактне право і т. п. у одного суб’єкта
господарювання та виникнення фінансового зобов’язання або інструмента
капіталу у іншого суб’єкта). При цьому п. 78 МСБО (IAS) 1 виділяє у складі
дебіторської заборгованості суми до отримання від торгових клієнтів та від
пов’язаних сторін, аванси виданих та інших сум.
Порядок облікового відображення фінансових інструментів, серед яких
розглядається і дебіторська заборгованість, нині регулюється кількома
міжнародними стандартами, які доповнюють одне одного в частині принципів
звітування, визнання, оцінки та її перегляду в частині фінансових інструментів:
МСБО (IAS) 32, МСБО (IAS) 39, МСФЗ 7 (IFRS) «Фінансові інструменти:
розкриття інформації», МСФЗ (IFRS) 9.
Правильне відображення у звітності відповідних сум дебіторської
заборгованості торгових клієнтів (покупців) передбачає встановлення порядку
її оцінки. У міжнародних стандартах немає чіткої вказівки на необхідність
відображення дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних
боргів (саме так це визначено у П(С)БО 10).
Однак, відповідно розд. 5 МСФЗ (IFRS) 9 та вимогами МСФЗ (IFRS) 1
суб’єкт господарювання відображає фінансові активи після первісного
визнання за справедливою вартістю або амортизованою собівартістю (на неттооснові).
Дебіторська заборгованість виникає, як правило, у результаті операцій із
продажу товарів, робіт, послуг і відображається в сумі отриманого доходу. У
подальшому в разі зміни умов можливої компенсації такого активу (сумнівності
чи безнадійності погашення дебіторської заборгованості) необхідно здійснити
коригування (зменшення) вартості такого активу. Коли виникає невизначеність
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стосовно оплати суми, яка вже включена до доходу, але є сумою безнадійної
заборгованості або сумою, повернення якої не очікується, така сума визнається
як витрати, а не як коригування первісно визнаної суми доходу (п. 18 МСБО
(IAS) 18 «Дохід»). Тобто суми сумнівної частини дебіторської заборгованості
слід відображати у витратах, а отже, формувати резерв за рахунок зниження
вартості такого активу.
Наприкінці кожного звітного періоду суб’єкт господарювання має
оцінювати наявність об’єктивного свідчення того, що корисність фінансового
активу або групи фінансових активів, які оцінюються за амортизованою
собівартістю, зменшується (п. 58 МСФЗ (IFRS) 39). Оцінка факту зменшення
корисності здійснюється на основі аналізу якості дебіторської заборгованості на
предмет таких обставин (п. 59 вказаного стандарту):
9 значні фінансові труднощі емітента;
9 фактичний розрив контракту, наприклад невиконання умов угоди або
прострочена заборгованість зі сплати відсотка або основної суми;
9 надання позикодавцем боржнику пільгової позики, яку позикодавець не
розглядав би за інших умов;
9 висока імовірність банкрутства або іншої фінансової реорганізації
підприємства;
9 визнання

збитку

від

зменшення

корисності

цього

активу

в

попередньому звітному періоді;
9 зникнення фінансового ринку для цього фінансового активу внаслідок
фінансових труднощів.
Далі необхідно зменшити балансову вартість активу безпосередньо на
суму, що є сумнівною для погашення, або із застосуванням рахунку резервів (із
віднесенням на витрати періоду), що визначено п. 63 МСБО (IAS) 39. МСФЗ з
обліку фінансових інструментів передбачають необхідність аналізу фінансових
активів за строками погашення. Такі дії слід належним чином відобразити у
первинних документах, які стануть основою для нарахування резерву
сумнівних боргів і включення його до складу витрат. Саме величина цього
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резерву є засобом визначення нетто-вартості дебіторської заборгованості на
кінець звітного періоду.
Крім

дебіторської

розглядаються

інші

заборгованості

види

дебіторської

покупців,

у

МСБО

заборгованості,

які

(IAS)
в

39

Україні

обліковуються на субрахунках рахунка 37. До цієї заборгованості слід
відносити розрахунки за виданими авансами, з підзвітними особами, за
нарахованими доходами, претензіями, відшкодуванням завданих збитків,
позиками членам кредитних спілок і розрахунки з іншими дебіторами. Така
заборгованість згідно з додатком А до МСБО (IAS) 39 обліковується за
амортизованою вартістю, яка є різницею між первісною оцінкою, зменшеною
на знижки, сумнівні борги, інші величини, які зменшують цю заборгованість.
Безумовно вказане питання слід розглядати за кожним видом дебіторської
заборгованості, а також умовами погашення – з відсотками, оскільки на кожен
такий інструмент передбачені свої умови визнання, оцінки та подальшого
відображення.
Розкриття інформації про дебіторську заборгованість як фінансовий актив
здійснюється за такими елементами: види дебіторської заборгованості за
датами погашення; методи та суми створеного резерву сумнівних боргів із
виділенням залишку такого резерву на кінець звітного періоду; суми списаної
дебіторської заборгованості.
Що стосується трансформації фінзвітності відповідно до вимог МСФЗ, то
тут слід зазначити, що окремі статті активу згідно із П(С)БО підлягають
перекласифікації у дебіторську заборгованість або інші складові активу. Так,
для такого об’єкта, як витрати майбутніх періодів, у МСФЗ не існує. Тому суми
попередньої оплати періодичних видань підлягають відображенню в складі
дебіторської заборгованості, а витрати на розробку нового виду продукції
визнаються у складі аналітичного рахунка витрат на переробку (або
незавершеного виробництва – за чинним законодавством України).
Звітність, складена відповідно до вимог МСФЗ – це нова вимога нашого
часу. І якщо ваше підприємство поки не звітує згідно МСФЗ, то його принципи
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можна успішно застосовувати при веденні управлінського обліку. Консультації
аудиторів, практиків та інших фахівців у галузі МСФЗ допоможуть вам
навчитися читати міжнародні стандарти і правильно застосовувати їх на
практиці. Краще розуміти правила ведення бізнесу та контролювати активи.
Оборотні активи – гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні,
а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом
операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу [5].
В балансі за НП(С)БО 1 класифікація активів та зобов'язань неоднорідна:
частина статей класифікована за критерієм «оборотні/необоротні», а частина
чіткої класифікації не має. Згідно ж МСФЗ статті класифікуються, крім
критерію оборотності/необоротності, виходячи з ліквідності статей; можливе
змішане надання.
З

метою

зіставлення

і

вітчизняних

та

Міжнародних

стандартів

бухгалтерського обліку, і фінансової звітності їх доцільно об'єднати в окремі
групи (аспекти ділянок обліку), виходячи з того, що національні П(С)БО
розроблені на базі МСФЗ: фінансова звітність, оборотні активи, стандарти та
міжнародні стандарти фінансової звітності, аналоги яких відсутні серед
національних П(С)БО.
У ході проведених досліджень вітчизняної та зарубіжної нормативноправової бази було визначено, що загальні принципи національного обліку та
МСФЗ є подібними, однак досить часто мають значні відмінності. Міжнародні
стандарти фінансової звітності потрібно розглядати як відправну точку і
шукати такі шляхи для адаптації Міжнародних стандартів до вітчизняної
практики, які забезпечили б загальну зіставність фінансової звітності
національних і зарубіжних компаній.
Варто наголосити, що стандарти згруповані зі встановленням відповідності
між Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та Міжнародними
стандартами фінансової звітності в межах кожної із зазначених груп. Сучасний
стан тенденцій розвитку національних систем бухгалтерського обліку в
контексті гармонізації з МСФЗ свідчить про доцільність систематизації та
групування П(С)БО та МСФЗ.
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І.А. Чухрій
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ
Стаття присвячена актуальним питання організації обліку фінансових
результатів та визначенні прибутку, як позитивного результату діяльності
підприємства. Здійснено порівняння вітчизняної та зарубіжної методики
визначення фінансового результату, надано пропозиції щодо удосконалення її
удосконалення.
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чистий прибуток
За умов ринкових відносин головною умовою розвитку кожного
підприємства є його ефективність виробництва, що зводиться до вміння
отримувати необхідний прибуток. В економічній теорії в різні періоди розвитку
країни категорія фінансових результатів була об’єктом глибокого вивчення
економічної науки. Однак до теперішнього часу в економічній літературі не
існує єдиної думки про сутність даної категорії, особливо багато дискусій щодо
кінцевого результату фінансової діяльності, а саме поняття «прибуток».
Одержання високих фінансових результатів є основною метою діяльності
кожного господарюючого суб’єкта. У фінансових результатах знаходять пряме
відображення всі сторони діяльності підприємства: рівень його технології та
організації виробництва, ефективність системи управління, контролю за рівнем
витрат та рівнем реалізаційних цін, особливості господарського механізму та
державне регулювання розвитку певної галузі, виходячи з її значення для
розвитку економіки країни.
Тому, дослідження облікового характеру, які висвітлюють методику
формування фінансових результатів є актуальними, оскільки за національними
стандартами вони є недостатньо висвітлені в економічній науці.
Вагомий внесок у дослідження питань з теорії та методики обліку
фінансових результатів та прибутку у системі управління зробили вітчизняні
вчені Ф. Бутинець, С. Голов, З. Гуцайлюк, В. Добровольський, О. Карпенко,
М. Кужельний, Л. Нападовська, В. Лінник, Я. Столяров, М. Пушкар, а також
зарубіжні науковці, зокрема Є. Добровольский, М. Вахрушина, В. Чернова,
В. Палій, Дж. Шанк, Б. Райан, К. Друрі та ін.
Мета статті полягає в впровадженні у практичну діяльність пропозицій, які
дозволять

покращити

обліково-аналітичне

забезпечення

управління

формуванням фінансових результатів діяльності та використання прибутку
підприємства.
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Однією з головних загальноекономічних і бухгалтерських проблем як у
практичному, так і в науковому плані є проблема трактування фінансового
результату діяльності підприємства, методологія й методика його визначення й
оподаткування.
Природу

впливу

облікових

факторів

на

формування

фінансових

результатів можна пояснити наступним чином: альтернативність щодо оцінки,
визнання та облікового відображення стосується низки об’єктів обліку,
функціонування яких у звітному періоді призводить до виникнення доходів і
витрат різних за розмірами або ж перенесення їхньої ідентифікації на витратних
та доходних рахунках до наступного періоду. Фінансовий результат, згідно з
вимогами

принципу

відповідності

та

нарахування

доходів

і

витрат,

визначається шляхом порівняння доходів звітного періоду з витратами, що
були понесені для отримання доходів. В свою чергу, дана альтернативність
коригує величину як перших, так і других.
Визначення фінансових результатів діяльності будь-якого підприємства
залежить від методології їх в обліку. Існуючі недоліки методології
бухгалтерського обліку доходів і витрат зумовлюють те, що фактично ні в
фінансовій, ні в податковій звітності не відображається реальна сума прибутку
чи збитку. Адже нормативні документи щодо їх визначення розробляються
різними державними структурами: нормативні документи, що регулюють
фінансовий облік розробляє Міністерство фінансів України, а рекомендації та
інструкції з організації податкового обліку – державна податкова адміністрація.
У зв’язку з неузгодженістю їх методичних підходів до організації обліку
існують методичні розбіжності щодо відображення операцій з формування
фінансових результатів, які зумовлюють різні значення цих показників на
одному і тому ж підприємстві для різних користувачів фінансової звітності [6].
До 2000 року фінансовий результат на підприємствах України визначався
як алгебраїчна сума прибутку від реалізації і позареалізаційних фінансових
результатів [2].
У зарубіжних системах обліку вихідним моментом і метою є визначення
фінансового

результату,

що

віддзеркалює
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ефективність

використання

вкладеного власником капіталу. При цьому прибуток трактується як складова
власного капіталу, тобто його приріст протягом певного часу; виробничі
ресурси розглядаються не за їх місцем у процесі розширеного відтворення, а за
строком повернення вкладених у них коштів (необоротні й оборотні); сама
діяльність — не сукупність процесів розширеного відтворення, а як витрачання
вкладеного капіталу (власного й залученого) з метою його збільшення [1].
Проведення дослідження спрямоване на удосконалення чинної системи
обліку і контролю фінансових результатів та розподілу прибутку господарських
товариств.

В

результаті

досліджень

визначено,

що

для

підвищення

ефективності роботи підприємств першочергове значення має виявлення
резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації, зростання прибутку.
Зокрема,

для

підвищення

прибутку

необхідною

умовою

є

зниження

собівартості продукції. В більшості випадків підприємства спрямовують свої
зусилля на мінімізацію собівартості продукції. На нашу думку, такий процес є
завжди доцільним, однак він не повинен позначатись на якості, бо може
зменшити обсяг продажів.
Основним чинником зменшення собівартості продукції є зменшення
ємності витрат. Ще однією важливою умовою формування фінансових
результатів є рівень рентабельності. На нашу думку, він повинен, з одного боку,
забезпечити підприємство достатніми фінансовими ресурсами, а з іншого, не
вести до значного зростання ціни, що негативно позначиться на реалізації.
Одним з визначальних факторів формування фінансових результатів є ціна. На
неї, крім внутрішніх (собівартості і рентабельності) впливають ще й зовнішні
фактори, тобто макроекономічні. В якості зовнішніх факторів виступають
основні ринкові чинники – попит і пропозиція.
Кінцеву грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності і є
найважливішим показником фінансових результатів підприємницьких структур
відображає економічна категорія прибуток. В сучасних умовах не слід
віддавати перевагу одному поясненню прибутку, а слід розглядати різні
ситуації походження прибутку, які взаємно не виключають, а доповнюють одна
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одну. Розвиток ринкових відносин в економіці України потребує нових підходів
до управління формуванням і розподілом прибутку. Тому й саме визначення
прибутку зазнає певних змін.
Отже, прибуток – це позитивна форма фінансових результатів, яка є
рушійною силою, метою підприємницької діяльності та показником її
ефективності а, на його формування впливають процеси, що відбуваються в
державі у сфері виробництва та розподілу і перерозподілу валового
внутрішнього продукту та національного доходу. Прибуток є узагальнюючим
показником господарської діяльності підприємства і характеризує економічну
ефективність господарювання [3].
Прибуток від реалізації товарів, робіт, послуг обчислювався як різниця між
виручкою від реалізації і повною собівартістю продукції. В основі такого
підходу до фінансового результату була теорія додаткової вартості К. Маркса.
При цьому і трактування предмета бухгалтерського обліку пов'язувалося із
процесами господарської діяльності як складовими процесу розширеного
відтворення. На мою думку, таке розуміння фінансового результату, а також
предмета бухгалтерського обліку забезпечувало розроблення досить жорсткої
системи контролю за використанням і збереженням державної власності, яка,
зауважимо, добре виконувала свої функції [2].
Величина прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні
після сплати податків не повинна знижувати його зацікавленості в зростанні
обсягів виробництва та покращення результатів виробничо-господарської і
фінансової діяльності. Визначення напрямків витрачання прибутку, що
залишається

у

розпорядженні

підприємства,

структури

статей

його

використання знаходиться в компетенції підприємства.
Для підвищення ефективності роботи підприємств необхідно виконати
таку умову виробництва, яка пов’язана з його розширеним відтворенням. А
саме – збільшення власних фінансових ресурсів, які вкладаються в запаси
сировини, матеріалів, перехідні запаси незавершеного виробництва, готової
продукції, товарів, тобто збільшення фонду власних оборотних коштів [1].
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При дослідженні категорії прибутку необхідно зважати на те, що інтереси
соціально-економічних партнерів розбіжні як щодо системи показників, так і,
що особливо важливо, щодо методики їх обчислення. Тому узгодження даних
інтересів по відношенню до визначення фінансових результатів та розподілу
прибутку повинне бути забезпечене науково обґрунтованими методами
ідентифікації соціально-економічних партнерів, їхніх внесків в отримання
прибутку та часток, що ними отримуються. Модифікація сутності прибутку,
зумовлена інституційними змінами, потребує розгляду значення даної категорії
у контексті суспільного договору та теорії агентських відносин.
Виходячи з вищевказаного виникає необхідність у теоретичному та
методичному обґрунтуванні положень та розробці практичних рекомендацій з
удосконалення методики обліку формування фінансових результатів та
розподілу прибутку та визначення аспектів їх організації на підприємствах, що
передбачає вирішення наступних завдань: узагальнити та систематизувати
теоретичні та методичні основи обліку фінансових результатів; уточнити
поняття

«прибуток»;

розглянути

та

удосконалити

загальноекономічну

класифікацію фінансових результатів та прибутку; дослідити та удосконалити
організацію та методологію обліку фінансових результатів та розподілу
прибутку на окремих підприємствах.
Впровадження
дозволить

у

покращити

практичну

діяльність

обліково-аналітичне

вищенаведених

пропозицій

забезпечення

управління

формуванням фінансових результатів діяльності та використанням прибутку
підприємства.
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Визначено

місце

бюджетування

в

системі

управління

витратами

підприємства. Охарактеризовано процес впровадження бюджетування та
проведення

контролю

за

виконанням

бюджетів.

Наведено

методику

відображення відхилень від бюджетів у системі обліку.
Ключові

слова:

бюджетування,

управління

витратами,

центри

відповідальності, аналіз відхилень, контроль.
На сьогоднішній день підприємства опинилися в такій ситуації, яка
змушує їх до впровадження вдосконалених методик розробки прогнозів та
планів.

Враховуючи

динаміку

ринкових

процесів, суттєво

знижується

ефективність розроблених бізнес-планів, які не містять в собі гнучкого
механізму реагування на постійні зміни середовища. З метою підвищення
конкурентоспроможності діяльності, виникає потреба у жорсткому контролі за
збалансованістю використання усіх ресурсів підприємства, що сприяє
виявленню резервів економії ресурсів і збільшення доходів, а також оптимізації
руху

грошових

коштів.

На

сучасному

етапі

актуальним

питанням

постаєвпровадження бюджетування доходів та витрат підприємства, з метою
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створення цілісної та результативної системи управління, на основі якої
можна здійснювати

оцінку роботи структурних підрозділів підприємства,

оперативно виявляти перевитрати та шляхи їхзменшення.
Серед вітчизняних вчених, які досліджували питання бюджетування на
підприємствах,

можна

виділити

праці

Білик

М.

Д.,

Ларка

А.

В.,

Денисенко М. П., Кузьміна О. Є., Ткаченко А. М., Савчука В. П., Бойко Л. М.,
Рясних Є. Г., Лукьяненко З. В. та інших. Тим не менш, враховуючи розвиток
підприємств та економічний стан країни, дане питання потребує подальшого
вивчення.
Метою статті є обґрунтування теоретичних і методичних положень і
розробка

рекомендацій

з

удосконалення

облікового

забезпечення

бюджетування витрат для прийняття управлінських рішень.
Відхід

від

традиційного

(витратного)

фінансового

планування

до

планування бюджетів, що ґрунтуються на результатах, є принциповим
питанням зміни суспільного сектору. Одним із найбільш ефективних методів
фінансового

планування,

які

передбачають

складання

детального,

скоординованого за всіма підрозділами плану роботи, організації в цілому і
контролю його виконання, є бюджетування. Бюджетування є дієвим
інструментом управління підприємством, проте в Україні останніми роками
спостерігається його недооцінка, яка значною мірою зумовлена неправильними
підходами до його побудови, що проявилися за умов адміністративної системи
господарювання та скомпрометували саму ідею планування. Бюджетування
базується

на

принципах

комплексного

поєднання

планування,

обліку,

контролю, аналізу та регулювання діяльності підприємства (установи),
фінансових результатів і фінансового стану його структурних одиниць;
координації відповідних бюджетів, їх консолідації та орієнтації на досягнення
загальних фінансових цілей на кожному рівні управління [1, с. 423].
Зокрема, бюджетування доцільно використовувати:
- за необхідності пошуку шляхів зниження й побудови раціональної
структури

витрат,

зниження

питомих

продукції;
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витрат

продукції,

за

групами

-

при структуризації доходів і витрат суб'єктів господарювання й

визначення прибутковості напрямків бізнесу, товарних груп, структурних
підрозділів і т.п.;
-

при реструктуризації компанії;

-

при виникненні важко контрольованих витрат і якщо рух грошових

коштів поступово відхиляється від установленого порядку [2, с.38].
Технологія бюджетування є ефективним механізмомпідвищення рівня
продуктивності управління витратами підприємства. Управління витратами
можна розглядати як складову загальної системи управління підприємством,
органічно пов’язану з іншими сферами діяльності підприємства, зокрема з
управлінням прибутком, процесами формування й використання капіталу,
активів, управлінням інноваційною та інвестиційною діяльністю підприємства,
його ризиками, використанням виробничих потужностей [3, с.176].
З практичноїточки зору широкого розповсюдження набуває бюджетування
витрат підприємства за центрами відповідальності як інструмент управління
витратами, що передбачає відображення, накопичення та забезпечення потоку
вхідної та вихідної інформації з центрів її формування та відповідальності для
потреб суб’єктів управління.
Бюджетування за центрами відповідальності є дієвим механізмом
формування ефективної системи управління витратами, що і визначає значне
поширення

його

використання.

Зокрема,

бюджетування

за

центрами

відповідальності дозволяє приймати ефективні та обґрунтовані рішення,
зважаючи на те, що керівники центрів більш обізнані у визначеній сфері
діяльності та досить часто краще розуміють проблему та шляхи її вирішення. Із
використанням даноїметодики витрати плануються на основі чітко визначених
завдань, які стоять перед кожним керівником центру відповідальності. Крім
того, бюджетування дає можливість отримувати інформацію про величину та
причини відхилень (позитивних, негативних) від планових витрат та
оперативно управляти та контролювати витрати підприємства. На основі даної
технології проводиться аналіз ефективності діяльності структурних підрозділів
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та розробляється концепція стратегічного управління витратами на основі
об’єктивної й обґрунтованої інформації про їх виникнення, що надходить від
усіх керівників центрів відповідальності.
Для досягнення позитивного ефекту від впровадження бюджетування у
розрізі

управління

витратами,

слід

приділяти

значну

увагу

процесу

бюджетування операційних витрат. Це стосується у першу чергу, збору,
обробки та передаванню інформації про витрати. Головною метою на даному
етапі

має

бути

максимальне

зниження

рівня

викривлення

даних,

необґрунтованого укрупнення чи применшення планових витрат, що негативно
відобразиться у продовженні процесу бюджетування та на ефективності
прийнятих управлінських рішень.
Впровадження бюджетування на підприємстві створить наступні переваги
у системі управління витратами: ефективність управління та оперативність
здійснення контролю завдяки об’єднанню в єдинійметодиці планових і
фактичних показників діяльності; можливість формалізації всіх етапів
контролю за витратами, що дозволяє визначитирезультативні показники в
автоматизованому режимі і оперативно формувати аналітичні звіти для
проведення

аналізу

витрат;

інтенсивне

залучення

керівників

центрів

відповідальності до процесу управління витратами та контролю за виконанням
планів,

на

основі

чіткого

розподілу

відповідальності

за

прийняття

управлінських рішень.
Однією з умов забезпечення ефективності формування бюджетів є
регламентація процесу бюджетування, що сприятиме його чіткості та
зрозумілості для кожного учасника цього процесу. Процес бюджетування,
зазвичай, потребує залучення даних з інших структурних підрозділів
підприємства. Тому доцільною є розробка бюджетного календаря на
підприємстві, в якому визначаються процедури та терміни їх виконання для
формування бюджетів. Бюджетний календар може складатись на термін від
кількох місяців до одного року, залежно від обсягу діяльності підприємства та
методики складання бюджетів. Загалом, складання бюджетного календаря є
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необхідним для координації діяльності бюджетного відділу (особи, що
відповідає за розробку бюджетів).
Слід зауважити, що бюджетування включає вибір видів і структури
бюджету. Консолідований (зведений) бюджет складається з інтегрованих
індивідуальних бюджетів, що характеризують прогнозовані обсяги продажу,
витрат,

інших

фінансових

операцій

у

наступному

періоді.

Зведений

(консолідований) бюджет поділяється на дві частини:
− операційний бюджет (operating budget);
− фінансовий бюджет (financial budget), що відображено на рисунку 1.
Бюджет продажу

Бюджет
витрат на
збут

Бюджет
виробництва

Прогноз
собівартості
реалізованої
продукції

Бюджет
інвестицій

Бюджет
використанн
я матеріалів
Бюджет
грошових
коштів

Бюджет
витрат праці

Бюджет
загальновиро
бничих
витрат
Прогноз
фінансових
результатів

Бюджет адміністративних витрат

Операційний бюджет

Прогнозний
бухгалтерський
баланс

Фінансовий
бюджет

Рис. 1. Структура зведеного бюджету підприємства [4, с.144]
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Практика управління витратами в межах системи бюджетування на
вітчизняних підприємствах свідчить про те, що на етапі впровадження
пілотного проекту цієї системи особливу увагу необхідно звернути на
ефективність контролю операційних витрат. В ході здійснення діяльності
виникають відхилення від запланованого рівня. При чому відхилення можуть
бути як позитивними, так і негативними. Причинами відхилень можуть бути
помилки та прорахунки в процесі складання бюджету, або ж певні зовнішні та
внутрішні чинники, що зумовлюють зміну діяльності підприємства (наприклад,
зміна попиту, коливання цін, податкове навантаження тощо).
У разі наявності значних відхилень варто проаналізувати зміни фактичних
показників і або ж переглянути та скоригувати бюджет, або ж внести корективи
у дії підприємства для досягнення запланованих показників.При аналізі
відхилень зведений бюджет вважається статичним, тобто постійним, так як він
сформований лише для певного рівня майбутньої діяльності. Тому для
забезпечення ефективного контролю виконання бюджетів складають гнучкий
бюджет, тобто бюджет який враховує можливі варіанти змін обсягу діяльності
підприємства в межах релевантного діапазону [5, c. 257]. Даний вид бюджет
формують на основі бюджетних витрат і доходів для фактичного обсягу
діяльності або для кількох релевантних рівнів передбачуваної діяльності.
Використання гнучкого бюджету дає можливість розділити загальне відхилення
отриманих результатів на відхилення за рахунок витрат і ціни та відхилення за
рахунок обсягу продажу. При чому перший вид відхилення показує
ефективність діяльності підприємства, а другий – його результативність
[6, c. 228].
Визначенні відхилення від бюджетів мають бути раціонально відображенні
в системі обліку. Враховуючи особливості національної системи обліку та
можливості комп’ютеризації, найбільш прийнятним є інтегрований варіант
ведення обліку відхилень. Використання інтегрованої форми облікувідхилень
від бюджетних показників не порушує цілісності обліку, забезпечуючи
узгодженість даних управлінського та фінансового обліку, більше того
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визначена форма є досить гнучкою та легко модифікується. Одночасно, слід
відмітити, що проведення контролю за інтегрованої схеми обліку відхилень є
доволі трудомістким процесом, який можливий лише по закінченню певного
періоду та після обробки первинних документів.
За інтегрованої форми обліку для формування звіту про виконання
бюджету фактичні дані отримуються з рахунків фінансового обліку, а
відхилення виявляються не системно, шляхом порівняння фактичних та
бюджетних показників. При організації обліку за даним варіантом необхідно
виділяти для кожного центру відповідальності та відповідного бюджету
синтетичні та аналітичні рахунки.Враховуючи недоліки інтегрованої схеми
відображення відхилень в обліку, зокрема, позасистемність, трудомісткість,
відсутність пояснення обліку відхилень, зібраних на відповідному рахунку,
вартою уваги є думка Н.А. Єрмакової [7, с. 115], яка пропонує ввести до Плану
рахунків нові синтетичні рахунки управлінського обліку: «Відхилення за
бюджетами витрат» – несальдовий, регулюючий, за кредитом обліковується
загальна сума витрат центру відповідальності, за дебетом – фактичні витрати
центру відповідальності; «Відхилення за бюджетами продаж» – регулюючий. За
дебетом обліковується виручка від продажу за бюджетом, за кредитом –
фактична виручка від продаж з врахування податків; «Відхилення за податками
з виручки» – регулюючий. За дебетом обліковується сума податку з виручки
згідно бюджету, по кредитом – сума податків з фактичної виручки. Єрмакова
Н.А. наводить ряд переваг зазначеного методу, але слід відзначити його
недоліки. Таким зокрема є те, що отримання інформації про виконання
бюджету в розрізі елементів або статей бюджету центрів відповідальності
системним методом неможливо, до того ж ускладнюються записи при виділенні
ПДВ та інших податків з доходу.
Враховуючи

поза

системність

контролю

запропоновано

схему

відображення відхилень від бюджетних показників в управлінському обліку,
яка дозволить оптимізувати процес контролю, на основі використання
додаткових рахунків обліку (рисінок 2).
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За цієї схеми фактичні витрати центра відповідальності за елементами
витрат збираються в дебеті рахунку центру та кредиті дзеркального рахунку.
Запропонований рахунок «Виконання бюджету» є транзитним. За потреби
підприємства можуть відкривати інші субрахунки, відповідно до специфіки їх
діяльності.

Д

Рахунки центрів
витрат

К

Д

Виконання
бюджету

К

К

Фактичні доходи

Фактичні витрати

Д

Д

Рахунки центрів
доходів

Відхилення за
центрами
відповідальності

Бюджетні
показники

К

Фактичні
показники

Рис. 2. Схема управлінського обліку відхилень від бюджетних витрат
за інтегрованої схеми обліку
Таким чином, бюджетування є найважливішим елементом системи
управління підприємством, який включає технологію планування, обліку,
контролю і аналізу фінансових, інформаційних і матеріальних потоків, а також
отримуваних результатів.Удосконалення системи управління витратами на
засадах бюджетування дозволяє розробити оптимальну концепцію ведення
бізнесу для підприємства, довести плани до відома виконавців завдяки
узгодженню бюджетів за центрами відповідальності, значно спростити
процедуру контролю за рівнем витрат підприємства та, як наслідок, на новому
якісному рівні організувати рух фінансових потоків підприємства. При цьому
бюджетування витрат підприємства служить інструментом для оперативної
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оцінки

діяльності

підприємства

і

являє

собою

не

просто

кількісне

обґрунтування плану, а й механізм управління, який дозволяє координувати
роботу співробітників усіх підрозділів підприємства для досягнення спільної
мети. Тільки правильно організований процес фінансового планування і
управління бюджетом дозволяє підприємству розробити стратегію і тактику
розвитку.
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БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЯК ВАГОМИЙ
ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛІНГУ
Визначено основне призначення бюджетування інвестиційних проектів в
стратегічному управлінні компанією. Охарактеризовано основні складові
бюджету капітальних вкладень та чинники, що впливають на процес його
формування. Розкрито етапи проведення аналізу інвестиційних проектів.
Ключові слова: контролінг, капіталовкладення, бюджетування, грошові
потоки, інвестиційні проекти, аналіз.
За умови зростання конкуренції та посилення кризових явищ в економіці
Українивиникає необхідність використання суб’єктами господарювання нових
методів управління, що будуть сприяти

посиленню конкурентних позицій

бізнесу. При цьому особливе місце посідає планування діяльностівітчизняного
підприємства, а саме інвестиційних проектів, що дає можливість своєчасно
виявити слабкі місця та забезпечити адаптацію підприємства до зовнішніх змін.
Бюджетування капіталовкладень є робочим інструментом контролінгу, що
включає в себе всі сторони діяльності підприємства. Однак, на жаль, сьогодні
досить незначна кількість керівників використовують даний метод на
підприємстві.

Спостерігається

повна

відсутність

взаємозв’язку

цілей

довгострокового, середньо- і короткострокового періодів або часткове їх
відображення у деяких бізнес-планах. Важливість впровадження процесу
бюджетування на підприємстві зумовлює актуальність дослідження технології
планування інвестиційних проектів.
На сучасному етапі методиці бюджетування приділенаувага багатьох
авторів, як практиків, так і теоретиків фінансового менеджменту. Данатема
знаходить своє відбиття в працях як іноземних, так і та українських авторів,
зокрема: Дж. Бримсон, Дж. Антос, Н. П. Кондраков, М. А. Іванова,
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М. М. Алексєєва, А. М. Бортнік,Н. П. Кондраков, І. А. Старожукова та ін. Але,
враховуючи швидкі зміни ринкового середовища, визначення методики
складання бюджетів інвестиційних проектів потребує подальшого дослідження.
Метою статті є дослідження процесу планування капіталовкладень на
підприємстві, визначення теоретичних основ проведення аналізу та оцінки
ефективності інвестиційних проектів.
Контролінг охоплює весь процес управління, від стратегічного рівня
(стратегічний контролінг) до оперативного (оперативний контролінг) та аналізу
досягнення цілей підприємства. Для вирішення завдань кожного рівня
управління підприємство має використовувати специфічні інструменти та
методи, завдяки яким поставлена мета може бути досягнута з позитивним
результатом і в найкоротший термін [1, с.115].
Одним із інструментів стратегічного контролінгу є складання бюджетів
інвестиційних

проектів,

бюджетування

повинна

тобто
бути

капітальне

націлена

на

бюджетування.
підвищення

Система

керованості

й

адаптованості підприємства до змін на товарних і фінансових ринках;
забезпечення

оперативного

одержання

інформації

про

необхідність

коригування стратегії і тактики управління підприємством; створення умов для
підвищення порозуміння і довіри з представниками закордонних фірм.
Основним

призначенням

бюджетування

в

стратегічному

плані

є

управління активами компанії, ріст капіталізації, визначення інвестиційної
привабливості окремих напрямків господарської діяльності.Конкретно функції
бюджетування проявляються в системі показників (інколиїх групують у
систему

збалансованих

показників),

які

встановлюються

керівником

підприємства або компанії в якості цільових або контрольних (рисунок 1). Ізцієї
причини системи бюджетування навіть в однакових компаніях будуть різними.
Розбіжності у цілях і стратегіях проявляються в різних фінансових показниках,
що обираються у якості цільових (контрольних). Далі формати бюджетів
повинні

відповідати

заданим

контрольним

показникам.

Головне

в

бюджетуванні – створитисистему координат для бізнесу, по якій було б видно,
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куди рухається компанія у цей час і які його перспективи на майбутнє, тобто
створити основу для вироблення й прийняття управлінських рішень у
фінансовій сфері.
Стратегія: Збільшення вартості компанії в 2 рази

Споживачі
Ріст продаж та
частки на ринку

Фінанси
Ріст чистих
продаж та
прибутковості
бізнесу

Бізнес-процеси
Зниження витрат
та підвищення
якості

Навчання
Підвищення
кваліфікації та
лояльності
співробітників

Рис.1. Конкретизація бюджетування у форматі збалансованих
показників [2, с.137]
Вкладаючи кошти в капіталовкладення, підприємство втрачає ліквідність
свогокапіталу та можливість оперативно змінювати свої рішення. Помилки
реальної оцінки вінвестиціях коштують дуже дорого. Вкладаючи в проект
більше, ніж потрібно, підприємство вилучає зі свого обігу грошові кошти та
необґрунтовано збільшує витрати.
Капітальні витрати потребують значних сум витрат, які у визначений час
підприємство змушене понести за рахунок залучення коштів на позиковому
ринку або зарахунок зменшення обігових коштів. Тому, починаючи розробку
проектів капіталовкладень на підприємстві, слід чітко бачити майбутні витрати.
Фінансові методи бюджетування капіталовкладень мають досить важливе
значення у плануванні капіталовкладень, оскільки від їх використання залежать
терміни окупності вкладеного капіталу і перспективи розвитку підприємства.
Бюджет капітальних інвестицій відображає планові витрати, вибір проектів
і джерел фінансування, спрямовує розвиток підприємства й ефективність його
діяльності.

Головним

завданням

при

складанні

фінансового

плану

капіталовкладень є забезпечення підприємства інвестиційними ресурсами для
покриття витрат, пов’язаних із будівництвом нових об’єктів, розширенням,
реконструкцією, технічним переобладнанням, модернізацією діючих основних
засобів виробничого призначення, а також придбання нових основних засобів.
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Як зазначає дослідник Самбурська Н. І., у процесі бюджетування
інвестиційного проекту варто врахувати[3, c.214]:
- відповідність інвестиційної пропозиції стратегічним цілям компанії;
- часовий фактор та вартість капіталу при розгляді проекту;
- співвідношення ризику та доходності проекту;
- співвідношення інвестиційних витрат та вигод (прибутку) за проектом;
- максимальну вигоду від інвестиційної пропозиції;
-

результати виконання робіт за проектом та співставлення їх із

початковими очікуваннями (у процесі моніторингу проекту);
- вплив проекту на фінансовий стан компанії;
- розрахунок можливого грошового потоку за весь життєвий цикл проекту
тощо.
Таким чином, капітальний бюджет показує, в якому обсязі і в які строки
слід вкладати грошові кошти для придбання або створення основних активів
підприємства. У бюджеті такі активи класифікують за видами, визначають
обсяги та джерела їх фінансування та наводять необхідні обґрунтування (у
вигляді інвестиційних розрахунків). Метою планування капітальних витрат є
забезпечення реалізації проекту у передбачених будівельними нормами та
правилами обсягах, строках та технології.
У великомасштабних проектах капіталовкладення можуть передбачатися
на ряд років, а їх результати проявляються у довгостроковій перспективі (у
вигляді притоку грошових коштів), що знаходить своє відображення у
капітальному бюджеті. Тому нерідко виникає необхідність у розробці прогнозу
стратегічного бюджету, що інтегрує елементи довгострокового планування
інвестицій та бюджетного контролю. Він корисний у періоди невизначеності та
нестабільності економічного середовища, що його оточує. У додатковому
бюджеті передбачають фінансування заходів, які не були включені в основний
бюджет.
Фінансовий менеджер інвестиційного проекту має складати бюджет
капітальних вкладень тільки після консультацій з інженерно-технічним
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персоналом даного підприємства. Не допускається придбання основних
активів, якщо вони не передбачені у капітальному бюджеті. Після детального
вивчення інформації фінансовий менеджер разом з проектним менеджером
складають та затверджують капітальний бюджет на наступний рік та
організують контроль за його виконанням.
Вихідною інформацією для складання капітального бюджету є:
- оперативний (календарний) план реалізації проекту;
- загальна стратегія та тактика фінансування інвестиційного проекту;
- кошторис витрат на виконання окремих видів будівельно-монтажних
робіт, розроблених у розрізі окремих функціональних блоків оперативного
плану;
- попередній графік грошового потоку, який складається на основі технікоексплуатаційного опису та бізнес-плану проекту;
- фінансовий стан ініціатора проекту у поточному періоді та прогноз на
майбутнє.
Оскільки

обсяг

та

структура

капітальних

вкладень

попередньо

обґрунтовується в технологічному описі проекту, то розрахунки цих витрат у
бюджеті на майбутній період (квартал, рік) зводяться до наступного:
1)

виділення із загальної маси капіталовкладень тої частки, яка

відноситься до поточного періоду, що розглядається;
2) уточнення обсягу капітальних витрат поточного періоду, виходячи з
вимог підрядника у зв’язку зі змінами у технології будівельно-монтажних
робіт;
3)

уточнення обсягу та структури капітальних вкладень у зв’язку з

змінами цін у поточному періоді на будівельні матеріали, обладнання,
транспортні послуги тощо;
4) уточнення початкового обсягу капіталовкладень з урахуванням
фінансового

резерву,

передбаченого

відшкодування непередбачених витрат.
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у

договорі

з

підрядчиком

на

Формування бюджету капіталовкладень, як і будь-якого іншого, включає
планування як дохідної частини проекту, так і витратної. Надходження коштів
при розробці капітального бюджету аналізується у розрізі окремих джерел:
власних, боргових та залучених. Процес розробки доходного розділу бюджету
має включати наступні процедури:
- уточнення обсягу надходження коштів, який має відповідати сумарним
капітальним вкладенням;
-

уточнення джерел надходження коштів за структурою (внутрішні та

зовнішні);
- забезпечення відповідності за часом потоку інвестиційних ресурсів з
потоками капітальних витрат.
Важливим питанням упорядкування бюджету капітальних вкладень за
проектом є оцінювання грошових потоків. У процесі здійснення проекту
формуються два зустрічні грошові потоки. Перший – інвестиції, що можуть
бути розподілені на кілька років. Другий – чистігрошові потоки, зумовлені
приростом коштів, які надходитимуть з певного року в процесі здійснення
проекту до його завершення.
На думку вітчизняних вчених, відзначається велика складність оцінювання
витрат, потрібних для інвестиційного проекту, і щорічних чистих сум
надходжень за здійснюваним проектом [4, c. 305]. Ця складність пояснюється
безліччю змінних показників і кількості учасників реалізації проекту.
Необхідними є прогнози цін на нову продукцію, їхньої еластичності, реакції
конкурентів, тенденцій у поведінці покупців тощо.
При складанні бюджетів капітальних вкладень основне місце посідає
аналіз капіталовкладень, а саме витратної частини бюджетів. Розглянемо три
стадії аналізу капіталовкладень:
- аналіз інформації для розробки рішень;
- оцінка варіантів;
- аналіз проекту [5, c.211].
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1. Аналіз інформації для розробки рішень. Прийняття рішень завжди
ускладнюється у зв’язку зі збільшенням рівня невизначеності. Більшість
проектів капіталовкладеньвключають велику кількість змінних і можливих
результатів визначення потреб дооборотного капіталу. Необхідно знати існуючі
ринки, щоб мати можливість прогнозуватинадходження від проекту, оцінювати
вплив конкурентного середовища проекту івизначити життєвий цикл проекту.
2. Оцінка варіантів. Другою стадією планування капіталовкладень є
розглядможливих варіантів. У фінансовому менеджменті перегляд усіх
можливих варіантів приплануванні капіталовкладень називається оцінкою
варіантів. Варіанти можуть мати різніформи, методи тощо. Такі варіанти дають
нам більше можливостей для створення вартостів капітальному проекті.
Останній можна розглядати, як певний набір можливих варіантів.
На сьогодні існує три основних джерела варіантів:
– часові характеристики: можливість затримки інвестицій у проект;
– характеристики відміни: можливість відмінити проект або вийти з нього
при несприятливих умовах;
–

характеристики

росту:

можливість

проекту

забезпечувати

довгостроковий ефект,незважаючи на негативні результати. Наприклад, нова
науково-дослідна програма можегенерувати негативні грошові потоки, але це
може зумовити впровадження новогопродукту і збільшення частки ринку
підприємства.
Оцінка варіантів – це додаткова вартість, яку слід розпізнати у проекті,
оскількиіснують дуже гнучкі варіанти в подібних проектах. Ці гнучкі варіанти
допомагаютькерувати капітальними проектами, і тому нездатність оцінити
вартість варіантів можепризвести до недооцінки проектів.
3. Аналіз проекту. Найкращим захистом для підприємства є досконала
технікааналізу, яка ґрунтується на підготовлених даних, оскільки це дозволяє
переконатися,

щооцінка

проектів

капіталовкладень

проводиться

досить

ретельно. Це означає, що при оцінціслід приймати до уваги всі доступні
джерела інформації, а також, що всі керівникиповинні розуміти ті кількісні
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показники, які використовуються в аналізі, вміти їхінтерпретувати.При цьому
для аналіз проекту використовують ряд показників, зокрема, строк окупності,
аналіз з допомогою методу дисконтування грошових потоків (NPV).
Багато підприємств часто мають справу не з окремими проектами, а з
інвестиційним портфелем, який складається з декількох проектів. Відбір та
реалізація проектів з цього портфелю здійснюється також у рамках розробки
бюджету капітальних вкладень. Інвестиційні проекти, що входять до портфелю,
ранжують у капітальному бюджеті виходячи з стратегічної важливості для
підприємства та прибутків, що вони генерують. При плануванні капітальних
вкладень слід враховувати особливості галузі (сфери бізнесу) та характеру
діяльності підприємства. Контроль здійснюють шляхом порівняння бюджетних
та фактичних параметрів капіталовкладень.Більша частина проектів за
капітальними вкладеннями ініціюється технічними спеціалістами, і тому має
затверджуватися вищим керівництвом компанії.
Таким чином, підсумовуючи вищевказане,для зміцнення та розширення
конкурентної

позиції

підприємству

варто

реалізовувати

інвестиційний

потенціал та вкладати кошти у різноманітні інвестиційні проекти. У такому
випадку важливим є складання бюджетів капітальних вкладень. Бюджетування
капітальних вкладень визначає напрям діяльності підприємства на багато років.
Рішення щодо капітального бюджетування є основними під час розгляду
довгострокової перспективи прибутковості компанії, що в кінцевому підсумку
визначає її економічне зростання.
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УДК 331.2:657(045)
О.І. Шірпал
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ЗА П(С)БО 26 ТА М(С)БО
19:ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
У статті розглядаються складові виплат працівникам відповідно до МСФЗ
(IAS) 19 та ПСБО 26 "Виплати працівникам", а також здійснено порівняння
основних характерних рис вітчизняного та міжнародного стандартів з
виплат працівникам.
Ключові слова: оплата праці, заробітна плата міжнародні стандарти,
національні стандарти, виплати працівникам, витрати.
Вступ. В сучaсних умовaх розвитку України міжнародні економічні
відносини та уніфікація економічного простору між державами набувають все
більшого значення.
Оскільки вітчизняні суб’єкти господарювання прагнуть до міжнародної
співпраці та, залучення іноземних інвестицій, a також стандартизації
виробництва відповідно до міжнародного рівня, інформаційне забезпечення
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також має бути налаштоване відповідно до загальноприйнятих міжнародних
стандартів, що забезпечить зрозумілість, порівнянність і прозорість усіх
фінансових показників діяльності підприємств. Найважливіше значення в
процесі забезпечення інформацією як управлінського персоналу, так і
закордонних інвесторів відіграє бухгалтерський облік. Адже саме завдяки
показникам облікової інформації може бути проаналізований стан активів,
зобов’язань та власного капіталу підприємства, a також динаміка доходів і
витрат підприємства за певний звітний період.
Виплати працівникам є однією з суттєвих складових сукупних витрат
будь-якого підприємства та одним із складних об’єктів бухгалтерського обліку,
які включають в себе досить значний перелік виплат, кожен з яких має свої
особливості відображення як у бухгалтерському обліку, так і у зовнішній
звітності підприємства. Рівень виплат працівникам та їх структура мають також
велике соціальне значення і впливають не лише на поточні, a й майбутні
показники діяльності підприємства. У зв’язку з цим питання розуміння суті
виплат працівникам, їх структури та обліку є актуальними і важливими для
обґрунтування їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку, у
фінансовій звітності та звітності з корпоративної соціальної відповідальності.
На даний час багато вітчизняних вчених у своїх наукових дослідженнях
визначали як загальні тенденції переходу національного обліку до міжнародних
стандартів, так і окремі теоретичні, методичні та організаційні питання обліку
оплати праці відповідно до МСФЗ, це зокрема:А. Шевченко, Н.В. Овсюк та
Ярмолюк О. Ф., Оляднічук Н.В., Лєско І.О., Орлов І.В., Цятковська О. В.,
Оляднічук Н.В . [1].
Виклад основного матеріалу. Питання відображення в обліку та звітності
виплат працівникам регулюються Міжнародним стандартом бухгалтерського
обліку 19 “Виплати працівникам”. В нашому законодавстві України питання
обліку та звітності за виплатами працівникам регулюються Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам”[2]. При обліку
виплат працівникам, також необхідно враховувати вимоги П(с)БО 10
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“Дебіторська заборгованість”, П(с)БО 11 “Зобов’язання” , П(с)БО 16 “Витрати”,
П(с)БО 34 “Платіж на основі акції” .
Слід зазначити, що визначення поняття “виплати працівникам” наведене
лише в МСБО 19. Згідно з цим стандартом виплати працівникам – це всі форми
компенсації, що їх надає суб’єкт господарювання в обмін на послуги, надані
працівниками. В нормативних документах України, у тому числі з питань
бухгалтерського

обліку,

визначення

поняття

“виплати

працівникам”

відсутнє[3].
Порівняльна характеристика П(С)БО 26 “Виплати працівникам” та МСФЗ
(IAS) 19 “Виплати працівникам”, наведені у (таблиця 1).
Таблиця 1.
Порівняльна характеристика П(С)БО 26 і МСФЗ (IAS)19
Критерії
Мета

Сфера
застосування

Кількість
підпунктів
Склад
виплат
працівникам

МСФЗ (IAS) 19
П(С)БО 26
Відмінності
Визначення
визначає методологічні
МСФЗ (IAS) 19 не дає
бухгалтерського
засади формування в
повного
розкриття
обліку та розкриття бухгалтерському обліку
інформації
про
інформації
про інформації про виплати (у
виплати працівникам у
виплати працівникам грошовій і не грошовій
примітках
до
формах) за роботи, виконані фінансової звітності
працівниками, та її розкриття
у фінансовій звітності
Застосовується
Застосовується
у зв’язку з прийняттям
роботодавцем
для роботодавцями
– в Україні П(С)БО 34
обліку всіх виплат підприємствами,
“Платіж на основі
працівникам,
за організаціями,
іншими акцій”,
доцільно
винятком тих, до яких юридичними
особами внести поправки в
застосовується МСФЗ незалежно
від
форм П(С)БО 26 щодо його
(IAS) 2 “Платіж на власності (крім бюджетних дії на виплати на
основі акцій”
установ)
основі
часток
у
капіталі
161
34
у П(С)БО інформація
представлена в більш
стислому вигляді
Короткостро
ові Поточні виплати, виплати у П(С)БО виділені
виплати працівникам, при звільненні, виплати по зобов’язання
по
виплати по закінченні закінченню
трудової виплатам
трудової діяльності, діяльності,
виплати інструментами
інші
довгострокові інструментами
власного власного капіталу, які
виплати працівникам, капіталу підприємства, інші визначаються
виплати
при довгострокові
виплати відповідно до П(С)БО
звільненні
працівникам
13
“Фінансові
інструменти”
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З таблиці 1 видно, що за змістом МСФЗ (IAS) 19 “Виплати працівникам”
та П(С)БО 26 “Виплати працівникам” хоча і не суттєво, проте дещо
відрізняються. Це зумовлено національними особливостями та багатьма
спробами наблизити норми МСФЗ (IFRS;IAS) до вітчизняного законодавства.
Відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку і фінансової звітності необхідним є використання терміну “виплати
працівникам”.
Виплати працівникам включають виплати, які надаються або працівникам,
або їхнім утриманцям, та можуть бути надані у формі грошових виплат
безпосередньо працівникам, їхнім дружинам/чоловікам, дітям чи іншим
утриманцям або іншим особам, наприклад, страховим компаніям.
МСФЗ (IAS)19 поділяє виплати працівникам на чотири категорії:
1) короткострокові виплати;
2) виплати по закінченні трудової діяльності;
3) інші довгострокові виплати працівникам;
4) виплати при звільненні.
Для визначення поняття “виплати працівникам”, розглянемо структуру
таких виплат згідно з міжнародними

на національними

стандартами

бухгалтерського обліку(таблиця 2).
Таблиця 2
Структура виплат працівникам за МСБО 19 та П(с)БО 26
За МСБО 19
1. Короткострокові виплати працівникам, такі як
вказані далі, якщо очікується, що вони будуть
повністю сплачені у повному обсязі протягом
дванадцяти місяців після закінчення річного
звітного періоду, у якому працівники надавали
відповідні послуги:
1.1. заробітна плата;

1.2. внески на соціальне забезпечення;
1.3. оплачені щорічні відпустки;
1.4. оплачена тимчасова непрацездатність;
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За П(с)БО 26
1. Поточні виплати працівникам —
виплати,що підлягають сплаті протягом
дванадцяти місяців по закінченні
періоду, у якому працівники виконують
відповідну роботу:
1.1. заробітна плата за окладами та
тарифами
1.2. інші нарахування з оплати праці;
1.3. виплати за невідпрацьований час:
1.3.1. щорічні відпустки
1.3.2.
інший
оплачуваний
невідпрацьований час

Продовження табл. 2
За МСБО 19
1.5. участь у прибутку та преміюванні

За П(с)БО 26
1.1.3. премії та інші заохочувальні
виплати
1.4. тощо

1.6. негрошові пільги теперішнім працівникам:
1.6.1. медичне обслуговування
1.6.2. надання житла;
1.6.3. надання автомобілів;
1.6.4. надання безкоштовних чи субсидованих
товарів або послуг.
2. Виплати по закінченні трудової діяльності:
2. Виплати по закінченні трудової
діяльності:
2.2. інші виплати по закінченні трудової діяльності:
2.2.1. страхування життя по закінченні трудової
діяльності;
2.2.2. медичне обслуговування по закінченні
трудової діяльності.
3. Інші довгострокові виплати працівникам:
3.
Інші
довгострокові
виплати
працівникам:
3.1. додаткові оплачувані періоди відсутності на 3.1. виплати інструментами власного
роботі:
капіталу;
3.1.1. довгострокові відпустки за вислугу років;
3.2. інші довгострокові виплати
працівникам.
3.1.2. оплачувані академічні відпустки;
3.2. виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати за
вислугу
років;
3.3. виплати за тривалою непрацездатністю
4. Виплати при звільненні
4. Виплати при звільненні
2.1. пенсії (наприклад, пенсії та разові виплати при Здійснюються за кожною програмою
виході
виплат по
на пенсію);
закінченні трудової діяльності

Перелік виплат працівникам, перелічених у МСБО 19 свідчить, що всі
вони є поточними та майбутніми доходами фізичної особи та/або членів його
сім’ї, які пов’язані з поточною та минулою працею фізичної особи на
конкретному

підприємстві

(установі,

організації)

та

виплачуються

безпосередньо підприємством або через третю особу.
Короткострокові виплати працівникам. Насамперед до них належить
заробітна плата, яка складається з основної заробітної плати, додаткової
заробітної плати (виплати за невідпрацьований час, участь у прибутку тощо),
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інших заохочувальних та компенсаційних виплат, склад яких визначено
Інструкцією зі статистики заробітної плати. При цьому слід враховувати, що
частина перелічених в Інструкції заохочувальних та компенсаційних виплат не
є об’єктом для нарахування єдиного внеску, a тому й не належить до фонду
оплати праці. Зокрема це: оплата за навчання в учбових закладах дітей
працівників підприємства; вартість путівок на лікування і відпочинок або суми
компенсацій, видані замість путівок; екскурсії і мандрівки; здешевлення
вартості харчування працівників як готівкою, так і за безготівковими
розрахунками в їдальнях, буфетах, профілакторіях; витрати на погашення
позик, виданих працівникам підприємств для поліпшення житлових умов,
включаючи кошти для погашення первинних внесків для вступу в житловий
кооператив та на індивідуальне будівництво, придбання садових будинків і
обзаведення домашнім господарством; витрати на благоустрій садівничих
товариств , будівництво гаражів. Такі виплати не є заробітною платою, a
іншимивитратами підприємства й їх можна об’єднати в одну групу — додаткові
блага.
Таким чином, в узагальненому вигляді поточні виплати працівникам
включають у себе заробітну плату та додаткові блага. Частина додаткових благ
передбачається

національним,

a

інша

–

підприємством

самостійно

(колективним договором, умовами контрактів, Положеннями про фонди
споживання тощо).
Згідно з МСБО 19 виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх
надає суб’єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівниками. У
визначенні йде мова про послуги надані у минулому (минулу працю). Проте це
не завжди так. Наприклад, одноразова допомога на самого працівника і на
кожного члена сім’ї, який переїжджає, пов’язана лише з майбутніми послугами
працівника підприємству. Тобто, може бути ситуація, коли така допомога
видана до надання послуг працівником підприємству, тобто за майбутню
працю. У цьому разі така допомога може вважатись виплатою працівникам
лише після укладення трудового договору (контракту). Тобто основною
ознакою такої допомоги є наявність укладеного трудового договору (чи іншого
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розпорядчого документа про прийняття на роботу). Така допомога не входить
до фонду заробітної плати, a є по суті додатковим благом. Аналогічна ситуація
виникає також в ряді випадків при працевлаштуванні випускників навчальних
закладів. Згідно з Конвенцією про захист заробітної плати Міжнародної
організації праці № 95 "заробітна плата" означає, незалежно від назви й методу
обчислення, будь-яку винагороду або заробіток, які можуть бути обчислені в
грошах, і встановлені угодою або національним законодавством, що їх
роботодавець повинен заплатити, на підставі письмового або усного договору
про наймання послуг, працівникові за працю, яку виконано, чи має бути
виконано, або за послуги, котрі надано, чи має бути надано”. Тобто, під
заробітною платою можуть розумітись також аванси та інші виплати за
майбутню працю, які є частиною короткострокових виплат працівникам[4].
Більшість короткострокових виплат працівникам виплачується у періоді їх
нарахування та/або у короткостроковій перспективі. Проте існує ряд
короткострокових виплат працівникам, які будуть сплачуватись їм у
майбутньому, але належать до поточних витрат підприємства. Так, у ряді країн
заробітна плата обліковується за методом нетто. Тобто, окремо нараховується
заробітна плата і окремо суми відрахувань на неї у соціальні фонди (згідно з
МСБО 19 належать до виплат працівникам), які окремо списуються на витратні
рахунки. У цьому разі виплати будуть здійснені у майбутньому. В Україні
нараховується заробітна плата брутто, a тому окремо у цьому випадку ця стаття
виплат працівникам відсутня . Проте вона може бути у разі, якщо підприємство
за свій рахунок здійснює додаткове перерахування пенсійних внесків за
працівника згідно з Законом чи внутрішніми правилами. [5].
Інші довгострокові виплати працівникам. До цих виплат входять виплати,
які належать до фонду заробітної плати (додаткові оплачувані періоди
відсутності на роботі; виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу
років) та не належать (виплати за тривалою непрацездатністю). Всі ці виплати
пов’язані з минулими послугами працівника підприємству іза ними також
необхідно

створювати

забезпечення

на

основі

бухгалтерського обліку документів та прогнозів.
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наявних

у

суб’єкта

Виплати при звільненні поділяють на 2 види: виплати, які підлягають
сплаті в результаті рішення суб’єкта господарювання звільнити працівника до
встановленої дати виходу напенсію; виплати, що підлягають сплаті в результаті
рішення працівника погодитися на добровільне звільнення в обмін на такі
виплати. Для таких виплат можуть створюватись поточні та/або довгострокові
забезпечення. Перелік та склад забезпечень підприємство здійснює самостійно,
виходячи з необхідності та доцільності.
Ряд виплат працівникам пов’язані з розміром заробітної плати (наприклад
оплата відпусток, пенсії) a ряд не пов’язані або мають опосередкований зв’язок
з розміром заробітної плати.
Висновки і пропозиції.
Таким чином, за результатами дослідження встановлено, що:
1) 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 з
законодавством та внутрішньою практикою в обмін на майбутні, поточні та
минулі послуги та у зв’язку з фактом поточних та минулих трудових відносин;
2) виплати працівникам є сукупністю об’єктів бухгалтерського обліку,
пов’язаних

з

їх

поточними

та

майбутніми

доходами,

які

отримує

(отримуватиме) працівник за рахунок підприємства безпосередньо або через
третю особу, a також зобов’язання підприємства з передачі працівнику
первинних та вторинних інструментів власного капіталу;
3)

“виплати

працівникам”

є

родовим

(категоріальним)

поняттям

бухгалтерського обліку,яке включає в себе видові поняття, визначення яких
наведено в міжнародних та національних стандартах бухгалтерського обліку,
які у свою чергу також включають в себе поняття наступного рівня;
4) економічні, правові та організаційні принципи обліку розрахунків за
виплатами працівникам, які перебувають у трудових відносинах з суб’єктом
бухгалтерського

обліку

України

регламентуються

значною

кількістю

законодавчих актів України, що вимагає врахування їх вимог при організації
обліку;
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5) для отримання достовірної інформації для управління та складання
внутрішньої

і

зовнішньої

(фінансової

та

з

корпоративної

соціальної

відповідальності) звітності за виплатами працівникам на кожному підприємстві
повинен бути розроблений і затверджений робочий план рахунків, у якому
передбачені субрахунки за видами виплат, термінами їх здійснення, видами
зобов’язань, за елементами витрат та джерелами;
6) подальші дослідження доцільно спрямувати на обґрунтування порядку
визнання різних виплат працівникам, їх оцінок, розробку форм внутрішньої
звітності для управління ними та проведення їх інвентаризації.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ В
СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

УДК 004: 658(045)
О.М. Бережна, Н.С. Дубова
здобувачі освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ-ІНСТРУМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ
ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Розглянуто етапи розвитку інформаційних технологій. Проаналізовано
важливість впливу інформаційно-технологічних рішень на господарський
процес. Розглянуто принципи для забезпечення ефективності інформаційної
системи виробничого процесу.
Ключові слова: управління, інформаційні системи, інформаційні технології,
бази даних, інформаційний менеджмент, автоматизована система управління,
документаційне забезпечення управління.
Ефективне

управління

як

складне

комплексне

завдання

потребує

оптимальної взаємодії різного роду ресурсів. Ураховуючи сучасні тенденції
розвитку економіки, інформаційні ресурси відіграють ключову роль в
діяльності

будь-якого

суб’єкта

ринкової

економіки,

забезпечуючи

автоматизацію бізнес-процесів підприємства та більш чітке і гнучке управління.
У свою чергу впровадження інформаційних технологій у процес управління
підприємством здатне забезпечити його конкурентоспроможність, а отже
здатність зайняти найбільш вигідну позицію в маркетинговому середовищі, що
постійно змінюється та формується під впливом різноманітних факторів.
Метою

статті

інформаційних
прийняття

є

дослідження

технологій для

ефективних

основних

оптимізації

управлінських
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напрямків

діяльності

рішень,

використання

підприємства

відображення

та

тенденцій

впровадження інформаційних технологій у виробничу діяльність сучасних
підприємств, існуючих проблеми.
Мета статті обумовила вирішення таких актуальних на сьогоднішній день
завдань:
- висвітлення основних етапів еволюції інформаційних систем управління
підприємством;
- визначення впровадження інформаційних технологій як основного
напрямку оптимізації діяльності підприємства;
- зазначення основних проблем впровадження інформаційних технологій.
Проблеми формування і використання інформаційних технологій в
управлінні підприємством розглянуто в працях як вітчизняних, так і зарубіжних
економістів, зокрема І.О. Белебехи, Ф.Ф. Бутинця, Р. Ван дер Віла, І.І. Каракоза,
А. Н. Кашаєва, Т.М. Ковальчук, М.С. Пушкаря, О.Х. Румак, П.Т. Саблука,
В.К. Савчука, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка та інших учених. Проте дослідження
розвитку

інформаційних

технологій

для

управління

підприємством

із

врахуванням нових концепцій в сучасних умовах стають все більш
актуальними.
На сучасному підприємстві комп’ютер перетворився на необхідний
інструмент повсякденної діяльності. З його допомогою здійснюється збирання,
накопичення та обробка даних. Разом з тим, як правило, у організацій
виникають складнощі з вибором інформаційної системи, нестача коштів на її
придбання, сумніви в надійності інвестицій в цю сферу, де обладнання швидко
застаріває, невпевненість у достатній віддачі від впровадження комп'ютерної
системи для покриття витрат на її створення. Сьогодні відомі такі проблеми
впровадження

інформаційних

технологій

(ІТ)

у

практиці

вітчизняних

підприємств:
1.

Безперервне

збільшення

обсягу

технологічних

пропозицій,

що

потребують великих інвестицій, і, відповідно, – посилення залежності від
зовнішніх послуг (наприклад постачальників програмного забезпечення)
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2. Зміна ролі ІТ у господарській діяльності багатьох підприємств; під час
виконання

внутрішньофірмових

процесів

функція

ІТ

перестала

бути

допоміжною, а перетворилась у важливу складову продукту чи виробничих
потужностей;
3. Зростання витрат у сфері ІТ [4].
Для того, щоб зрозуміти роль і значення інформаційних технологій як
засобу оптимізації діяльності підприємств, необхідно дати визначення і
простежити еволюцію розвитку інформаційних технологій.
Інформаційна технологія – це сукупність методів, виробничих і програмнотехнічних засобів, об’єднаних в технологічний ланцюжок, що забезпечує збір,
зберігання,

обробку,

вивід

і

поширення

інформації

для

зниження

трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів, підвищення
надійності та оперативності [3].
Методологічні корені сучасних систем управління підприємствами лежать
у далеких 50-х рр. минулого століття. Перший етап революції. До початку 60-х
рр. ХХ ст. експлуатувалися ЕОМ першого і другого поколінь. Основним
критерієм створення інформаційних технологій була економія машинних
ресурсів. Мета – максимальне завантаження устаткування [4]. Досягненням у
технології програмування стала розробка оптимізуючих трансляторів і
створення перших програм реального часу і пакетного режиму, що управляють.
Другий етап революції. До кінця 1970-х рр. випущені МІНІ-ЕОМ і ЕОМ
третього покоління на великих інтегральних схемах.
Основним критерієм створення інформаційних технологій стала економія
праці програміста. Мета – розробка інструментальних засобів програмування.
З’явилися операційні системи другого покоління, що працюють у трьох режимах: реального часу, розділення часу і в пакетному режимі. Першим етапом у
становленні сучасних систем управління ресурсами підприємства стало
створення відносно примітивної технології планування потреб в матеріалах.
Комплекс подібних розрахунків був об’єднаний терміном MRP (Material
Requirements Planning) [5].
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Плідним середовищем для розвитку технологій прогнозування в 1970-х рр.
став бізнес машинобудівників, яким доводилося вирішувати все складніші
виробничі завдання. MRP базувався на цих основних виробничих планах, при
складанні яких за вихідну точку береться очікуваний попит на готову
продукцію або інші виникаючі потреби в матеріалах. У ці ж роки почали
активно розвиватися системи автоматизованого проектування і технологічної
підготовки виробництва (CAD, CAM).
Третій етап революції. До початку 1990-х рр. був сконструйований персональний комп’ютер. Інформація стає ресурсом нарівні з матеріалами, енергією і
капіталом.
З’явилася нова економічна категорія – національні інформаційні ресурси.
Професійні знання експортуються за допомогою продажу наукомісткої продукції. У 1980-ті роки на зміну MRP прийшла концепція MRP II (Manufacturing
Resource Planning – планування виробничих ресурсів), яку прийнято вважати
методологічною основою ERP-систем [2]. Цей метод включав планування в
натуральних одиницях та у вартісному вираженні, а також елементи
моделювання виробничих ситуацій. До ключових функцій рішення можна
віднести

управління

виробництвом,

а

складами,

також

оцінку

постачанням,
результатів

продажами,
діяльності

попитом

і

(Performance

Measurement).
Четвертий етап революції. У 1990-ті рр. ХХ ст. розробляються
інформаційні технології для автоматизації знань. Мета – інформатизація
суспільства, яка дозволяє забезпечити вільний доступ кожному членові
суспільства до будь-яких джерел інформації, окрім законодавчо секретних.
Підприємства у кінці 1990-х рр. починають використовувати програмні
комплекси ERP-систем (Enterprise Resource Planning), які доповнюються
фінансовими функціями. Їх можна підрозділити на три категорії: фінансовий
облік, управлінський облік і фінансовий менеджмент.
Нові системи дозволяють складати звітність відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності, автоматизувати бухгалтерський документообіг
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і регулювати грошові потоки. Крім того, фінансові модулі ERP-систем
включають функції, що підтримують процес бюджетування (у тому числі
формування фінансового плану і контроль його виконання), а також функції
оперативного фінансового планування (ведення платіжного календаря). Хоча ці
програмні комплекси і називаються інформаційними системами, вони так і не
вийшли на рівень управління підприємством у цілому [2].
Вони продовжують залишатися допоміжними і за своєю значимістю не можуть розглядатися нарівні з основними засобами виробництва.
П’ятий етап революції: ХХI ст. У міру розвитку інтернет-технологій з’являється новий напрям діяльності – електронний бізнес, який дозволяє
підприємству взаємодіяти зі своїми контрагентами через інтернет. За
пропозицією «Gartner Group», концепція ERP-систем нового покоління на тлі
широкого застосування інтернет-технологій у практиці корпоративного
управління отримує назву ERP II (Enterprise Resource and Relationship Processing
– Управління ресурсами і зовнішніми стосунками підприємства). ERP II є
результатом розвитку методології і технології ERP у напрямі більш тісної
взаємодії підприємства з клієнтами і контрагентами. При цьому управлінська
інформація компанії не лише використовується для внутрішніх цілей, але також
служить для розвитку стосунків співпраці з іншими організаціями. Потреби
підприємств ростуть, і інформаційним системам вдається задовольняти їх не
більше ніж наполовину. Тому найбільш виправданим методом сьогодні
визнається створення мереж, через які підвищується ефективність взаємодії між
підрозділами підприємства. Проте, на думку фахівців, використання мережевих
ресурсів не є оптимальним рішенням автоматизації збалансованої системи
управління. У новій економічній реальності особливі надії покладаються на
PLM (Product Lifecycle Management). PLM (Product Lifecycle Management) – це
управління даними про продукт упродовж його життєвого циклу. Це
стратегічний

підхід

до

організації

управління

підприємством,

який

використовує набір сумісних рішень для підтримки загального представлення
інформації про продукт у процесі його створення, реалізації і експлуатації; у
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середовищі розширеного підприємства – починаючи від концепції створення
продукту і закінчуючи його утилізацією – при інтеграції людських ресурсів,
процесів і інформації.
Впровадження інформаційних технологій створює підґрунтя для розвитку
нової культури праці і одночасно призводить до стратегічної переорієнтації
підприємства.

Використання

інформаційних

комп’ютерних

систем

для

вирішення управлінських та підприємницьких завдань, стратегічного розвитку,
підвищення ефективності адміністративної діяльності, обліку і контролю,
планування й аналізу, реалізації у мережевому режимі різноманітних зв’язків
підприємств з їх партнерами, клієнтами, владними структурами призвело до
зростання інформаційних потреб, дало можливість не обмежувати інформаційні
потоки та інформаційні процеси межами окремого підприємства і зумовило
зростання інвестицій у комп’ютерні технології.
Процес впровадження і використання нових інформаційних технологій є
системною діяльністю, яка не повинна здійснюватися інтуїтивно. Для
організацій все більш актуальним стає уникнення необґрунтованих і
недостатньо продуманих інвестицій в інформаційні технології, оптимізація
витрат на них та їх перспективне планування. Залучення до процесу
впровадження інформаційних офісних систем кваліфікованих спеціалістів
допомагає уникнути багатьох проблем, зробити процес впровадження
інформаційних систем в організаціях ефективним, підвищити віддачу від
інформаційних технологій, організувати спільну роботу всіх причетних до
створення і впровадження інформаційної системи. Обговорення змісту
діяльності в галузі ІТ-менеджменту у фаховій літературі свідчить про визнання
виокремлення цього нового напряму, зокрема робляться спроби визначення
змісту діяльності IT- менеджера йдеться про те, що ІТ-менеджери – це не тільки
(і навіть не стільки) “технарі та програмісти”, а й управлінці, які відповідають
за підтримку бізнес-процесів підприємства за допомогою інформаційних
технологій і довготермінове планування інфраструктури корпоративної
інформаційної системи. ІТ-менеджери займають “...професійне положення на
644

ринку, якому у зарубіжній бізнес-практиці відповідає позиція chief information
officer (директор інформаційної служби)”[4]. Співвідносячи визначення
інформатизації, сутність якої дослідники визначають як систематичну
реорганізацію і вдосконалення, підвищення ефективності соціально значущої
діяльності на основі використання сучасної електронно-обчислювальної
техніки і інформаційних систем, із специфікою та основним змістом діяльності
менеджера (за П. Друкером, А. Чандлером, Т. Парсоном [5]) - активізація і
розвиток

наявних

ресурсів,

форм

їх

раціонального

використання,

інноваційність діяльності менеджера, орієнтація на постійний пошук нових,
більш ефективних способів організації діяльності, - можна бачити, що
інформатизація як процес оволодіння інформацією і знаннями за допомогою
створення автоматизованої інформаційної інфраструктури та інформаційна
система, як об’єкт управління при впровадженні і використанні, адекватні
завданням менеджменту. Відповідно, необхідна діяльність і освітня підготовка
менеджерів, як професійної групи, спеціалізованої з урахуванням специфічного
ресурсу

розвитку

суспільної

практики

–

інформаційного

ресурсу

і

інформаційної системи як засобу оптимізації використання інформаційних
ресурсів шляхом активізації процесів їх створення, пошуку, одержання і
розповсюдження. Менеджмент інформаційних офісних систем - це інтегрована
організаційна стратегія для управління тими складовими, які забезпечують
ефективне впровадження і функціонування комп’ютерних інформаційних
систем – інформаційні ресурси, фінанси, персонал, комп’ютерні технології,
відповідне програмне та апаратне забезпечення [2]. Для реалізації переваг, що
надаються новітніми комп’ютерними технологіями, необхідно забезпечити
зв’язок між комп‘ютерними системами, співробітниками та організаційною
структурою підприємства, для чого необхідний контроль з боку спеціаліста за
використанням і впровадженням комп’ютерних систем.
Впровадження нових інформаційних технологій в управлінську діяльність
має на меті не тільки автоматизацію рутинних методів опрацювання
інформації, але і організацію інформаційно - комунікативного процесу на
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якісно новому рівні. Комп’ютерна інформаційна система є поліструктурним
об’єктом

і

включає

взаємопов’язану

сукупність

комплексу

апаратно-

програмних засобів для збирання, передавання і опрацювання інформації,
відповідної інформаційної бази. Автоматизована система управління – “...це
людино-машинна система, у якій провідне місце належить людині. Саме
людина визначає зміст і характер діяльності автоматизованої системи
управління, перелік вирішуваних нею завдань, критерії їх результатів,
користується цими результатами і приймає кваліфіковані рішення”[7].
Автоматизована інформаційна система є об‘єктом управління з боку людини і
протягом свого існування проходить декілька фаз від задуму до розробки,
експлуатації і списання.
Перед впровадженням інформаційних систем у персоналу та керівництва
підприємства має існувати єдине розуміння ролі ІТ у розвитку даного бізнесу,
що досягається через зв’язок ІТ-стратегії зі стратегією бізнесу, починаючи з
розробки стратегії для основних бізнес-напрямків, далі оцінки відповідних
інвестиційних проектів, а вже після того до розробки ІТ-стратегії для їх
підтримки.
Трансформація

підприємства

перед

безпосередньою

експлуатацією

інформаційної системи полягає, у вдосконаленні його бізнес-процесів та
елементів управління, через [2]:
- визначення завдань (вимог) щодо бажаного рівня характеристик бізнеспроцесів та їх складових робіт, що будуть орієнтирами для оптимізації бізнеспроцесів;
- оптимізацію організаційної структури і організаційних механізмів ( лінії
підзвітності, інформаційні системи, механізми моніторингу і контролю,
посадові інструкції тощо);
- навчання персоналу, мотиваційні системи сприятимуть прагненню
персоналу привести індивідуальні потреби у відповідність із структурами,
системами та потребами підприємства;
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-

покращення

організаційної

культури

(регламентовані

стосунки),

складовими якої є цінності, ритуали, норми, джерела влади, прихильності,
неформальні стосунки, тощо.
Також підприємствам, що використовують інформаційні технології
потрібно керуватися принципами для забезпечення ефективності інформаційної
системи виробничого процесу:
- системності - між структурними елементами системи встановлені такі
зв’язки, які забезпечують її цілісність і взаємодію з іншими системами;
- відкритості – система створюється з урахуванням можливості поповнення
і оновлення її функцій без порушення порядку функціонування;
- сумісності – при створенні системи використовуються інформаційнотехнологічні інтерфейси, завдяки яким вона може взаємодіяти з іншими
системами; − стандартизації (уніфікації) - при створенні системи, по
можливості, використовуються типові, уніфіковані і стандартизовані рішення;
- ефективності - в результаті розробки системи забезпечується раціональне
співвідношення між витратами на створення системи і цільовими ефектами.
Варто підкреслити, що загальний процес організаційних змін на
підприємстві

є

першочерговим

щодо

встановлення

управлінської

інформаційної системи. В цілому процес удосконалення системи управління
підприємством з використанням інформаційних технологій має дві складові:
модернізація бізнес-моделі підприємства, його структури управління та
сформованих систем обліку і планування, з одного боку, та, з іншого,
впровадження управлінської інформаційної системи, що є заключним етапом
процесу вдосконалення. Оцінювати його значення щодо перспектив набуття
підприємством конкурентних переваг варто враховуючи у комплексі ефект від
обох вищезазначених складових.
Висновки. Таким чином можна впевнено говорити, що використання
інформаційних технологій в удосконаленні системи управління підприємством
включає багатовимірні оптимізаційні процеси, які спрямовані на підвищення
ефективності

бізнес-процесів,

управлінських
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рішень,

стратегічного

та

оперативного планування діяльності, й забезпечують гнучкість та адаптивність
системи управління до динамічних ринкових умов, що надає підприємствам
додаткові конкурентні переваги.
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Е.С. Бондар
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА З АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМИ І МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
У статті дано аналіз стану автоматизації управління фінансовими і
матеріальними

потоками

підприємства.
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Здійснено

огляд

технічних

і

програмних засобів, які можна використовувати для автоматизації управління
на різних рівнях, їхніх виробників і постачальників, а також фірм, які надають
послуги із розроблення та впровадження систем автоматизації управління.
Розглянуто схему взаємодії засобів автоматизації різних рівнів моделі
функціональної ієрархії управління виробничим підприємством.
Ключові

слова:

моделювання,

модель,

економіко-виробничі

системи,

управління, автоматизація управління, програмно-технічні комплекси.
Постановка проблеми. Стрімка динаміка сучасного життя породжує нові
проблеми,

активізує

методологічні

пошуки,

формує

нові

парадигми

дослідження економічних процесів. В їх численному переліку виокремлюється
проблема управління фінансовими і матеріальними потоками підприємств.
Незважаючи на відмінність цілей і задач, які ставлять перед собою виробничотехнологічні та управлінські системи, результативність функціонування кожної
з них визначається відсутністю кризових процесів і соціальної напруги,
зростанням виробництва, фінансовою стабільністю і т.п. Врешті-решт,
результативність діяльності залежить від уміння ефективно управляти
процесами, що відбуваються в економіці і соціальному середовищі.
Постановка завдання. В Україні значущість факторів автоматизації
особливо зростає і породжує специфічні проблеми, пов’язані з труднощами
управління економічними процесами, необхідністю моделювання діяльності.
Аналіз останніх досліджень. Нині існує безліч підходів до автоматизації
управління підприємством, які як товар можна придбати у формі набору
програмного забезпечення, так зване рішення «під ключ» (зокрема зарубіжні
програми). За іншого підходу можливий варіант придбання частин програмного
забезпечення та їх інтегрування. Можливий також варіант, за яким розробка
системи передається третій стороні з метою зниження витрат. Питання щодо
підходу до управління підприємством розглядалися у наукових публікаціях
вітчизняних і закордонних учених та спеціалістів з інформаційних технологій:
С. Иванько [1], С.В. Івахненков [2], К. Кастеллані [3], В.Д. Шквір [4],
І.О. Нетреба [5] ін. Але, не зважаючи на таку різноманітність вивчення і
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розробки підходів щодо автоматизації управління підприємством, недостатня
кількість теоретиків та практиків розглядають такий аспект як «економічна
доцільність проведення автоматизації».
Виклад основного матеріалу дослідження. Одну з провідних функцій в
управлінні підприємством виконує сучасний бухгалтер-аналітик, який не тільки
відповідає за ведення бухгалтерських рахунків, але й здійснює велику роботу
щодо планування, контролю, оцінки та аналізу господарської діяльності
підприємства щодо аудіювання та прийняття управлінських рішень. Для
удосконалення управління підприємством необхідно використовувати нові
методи і сучасні технічні засоби побудови різних інформаційних систем.
Насамперед необхідно провести корінну реконструкцію його технічної й
інформаційної бази на основі впровадження автоматизованої системи обліку,
контролю й аудиту.
Моделювання – це строго структурована методологія створення і
підтвердження фізичного, математичного або логічного зображення системи,
об’єкта, явища або процесу [7, с. 335].
Моделювання – це основний специфічний метод науки, що застосовується
для аналізу та синтезу систем управління, а також особливий пізнавальний
спосіб, коли суб’єкт дослідження замість безпосереднього досліджуваного
об’єкта пізнання обирає чи створює подібний до нього допоміжний об’єкт –
образ чи модель, досліджує його, а отримані нові знання переносить на об’єкторигінал. Завдяки активній ролі суб’єкта сам процес моделювання має творчий,
активний характер [3, с. 57]. Тобто, моделювання є потужним знаряддям
наукового

пізнання

і

вирішення

практичних

задач,

який

широко

використовується як в науці, так і в багатьох ланках економіко-виробничої
діяльності людини.
Модель – це спрощене відображення економічного явища чи об’єкта або
спрощений опис реальності. Її можна подати у вигляді рівняння, схеми,
графіка, діаграми тощо [3, с. 56]. Вітлінський В.В., в свою чергу ,під моделлю
розуміє об’єкт, що заміщує оригінал і відбиває найважливіші риси і властивості
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оригіналу для даного дослідження та його мети за обраної системи гіпотез [2,
с.44]. Моделі відображають певні проблеми і будуються за певними
припущеннями та полегшують розуміння реального світу [4, с. 4].
В умовах автоматизованої обробки інформації бухгалтерський облік і
бухгалтерська інформація використовуються набагато ширше, ніж при ручній
обробці даних. При цьому можна виділити три категорії користувачів
автоматизованої системи обліку: керівники, які несуть повну відповідальність
за

управління

підприємством,

користувачі

з

прямим

користувачі

з

непрямим

управління

фінансовим
фінансовим

структурними

інтересом
інтересом

підрозділами;

(інвестори,
(державна

кредитори);
податкова

адміністрація, фондові біржі, урядові організації, працівники підприємства,
покупці продукції, що випускається, тощо). Слід також відмітити, що
змінюється й цільове призначення бухгалтерського обліку. Функціонування на
якісно новому технічному рівні зменшує його значення як організаційної
частини інформаційної системи. Отже, бухгалтерський облік стає складовою
частиною системи управління підприємством. Проте процес зміни проходить
дуже повільно і відстає від темпів удосконалення технічного оснащення обліку.
У результаті, незважаючи на зростання обсягу облікової інформації, яке
викликане збільшенням її джерел і споживачів, та зростання матеріальних і
трудових витрат на ведення обліку, пов’язане із впровадженням ЕОМ,
споживча вартість бухгалтерської інформації залишається без змін. Одна з
основних причин такого стану справ полягає в тому, що відсутній новий, такий,
що відповідає сучасним вимогам теорії і практики управління, підхід до
бухгалтерського обліку та аудиту, а їхня роль в управлінні підприємством
усіляко применшується. Існуючі способи та форми одержання і надання
бухгалтерської інформації, загалом орієнтовані на використання її тільки
бухгалтерією підприємства. Існуюча форма подачі бухгалтерської інформації
виявилася

незручною

для

використання

керівниками

підприємств

в

управлінських цілях, оскільки, по-перше, ця інформація формується не з
виникненням потреби, а на чітко визначену дату, причому з періодичністю не
менше, ніж місяць. По-друге, ця інформація видавалася у формі звітів і4
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збиралася у спеціальних бухгалтерських реєстрах, з яких неспеціалісту дуже
важко було вибрати необхідні показники. Зараз усі три види господарського
обліку істотно змінюються; спостерігається їхнє взаємопроникнення і злиття.
Стиранню меж між ними також сприяють нові економічні умови і
використання

в

організації

для

їхнього

ведення

сучасних

засобів

обчислювальної техніки. Сучасна автоматизована система обліку, контролю та
аудиту будується на основі новітніх засобів обчислювальної техніки і повинна
виконувати функції, які перед нею ставлять її користувачі:
- повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів;
- виконання контрольних та аудиторських завдань з метою одержання
необхідної інформації про наявні відхилення;
- одержання комп’ютерних управлінських рішень;
- здійснення аналізу та прогнозування господарсько-фінансової діяльності
підприємства. При цьому у загальносистемному плані методологічні аспекти
автоматизованого бухгалтерського обліку повинні вирішувати наступні
питання:
- автоматизоване формування управлінських рішень;
- автоматизоване формування первинної облікової інформації на папері та
на машинному носієві;
- автоматизоване ведення аналітичного і синтетичного обліку;
- автоматизація інформаційно-довідкового забезпечення і контрольноаналітичних функцій бухгалтерського апарату;
- автоматизоване ведення зведеного обліку, складання періодичної та
річної звітності;
- автоматизована передача вихідної інформації системи автоматизованого
бухгалтерського обліку, яка містить результати господарської діяльності
підприємства й організації з метою її використання в управлінні. [2, с. 96].
Основу для створення автоматизованої системи бухгалтерського обліку,
повинні встановлювати наступні методологічні принципи:
- децентралізована організація експлуатації засобів автоматизації на місцях
виникнення облікової інформації;
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- використання функціонального змісту діалогово-автоматизованої форми
бухгалтерського обліку, директивних вказівок з питань його організації та
методології;
- автоматизація складання документів первинного обліку на паперових і
магнітних носіях на ділянках і в службах з великим обсягом господарських
операцій, а також передача цих даних бухгалтеру для автоматизованого
введення і відображення в бухгалтерському обліку;
- експлуатація засобів автоматизації обробки облікової інформації і
безпосередньо обліковими працівниками в умовах функціонування АРМ
бухгалтера; організація структури внутрішньомашинного інформаційного
фонду завдань бухгалтерського обліку, яка адекватна структурі документного
збереження даних бухгалтерського обліку в облікових реєстрах;
- формування управлінської, облікової, контрольної та аудиторської
інформації в запитальному режимі у доступному і зручному вигляді;
- формування оцінки стану підприємства, постановка найближчих цілей,
вироблення шляхів їхнього досягнення як без урахування резервів, так і з
урахуванням резервів підприємства; формування оцінки стану підприємства,
постановка найближчих цілей, вироблення шляхів їхнього досягнення як без
урахування резервів, так і з урахуванням резервів підприємства;
-

створення

автоматизований

інформаційних
розрахунок

і

систем,
надаються

в

яких

здійснюється

пропозиції

щодо

цілком

прийняття

управлінських рішень;
- створення інформаційної мови запитів для відображення показників
обліку, контролю та аудиту.
Зазначені

вище

принципи

автоматизації

бухгалтерського

обліку

забезпечують єдиний підхід до розробки окремих елементів системи та єдиного
функціонування. Зазначимо, що автоматизовані системи бухгалтерського
обліку пройшли великий історичний шлях становлення і розвитку. Вони
змінювалися паралельно із змінами інформаційних технологій, програмних і
технічних засобів обробки інформації, методів і засобів розробки, концепцією
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побудови інформаційних систем. Проаналізуємо ознаки, які зумовлюють
специфіку застосування цих програмних продуктів в умовах об’єкта
комп’ютеризації. Основні характеристики об’єкта і системи управління, які
впливають на особливості бухгалтерського обліку пов’язані перш за все з
галузевою специфікою бухгалтерського обліку, видами діяльності, специфікою
технологічного процесу, типом і характером виробництва, організаційною
структурою управління тощо. Відмітимо, що існують різні напрямки підходів
до автоматизації управління підприємством. В даній же статті буде розглянуто
підходи за двома ознаками: за обсягом автоматизації бухгалтерських процесів
та за особливостями впровадження інформаційної системи. Так, за першою
ознакою виділяють наступні способи автоматизації обліку представлені на
рисунку.

Розглянемо

кожен

з

перелічених

способів

автоматизації

бухгалтерського обліку на підприємстві з визначенням його основних функцій,
переваг та недоліків.
Хаотична автоматизація. На робочі місця встановлюються і розрізнені
програми, що забезпечують розв’язання окремих задач обліку. Хаотична
автоматизація є одним з найбільш неефективних видів інвестування коштів в
розвиток підприємства. Під хаотичністю процесу в даному випадку розуміється
відсутність стратегічного плану. Як правило, при такому підході процес
впровадження

інформаційних

технологій

визначається

«хвилинними»7

локальними задачами, а не реальними потребами бізнесу. В якості критерію
прийняття рішення в таких випадках можуть виступати: рівень знань осіб, які
приймають рішення, можливість придбати зараз з ексклюзивною знижкою
будь-яку техніку або ПК і т. д. Однією з причин такого підходу є невірне
розуміння своєї ролі і функцій відділу інформаційних технологій.
Система комплексної автоматизації бухгалтерського обліку. При створенні
комплексної системи автоматизації бухгалтерського обліку, крім установки
комп'ютерів і програмного забезпечення на робочі місця всіх або більшості
працівників, необхідне вироблення регламентів колективної роботи бухгалтерії.
Такі документи повинні визначати порядок роботи зі спільними даними,
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правила і терміни виконання регламентних робіт, операцій об'єднання даних
тощо. Регламентування термінів, умов і порядку виконання окремих операцій
потрібні, тому що деякі дії можна виконувати лише в певній послідовності.
Наприклад, до введення всіх проводок з нарахування загальновиробничих
витрат не можна їх розподілити за об'єктами аналітичного обліку рахунку
основного виробництва тощо.
Висновки. Основні функції автоматизованої системи обліку, контролю та
аудиту полягають у наступному: повне і своєчасне задоволення інформаційних
потреб користувачів; виконання контрольних та аудиторських завдань з метою
одержання

необхідної

інформації

про

наявні

відхилення;

одержання

комп’ютерних управлінських рішень; здійснення аналізу та прогнозування
господарсько-фінансової діяльності підприємства. Принципи автоматизації
бухгалтерського обліку забезпечують єдиний підхід до розробки окремих
елементів системи та єдиного функціонування. Аналіз та узагальнення різних
підходів до автоматизації управління підприємством показав, що їх можна
виділити за двома ознаками: за обсягом автоматизації бухгалтерських процесів
та за особливостями впровадження інформаційної системи. Зазначені підходи
дають можливість вибору системи автоматизації з визначенням основних
функцій, переваг та недоліків. Основним фактором при виборі одного з
підходів до автоматизації управління підприємством є економічна доцільність
проведення автоматизації обліку, тобто є його окупність за «розумний»
проміжок часу. На економічну доцільність вибору інформаційної системи
управління підприємством також має значний вплив узагальнення набору
критеріїв вибору інформаційної системи для підприємств різних типів, умовно
класифікованих за кількістю працівників бухгалтерії та зазначених основних
факторів, які впливають на вибір. В умовах автоматизованої обробки
інформації змінюється цільове призначення бухгалтерського обліку, він стає
складовою частиною системи управління підприємством. Введення в практику
автоматизованих

інтегрованих

систем

обліку,

контролю

та

аудиту

і

розподілених систем обробки даних дає можливість комплексно вирішувати
завдання не лише з обліку, але й щодо контролю, аналізу та аудиту. За
655

допомогою таких систем можна здійснювати оцінку фактичного стану
підприємства, а також прогнозувати і моделювати управлінські рішення.
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УДК 658.14:336.7(045)
В.О. Бондарчук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
У даній статті розглянута та досліджена суть грошових потоків, визначена
значущість та роль грошових потоків для підприємства у сучасних умовах
ринкової економіки та його господарської діяльності. Розроблено єдину модель
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системи управління грошовими потоками управління. Висвітлені фактори
впливу на грошові потоки підприємства та необхідність розробки системи
управління. Визначено місце контролінгу у системі управління грошовими
потоками на підприємстві.
Ключові слова: грошовий потік, етапи, управління, контролінг, модель
управління.
На сьогоднішній день ринкова економіка не є стабільною економічною
системою в Україні. Життєздатність економічної системи в значній мірі
визначається здатністю забезпечувати необхідне надходження та ефективне
використання грошових коштів. Важливим залишається сам процес одержання
грошових надходжень і здійснення грошових виплат. Формування вхідних і
вихідних грошових потоків безпосередньо є передумовою стабільного
функціонування підприємства.
Ліквідність

є

загальним

показником

економічної

ефективності

підприємства. Підприємство повинно мати спроможність у встановлені терміни
виконувати свої фінансові зобов’язання, що становить одну з необхідних умов
успішного функціонування підприємства.
Ефективне функціонування підприємства в значній мірі обумовлюється
станом його грошових потоків, які є відображенням всього комплексу
економічних процесів, що протікають на підприємстві.
Тому, розроблення та правильне формування системи управління
грошовими потоками є актуальним питанням та має сильне практичне
значення, оскільки в таких умовах економічної нестабільності особливої
важливості набуває підвищення якості та ефективності формування грошових
потоків, як одного із основних результативних показників діяльності
підприємства.
Основні концепції сутності та виникнення руху грошових потоків
достатньо широко розглянуті в економічній літературі. Сучасні проблеми руху
грошових потоків досліджували такі вчені як: С.І. Надточій, Т.В. Литвинчук,
І. Артюх, Ю.О. Біндасова, А.В. Гутова, Е.А. Кричевец, О.С. Глінська та ін.
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Сучасна вітчизняна та зарубіжна наукова та навчально-практична економічна
література не може чітко дати єдиного підходу щодо тлумачення сутності
поняття «грошовий потік». Також недостатньо вирішеною залишається
проблема розробки єдиної моделі системи управління грошовими потоками та
визначення місця контролінгу грошових потоків на підприємстві.
Метою статті є дослідження руху грошових потоків на підприємстві та
його значення як економічної сутності, розробка єдиної моделі системи
управління грошовими потоками на підприємстві та визначення місця
контролінгу у системі управляння грошовими потоками.
Термін «грошовий потік» - cash-flow (англ.) – з’явився в іноземній
літературі по фінансовому аналізу та фінансовому менеджменту наприкінці 50х років минулого сторіччя. С початку термін використовувався виключно у
процесі визначення вартості фінансових активів та оцінки ефективності
реальних інвестиційних проектів. А потім грошові потоки набули значно
ширшого значення та використання у фінансовій практиці. Це було зумовлено
поступовим переходом від всебічного дослідження показників прибутковості
до розгляду ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості. Тобто
визначальним етапом у розвитку економічної категорії «грошовий потік» став
перехід

до

вирішення

дилеми

«ризик-прибутковість»

як

запобіжника

ймовірного банкрутства та фінансового краху [5, c. 86].
В науковій та навчально-практичній літературі з економічного аналізу,
фінансовому менеджменту та управління питанню визначення сутності
грошових потоків в останній час приділяється чимало уваги. Не дивлячись на
те, що поняття «грошовий потік» широко використовується в теорії та практиці
економіки, єдиного загального визначення цього поняття немає. До того ж,
відсутня єдина термінологія. Так, поряд з визначеннями, що відповідають
економічній сутності грошових потоків словосполученнями «грошові потоки»,
«грошовий потік», «рух грошових коштів» для позначення грошових потоків
підприємства використовуються більш широке поняття «фінансові потоки»,
український варіант англійського визначення «кеш-фло» або «кеш-флоу» та,
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навіть, така тавтологія, як «рух грошових потоків», «рух потоків грошових
коштів». Така невизначеність значно ускладнює сприйняття питань, що
досліджуються, та іноді призводе до зниження практичного значення
теоретичних розробок [5, c. 86-87].
Українські аналітики почали доволі частіше використовувати термін
«грошовий потік» після зміни української економіки на ринкову, де і з’явилося
нове поняття з іншими категоріями економічних термінів, що пов’язані з
коштами [5, c. 87].
Перед нами, ще залишається проблема, щодо розроблення єдиної моделі
формування системи управління грошовими потоками, яка в свій час включає в
себе контролінг грошових потоків [5, c. 87].
Тому, цілком логічно буде виділити два підходи до визначення поняття
грошового потоку, а саме як різницю між отриманими і виплаченими
підприємством грошовими коштами, та як рух грошових коштів. Із двох
підходів більш прямим є другий, де визнання грошового потоку як руху
грошових коштів, можна зрозуміти буквально, адже «потік» – це є «рух», тобто
надходження та використання грошових коштів [5, c. 88].
Тож поняття «грошовий потік» характеризує рух капіталу, грошових
фондів, як готівкових так і безготівкових, а також оборот окремих фінансових
інструментів [5, c. 88-89].
Таким чином, визначимо «грошовий потік» як динамічне явище, що
характеризує рух грошових коштів та їх еквівалентів у результаті інвестиційної,
операційної та безпосередньо фінансової діяльності підприємства, яке має
готівкову або безготівкову форму вираження в національній чи іноземній
валюті та пов’язане з надходженням чи витрачанням грошових ресурсів, рух
яких пов’язаний із факторами часу, простору, структури, ризику і ліквідності
[5, c. 89].
Якщо не брати до уваги усі деталі відмінностей, то усі підходи до
трактування поняття «грошового потоку» актуалізують його унікальну
значущість для функціонування його діяльності, як суб’єкта господарювання та
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забезпечення створення доданої вартості і достатку власників такого
підприємства [5, c. 90].
Після формування та прийняття управлінських фінансових рішень,
«грошові потоки» мають слугувати збільшенню загальної ефективності, під
якою

слід

розуміти

забезпечення

перманентного

зростання

вартості

підприємства як цілісного майнового комплексу в довгостроковій перспективі.
При цьому досягнення головної мети фінансового управління господарською
діяльністю підприємства забезпечується безпосередньо за рахунок ефективного
управління грошовими потоками через формування оптимальних значень
якісних і кількісних їх параметрів [1, c. 113-115].
Ефективне управління потоками грошових коштів дозволяє підприємству
забезпечити високий рівень оборотності його капіталу, ритмічність діяльності,
знизити ризик неплатоспроможності і підвищити ступінь фінансової рівноваги,
отримати додатковий прибуток і скоротити витрати за рахунок раціонального
використання тимчасово вільних коштів [1, c. 117].
Окрім цього, слід зазначити, що є внутрішні та зовнішні фактори, які
впливають на управління грошовими потоками суб’єкта господарювання, що є
основними

механізмами

регулювання

руху

грошовими

потоками

на

підприємстві (табл. 1).
Таблиця 1
Фактори впливу на грошові потоки підприємства
Фактори
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Зовнішні
кон’юнктура товарного ринку;
кон’юнктура фінансового ринку;
кон’юнктура оподаткування підприємства;
практика кредитування постачальників і
покупців продукції;
система
здійснення
розрахункових
операцій господарюючих суб’єктів;
доступність фінансового кредиту;
можливість
залучення
засобів
безкоштовного цільового фінансування;
купівельна спроможність населення;
правове забезпечення.

Внутрішні
¾ життєвий цикл підприємства;
¾ довжина операційного циклу;
¾ сезонність
виробництва
і
реалізації
продукції;
¾ невідкладність інвестиційних програм;
¾ амортизаційна політика підприємства;
¾ фінансовий
менталітет
власників
і
менеджерів підприємства;
¾ рівень
управління
дебіторською
заборгованістю та виробничими запасами;
¾ енерготрудомісткість та ресурсоздатність
наявних технологій.
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Ціллю управлінням грошовими потоками є забезпечення фінансової
рівноваги та стабільної платоспроможності підприємства в процесі його
господарської

діяльності

шляхом

оптимізації

грошових

потоків

за

надходженнями та видатками, їх синхронізації в часі [2, c. 388].
Слід зазначити, що управління грошовими потоками компанії є важливою
складовою частиною загальної системи управління її діяльністю, яку слід
розглядати, як послідовний процес постановки завдань та їх виконання.
Ефективне

управління

грошовими

потоками

вимагає

формування

спеціальної політики як частини фінансової стратегії компанії. Процес
реалізації цієї політики здійснюється за етапами (рисунок 1).
Забезпечення повного та
довгострокового обліку,
формування звітності
Забезпечення
ефективного контролю
за грошовими потоками

Ретроспективний аналіз
грошових потоків

Планування грошового
потоку в розрізі окремих
видів

Оптимізація грошових
потоків

Рис. 1. Етапи управління грошовими потоками підприємства
Тому, саме поетапне здійснення управління грошовими потоками
підприємства забезпечить постійний моніторинг рівномірності і синхронності
формування грошових потоків у розрізі окремих інтервалів часу [2, c. 390].
Необхідною складовою успіху є своєчасне отримання інформації та
оперативне реагування на неї, тож беззаперечною є необхідність побудови
моделі управління грошовими потоками саме на підґрунті інформації, яку
підприємство може отримати зі своїх внутрішніх спеціалізованих служб.
Надзвичайно важливим є збирання поточної інформації та забезпечення
повного й достовірного обліку грошових потоків підприємства, формування
необхідної бухгалтерської звітності з обов’язковим її аналізом, адже саме
бухгалтерська звітність являє собою комплекс взаємопов’язаних показників
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фінансово-господарської діяльності, які дають змогу розглянути динаміку
діяльності підприємства [2, c. 392].
Безперервний

аналіз

грошових

потоків

підприємства

є

процесом

дослідження системи показників, їх формування на підприємстві, виявлення
основних тенденцій та закономірностей з метою з’ясування резервів
подальшого підвищення ефективності управління ними.
Основною метою аналізу є виявлення рівня достатності формування
грошових коштів, ефективності їх використання, а також збалансованості та
синхронності позитивного і від’ємного грошових потоків підприємства
[2, c. 394].
Важливим етапом є оптимізація грошових потоків, яка здійснюється
шляхом вибору найкращих форм їх організації на підприємстві з урахуванням
зовнішніх і внутрішніх факторів.
Залежно від специфіки діяльності наших вітчизняних підприємств,
доцільно виокремити основні напрямки оптимізації грошових потоків:
¾ удосконалення системи обліку з метою здійснення достовірного
ретроспективного аналізу;
¾ подальше

вдосконалення

технології

фінансових

рахунків

для

скорочення операційних потреб підприємства у необхідних коштах;
¾ виявлення та реалізації резервів, які допомагають зменшити залежність
підприємства від залучених зовнішніх джерел коштів;
¾ забезпечення повної збалансованості додатних та від’ємних грошових
потоків у часі та за центрами відповідальності;
¾ забезпечення тісного взаємозв’язку грошових потоків за видами
діяльності;
¾ збільшення обсягу та поліпшення якості чистого грошового потоку;
¾ підвищення об’єктивності прогнозування грошових потоків;
¾ розвиток використання альтернативних джерел ліквідності;
¾ підвищення ефективності використання вільних коштів у фінансуванні
підприємства [4, c. 35].
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Планування передбачає визначення можливих джерел надходження та
напрямків використання грошових коштів підприємства для забезпечення його
платоспроможності протягом планового періоду.
Найвідомішими планово-фінансовими документами для організації та
управління грошовими потоками підприємства коштів є:
¾ касовий бюджет – план надходження та витрачання грошових коштів,
що розробляються на фінансовий рік із помісячною сегментацією;
¾ платіжний календар – короткотерміновий план (прогноз) надходження і
витрачання коштів підприємства [4, c. 36].
У свою чергу планування і контроль фінансово-господарської діяльності
підприємства є необхідними умовами для його фінансового успіху. Щоб
оцінити ступінь виконання плану потрібно відповідно до етапів управління,
спів ставити заплановані показників із фактично досягнутими. Розміри
відхилень дають фінансовому менеджеру інформацію про ефективність
управління у звітному періоді.
Таким чином, аналіз відхилень фактичних даних від бюджету руху
грошових коштів на основі щомісячних звітів дозволяє оперативно оцінювати
ефективність управління грошовими потоками підприємства. Величина,
причина,

наслідки

таких

відхилень,

їх

вплив

на

платоспроможність

підприємства являються критеріями оцінки якості управління грошовими
потоками.
Зазвичай

модель

управління

грошовими

потоками

визначається

підприємством самостійно і є індивідуальною, оскільки має враховувати
особливості його фінансово-господарської діяльності, положення фінансової
стратегії, а також специфічні риси зовнішнього та внутрішнього середовища її
реалізації [1, c. 117].
Після поступового переходу до ринкової економіки виявилася необхідність
розробки нових підходів до управління, і саме поява контролінгу як
функціонально відособленого напряму фінансово-економічної роботи на
підприємстві допомогла вирішити цю проблему [4, c. 37].
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Під контролінгом грошових потоків, на нашу думку, слід вважати
специфічну

контролюючу

систему,

що

забезпечує

взаємозв’язок

між

формуванням прогнозу грошових потоків, аналізом, плануванням, регулювання
і збалансування руху грошових коштів на базі принципу «управління за
відхиленнями», метою якого є управління рухом грошових коштів, їх
оптимізація та використання з якомога більшою ефективністю.
Оскільки контролінг грошових потоків є одним із елементів менеджменту,
його доцільно розділяти на оперативний та стратегічний [4, c. 38-39].
Кожен вид контролінгу має свою сферу відповідних задач, які наведені у
(табл. 2).
Таблиця 2
Порівняння задач стратегічного та оперативного контролінгу грошових
потоків підприємства
Оперативний контролінг
Визначення необхідної і достатньої інформації.
Аналіз динаміки грошових потоків і факторів, що
визначають їх зміну.
Динамічний аналіз відхилень фактичних значень
грошових потоків від нормативних і виявлення
причин таких відхилень.
Аналіз впливу відхилень на виконання поточних
планів.
Формування поточних планів, перевірка їх на
повноту і можливість реалізувати.
Адекватне застосування методів планування і
прогнозування.
Переведення поточного контролю.

Стратегічний контролінг
Формування ефективної інформаційної системи,
яка
підтримує
прийняття
стратегічних
управлінських рішень.
Стратегічний аналіз зовнішнього середовища і
тенденцій зміни грошових потоків.
Вибір обмеженого набору підконтрольних
показників і визначення їх допустимих відхилень
від нормативних значень.
Аналіз впливу відхилень на виконання
стратегічних планів.
Формування системи комплексного стратегічного
планування, координація та консолідація планів з
часом і змістом.
Розробка методів планування та прогнозування
грошових потоків.
Формування системи стратегічного контролю,
методології проведення.

Отже, оперативний контролінг орієнтований на регулювання процесу
короткострокового управління грошовими потоками, а стратегічний контролінг
грошових потоків в свою чергу регулює процес досягнення середньо-і
довгострокових цілей підприємства в області управління потоками грошових
коштів. Оперативний контролінг в основному орієнтований на внутрішнє
середовище підприємства, а стратегічний повинен враховувати зовнішні
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фактори і явища які стосуються підприємства. Тимчасова орієнтація
контролінгу природно визначає рівень невизначеності, який для оперативного
контролінгу малий або невисокий, а для стратегічного – досить значний
[4, c. 39].
Контролінг

грошових

потоків

є

невід’ємною

складовою

всього

економічного процесу, що відбувається на підприємстві, в задачу якого входять
передбачення можливих помилок, порушень, відхилень і попередження їх, а
також у випадку їх здійснення забезпечення впливу на них та запобігання
відповідно до виявленого характеру відхилення [3].
Сам процес контролінгу грошових потоків розділяється на два етапи. На
першому

етапі

відбувається

постановка

цілей,

визначення

стандартів,

встановлення часових рамок і конкретних критеріїв, стосовно яких можна
оцінити ступінь виконання роботи, а також реалізація конкретних заходів по
досягненню запланованих цілей. Другий етап процесу контролінгу грошових
потоків полягає співставленні реальних результатів діяльності із поставленими
цілями [3].
Іншими словами визначаються відхилення, які можуть по-різному
розраховуватися і відповідно відноситися до різних видів:
¾ абсолютне відхилення, що представляє собою різницю фактичних та
планових значень показників;
¾ відносне відхилення, що визначається відносно інших показників та
вимірюється у відсотках;
¾ селективні відхилення, що використовуються для співставлення
підконтрольних показників в часовому розрізі, наприклад не з
попереднім періодом, а за аналогічним періодом минулого року;
¾ кумулятивні відхилення, тобто відхилення величин, що розраховані
наростаючим підсумком [3].
Тому слід розуміти, що можуть використовуватися й інші, більш детальні
розрахунки відхилень фактичних показників, що характеризують рух грошових
засобів, від їх планових значень.
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Також при цьому відхилення можуть поділятися на позитивні, припустимі,
критичні відповідно до визначених на підприємстві нормативів. На даному
етапі важливо дати максимально точну і детальну оцінку отриманих
результатів, виділивши при цьому важливу інформацію, яка адекватно описує
досліджуване явище і необхідна для прийняття правильного рішення. Після
здійсненої оцінки процес контролінгу переходить до третього етапу [6, c. 90].
Обов’язково слід вибрати тип поведінки для усунення відхилень, що має
три випадки:
¾ «нічого не вживати» - ця форма реагування передбачається у тих
випадках,

коли

розмір

негативних

відхилень

значно

нижчий

«критичного» значення;
¾ «усунути відхилення» - це передбачає процедуру пошуку й реалізації
резервів

із

забезпечення

виконання

цільових,

планових

або

нормативних показників формування грошових потоків, як такі
можливості може бути розглянута доцільність ведення посиленого
режиму економії, виростання системи фінансових резервів тощо;
¾ зміна системи планових або нормативних показників – такі дії потрібні
у тих випадках, коли можливості нормалізації окремих аспектів
формування грошових потоків обмежені або взагалі відсутні, тоді
вносяться пропозиції з коригування системи цільових параметрів
їхнього розвитку, показників поточних фінансових планів або окремих
бюджетів [6, c. 91-93].
Варто зазначити, що кінцевою метою контролінгу є не збір інформації,
встановлення стандартів і виявлення проблем, а вирішення задач і досягнення
поставлених цілей, а для цього він повинен мати стратегічний характер, бути
націленим на конкретний результат, своєчасним, оперативним, точним та
економічним [6, c. 94].
Підводячи підсумки усього вище сказаного можна сказати, що важливість
вивчення грошових потоків залишається актуальним питанням протягом усього
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часу тому, що вони обслуговують господарську діяльність підприємства в усіх
її напрямках і від якісного управління ними залежить подальший розвиток
підприємства

та

кінцевий

результат

його

господарської

діяльності.

Рекомендовано розробити єдину модель системи управління грошовими
потоками підприємства, яка спрямована на реалізацію місії підприємства,
враховуючи обраний тип корпоративної стратегії, а також зміст, мету, завдання
функціональних стратегій і вплив зовнішніх та внутрішніх параметрів, що
характеризують

можливості

й

обмеження,

щодо

грошових

потоків

підприємства. Впровадити контролінг грошових потоків на вітчизняні
підприємства для забезпечення їх виживання на ринку, оскільки дозволить не
лише підвищити рівень фінансового менеджменту, але і у значній мірі
нейтралізувати вплив зовнішніх негативних факторів на його діяльність.
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АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА
Для

досягнення

поставлених

цілей

організацією

необхідно

управляти.

Управління − це процес планування, організації, мотивації і контролю,
необхідний для того, щоб сформулювати і досягти мети організації.
Автоматизація управління підприємством переслідує тільки одну мету −
своєчасне ухвалення менеджером правильного організаційного рішення, яке
буде реалізоване і проконтрольоване, на підставі чого буде прийняте подальше
рішення.
Ключові

слова:

автоматизація

робочого

місця,

комплексна

обробка

інформації, інформаційна система, інформаційне забезпечення, економічний
аналіз.
Організація і реалізація управлінських функцій потребує радикальної
зміни як самої технології управління, так і технічних засобів оброблення
інформації, серед яких головне місце належить персональним комп’ютерам.
Вони все більше перетворюються із систем автоматичного перероблення
вхідної інформації у засоби нагромадження досвіду працівників сфери
управління, аналізу, оцінки і вироблення найефективніших економічних
рішень. Низькокваліфікований практичний досвід майбутніх фахівців у сфері
менеджменту на сьогодні є поширеним явищем.
Метою статті є визначення ролі автоматизованого робочого місця
менеджера у прийнятті ефективних управлінських рішень.
Актуальність даної статті полягає в тому, що сьогодні мистецтво в сфері
менеджменту - це здатність приймати ефективні рішення в умовах дефіциту
інформації та часу. Тому підвищується роль організації праці менеджерів, її
автоматизації та комп’ютеризації.
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Дане питання розглянуто авторами: Вербовецька Я.Ю. (Інформаційні
технології в менеджменті), Глубока О.П. (Системний аналіз в управлінні
трудовим потенціалом у підприємствах АПК), Горобець Л.Ю. (Інформаційні
системи в управлінні аграрним підприємством), Зубко О.Д. (Інформаційне
забезпечення в процесі управління), Круць С.В. (Структура інформаційної
системи менеджменту).
Як показує світовий досвід, інформатизація сприяє забезпеченню
національних інтересів, поліпшенню керованості економікою, розвитку
наукоємних виробництв та високих технологій, зростанню продуктивності
праці, вдосконаленню соціально-економічних відносин, збагаченню духовного
життя та подальшій демократизації суспільства.
Ринкова економіка, саме в ній підприємство стикається із збільшеним
обсягом ускладнених задач, які вирішуються в різних областях функціонування
підприємства: організація виробництва, процесів планування та аналізу,
фінансової роботи, зв'язків із постачальниками і споживачами продукції,
оперативне управління. Вирішення цих завдань вимагає переробки величезних
масивів

інформації.

Таким

чином,

саме

цією

обставиною

викликана

необхідність у розробленні і впровадженні автоматизованих робочих місць
(АPM) управління на підприємстві. АPM забезпечує багатоваріантність
розрахунків, прийняття раціональних управлінських рішень, у тому числі в
режимі реального часу, організацію комплексного обліку й економічного
аналізу, а також забезпечує достовірність та оперативність одержуваної і
використовуваної в управлінні інформації. Відповідно до вимог нормативних
документів АРМ являє собою робоче місце персоналу автоматизованої системи
управління, обладнане засобами, що забезпечують участь людини в реалізації
функцій управління. Відповідно до вимог систем організаційного управління,
АРМ можна визначити як комплекс інформаційних ресурсів, програмнотехнічних

і

організаційно-технологічних

засобів

індивідуального

або

колективного користування, об'єднаних для виконання певних функцій.
Головне

призначення

АРМ

в

автоматизації
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функцій

аналізу,

обліку,

планування, формування звітності. Мета створення АРМ полягає в отриманні
достовірної та оперативної інформації, формуванні бази даних (електронного
архіву), скорочення часу на обробку інформації, поліпшення якості контролю й
обліку оброблюваної інформації, підвищення ефективності роботи персоналу.
Менеджмент традиційно вважається процесом керування, що охоплює такі
управлінські функції, як планування, організація, управління, керівництво
(мотивація), контроль. В сучасних умовах лавиноподібного зростання обсягів
інформації ці функції можна здійснювати лише завдяки використанню
обчислювальної

техніки

і

наявності

програмних

продуктів,

здатних

опрацьовувати цю інформацію і надавати тим самим допомогу для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень. Водночас з’являються нові інформаційні
технології, нехтування якими неминуче призводить до негативних наслідків
комерційної діяльності організації. Усе це потребує від менеджерів високого
рівня знань і вміння застосовувати відповідні інформаційні рішення.
Спеціалісту виконавцю необхідний зручний інструментарій для забезпечення
професійної

діяльності

використовуваними

в

конкретній

технологіями

та

сфері,

що

розподіленням

визначається

обов’язків

між

працівниками управління. Орієнтація і реалізація управлінських функцій 10
вимагає радикальної зміни, як самої технології управління, так і технічних
засобів обробки інформації, серед яких головне місце займають персональні
комп’ютери. Тенденція до підсилення децентралізації управління призводить
до розподіленої обробки інформації з децентралізацією застосування засобів
обчислювальної техніки і вдосконаленням безпосередньо робочих місць
користувачів. На практиці цього досягають створенням автоматизованих
робочих місць (АРМ), які враховують специфіку праці та спеціалізацію
менеджера. Створення АРМ на робочому місці спеціаліста підвищує
ефективність виконання ним своїх функціональних обов’язків.
Автоматизація

робочого

місця

менеджера

в

області

управління

економічними процесами – це підвищення продуктивності праці працівників за
рахунок зниження співвідношення "затрати/обсяги виробництва". Для цього
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вона вимагає підвищення кваліфікації та професійної грамотності зайнятих
управлінською діяльністю фахівців.
АРМ властиві такі ознаки:
1. доступна

користувачеві

сукупність

технічних,

програмних,

інформаційних та ін. засобів;
2. розміщення ЕОМ безпосередньо (або поблизу) на робочому місці
користувача;
3. можливість створення і удосконалювання проектів автоматизованої
обробки даних у конкретній сфері діяльності;
4. здійснення обробки даних самим користувачем;
5. діалоговий режим взаємодії користувача з ЕОМ як у процесі рішення
завдань управління, так і в процесі їх проектування.
У такий спосіб АРМ у системі управління являє собою проблемноорієнтований комплекс технічних, програмних, лінгвістичних (мовних) та
інших засобів, встановлений безпосередньо на робочому місці користувача і
призначений для автоматизації операцій взаємодії користувача з ЕОМ у процесі
проектування і реалізації завдань.
Автоматизація в офісі не є синонімом обчислювальних машин або будьякого

типу

швидкодіючого

устаткування

для

опрацювання

даних.

Обчислювальна машина є собою механізмом або пристроєм, що дозволяє
застосовувати методи комплексної обробки інформації в будь-якій компанії
незалежно від складності й розмірів її операцій.
Нові досягнення в процесі опрацювання даних стали можливі лише
завдяки двом технічним досягненням - комплексній обробці інформації та
винаходу швидкодіючих електронно-обчислювальних машин. Ці грандіозні
досягнення змусили відповідальних керівників (менеджерів) фірм приділяти
більше уваги канцелярській роботі й тим витратам, які з нею пов'язані.
Отже, комплексна обробка інформації (КОІ) пов'язана як з автоматизацією
конторської роботи, так і з опрацюванням даних за допомогою ЕОМ.
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Комплексна обробка інформації - це ефективний спосіб одержання
скоординованого й безперервного потоку важливих даних, необхідних
керівництву для прийняття будь-яких рішень, контролю й планування.
Комп'ютеризація сприяє вдосконаленню доступності та якості інформації,
тому сьогодні в часописах з менеджменту найчастіше обговорюють систему
управлінської інформації, сформовану на комп'ютерній основі.
В

залежності

від

рівня

менеджменту

(оперативний,

тактичний,

стратегічний) менеджеру доводиться приймати управлінські рішення в умовах
різного ступеня невизначеності. При цьому часто доводиться вирішувати задачі
різного типу. Використання досягнень інформаційних технологій дозволяє
змоделювати результати прийняття різних варіантів управлінських рішень та
вибрати оптимальне рішення. У цьому полягає одна з головних переваг
інформаційних технологій над методом спроб і помилок при управлінні лише
на основі досвіду, який зароджується в умовах навчання.
Інформаційна система, яка побудована на основі автоматизованої
інформаційної технології, тобто з використанням методів та засобів збору,
передачі, обробки та накопичення інформації, а саме сукупність сучасних
засобів комп'ютерної техніки, технології, програмного забезпечення, являє
собою автоматизоване робоче місце менеджера (APM).
Отже, такий підхід передбачає технічну, організаційну та методологічну
інтеграцію багатьох напрямків управлінської діяльності, у тому числі і питання
кадрового менеджменту. Доступ до інформаційних продуктів відбувається
через

АРМ,

підключене

до

комп’ютерної

мережі

і

регламентується

законодавчою базою.
Таким

чином,

інтенсифікації

АРМ

менеджера

управлінської

-

діяльності

це
та

інструмент
прийняття

раціоналізації,
ефективних

управлінських рішень, а створення АРМ на робочому місці менеджера
підвищує ефективність виконання ним своїх функціональних обов’язків та
зростання продуктивності праці.
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Т.М. Зелінська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Розглянуто специфіку маркетингової діяльності підприємств поштового
зв’язку, проаналізовано основні проблеми поштової галузі, виокремлено загальні
тенденції розвитку та запропоновано підходи до підвищення економічної
ефективності діяльності вітчизняних підприємств поштового зв’язку.
Ключові слова: управління маркетинговою діяльністю, поштовий зв’язок,
інноваційна діяльність, ризик, сегментація споживачів.
Постановка проблеми. Зростаючі обсяги інформаційних потоків, поява
нових товарів і послуг, вплив демографічного, економічного, технологічного
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факторів вимагають модернізації сфери зв’язку. Важливу роль у вирішенні
загального комплексу проблем, що поставлені перед галуззю зв’язку, відіграє
поштовий зв’язок, як найбільш розповсюджений, доступний і соціальнозначущий вид зв’язку, здатний забезпечити інформаційними послугами усі
прошарки населення. Однак, незважаючи на розширення і диверсифікацію
діяльності, економічна результативність у сфері надання послуг поштового
зв’язку перебуває на низькому рівні. Подолання цієї ситуації потребує
поступової інтеграції різних видів зв’язку, які доповнюють і розширюють
можливості один одного, в єдину модель.
Мета статті – представити модель маркетингу послуг поштового зв’язку та
запропонувати підходи до підвищення економічної ефективності діяльності
підприємства поштового зв’язку шляхом комерціалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему підвищення якості
послуг поштового зв’язку досліджували С. Горелкіна, В. Іванов, Н. Князєва,
О. Князева,

Л. Кузнецова;

перспективи

розвитку

фінансових

послуг

підприємств поштового зв’язку окреслено у працях Л. Галан, Ю. Жаданова,
Н. Махновської, А. Щуровської та ін.
Аналіз динаміки і структурних зрушень, що відбуваються на ринку послуг
зв’язку України, дає підстави констатувати поступове зниження частки доходів
від послуг поштового зв’язку. Це спричинено зниженням обсягів письмової
кореспонденції, розвитком конкуренції у таких сегментах, як електронна
торгівля, фінансові послуги та розвиток міжнародної логістики. Науковці
приходять до висновку [1]: якщо для подолання існуючих проблем розвитку
поштового ринку в Україні не буде вжито необхідних заходів шляхом
укріплення нормативно-правової бази та розвитку можливостей державного
оператора, то найбільш вірогідно, що стан розвитку поштового сектору не
тільки залишиться на теперішньому рівні, а навіть погіршиться.
Якщо

раніше

поштовими

послугами

займалося

лише

державне

підприємство «Укрпошта», то зараз операторів з’явилося досить багато. Серед
них «Нова пошта», яка має сотні представництв в регіонах, «ЄвроЕкспрес»,
«Інтайм, «Меркурій», «Автолюкс» тощо.
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Конкурентні відносини на ринку послуг зв’язку стимулюють поштові
підприємства до вдосконалення та організації нових видів послуг, зокрема
комерційної діяльності: кур’єрська доставка, експрес-доставка, ліки на
замовлення, реалізація лотерейних білетів, продаж електронного квитка,
надання кредиту «Готівочка», «Фото поштою».
Як зазначає О. Князєва [2], «Укрпошта» забезпечує послугами зв’язку все
населення країни та залишається найбільш доступним видом зв’язку за ціновою
та технологічною ознаками. Аналіз діяльності Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» дає підстави стверджувати, що
основний дохід підприємство отримує від фінансових послуг (в середньому
процент росту доходів від фінансових послуг становить – 95,6%). Питома вага
доходів від надання фінансових послуг в загальних доходах «Укрпошта»
складає 47,5 %. Найбільшу питому вагу займають такі послуги, як виплата
пенсії та грошової допомоги 33,8 %, пересилання поштових переказів 5,6 %,
приймання платежів та торговельної виручки 6,4% [1].
Крім розвитку фінансових послуг, пріоритетами розвитку поштового
зв`язку загального користування є: впровадження нових видів послуг та нових
технологій

оброблення,

перевезення

і

доставки

усіх

видів поштових

відправлень на основі комплексної механізації та автоматизації виробничих
процесів у поштовому зв`язку, а також використання швидкісних видів
транспорту;

наближення

рівня

якості

послуг

поштового

зв`язку

до

європейських і світових стандартів [3].
Щоб конкурувати на ринку послуг зв’язку, потрібно займати «активну
ринкову позицію», створювати власну інноваційну продукцію, застосовувати
різні маркетингові підходи та прийоми зокрема: сегментацію ринку, оцінку
місткості

ринку,

організацію

реклами,

аналіз

поведінки

конкурентів,

формування стратегії взаємодії з конкурентами, розробку політики і заходів
управління витратами, аналіз маркетингових ризиків реалізації інноваційного
проекту.
Наприклад, кур’єрська доставка «Нова пошта» надає послуги експресдоставки документів і вантажів по всій Україні: вантажоперевезення по
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технології «Склад-Склад» і «Двері-Двері»; доставка шин, дисків, паллет;
додаткові послуги (доставка в суботу, доставка в супермаркети, підйом вантажу
на поверх, переадресація вантажу); повна матеріальна відповідальність; система
он-лайн замовлення кур'єра і відстеження стадії доставки; індивідуальний
підхід до кожного клієнта; діюча система знижок [4]. Щоб запропонувати
альтернативу «Новій пошті» варто розширювати мережу та вдосконалювати
формат кур’єрської доставки відправлень в рамках проекту «Кур’єрська
доставка! Укрпошта – ваш вибір!».
Одним із вагомих компонентів ринкової діяльності підприємств поштового
зв’язку є інноваційна політика. Маркетингова діяльність, як елемент
інноваційного розвитку підприємств поштового зв’язку, вимагає розробки
моделі маркетингу послуг. Для побудови моделі необхідно, на основі
ситуаційного аналізу та прогнозу, виділити обмеження (Flimit), що стримують
подальший розвиток підприємства поштового зв’язку та намітити стратегічні
орієнтири (Fpotential) – інноваційний потенціал підприємства.
Діагностика інноваційного потенціалу, з урахуванням специфічних
особливостей підприємств поштового зв’язку, дозволить приймати рішення
про доцільність інноваційного розвитку шляхом реалізації таких етапів:
1. Виділення послуг, які найбільш повно характеризують підприємство
поштового зв’язку і формують його інноваційний потенціал.
2. Формування сукупності індикаторів, що характеризують кожну
послугу інноваційного потенціалу.
3. Визначення вагових значень кожного індикатора в рамках послуги
(здійснюється методом експертних оцінок).
4. Розрахунок кількісних значень кожного індикатора на підставі
застосування розроблених підходів і методів їхнього розрахунку.
5. Корекція одержаних кількісних значень індикаторів з урахуванням їхніх
вагових значень, а також визначення інтегральної оцінки кожної послуги.
6. Визначення рівня загального (сумарного) інноваційного потенціалу
підприємства поштового зв’язку.
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7. Порівняння одержаної оцінки інноваційного потенціалу з критичним
(мінімально-допустимим) значенням, що дорівнює 0,5 (оцінка інноваційного
потенціалу

вище

мінімально-допустимої

свідчитиме

про

достатність

інноваційного потенціалу і про доцільність та можливість формування стратегії
інноваційного розвитку).
У математичному вигляді інноваційний потенціал підприємств поштового
зв’язку (Fpotential) представимо у вигляді функціонала:
Fpotential =

m

n

∑∑ v Y ,
i =1 j =1

j

j

де: m – кількість груп послуг; n – кількість індикаторів у кожній групі послуг; vj
– вагове значення j-го індикатора; Yj – індикатор, що характеризує послугу.
Аналіз

існуючих

моделей

маркетингу

послуг

надав

можливість

обґрунтувати і сформулювати модель маркетингової діяльності, з урахуванням
особливостей підприємства поштового зв’язку(рисунок 1).
Стратегічні цілі підприємств
поштового зв’язку
Ситуаційний аналіз та прогноз розвитку
підприємств поштового зв’язку
Складові інноваційного
потенціалу:
- інтелектуальна;
-науково-дослідницька;
-фінансово-інвестиційна;
- ринкова;
- кадрова;
- технологічна.
m

Виділення стратегічних
орієнтирів,
Forient = {f 1orient … f norient}

Класіфікація існуючих
обмежень:
- фінансові;
- кадрові;
- матеріально-технічні;
- ринкові.

F = {f 1limit, f 2limit,…f ilimit}

n

Fpotential = ∑∑vjYj
i =1 j =1

Корпоративна стратегія інноваційного
розвитку підприємств поштового зв’язку
(Fstrategy ) у розрізі функціональних
складових,
Fstrategy = {f 1strategy; f 2strategy … f nstrategy }

Рис.1. Модель маркетингової діяльності підприємств поштового
зв’язку
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У рамках дослідження, на основі запропонованої моделі, ми прийшли до
висновку про доцільність сегментації споживачів послуг зв’язку. О. Князєва
пропонує здійснювати сегментацію споживачів послуг поштового зв’язку за
двома базовими ознаками: за рівнем доходів; за географічною ознакою [5].
За рівнем доходів дослідник виділяє наступні групи споживачів:
1. Користувачі із середнім і низьким рівнем доходу, для яких
розроблюється набір основних традиційних послуг поштового зв’язку і
найбільш доступні ціни за середнього рівня якості, тобто застосовується
політика «народної мережі».
2. Фізичні та юридичні особи, що ведуть ділове та особисте листування.
Для цієї групи застосовується «універсальна» цінова політика, що передбачає
середній рівень цін та високий рівень якості послуг.
3. Забезпечені прошарки населення і комерційні структури. Для цієї групи
використовується

політика

«елітарної

групи»,

що

забезпечує

високу

рентабельність навіть за невеликої кількості користувачів. Високі тарифи цієї
групи

обумовлюються

найвищою

якістю

пропонованих

послуг

і

обслуговування, наявністю низки додаткових послуг.
Можливі збитки у розмірі від надання послуг першій групі компенсуються
за рахунок збільшення доходів від надання послуг іншим групам користувачів.
Виділення стратегічних орієнтирів дозволяє сформулювати адекватну
стратегію інноваційного розвитку. Для міського і сільського населення варто
розробляти індивідуальну цінову й асортиментну політику. Для міського
населення ефективним є розвиток нових послуг, у тому числі фінансових і
послуг на базі ІКТ при значному різноманітті варіантів цінової політики та
рівня життя людей у місті. Для сільського населення доцільно спиратися на
традиційні послуги поштового зв’язку, на розвиток фінансових послуг і
торговельної

діяльності

–

продаж

мобільних

карток,

товарів

першої

необхідності, «Ліки на замовлення».
Створення маркетингової стратегії підприємства передбачає її розробку у
сфері цін, реклами, комунікацій і, що найголовніше, інновацій з урахуванням
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ризику. Серед чинників, які впливають на маркетинговий ризик варто
виокремити правові аспекти, конкуренцію, досвід і контроль, послуги, які не
користуються попитом, в тому числі через низьку поінформованість населення.
Послуги, які пропонуються на ринках з суттєвими коливаннями тарифів,
підлягають вищим ризикам, ніж такі самі, але зі стабільнішими цінами на
послуги. Вплив цінової політики держави на поштові послуги державних
підприємств підвищує їх ризик в порівнянні з комерційними підприємствами з
вільною ціновою політикою.
Використання
підприємства

маркетингу

повинно

бути

в

інноваційній

спрямоване

діяльності

насамперед

на

поштового
поліпшення

конкурентних позицій підприємства на ринку. Розмір ефекту від реалізації
даного задуму, на наш погляд, досягається шляхом забезпечення оперативності
вибору перспективних ідей, креативності та доступності.
Серед інноваційних нововведень, які підтримує Українське державне
підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» [6], виділимо поштовий обмін
художніми картками «Посткросінг». Головна мета авторів проекту полягає в
тому, що будь-який мешканець планети завдяки Інтернету може обрати
випадкового адресата й надіслати йому яскраву листівку традиційною «живою»
поштою. Отримати маленький мистецький витвір та ще й з відбитком
поштового штемпеля іншої країни – справжній подарунок для всіх
поціновувачів художніх поштових карток і марок.
Не менш цікавим є нововведення – «єдине вікно» адміністративних послуг.
«Єдине платіжне вікно» для всіх видів платежів населення надає можливість
автоматично щомісячно сплачувати комунальні та інші види послуг тощо.
У планах поява електронної поштової марки, яку можна буде придбати й
оплатити безпосередньо в мережі Інтернет. Офіційна електронна поштова
скринька стане ще однією інновацією. Ця послуга забезпечить швидкість і
зручність офіційного документообігу. А завдяки цифровому підпису та
прив’язуванню електронної скриньки до фактичної адреси електронна
кореспонденція набуде юридичної сили.
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Не менш цікавою є ідея створення так званої «гібридної пошти». Основні її
можливості: перетворення кореспонденції з електронної в паперову форму і
навпаки, роздрукування листа з e-mail, SMS, web на паперові носії з доставкою
традиційним способом або кур’єром за вказаною адресою. Комерційні ж
організації зможуть розсилати таким чином рахунки, рекламні матеріали тощо,
і для цього навіть не потрібно відвідувати поштове відділення. Упровадження
цієї стратегії дозволить збільшити доходи підприємства.
Автоматизація технологічних процесів та всіх відділень підприємства
зменшить час обслуговування клієнтів, дозволить автоматизувати сортувальні
центри та підвищити стандартну швидкість доставки листів, посилок, газет;
онлайн-сервіси для всіх послуг забезпечать інформаційну підтримку операцій.
Висновки. У результаті проведеного аналізу основних тенденцій розвитку
ринку сфери зв’язку виділено загальні тенденції розвитку поштового зв’язку.
Це активізація комерційної діяльності та розвиток конкуренції в поштовому
секторі; активне розповсюдження фінансових послуг і послуг із застосуванням
комп’ютерних технологій; інноваційне відновлення організаційної структури,
послуг і видів діяльності. Обґрунтовано, в умовах ринкового способу
господарювання, необхідність орієнтації підприємства поштового зв’язку на:
вивчення потреб ринку – побажань споживачів; формування системи
маркетингових

комунікацій;

надання

консультативних

послуг

щодо

нововведень; організацію робіт з реклами.
Модель

маркетингової

діяльності

підприємства

поштового

зв’язку

дозволить вирішити низку важливих завдань: аналіз доходів, аналіз попиту на
ринку послуг поштового зв’язку, дослідження ринку, оцінити якість
транспортних мереж для просування поштових відправлень, проаналізувати
якість роботи відділень поштового зв’язку, організувати рекламну діяльність
підприємства. Впровадження маркетингової моделі наддасть можливість
істотно модернізувати інфраструктуру підприємства та запровадити серію
інноваційних продуктів та послуг зміцнення позицій Укрпошти як лідера в
таких сегментах ринку: платіжні послуги, письмова кореспонденція, доставка (в
тому числі міжнародна) посилок і вантажів, бізнес-комунікації.
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УДК 519.7:336.71(045)
М.Ю. Кішик
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ НА
ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ
У статті розглянуто роль інформаційних систем та технологій в системі
управління комерційним банком. Визначено теоретичні та методологічні
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аспекти аналізу і проектування інформаційних потоків. Обґрунтовано
використання основних моделей управління інформаційними потоками.
Ключові слова: інформація, інформаційні потоки, інформаційна модель,
мережеве моделювання, модуль-метод, інформаційна множина, інформаційні
зв’язки.
Постановка

проблеми.

У

сучасних

умовах

світового

соціально-

економічного розвитку, особливо актуальним стало питання формування
інформаційного забезпечення для підтримки прийняття управлінських рішень.
Зокрема, такої складової, як інформаційні потоки підприємства, що відіграють
ключову роль в ефективному управлінні підприємства та сприяють досягненню
стратегічних цілей банківських установ; залученні нових клієнтів; розширенні
сфери збуту своїх послуг, завоюванні міцних позицій на кредитному ринку і у
кінцевому підсумку – підвищенні прибутковості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток інформаційних систем
та технологій в банківській діяльності переживають дещо суперечливий, але
достатньо активний розвиток.
Теоретичні та практичні аспекти розвитку системи інформаційних потоків
у фінансово-кредитних установах висвітленні у цілому ряді наукових праць
серед яких можна відмітити Алферова З.В., Антонюк В.А., Загірська І.О.,
Чечет А. М., Чумаків О.Г. та ін.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Ситуація
розвитку інформаційних потоків банківською системою засвідчує, що
продовження наукових пошуків у цьому напрямі не втрачає своєї актуальності.
Мета статті. Метою роботи є обґрунтування використання моделей
управління інформаційними потоками та їх важливість у забезпеченні
ефективного фінансового менеджменту комерційних банків.
Виклад основного матеріалу. Сучасна організація при своїй діяльності і
взаємодії із зовнішнім середовищем зіштовхується з фактором надмірності
інформації у вигляді інформаційних потоків. Доводиться управляти не
господарськими операціями, а інформацією про ці операції.
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На даний момент, в науковій літературі розглядається цілий ряд методів
дослідження інформаційних потоків. В роботах В.С. Немчинова вперше була
визначення ідея подання інформаційних потоків у вигляді інформаційної
моделі [5, с.219]. Основне призначення інформаційної моделі в тому, що вона
характеризує існуючі потоки інформації, необхідні для проектування системи
обробки даних. В своїх дослідженнях автори часто акцентують увагу суто на
критерії відбору та ефективності технологічної обробки економічної інформації
(інформаційного потоку), але вони не враховують логістичну специфіку
управління інформаційним потоком. Автор З.В. Алферова вказує, що краще
формувати моделі у вигляді матриць і графів, так як вони допомагають
автоматизувати процес аналізу потоків інформації [1, с.29].
На даний час у науковій і практичній діяльності вироблені різні методи
аналізу і проектування інформаційних потоків з метою їх оптимізації [4, с.54]:
− графічний;
− мережеве моделювання;
− графоаналітичний;
− метод функціонально-операційного аналізу;
− модуль-метод;
− метод схем інформаційних зв'язків;
− метод реквізитів.
Графічний метод застосовують для опису потоків невеликої розмірності.
При цьому використовують такі поняття як: головний елемент документа –
Dj

(j = 1, 2, ... , m); компоненти документа – К; набір компонентів –

Djk; інформаційна множина – це найменування, які збігаються за змістом
окремих компонентів, що входять до складу всіх документів досліджуваної
інформаційної системи [2, с. 465]. Однак при збільшенні розмірностей потоку
трудомісткість і складність використання цього методу різко зростають, а це
обмежує практичне застосування.
Мережеве моделювання широко використовується в нормативному
технологічному прогнозуванні. Найбільшу популярність придбав метод
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критичного шляху, заснований на використанні мережевих графіків, що
відображають різні стадії кожної частини проекту, і що аналізує їх з метою
вибору оптимального шляху між початковою і кінцевою стадіями. Як критерії
тут використовують витрати або терміни [3, с. 248].
Мережеве планування – це процес створення логічних схем послідовності
виконання проектних робіт (мережевих графіків) і визначення тривалості
проекту в цілому та окремих його елементів.
Найбільш відомими є наступні методи мережевого планування [6, с.525]:
−

Метод критичного шляху – СРМ ( Critical Path Method);

−

Аналіз критичного шляху – СРА (Critical Path Analisis);

−

Метод оцінки й огляду програми – PERT (Programme ?valuation and

rewiew Technique).
Графоаналітичний метод дослідження інформаційних потоків заснований
на представленні їх інформаційного графа та аналізу його матриці суміжності.
Графи можуть бути побудовані на рівні документів, на рівні компонентів
(вихідні, проміжні і зовнішні дані) і на синтетичному рівні (вихідні і проміжні
дані, зовнішні і функціональні результати) [6, с.526].
На основі графоаналітичних моделей можна виявити число різновидів
вихідної,

проміжної

і

результативної

інформації,

що

одержується

і

використовується в процесі виконання завдання, а також частоту використання
різних інформаційних даних.
Маючи графи основних завдань і процедур, що вирішуються в процесі
управління, можна отримати матрицю суміжності графів та визначити
взаємозв’язок завдань і документів, що використовуються в управлінні. Граф
кожного завдання і конкретного рівня управління дозволяє встановити
раціональну інформаційну наступність, можливість використання проміжних і
кінцевих результатів даної задачі для інших.
В процесі мережевого планування здійснюється побудова графічної моделі
проекту у вигляді мережевого графіка.
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Метод функціонально-операційного аналізу призначений для організації,
синтезу і обробки інформації. Крім того, він застосовується в роботі вищих
функціональних органів планування й управління, не пов’язаних безпосередньо
з управлінням технологічними процесами.
Сутність методу полягає в наступному: виявляються основні функції
територіальних

планових

(або

інших

керуючих)

органів;

функції

розчленовуються на елементи; складаються з операцій. Для кожної операції
складається схема, знаходяться цілі, функції та інформаційні зв’язки;
знаходяться обсяги інформації, визначається її характер за допомогою
складання систем вхідної і вихідної інформації в формах документів. Операції
планування об’єднуються в логічну мережу, на основі якої формується
географія потоків об’єктивно необхідної інформації.
Модуль-метод застосовується для аналізу структури інформаційного
потоку після використання інших методів. Для кожного фіксованого
повідомлення складається типова картка, яка потім пускається по виявленому
структурному каналу. На картці зазначаються всі операції обробки інформації з
даного каналу. В результаті обробки карток найпростішими засобами
механізації можна отримати докладні відомості про кількість інформації, що
проходить по даному каналі і використовуваної в даній операції, визначити
пропускну

здатність,

обчислювальні

потужності,

виявити

дублювання,

визначити періодичність, частоту надходження інформації та інші кількісні та
якісні характеристики. Метод дає вельми детальний опис кількісних і якісних
характеристик фіксованого потоку інформації.
Метод схем інформаційних зв’язків включає визначення інформаційних і
комунікаційних потреб зацікавлених осіб: хто в якій інформації має потребу,
коли вона їм знадобиться і як вона до них надходитиме. Усі проекти
потребують передачі проектної інформації, але інформаційні потреби і методи
поширення широко варіюються. Визначення потреб зацікавлених осіб в
інформації і відповідних способів задоволення їх є важливим чинником
успішного виконання проекту [6, с.527 ].
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У більшості проектів значна частина планування комунікацій виконується
в самих ранніх фазах проекту. Проте, результати цього процесу повинні
регулярно переглядатися і коригуватися в разі необхідності, щоб гарантувати
безперервне їх застосування.
Метод реквізитів дають кількісну оцінку об’єкту (сума, кількість, ціна),
використовуються при арифметичній обробці інформації. Його ознаки дають
якісну характеристику об’єкту

і використовуються при логічній обробці

інформації (пошук, групування, сортування) [6, с.528 ].
Всі ці методи добре пристосовані для вирішення оптимізаційних задач.
Єдиним недоліком являється неповнота математичного апарату, необхідного
для розробки якісних моделей дослідження, управління, прогнозування систем
управління інформаційними потоками. Можливість використання цього методу
заснована на схожості процесу передачі інформації в системах управління
організацією з процесом розподілу продукції. Всі потоки в організації
(транспортні,

матеріальні,

фінансові)

супроводжуються

інформаційним

потоком − документом. Ознакою ефективної системи управління є вибудована
оптимальним чином система документообігу всередині організації. Для
побудови такої системи може бути використана транспортна модель [ 6, с. 530].
При вирішенні транспортної задачі мінімізується вираз виду (1.1):
,
де

(1.1)

– сумарна кратність передачі всіх документів з і-го підрозділу в j-е;
– відповідне число документів, використовуючи шуканий параметр

системи документообігу.
В якості критерію оптимальності обирається сумарна кратність передач
документів за маршрутами їх руху (1.2):
(1.2)
де

– час виконання технологічних операцій, що витрачається на

обробку одиниці інформації з урахуванням підготовчо-заключного часу;
686

– час перерви між суміжними операціями, що використовується для
контролю і передачі матеріальних носіїв інформації до робочого місця
наступної операції (в тому числі час, протягом якого документ лежить без руху
до чергової операції);
– кількість операцій (формування, сприйняття, передача, обробка та
зберігання),

ви-виконуваних

над

матеріальними

носіями

інформації

);

(

– кількість матеріальних носіїв інформації (документів).
Кратність передач документів по визначеному маршруту руху дорівнює
(1.3):
(1.3)
- число ланок, через які проходить документ.

де

циклу передачі і обробки необхідно

Для зменшення тривалості
мінімізувати вираз
У

підрозділах

організації,

що

є

джерелами

вихідної

інформації

створюються документи в кількості a1, a2, ..., ai, ..., an одиниць, які передаються
в підрозділи – споживачі інформації, відповідно, в кількості b1, b2, ..., bi, ..., bn
одиниць.
Для вирішення завдання складається квадратна матриця. Розмірність
матриці дорівнює n2. У матриці джерела інформації одночасно є адресатами.
Завдання зводиться до вирішення
n2

змінними,

так

незалежних рівнянь з

як

.

Основне

рішення

буде

містити

змінних, значення яких дорівнюють нулю. Сумарна
кратність передач всіх документів з i-го джерела j-му споживачеві системи
документообігу

дорівнює

,

а

відповідна

кількість

документів

.
При визначенні величини параметра мережі

для всіх маршрутів

потрібно намагатись, щоб сумарна кратність передачі документів в системі
була мінімальною [6 с. 531].
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Необхідно знайти значення змінних

, які мінімізують сумарну кратність

передачі всіх документів згідно (1.4):
(1.4)
Представлена цільова функція, яка відображає сумарну кратність передач
всіх документів в системі.
На цільову функцію накладаються обмеження:
1)

– відображається умова повної передачі документів з

усіх підрозділів-постачальників;
2)

– відображається умова повного задоволення потреб

підрозділів – споживачів документів;
3)

–

невід’ємність

умови

надходження

документів від споживачів до постачальників.
Завдання зводиться до мінімізації цільової функції при встановлених
обмеженнях.
Слід зазначити, що для застосування даної моделі необхідно враховувати
умову однорідності інформаційного потоку. Неможливі або небажані маршрути
руху інформації можуть бути виключені шляхом прирівнювання окремих
елементів матриці до нуля.
Вимога однорідності інформації обмежує сферу застосування транспортної
моделі в аналізі і проектуванні інформаційних потоків.
В сучасних умовах функціонування для збереження конкурентних переваг
на ринку організації переходять на безпаперову технологію обробки інформації
(електронний документообіг). Відсутність матеріальних носіїв в умовах
розвинених комунікацій усуває необхідність оптимізації сумарної кратності
передач документів.
Ключовим параметром якісного функціонування системи електронного
документообігу є оцінка продуктивності корпоративної мережі
даними (швидкість інформаційного потоку) .
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з обміну

-му шляху корпоративної мережі

Процес передачі інформації по

комерційного банку за умови, що передача інформації по окремим галузям
незалежна,

може

бути

описаний

такою

лінійною

алгебраїчною

нерівністю (1.5) [6, с. 532]:
(1.5)
де

– число повідомлень, переданих по і-му шляху та

-й гілці

– число можливих шляхів в мережі;
– максимальне число гілок в мережі;
– час передачі одного повідомлення по -й гілці;
- допустимий час передачі інформації по -му шляху.
Вираз пов’язує витрати часу на передачу інформації по окремим галузям
корпоративної мережі комерційного банку з допустимим часом передачі по
визначеному

шляху.

Отримаємо

систему,

що

складається

з

лінійних

алгебраїчних нерівностей (1.6) [6, с.532]:

,

Де

(1.6)

– можливі шляхи передачі інформації в корпоративної мережі.

Коли в якомусь шляху не використовується будь-яка гілка, відповідний
коефіцієнт

приймають рівним нулю. Завдання відшукання невідомих

зводиться до вирішення системи лінійних нерівностей. При заданому числі
повідомлень,

переданих

в

галузі,

обчисленому

часу

передачі

одного

спілкування і заданої середній довжині повідомлення може бути визначена
необхідна пропускна здатність мережі електронного документообігу, що
утворюють шлях. Для вирішення системи лінійних нерівностей складається
цільова функція (1.7):
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,

(1.7)

де
Серед всіх можливих невід’ємних рішень

системи лінійних
, при якому лінійна

нерівностей визначається таке рішення
функція

приймає найменше можливе значення. Лінійна функція F дорівнює

середньому часу передачі повідомлення по шляху мережі .
Рішення задачі лінійного програмування дозволяє визначити оптимальним
чином час передачі документа по гілках при мінімізації середнього часу
передачі документа шляхом.
При

дослідженні

корпоративної

мережі

комерційного

банку,

яка

використовується для електронного документообігу, можуть бути застосовані й
інші види цільових перевірок функцій. У процесі організації передачі
інформації в корпоративній мережі комерційного банку цікавим напрямком є
вибір часу передачі повідомлення по гілці в залежності від характеру рішення
системи лінійних нерівностей. При такому виборі можна задавати будь-які
значення часу передачі повідомлення по мережі, враховуючи реальні та
перспективні можливості техніки зв’язку. Вибір часу передачі повідомлень по
шляхах не порушує умов оптимальності, так як зменшує середній час передачі
повідомлення. Якщо наявними засобами зв’язку неможливо реалізувати
вибрані пропускні спроможності каналів зв’язку, необхідно при заданому числі
повідомлень збільшити допустимий час передачі повідомлень по шляхах і
заново вирішити систему лінійних нерівностей.
Висновки і пропозиції. Таким чином, розглянуті методи управління
інформаційними потоками комерційного банку дають кількісну оцінку
ефективності використання корпоративної мережі обміну даними підсистеми
електронного документообігу, відображають різні сторони функціонування
системи, дозволяють сформулювати конкретні вимоги до різних компонентів
даної мережі.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Аналіз і визначення переваг найбільш ефективних інформаційних технологій
для підприємств транспортної інфраструктури та її значення для керівника.
Ключові

слова:

інформаційна

технологія,

автоматизація.
691

інформаційна

система,

Провідні компанії світу давно усвідомили, що досягнення успіху в
конкурентній боротьбі на різних ринках неможливо без використання сучасних
інформаційних технологій, які мінімізують витрати та максимізують прибуток.
У той же час, всі прекрасно розуміють, що розробка закінченого програмного
рішення якісно і в строк вимагає високих професійних знань і великого досвіду
роботи в даній сфері. У зв'язку з цим постає проблема, від вирішення якої
багато в чому залежить сьогодення і майбутнє компанії. Тому питання
спрощення

та

мінімізації

процесу

діяльності

підприємства

є

досить

актуальним.
Інформаційна технологія дає можливість вилучити з управлінського
ланцюга цілий ряд проміжних ланок, сприяти ліквідації багатоступінчатості і
громіздкості апарату, в значній мірі прискорювати цикл обігу грошових коштів
шляхом створення нових автоматизованих систем.
У широкому сенсі «інформаційна система» є практично на будь-якому
підприємстві. Спектр конкретних варіантів інформаційних систем може бути
дуже широкий: від традиційних систем, заснованих на ручній технології
обробки

інформації

і

паперовому

документообігу

до

мережевої

автоматизованої інформаційної системи.
Власне дослідженням даного питання займається ряд вітчизняних та
зарубіжних авторів, серед яких в першу чергу слід назвати Л.Д. Реймана,
А.В. Волокіткіна, А.П. Маношкіна (моделі організації електронного бізнесу,
методи

управління

взаєминами

із

споживачами);

д.е.н.,

професора

І.Т. Балабанова, к.е.н. А.А. Кантаровіча, Д. Еймора (методологічні основи
побудови

систем

електронної

комерції,

оцінка

ефективності

їх

функціонування); А.В. Петюшкіна (основи і персоніфікація банерної реклами);
І.В. Успенського; К. Пейтеля, М.П. Мак-Картні (Інтернет-маркетинг); Дмитрієв
О.М.; Саркісян О.С.; Є.В. Крикавський, Степанов В.В., Гритчин В.Ю.
Актуальність обраної теми обумовлена наступними обставинами: швидка
зміна застарілих технологій більш сучасними вимагає своєчасної розробки
нових ефективних методів управління застосування світової практики
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управління електронним підприємством від зарубіжних розробників не
враховують специфіки українського електронного бізнесу, а розробки часто не
мають наукового обґрунтування і на практиці показують малу ефективність.
Мета даної роботи - визначення та аналіз переваг найбільш ефективних
інформаційних технологій для підприємств транспортної інфраструктури.
Виникає питання про те, на якому варіанті інформаційної системи
зупинити свій вибір. З одного боку, в даний час інформація розглядається все
більшою кількістю керівників як реальне джерело створення доходу фірми. З
іншого боку, створення автоматизованої інформаційної системи - це проект,
який вимагає витрат на реалізацію (іноді не малих), отже, можна вести мову
про його фінансову віддачу. Цілком природно постає запитання керівника: в
чому полягають реальні переваги більш складних сучасних інформаційних
систем в порівнянні з традиційними інформаційними системами. Давайте,
спробуємо в цьому розібратися. Але спочатку необхідно уточнити, що саме ми
будемо розуміти під «мережевий автоматизованою інформаційною системою».
«Мережева» інформаційна система є тому, що моделлю зв'язків між
співробітниками є не жорстка ієрархія (як в традиційній лінійно функціональної структури управління), а мережа. Дана модель організаційної
структури управління дозволяє істотно збільшити як кількість, так і
різноманітність зв'язків між співробітниками. Це створює передумови
адаптивного поведінки, оскільки в системі управління цілеспрямовано
створюється надлишковий різноманітність, можливо, перевищує наявне
різноманітність внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. Крім
того, з теорії управління добре відомий той факт, що складена з ненадійних
елементів мережу, здатна розробляти і приймати більш обґрунтовані рішення,
ніж жорстка ієрархія деревовидного типу, складена з надійних елементів.
Автоматизованість системи забезпечує поєднання клієнт серверної
архітектури локальної обчислювальної мережі і технології реляційних баз
даних.
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Ще одна ознака сучасної інформаційної системи, який не відображено у її
назві, це її орієнтація не на підтримку функцій, а на підтримку наскрізних
бізнес-процесів, інтегруючих діяльність всіх функціональних підрозділів фірми.
Кожен бізнес-процес служить досягненню однієї з найбільш загальних цілей
підприємства, а одночасне досягнення всіх цілей призводить до виконання
фірмою своєї місії. У цьому випадку фінансовий результат зазвичай не змушує
себе чекати.
Слід також зазначити, що в основі будь-якої сучасної інформаційної
системи лежить той чи інший програмний комплекс. Однак програма - це все ж
не більше ніж основа інформаційної системи, вона лише створює передумови
для підвищення продуктивності управлінської праці та ефективності прийнятих
рішень. Ці передумови можуть бути використані тільки при грамотній
організації безлічі відносин між структурними підрозділами та окремими
співробітниками з приводу вирішення проблем, що заважають досягненню
цілей підприємства.
Щодо переваг найбільш ефективних інформаційних технологій для
підприємств транспортної інфраструктури можна зазначити:
1. Зменшуються витрати на оплату праці внаслідок удосконалення
організаційної структури управління фірмою.
По-перше, зникає необхідність виконання ряду функцій, обов'язкових при
паперовій технології обробки інформації.
Наприклад, це стосується функцій техніки з обліку технічної експлуатації,
який на підставі даних складського обліку «розносить» видані протягом
періоду запчастини по окремим одиницям техніки (в паперовому формулярі).
По-друге, потрібно набагато менше фахівців високої кваліфікації, оскільки
більшість «штатних» проблем можуть бути вирішені силами виконавців на
підставі чітких посадових інструкцій і інформації, яку вони отримують з бази
даних. В результаті, висококваліфіковані фахівці потрібні тільки для вирішення
«нештатних» проблем, а їх, за визначенням, на порядок менше. Крім того,
безліч алгоритмів підготовки рішень, які в умовах традиційної інформаційної
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системи є надбанням вузького кола висококваліфікованих фахівців, «зашиті» в
саму програму.
2. Знижуються непродуктивні витрати і збільшується виручка за рахунок
удосконалення процесу підготовки та прийняття рішень.
По-перше, відбувається істотне скорочення тривалості циклу підготовки і
прийняття рішень.
По-друге,

з'являється

можливість

виявлення

таких

характеристик

виробничого процесу, які в принципі не можуть бути виявлені при ручній
технології обробки інформації, і своєчасного впливу на них.
3. Знижуються витрати часу керівника на детальну організацію діяльності
своїх підлеглих.
Впровадження програми створює передумови до утворення тимчасових
робочих команд фахівців для вирішення виробничих проблем високої
складності. Командоутворення може відбуватися без безпосередньої участі
керівника; члени команди підбираються виходячи з їх здатності сприяти
вирішенню проблеми. Замість ретельного організації та регламентації всього і
всіх зароджується самоорганізація.
4.

Підвищується

рівень

кваліфікації

і

забезпечується

проблемна

орієнтованість фахівців.
По-перше, підвищується кваліфікація фахівців за рахунок перерозподілу
часу в бік аналітичної діяльності, а не облікових операцій і рутинного рахунку
на калькуляторі, які цілком і повністю перекладаються на рядових виконавців і
комп'ютер. Спеціаліст отримує достатньо часу для детального осмислення,
аналізу та класифікації різноманітних виробничих ситуацій. Це створює
передумови для розробки структури управлінського обліку, адекватної за
складністю і різноманітністю реальних умов експлуатації автотранспорту.
По-друге, забезпечується проблемна орієнтованість за рахунок постійної
роботи в команді, причому склад команд весь час змінюється. В результаті,
замість простого виконання своїх функцій фахівець набуває безцінний досвід
вирішення виробничих проблем в умовах командної роботи. Крім того, він
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отримує цінні знання з суміжних предметних і практичні навички з суміжних
функціональних областей.
5. Формується єдиний інформаційний простір підприємства.
По-перше, відбувається підвищення достовірності даних внаслідок
усунення їх дублювання і суперечливість за рахунок одноразового введення
інформації в базу даних на тому робочому місці, де вона виникає.
По-друге, істотно скорочується час на взаємодію співробітників між
собою, т. К. Більшу частину потрібних їм відомостей вони можуть отримати з
бази даних, не встаючи зі свого робочого місця. В результаті вивільняється
вільний робочий час, і склад функцій співробітника може бути розширено.
По-третє, з'являється інформаційна база для вирішення потенційно
необмеженого кола виробничих проблем. Інформаційна схема, «закладається» в
програму, «покриває» цілком всю діяльність підприємства. У випадку з
традиційною інформаційною системою інформаційна база фрагментована, і
«склеїти» її елементи з різних сфер діяльності підприємства, а тим більше
зіставити і проаналізувати їх в режимі реального часу неможливо. Єдиний
інформаційний простір підприємства дозволяє вирішувати таке завдання [1].
Таким чином, проведений нами порівняльний аналіз дозволяє зробити
наступний

висновок.

Переваги

сучасних

мережевих

автоматизованих

інформаційних систем перед традиційними інформаційними системами
очевидні, а вигоди від впровадження подібної системи поширюються на безліч
сфер

управління

підприємством:

оптимізація

організаційної

структури,

розвиток інформаційної бази для підготовки найрізноманітніших рішень,
вдосконалення самих методів і прийомів підготовки рішень, розвиток
персоналу та підвищення ефективності використання робочого часу керівника.
При

оцінці

доцільності

впровадження

мережевої

автоматизованої

інформаційної системи не слід обмежувати аналіз. Добре піддаються грошовій
оцінці економічними ефектами від впровадження системи, такими як
скорочення штатних одиниць та ліквідація непродуктивних витрат. Інші
фактори, такі як збільшена кваліфікація співробітників і придбані ними
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здатності до вирішення складних проблем в умовах командної роботи,
звільнення керівника від левової частки «плинності» і формується єдиний
інформаційний простір підприємства, здатні в середньостроковій, а тим більше
в довгостроковій, перспективі надати на фінансові результати діяльності фірми
більш вагомий вплив, ніж добре піддаються грошовій оцінці чинники [2].
Спілкування між службою підтримки і користувачами відбувається через
ftp-сервер Sterling Group. На ньому, відповідно до вимог «Керівництва по
використанню послуг служби технічного супроводу», є нові версії прикладного
ПО, документація до нових версій і вихідні тексти програм. При виникненні
помилок

з'являється

файл

з

лістингом

кодів

помилок.

Цей

файл

переправляється службі підтримки Sterling Group, і протягом декількох днів
створюється «латочка», що виправляє цю помилку. За допомогою ftp-сервера
служба підтримки постачає всіх своїх користувачів виправленим кодом.
Побажання користувачів збираються протягом певного періоду, і готується
нова версія ПО. Аналіз бази даних та усунення несправностей проводиться в
Sterling Group також за допомогою ftp-сервера - користувачі викладають на
нього копію бази даних і коментарі.
Само по собі автотранспортне підприємство не відноситься до дохідних
ділянок. Свою частку прибутку воно отримує з певних будівельних
майданчиків, між якими безпосередньо розподіляються замовлення та
відповідно прибуток. Система TransBase дозволила вважати валовий дохід.
Щодня отримувати інформацію про те, яку саме суму автогосподарство має
отримати з цих ділянок.
Крім того, в результаті впровадження системи TransBase керівництво
автотранспортного підприємства, проаналізувавши ряд нюансів, на які раніше
не

вдавалося

звернути

увагу,

зробило

кілька

цікавих

висновків.

У

корпоративної ERP-системі існує аналітика з фінансів і по фінансових потоках.
Але аналітика в системі TransBase дозволяє наочно і оперативно оцінити,
наскільки рентабельний той чи інший автотранспорт. В результаті в
автотранспортному господарстві звернули увагу на ряд транспортних одиниць,
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які раніше вважалися збитковими (витрати на ремонт і на техпідтримку були
значно більшими, ніж прибуток, яка виходила від експлуатації цієї техніки). В
першу чергу це стосується причепів для перевезення унікального обладнання
[3].
Будь-яка людина, що мав справу з такою технікою, знає, що якщо механізм
просто стоїть, він помирає. Автослюсар стежить за станом техніки і повинен
звертати увагу на те, щоб своєчасно поміняти підшипники або колодки. Але
коли техніки більше сотні одиниць, відстежити це складно. Система управління
дозволила відслідковувати стан техніки не тільки автомеханіки, але і
начальнику автотранспортного підприємства. Ситуація в господарстві стає
більш ясною.
Визначивши та проаналізувавши ряд переваг найбільш ефективних
інформаційних технологій, можна зробити висновки:
- внаслідок удосконалення організаційної структури управління фірмою,
зменшити витрати на оплату праці;
- за рахунок удосконалення процесу підготовки і прийняття рішень
знизити непродуктивні витрати та збільшити виручку.
Найбільш ефективні інформаційні технології на підприємстві транспортної
інфраструктури дають змогу: знизити витрати часу керівника на детальну
організацію діяльності своїх підлеглих; підвищити рівень кваліфікації
працівників; сформувати єдиний інформаційний простір підприємства.
Список використаних джерел:
1. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на
республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики,
обліку та аудиту. – К.: ІСОА, 2012. – 147 с.
2. Крикавський Є.В. Логістичне управління./ Є.В. Крикавський – Л.: Вид-во НУ
«Львівська політехніка», 2011. – 13 с.
3. Степанов В.В., Гритчин В.Ю. Внедрение информационных технологий в
автотранспортной инфраструктуре / В.В. Степанов – К.: Из-во «Камский
политехнический институт», 2009. – 25 с.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ПОСЛУГ
ПІДПРИЄМСТВА
Стаття досліджує особливості ринку нерухомості, його аналізу та висвітлює
проблеми, пов’язані з цим та особливості прогнозування попиту та пропозиції
послуг підприємства на ринку нерухомості.
Ключові

слова:

попит,

пропозиція,

нерухомість,

особливості

ринку

нерухомості, аналіз ринку нерухомості, методи аналізу ринку нерухомості,
прогнозування цін на ринку нерухомості, проблеми прогнозування ринку
нерухомості.
Як відомо, ринок нерухомості - сукупність учасників (покупець,
продавець, власник, консультант, девелопер, брокер, агент, ріелтор, керуючий
нерухомістю, державні регулюючі органи і т.д.) і угод (купівля, продаж, оренда
і т.д. ), що здійснюються між ними.
Ринок нерухомості має низку специфічних особливостей [1, с. 425]:
а) Локалізація ринку;
б) Відносно мала кількість угод купівлі-продажу;
в) Володіння нерухомістю та угоди з нею зазвичай припускають чотири
види витрат: одноразові порівняно великі інвестиції; на підтримку об’єкта в
функціональному стані (ремонт, експлуатаційні витрати); податок на нерухоме
майно; державне мито та інші збори на угоди;
г) Досить високий ступінь державного регулювання ринку законодавчими
нормами.
Залежно від призначення (напрями використання) об'єкта нерухомості,
ринок можна розділити на п’ять сегментів [2, с. 957]:
а) житлова нерухомість;
б) комерційна нерухомість;
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в) промислова нерухомість;
г) незабудовані земельні ділянки різного призначення;
д) споруди спеціального призначення.
Предметом аналізу ринку є:
- цінова ситуація на ринку;
- кон’юнктура попиту і пропозиції;
- обсяг операцій здійснюються на ринку нерухомості;
- ліквідність об'єктів;
- доступність об'єктів для потенційних споживачів;
- ефективність інвестиційних вкладень в об'єкти нерухомості [3, с. 325].
Аналіз ринку нерухомості включає його ідентифікацію і інтерпретацію,
виходячи з корисності нерухомості, її наявності на ринку, а також переваг
сторін угоди і купівельної спроможності. Ринковий аналіз полягає в
співвіднесенні загального стану ринку нерухомості, його конкретного сегмента
з досліджуваним об’єктом.
Основні підходи до аналізу ринку нерухомості:
1) аналіз від загального стану економіки до конкретної нерухомості;
2) аналіз від конкретного об'єкта до загального стану справ в економіці.
В першому випадку, аналіз починається з оцінки ринкової рівноваги. На
початку вивчаються дані про доходи населення та інші дані, які служать
індикатором попиту, так само збирається інформація про обсяг вільних і
зайнятих площах, про обсяг будівництва житлової та комерційної нерухомості,
наявні пропозиції від конкурентів за аналогічною нерухомості. На підставі
отриманих даних робиться висновок про наявність рівноваги між попитом і
пропозицією, і надалі збереженні ситуації. Наступним етапом проводиться
аналіз фізичних характеристик даного об’єкта нерухомості і його оточення,
вірогідність альтернативного використання даної нерухомості, оцінка ринкової
реакції на даний варіант використання і виявляється вплив на його вартість.
Другий метод передбачає, що спочатку проводиться аналіз самого об'єкта
нерухомості, його характеристики, потенційних учасників даного ринку, і в
кінці динаміка попиту та пропозиції в даному сегменті ринку [4, с. 7].
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Обидва підходи включають: оцінку ринкової рівноваги; аналіз вірогідного
альтернативного використання нерухомості, оцінку ринкової реакції на даний
варіант і вплив на вартість.
Аналіз ринку нерухомості включає наступні завдання [5, с. 32]:
- ідентифікація об'єкта нерухомості;
- ідентифікація ринку нерухомості, на якому об'єкт конкурує;
- аналіз попиту;
- аналіз конкуруючого пропозиції;
- аналіз стану ринкової рівноваги.
Інформаційне забезпечення оцінки об'єктів нерухомості включають
наступні операції [5, с. 32]:
- визначення масиву необхідних даних;
- вибір джерел інформації;
- збір необхідних даних;
- систематизація, обробка і аналіз отриманих даних;
- висновки з проведеного аналізу.
Реакція ринку на конкретний вид нерухомості залежить від попиту і
конкурентного пропозиції нерухомості на поточний момент і в майбутньому.
Ринкова вартість нерухомості диктується конкурентним потенціалом ринку.
Вивчення

характеристик

оцінюваної

нерухомості

дозволить

виявити

конкуруючі об’єкти і порівняльні переваги і недоліки, які є у оцінюваного
об'єкта нерухомості.
Заключним етапом у дослідженні ринку є прогнозування цін. Прогноз
вибудовується по певну тенденцію руху цін на ринку нерухомості.
Першою і найбільш істотною проблемою при прогнозуванні ринку є
відсутність достовірної та відкритої інформації. Інформація про остаточну ціну
угоди, є персональною і знають справжню ціну покупки тільки продавець і
покупець. Це проблема може бути вирішена тим, що за прогнозну ціну брати не
ціну укладання угоди, а ціну пропозиції на ринку.
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Інформацію про умови угоди і остаточної вартості необхідно знати перш за
все в роботі оцінювача для коректного визначення ціни, але для прогнозування
ринку може використовуватися і ціна пропозиції. Ще однією проблемою
прогнозування є неможливість порахувати істинний попит.
Аналіз ринку нерухомості являє собою самостійний вид діяльності, що має
на меті забезпечення об’єктивною інформацією осіб, зацікавлених в даному
виді інформації. Аналіз ринку нерухомості являє собою певний вид діяльності,
який має на меті забезпечення об’єктивною та достовірною інформацією
учасників ринку.
Ринок нерухомості виконує одразу дві функції: предмета особистого
споживання та засобу виробництва. Як засіб виробництва об’єкти нерухомості
використовуються в процесі виробництва переважної більшості матеріальних
благ і послуг. Нерухомість, що використовується для проживання, відпочинку,
культурного дозвілля і т.п., виступає як предмет особистого споживання.
Аналіз попиту та пропозиції ринку нерухомості є наразі актуальною проблемою
в країні і потребує подальшого розгляду.
Аналіз останніх досліджень. Вивченню теоретичних та практичних
аспектів функціонування ринку нерухомості приділяли увагу такі вчені:
Дж. Фридман, Н. Ордуей, С. Мочерний, А. Микитчик, М. Коваленко,
Л. Радванська, Л. Чубук, І. Крекотень, Р. Ткаченко, С. Шибірина, Д. Бонцевич,
С. Максимов, В. Прокопенко та ін. Вчені, які були вказані вище, встановили
відповідно закономірності попиту та пропозиції на ринку нерухомості та
представили економічно обґрунтовані припущення щодо цих явищ. Але,
незважаючи на це, дана проблема потребує додаткових досліджень з боку
науковців, які займаються цією проблемою.
Метою статті є уточнення понять попиту та пропозиції підприємства на
ринку нерухомості в Україні, обґрунтування необхідності їх прогнозування.
Багато вчених займалися вивченням поняття ринку нерухомості, але
найкраще, на мою думку, та найпоширеніше поняття представили
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два

американських вчених Дж. Фрідман та Н. Ордуей. Отже, згідно тлумаченню
цих авторів даного поняття можна сказати, що ринок нерухомості – це певний
набір механізмів, за допомогою яких передаються права на власність та
пов’язані з нею інтереси. Ринок нерухомості – це також взаємозв’язок суб’єктів
ринку на основі принципів, методів та процедур. За визначенням С. Мочерного,
ринок нерухомості – це особливий вид ринку, на якому об’єктом купівліпродажу чи застави для отримання кредиту є нерухомість, це один із основних
видів ринку, який у взаємодії з ринком товарів і послуг та ринком капіталів
визначає

особливості

господарського

механізму

сучасної

регульованої

економіки [2, с. 957].
На мою думку, ринок нерухомості доцільно розглядати як систему
економічних відносин, що виникають під час операцій з об’єктами нерухомості,
в межах якої формуються попит, пропозиції та ціни на них. Ринок нерухомості,
як складова частина ринкового простору, має властиві йому закономірності:
циклічні коливання активності й цін разом з економічними, інвестиційними та
іншими циклами; зв’язок з іншими ринками (валютним, фондовим), який
сприяє руху капіталу на ринок нерухомості й зростанню цін на об’єкти
нерухомості при зниженні дисконтної ставки, прибутковості цінних паперів,
темпів інфляції національної валюти, а також підвищенні її курсу щодо інших
валют; формування цін на основі рівноваги попиту та пропозиції або залежність
тенденцій зміни цін від співвідношення попиту і пропозиції.
Економічний інтерес проблеми попиту та пропозиції в першу чергу
полягає в тому, що наразі держава зацікавлена в збільшенні кількості операцій з
нерухомістю, особливо це стосується діяльності підприємств, які безпосередньо
вносять свій внесок в державний бюджет завдяки попиту на нерухомість
[9, c.44].
Розглянемо розподіл операцій з нерухомістю на прикладі Вінницької
області, згідно з даних з Державної служби статистики України у відсотковому
відношенні за 2014 та 2015 роки [7, с. 559] (рисунок 1).
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Рис. 1. Відсотковий розподіл операцій з нерухомістю за 2014 та 2015 роки
на прикладі Вінницької області.
Згідно з рис. 1., ми бачимо, що порівняно з 2014 роком в 2015 збільшилася
кількість продаж приміщень та зменшилося кількість операцій з орендою
приміщень. Це може свідчити в основному про те, що економічна ситуація в
країні в цілому та в Вінницькій області вирівнялася. Збільшилася кількість угод
про купівлю, а тому можна припустити, що на ринку нерухомості відбуваються
позитивні зміни.
Визначення належності об’єкту до нерухомого майна має велике значення
у відносинах, пов’язаних з виникненням, переходом та припиненням права
власності на ці об’єкти. Так, в залежності від того чи є об’єкт нерухомим
майном, особа обирає для себе ту поведінку, яка законодавством встановлена
для об’єктів нерухомості [6, c. 224].
Залежно від законодавчої бази, умов фінансування, форм володіння
власністю ринок нерухомості постійно зазнає змін і є унікальним для кожної
країни, регіону, міста. Щоб правильно оцінювати нерухомість, необхідно
ретельно відстежувати всі зміни, що відбуваються на її ринку [10, c. 387].
Величина попиту і пропозиції на об'єкти нерухомості багато в чому
визначається географічним (місцезнаходження об'єкта на території міста,
області) та історичним (будинки різного періоду споруди) факторами; станом
інфраструктури в районі об`єкта нерухомості (наявність під’їзних шляхів, доріг,
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метро та інших видів транспортної магістралі, підприємств торгівлі та
побутового обслуговування, парків, місць масового відпочинку і т.д.).
Економічні дослідження показують, що на попит і пропозицію на ринку
нерухомості впливає цілий ряд факторів, серед яких найбільш важливе
значення мають наступні їх групи. Грамотне поєднання цих факторів лежить в
основі незалежної оцінки нерухомості [8, c. 927].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, держава
повинна відігравати активну роль у процесах формування ринку нерухомості та
реалізовувати політику в напрямку створення умов для розвитку ринкового
середовища. Держава повинна приймати активну участь в інвестиційних
процесах, тому що інвестування в нерухомість характеризується високим
мультиплікаційним ефектом і забезпечує економічне зростання.
З метою підвищення ефективності функціонування ринкової структури
існує об’єктивна необхідність у системному моніторингу тенденцій розвитку
ринку нерухомості, що дозволяє в разі потреби оперативно корегувати
державну політику. В умовах економічної кризи всі дії органів влади,
спрямовані на розвиток ринку нерухомості України, повинні враховувати його
тісний взаємозв’язок з іншими сегментами ринкової економіки (товарними
ринками, ринком капіталу, ринком праці), тому що розвиток ринку нерухомості
неможливе без ефективного функціонування останніх [10, c. 387].
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. В сучасних умовах існування галузі сільського
господарства України діяльність будь-якого аграрного підприємства піддається
зовнішнім та внутрішнім загрозам, тому для уникнення цих проблем та/або
ліквідації підприємства важливим є дослідження формування ефективної
системи управління фінансовою безпекою підприємства. Налагоджена система
управління, вчасна та повна оцінка рівня фінансової безпеки необхідна для
виявлення проблем фінансового стану господарства і можливості вибору
доречних заходів щодо їх виправлення без загроз втрати фінансової стійкості та
платоспроможності.
Різноманітність підходів до трактування поняття «фінансова безпека
підприємства» характеризує достатньо актуальну проблему пошуку ефективних
методів оцінки фінансової безпеки враховуючи їхню специфіку, наприклад,
окремі аспекти та особливості розрахунку економічних показників діяльності
сільгосппідприємства.
Аналіз сучасних досліджень та публікацій. Визначенню сутності та
висвітленню проблем фінансової безпеки присвячені наукові роботи таких
вчених-економістів, такими як О.В. Гривківська, В.В. Осипенко, О.Е. Гудзь,
Ю.В. Єлістратова, Р.С. Папехін. Окремі методи оцінки фінансової безпеки
підприємства

висвітлено

у

працях

Є.П.

Картузова,

О.Б.

Жихора,

В.О. Гороховатського, А.Ю. Олейнікової. Однак, варто зазначити, що даний
напрямок є досить актуальний та потребує подальших досліджень.
Метою статті є вивчення існуючих методів оцінки рівня фінансової
безпеки

і

вибір

найбільш

прийнятного

для

використання

сільськогосподарськими підприємствами України.
Виклад

основного

матеріалу.

Діяльність

сільськогосподарських

підприємств характеризується тим, що на відміну від підприємств інших
галузей асигнування повертаються лише після закінчення виробничого циклу.
Тому аграрні підприємства вимагають додаткового залучення фінансових
ресурсів, особливих підходів щодо управліннями ними та грошовими потоками.
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Для цього необхідно, що менеджери різних рівнів та ланок були знайомі із
теорією фінансової безпеки, її структурою, об’єктами, загрозами і могли
ефективно використовувати методи аналізу фінансової безпеки з урахуванням
впливу факторів.
Оскільки сільгосппідприємство – це динамічна економічна система, то
фінансову безпеку ні в якому разі не можна розглядати як статичне явище.
Зазвичай, прийнято проводити комплексну оцінку фінансової безпеки на основі
моніторингу окремих показників. Проте кожен із запропонованих методів у
науковій літературі вимагає адаптації при використанні підприємствами АПК.
При виборі ефективного методу оцінки рівня фінансової безпеки доцільно
розглянути сутність поняття «фінансова безпека сільськогосподарського
підприємства». Так, Гривківська О.В., Осипенко В.В. визначають фінансову
безпеку

сільгосппідприємства

«як

процес

формування

й

ефективного

використання фінансових ресурсів за умови «виключення можливості
зловживань фінансовими коштами та перенаправлення фінансових потоків у
незакріплені законодавством сфери їх використання» [2, с. 93].
У

своїх

наукових

дослідженнях

Єлістратова

Ю.О.

оперує

таким

визначенням фінансової безпеки: «стан оптимального рівня використання
економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства, за якого існуючі
та можливі збитки нижче встановлених підприємством меж» [4, с. 107].
А. Судакова О.І. розглядає фінансову безпеку як «важливу складову
частину економічної безпеки підприємства, що базується на незалежності,
ефективності

й

конкурентоспроможності

фінансів

підприємства,

яка

відображається через систему критеріїв і показників його стану, що
характеризують збалансованість фінансів, достатню ліквідність активів і
наявність необхідних грошових резервів, фінансову стабільність, ступінь
захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин» [1, с. 24].
На нашу думку, фінансова безпека сільськогосподарського підприємства
передбачає забезпечення стійкого стану та поступовість розвитку в умовах
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постійно змінного внутрішнього та зовнішнього середовища, зберігати імунітет
до дії загроз. Це такий рівень фінансової системи, що характеризується:
1)

фінансовою рівновагою, що є результатом вирішених протиріч між

дохідністю, ліквідністю та ризиками за рахунок оптимального поєднання
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища;
2)

фінансовою стабільністю – збереження стану фінансової рівноваги в

процесі розвитку підприємства;
3)

кількісним та якісними показниками;

4)

забезпечує захищеність фінансових інтересів підприємства.

Проаналізувавши літературу, було визначено 4 основних методи, які
можна використовувати на базі показників сільгосппідприємства. А саме:
− розрахунок відносних фінансових показників та динаміка їх зміни. Цей
метод досить широкий, так як процес забезпечення фінансової безпеки
ототожнюється фактично зі всім фінансовим станом підприємства. На думку
вчених, оцінка фінансової безпеки не може зводитись виключно до простого
аналізу фінансового стану. Так як отримані результати не відображають повну
картину можливих загроз фінансової безпеки, тим більше такий підхід лише
надає обмежену інформацію, котрої недостатньо для формування ефективних,
адекватних заходів для підтримки чи відновлення рівня фінансової безпеки;
− метод «мінімізації загального збитку безпеці» досліджується вченими
на основі критеріїв загроз фінансової безпеки. Оскільки такий критерій важко
оцінювати через відсутність необхідних бухгалтерських та статистичних даних
у звичайному управлінському обліку, необхідно розробляти окремі напрямки
обліку та аналізу діяльності, що вимагає залучення додатково спеціалістів, є
затратним та дає результат виключно при довгостроковому моніторингу;
− індикаторний метод – використання критичних порогових значень
фінансових показників. При цьому під пороговими значеннями фінансових
показників мають на увазі допустимі величини, перевищення яких призводить
до формування негативних тенденцій в фінансовій системі підприємства,
спричиняє появу та розвиток загроз його фінансовій безпеці, служить
причиною диспропорції в господарській діяльності і призводить до порушення
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розвитку в цілому. У табл. 1 система фінансових показників та їх порогових
значень за Р. Папехіним адаптована до діяльності підприємств галузі сільського
господарства України.
Запропоновані показники можуть дати уявлення про рівень економічної
безпеки підприємства, але необхідно при цьому враховувати специфіку певної
галузі.
Найвища ступінь безпеки досягається при умовах, що весь комплекс
показників знаходиться в рамках допустимих меж своїх граничних значень, а
порогові значення не здійснюють негативного впливу на інші показники
ефективності діяльності підприємства. При дослідженні системи індикаторів
варто обмежувати число показників, щоб система не була занадто складною.
Такий підхід гарантує наглядність результатів та приводить до однозначних
висновків відносно фінансової безпеки та підвищує оперативність її оцінки.
Деякі вчені дотримуються думки щодо побудови інтегрального показника
фінансової безпеки, але на сьогодні не існує загального методу.
Таблиця 1
Індикатори фінансової безпеки сільськогосподарського підприємства
Показники

Порогове
значення
1,0

Примітка

Коефіцієнт покриття = Оборотні засоби /
Значення показника повинно
Поточні зобов’язання
бути не менше граничного
Коефіцієнт автономії = Власний капітал /
0,3
Значення показника повинно
Баланс
бути не менше граничного
Рівень фінансового левереджа (важеля) =
3,0
Значення показника повинно
Довгострокові зобов’язання / Власний
бути не більше граничного
капітал
Коефіцієнт забезпечення відсотків до
3,0
Значення показника повинно
виплати = Прибуток до виплати відсотків /
бути не менше граничного
Відсотки до виплати
Рентабельність активів = Чистий прибуток
Іінф.
Значення повинно бути не
/ Баланс
менше індексу інфляції (Іінф.)
Рентабельність власного капіталу = Чистий
15%
Значення показника повинно
прибуток / Власний капітал
бути не менше граничного
Середньозважена
вартість
капіталу Рентабельність Значення показника повинно
інвестицій
бути не менше граничного
вартість власного
капіталу,
загальна вартість капіталу,
норма прибутку,
вартість
позиченого
капіталу,
середня
процентна ставка за кредитами банків.
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Враховуючи недоліки попередніх методів, а саме обмеженість інформації,
проблеми розрахунку критичних значень показників, широко поширений метод
оцінки фінансової безпеки на практиці отримав метод експертних оцінок. При
його застосуванні можливо, з одної сторони, встановити важливість кожної
складової фінансової безпеки у формуванні її загального рівня на основі
вагових коефіцієнтів, а з іншої сторони – розрахувати інтегральний показник
загального рівня фінансової безпеки сільськогосподарського підприємства.
Існує інший спосіб розрахунку інтегрального показника фінансової
безпеки, що базується на застосуванні індикаторного підходу і визначенні
граничних значень коефіцієнтів. Він включає в себе наступні етапи:
1. Проводиться розрахунок показників, які характеризують фінансову
безпеку.
2. Для кожного i-го показника визначається граничне значення.
3. Обчислюється ступінь відхилення фактичного значення кожного i-го
показника від граничного за формулами:
якщо напрямок оптимізації max (1):
(1)
якщо напрямок оптимізації показника min (2):
(2)
де

фактичне значення показника;
граничне значення показника.
4. Визначається інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки підприємства

(не виключення і сільськогосподарські підприємства) (3):
(3)
Отже, даний метод дає можливість влучно підібрати фактори та загрози,
відобразити їх вплив саме на фінансову безпеку, враховувати специфіку галузі,
окремого господарства.
Висновки. Таким чином, на основі проведених досліджень можливо
відмітити, що найбільш оптимальним та об’єктивним методом оцінки рівня
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фінансової безпеки є побудова інтегрального показника, де окремі економічні
та фінансові показники виступають елементами моделі в рамках окремого
підприємства. Цей метод дає можливість підтримувати належний рівень
показників фінансової безпеки на основі моніторингу та оцінки фінансової
стабільності, рівноваги, та забезпечення фінансової незалежності, гнучкості при
прийнятті фінансових рішень.
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А.І. Подвальнюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ
МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО
У статті розкрито сутність поняття «інформаційна система обліку
матеріальних

ресурсів».

Розглянуто

специфіку

впровадження

готових

програмних рішень для підприємств ремонту залізничного транспорту.
Охарактеризовано інформаційні системи у яких запропоновано способи
автоматизації як окремих технічних процесів так і руху, обліку матеріальних
ресурсів.
Ключові слова: інформаційна система, матеріальні ресурси, локомотивне
депо, автоматизація, облік МТЗ, залізничний транспорт.
Постановка проблеми. Залізничний транспорт відіграє важливу роль у
розвитку

економіки

будь-якої

країни.

Основне

завдання

залізничного

транспорту – це надання послуг як пасажирських так і вантажних перевезень на
досить далекі відстані, економлячи час та затрачені кошти. Пріоритетним
завданням залізниці є підтримка оптимального співвідношення величини
експлуатаційних витрат і доходів для отримання достатніх прибутків.
Собівартість залізничних перевезень визначають як величину експлуатаційних
витрат на одиницю робіт. До експлуатаційних витрат належать: фонд оплати
праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація, матеріальні витрати
тощо. На сьогодні зношеність рухомого складу залізниць України складає:
електропоїздів – 80,3% і дизель-поїздів – 93,1% [1]. Виходячи з цього,
актуальною залишається проблема розрахунку та планування витрат на
матеріальне

забезпечення

ремонту

локомотивів,

що

є

складовими

експлуатаційних витрат.
За

сучасного

розвитку

інформаційних

технологій

ефективною

є

автоматизація розрахунку, обліку, планування матеріальних ресурсів, зокрема й
для підприємств ремонту залізничного транспорту (локомотивних депо). Серед
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існуючих бізнес-рішень необхідно обрати оптимальний програмний продукт як
за функціональними можливостями, так і за вартістю впровадження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасний стан залізничної
галузі, проблеми, що заважають успішному функціонуванню та перспективи
підприємств залізничного транспорту висвітлено у працях Орлової В.М.[2],
Мозолевича Г.Я. [3], Шапочки М.К. [4], Дикань О.В. [5]. Серед українських
вчених, що займаються проблемами експлуатаційних витрат залізничного
транспорту можна виділити таких авторів: Топоркова О.А., Половинка Л.С. [6],
Томіліна А.К. [7],

Міщенко М.І. [8]. Активно досліджують питання

автоматизації матеріально-технічного забезпечення залізниці Цверов В.В. [9] та
Цевелев А. [10].
Однак необхідно відмітити, що в роботах сформовано лише загальну
систему

управлінського

обліку

витрат

на

підприємствах

залізничного

транспорту, котра слабко адаптується до окремих структурних підрозділів
залізниці. Одночасно
вимагають

пошуку

практичні
та

аспекти обліку

удосконалення

матеріальних

інформаційної

системи

ресурсів
обліку

матеріальних ресурсів саме у локомотивних депо.
Метою статті є теоретичний огляд та аналіз існуючих інформаційних
систем обліку матеріальних ресурсів підприємства, а також можливість їх
адаптації до діяльності локомотивних депо. Відповідно до поставленої мети
сформовано наступні завдання:
− визначити

сутність

поняття

«інформаційна

система

обліку

матеріальних ресурсів»;
− проаналізувати існуючі програмні рішення та їх можливість реалізації
на локомотивних депо України.
Виклад основного матеріалу. Інформаційна система обліку матеріальних
ресурсів підприємства призначена для збору, систематизації оперативної
інформації про наявні матеріальні активи та потреби компанії, що дає
можливість постійно аналізувати технічний стан всіх об’єктів обліку і
приймати оптимальні управлінські рішення. Аналіз використання матеріальних
ресурсів показує ефективність діяльності з постачання та розміщення запасів,
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для визначення розміру зайвих запасів, вилучення коштів які призводять до
відволікання фінансових ресурсів підприємства і додаткових витрат на
підтримку запасів в ефективному стані.
Для того, щоб обрати інформаційну систему обліку матеріальних ресурсів
локомотивного депо необхідно визначити технічні процеси та затрати
матеріальних ресурсів на виконання обслуговування. Загальна структура
технічних процесів локомотивного депо наведена на рисунку 1.
Технічні процеси (види послуг)

Експлуатація локомотиву

Вид ремонту

Амортизація

ТО-2; ТО-4

Екіпіровка

Робота

Ремонт локомотиву

ТР-3

ТР-2

ТР-1

Серія
локомотиву

ТО-3

Витрати за видами руху

Рис. 1. Технічні процеси (послуги) локомотивного депо
Інформаційна

система

управління

матеріальними

ресурсами

локомотивного депо являє собою комплекс взаємодіючих підсистем з чітко
окресленими функціями: планування потреби в матеріальних ресурсах;
бюджетування

затрат

на

матеріально-технічне

забезпечення;

робота

з

постачальниками; управління поставками; склади; моніторинг показників
матеріально-технічного забезпечення.
Однією із систем автоматизації контролю матеріальних одиниць всередині
локомотивного депо є програма «ФОБОС» (Росія). «ФОБОС» розглядає депо як
динамічний склад, тобто такий, де одиниці зберігання часто трансформуються в
інші (наприклад, у результаті механічної обробки, зборки, плавлення,
технологічних чи інших процесів). Функціонуючи як автоматизоване робоче
місце,

дана

система

дозволяє

організувати

комп’ютерний

облік

для

локомотивного депо, а також оперативно формувати виробничу документацію.
Система забезпечує вирішення проблем управління матеріальними потоками в
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реальному масштабі, що дозволяє підвищити ефективність організації
виробництва, зберігати матеріальні ресурси, особливо на етапі виробництва
окремих деталей. «ФОБОС» включає в себе підсистеми складського обліку та
контролю,

налаштування

інтерфейсу,

створення,

редагування

та

друк

документації, а також спеціалізовану базу даних й інформаційно-довідкову
підсистему.
Система

задовольняє

існуючі

стандарти

комплексного

ведення

бухгалтерського обліку не нижче третього рівня. Основні функції:
− ведення

синтетичного

обліку,

електронний

журнал

операцій,

формування журналів ордерів, головна книга, оборотно-сальдова відомість,
баланс, формування фінансової звітності;
− облік матеріальних цінностей, основних засобів, заробітної плати;
− банк, угоди, дебітори-кредитори, підзвітні особи;
− багаторівневий аналітичний облік;
− облік витрат на виробництво, збут, калькуляція собівартості на різних
рівнях (відділ, цех, станок, окремий ЗТ, робітник) [11].
На рисунку 2 показано інтерфейс та інформаційну базу для формування та
прийняття управлінських рішень.

Рис. 2. Інтерфейс програми «ФОБОС»
716

Проте як і будь-яке програмне рішення «ФОБОС» має недоліки. Хоч
програмний продукт визнано ефективним, але він не популярний через велику
затратність

на

обслуговування.

Програма

переповнена

різноманітними

графіками, що лише ускладнюють роботу та аналіз показників.
«ЄК АСУІ» (Єдина корпоративна автоматизована система управління
інфраструктурою) (Росія). Розроблена для залізничного комплексу РФ у 20092015 рр. Система призначена для автоматизації процесів:
− річне та місячне планування робіт, включаючи потреби матеріальнотехнічних ресурсів;
− аналіз проведених робіт, формування та ведення звітності по роботам;
− управління персоналом, призначення персоналу на роботи та облік
фактичних трудовитрат на виконання робіт;
− управління використанням матеріально-технічних ресурсів.
Масштабність програми зумовила використання потужного серверного
обладнання й апаратної платформи «IBM Maximo» [12].
Окремою підсистемою, що використовується на локомотивних депо є
ЄСМД (Єдина система моніторингу та діагностики). Вона є універсальною так
як її можна застосовувати і для моніторингу стану залізничних шляхів та
споруд. Недоліком цієї інформаційної системи є занадто довгий термін
впровадження (6 років із досвіду російської залізниці). А враховуючи,
адаптацію програми до специфіки залізниці України автоматизація може
зайняти ще більше часу. На рисунку 3 зображено центр запуску програми ЄК
АСУІ.

Рис. 3. Інтерфейс програми ЄК АСУІ
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Система

«TRIM-Planned

Maintenance

System»

(TRIM-PMS)

(НПП

«СпецТек», Росія) призначена для організації управління процесами технічного
обслуговування і ремонту (ТОіР); створення інформаційної системи управління
ТОіР на підприємстві. У числі користувачів «TRIM-PMS» – керівництво
підприємства, керівники та спеціалісти відділів, енергетики, спеціалісти
підрозділів – цехів, працівники складу. Система «TRIM-PMS» має клієнтсерверну архітектуру, що дозволяє всім користувачам працювати у мережевому
режимі, у локальній обчислювальній мережі підприємства. Програмнометодичний комплекс TRIM-PMS розроблений у 2005 р. [14].
У базовому складі ІС – це готова платформа для організації управління
ТОіР і включає в себе наступні взаємопов’язані засоби управління:
1) мережне програмне забезпечення «TRIM»: «TRIM-Техзабезпечення»,
«TRIM-Каталог»,

«TRIM-Склад»,

«TRIM-Докоментообіг»,

«TRIM-

Адміністратор», «TRIM-Інтерфейс с генеруванням звітів»;
2) документація (інструкції користувачів);
3) стандартний набір показників ефективності для оцінки та аналізу
системи ТОіР для прийняття управлінських рішень;
4) зконфігуровано базу даних, підготовлену до вводу інформації;
5) систему управління базою даних MS SQL.
Перевагою «TRIM-PMS» є те, що у програмі використовується фактичний
облік запасних частин від моменту оформлення їх постачання на склад ТОіР до
моменту оформлення витрати при звіті про проведену роботу. Таким чином,
працівникам ремонтних бригад надається можливість відслідковувати ланцюг
руху запасних частин від оформлення заявки до фактичної витрати. У той час
інші складські програми використовують бухгалтерський облік і як правило
при передачі запасних частин виконавцям робіт списують їх з обліку. Інтерфейс
«TRIM-PMS» показано на рисунку 4.
Вартість впровадження «TRIM-PMS» залежить лише від проекту. Ціна
ліцензії на одного користувача близько 6000 грн. [14].
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Із трьох вище розглянутих ІС, «TRIM-PMS» система, котру легко
адаптувати до діяльності українських підприємств, й організації з ремонту
залізничного транспорту не є виключенням.

Рис. 4. «TRIM-PMS» (на прикладі вікна «Структура об’єктів ТОіР»)
Адаптація охарактеризованого програмного забезпечення до діяльності
підприємств сфери обслуговування залізничного транспорту полягає, у першу
чергу, в зміні методології ведення бухгалтерського обліку відповідно до
українського та міжнародного законодавства. Слід врахувати той факт, що
нормативна база обліку постійно змінюється, тому програму потрібно
налаштовувати до новостворених умов. Окремо для локомотивних депо
розробити технологію ведення обліку матеріальних ресурсів специфічних
задач, наприклад, технічних процесів (експлуатація локомотиву, витрати
матеріальних ресурсів залежно від виду ремонту). Вважаємо доцільним
розробити модуль оцінки, прогнозування та планування матеріальних ресурсів
(запасних частин, палива) на майбутній період з урахуванням виконаних робіт
та затрат за попередні періоди.
Висновки та перспективи. Відсутність готових програмних рішень для
залізниці України свідчить про те, що необхідно до «Стратегічного плану
розвитку залізничного транспорту України на період 2020 року» включити
додаткові заходи щодо покращення стану залізничної інфраструктури, а саме
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створити та впровадити єдину інформаційну систему роботи залізниці, у якій
буде не тільки замовлення квитків, планування маршрутів, а й долучено окремі
модулі автоматизації роботи підприємств обслуговування залізниці. Не
виключенням

є

й

автоматизація

обліку

матеріальних

ресурсів

для

локомотивних депо. Створення єдиної платформи дозволить не тільки
планувати роботу окремих відділень залізниці, але й контролювати витрати на
ремонт та експлуатацію залізничного транспорту. Зокрема, для обліку ресурсів
на підприємствах ремонту та обслуговування залізниці можна впровадити вище
розглянуті

програмні

продукти,

попередньо

адаптувавши

їх

умов

функціонування державних підприємств України.
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УДК 004:336.7 (045)
Я.О. Подвисоцький
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ФІНАНСОВОЇ
УСТАНОВИ ТА ЗАГРОЗ ЇХ ЦІЛІСНОСТІ
Стаття присвячена питанню дослідження інформаційних ресурсів фінансових
установах, що включають документні зібрання: бібліотечні, архівні, органів
науково - технічної інформації, бази даних, електронні бібліотеки та інші
інформаційні масиви, що формуються органами державної влади, суб’єктами
господарської

діяльності,

громадськими

об’єднаннями

тощо.

Також

розглянуто загрози цілісності інформаційних ресурсів у фінансових установах.
Ключові слова: інформаційний ресурс, банківські ризики, економічна безпека,
фізична безпека, інформаційна безпека.
Постановка

проблеми.

Інформаційні

ресурси

та

безпека

сучасної

фінансової установи являє собою одну із головних складових його успішного
функціонування і розвитку. Сучасні фінансові установи мають приділяти
значну увагу вирішенню проблеми захисту інформаційних ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сутності інформаційних
ресурсів фінансових установ та загроз, які становлять небезпеку їх цілісності
розглядали

такі

вітчизняні

та

зарубіжні

вчені:

М.І.

Зубок

[4],

С.М. Побережнй [5], В.А. Гамза [6], І.Б. Ткачук [6], Б.П. Адамик [7],
І.С. Литвин [7], В.О. Ткачук [7].
Метою даної статті є дослідження питання сутності інформаційних
ресурсів фінансової установи та загроз, які становлять небезпеку їх цілісності.
Виклад основного матеріалу. За тлумачним словником, слово «Ресурси»
означає - допоміжні засоби (грошові кошти, цінності, запаси, можливості,
джерела прибутків тощо).
В ХХ столітті в складі ресурсів виділяли матеріальні, енергетичні, трудові,
фінансові, технологічні. Із кінця 70 - х років ХХ ст. у наукове і практичне життя
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стало широко входити поняття: інформаційні ресурси. Їх не можна розглядати
як різновид інших - вони існують самостійно і мають власні унікальні
властивості та велике суспільне значення і впливають на всі суспільні процеси.
Одне з перших тлумачень поняття «інформаційний ресурс» було запроваджено
нормами Закон України «Про науково - технічну інформацію» - «сукупність
довідково - інформаційних фондів з необхідним довідково - пошуковим
апаратом і відповідними технічними засобами зберігання, обробки і передачі,
що є у володінні, розпорядженні, користуванні державних органів і служб
науково - технічної інформації, наукових і науково - технічних бібліотек,
комерційних центрів, підприємств, установ і організацій» [3].
Таким чином, було запроваджено комплексний підхід до поняття
«інформаційний ресурс», згідно з яким останній складається з двох
взаємопов’язаних елементів: безпосередньо інформації (сукупність довідково інформаційних фондів) та певної інформаційної системи, що забезпечує
користування цим ресурсом (довідковий та пошуковий апарат і технічні засоби
зберігання, обробки і передачі).
Під безпекою фінансових установ розуміється багатогранна система
заходів із захисту інтересів, що здійснюється у відповідності із завданнями.
Оскільки проблема є досить актуальною, то її дослідженню присвячена велика
кількість публікацій і наукових праць. Так, С. Побережний розрізняє наступні
види загроз фінансових установ: організаційно - управлінську; економічну;
інформаційну; техногенну, екологічну та пожежну; науково - технічну безпеку.
Але досить цікавим є бачення проблем загроз цілісності В. Шурпакова,
представлене на рис.1. Автор не виділяє такого поняття, як «економічна
безпека», пояснюючи це тим, що будь - які втрати банку (кадрові, інформаційні,
фінансові, матеріальні та ін.) будуть мати економічні наслідки, замінюючи його
на поняття «банківські ризики» - ймовірна загроза фінансових збитків на
банківських операціях [5].
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.
Рис. 1. Класифікація складових банківської безпеки
У свою чергу, під інформаційним ресурсом державного банку розуміють
сукупність юридичної, фінансової, ділової, технічної, технологічної та іншої
інформації, яка перебуває в розпорядженні фірми, банку і використовується
ними для забезпечення виробництва, проведення комерційних операцій,
надання послуг, а також для управління їхньою діяльністю [2].
В основі формування інформаційних ресурсів лежать методи збору
інформації. Тому заходи інформаційно - аналітичного забезпечення діяльності
банку насамперед будуть ґрунтуватись на засадах аналізу інформації. Водночас
під аналізом розуміють сукупність заходів щодо збору й обробки інформації
про стан і можливі перспективи діяльності суб’єктів відповідного ринку, які
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виконуються

за

допомогою

спеціальних

методів

силами

комерційних

підприємств, фірм, банків або спеціалізованих організацій (установ). В тому чи
іншому обсязі здійснюється практично всіма банками. Більше того, результати
аналізу значною мірою впливають на якість прийняття управлінських рішень, а
отже, і на розвиток загалом. Тому є досить привабливою формою діяльності
сил безпеки, але, враховуючи певну її особливість, ефективно реалізувати таку
форму вдається далеко не всім. Структуру складають організація розвідки, збір
необхідних відомостей та інформаційно - аналітична робота. Ця структура
являє

собою

сукупність

взаємопов’язаних

елементів

системи

аналізу,

вилучення будь-якого з них веде до призупинення функціонування всієї
системи.
Метою інформаційно - аналітичної роботи є спрямована на виконання двох
умов діяльності банків а саме, виключення несподіваної появи несприятливих
факторів для діяльності банку, забезпечення об’єктивною інформацією
прийняття відповідних рішень їх керівництвом. Об’єктами є передусім
конкуруючі структури, які надають подібні послуги, виробляють аналогічні
товари або у той чи інший спосіб впливають чи можуть впливати на діяльність
даного, банку і в яких зосереджена або виробляється необхідна даному банку
інформація. В окремих випадках об’єктами також можуть бути технології
виробництва товарів або послуг, комерційні операції.
Безпосереднє отримання інформації може здійснюватися через відповідні
носії (джерела) такої інформації. Джерелами необхідної для аналізу інформації
можуть бути люди (працівники відповідних установ, організацій, підприємств,
банків, приватні детективи, інші категорії громадян, які з тих чи інших причин
мають доступ до відповідної інформації), документи, засоби масової
інформації, рекламні продукти, матеріали наукових досліджень, виробничі
зразки, електронні носії інформації.
Пам’ятаючи про те, що в центрі системи аналізу перебуває інформація,
необхідно знати, що приблизно 70 % відомостей, що цікавлять підприємця,
можуть бути відкритими (публікуватися в пресі, рекламі, дайджестах та інших
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джерелах). Близько 15 % мають характер службової інформації, призначеної
тільки для ознайомлення співробітників об’єкта. Це внутрішній розпорядок,
пропускна система і система розмежування доступу, загальні правила роботи,
вимоги щодо збереження комерційної таємниці, інформація про розташування
об’єкта і його структуру, систему управління персоналом, принципи оплати
праці

та

інша

функціонування

інформація,

необхідна

підрозділів

об’єкта.

для

забезпечення

Приблизно

10 %

ефективного
-

відомості

конфіденційного характеру, які в повному обсязі можуть доводиться тільки до
керівного складу й осіб, безпосередньо пов’язаних з використанням їх у ході
виконання своїх обов’язків. І тільки до 5 % відомостей є комерційною
таємницею.
Слід зауважити, що на сьогодні в Україні для банків практично відсутні
законні підстави для збору необхідної їм інформації, особливо такої, що має
обмежений доступ (конфіденційної інформації, комерційної та банківської
таємниці).
Тому, організовуючи діяльність аналізу, слід визначитись, яка саме
інформація буде її об’єктом і які методи можуть застосовуватись для отримання
певної інформації.
Аналіз досвіду діяльності фінансових установ показує, що в її організації
чітко виявляються два напрямки: а) постійний моніторинг і аудит інформації,
яка циркулює в інформаційному просторі і стосується діяльності та інтересів; б)
відповідні оперативні дії сил розвідки щодо додаткового збору інформації з
метою забезпечення укладання конкретних комерційних угод, здійснення
операцій, важливих комерційних заходів. Як раз такий підхід мало в чому
порушує права власників інформації і забезпечує необхідну об’єктивність
прийняття рішень. Досвідчені бізнесмени, як правило, зосереджують діяльність
своєї розвідки на роботі з джерелами відкритої інформації. Тобто за існуючих в
Україні умов, система аналізу банків зосереджується в основному навколо
інформаційно - аналітичної роботи і забезпечується шляхом збору інформації з
відкритих джерел та її дослідження [4,6].
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Безумовно основним в організації ресурсів фінансової установи є
визначення сфер і об’єктів інформаційної уваги, оскільки це дає змогу
конкретизувати і спрямувати дану роботу, сконцентрувати увагу сил безпеки на
найважливіших її напрямках. Ураховуючи специфіку діяльності банків та
структуру їх інформаційного простору, сфера інформаційної уваги може
включати: сферу інтересів, яка може бути представлена інформацією про
об’єкти, регіони, галузі економіки, до яких прагне проникнути банк у
майбутньому, події, які характеризують відповідні ринки; сферу впливу, яка
характеризується інформацією про події, об’єкти, що можуть здійснювати
вплив на поточну діяльність банку; сферу безпосередньої інформаційної
діяльності - інформацію про об’єкти та події, які характеризують або впливають
на проведення тієї чи іншої банківської операції, що здійснюється в банку на
даний час.
Як правило, банки забезпечують роботу сил безпеки у всіх сферах
інформаційної уваги і використовують інформацію: сфери інтересів І- як
стратегічну для прийняття рішень щодо довгострокових угод, договорів,
планування перспектив розвитку банку; сфери впливу - як тактичну для
прийняття

рішень

щодо

співробітництва

з

партнерами,

інвестування

(вкладення) коштів у нові проекти, протидії недобросовісній конкуренції,
визначення поведінки на ринку в той чи інший проміжок часу; сфери
безпосередньої інформаційної діяльності - як оперативну для прийняття рішень
щодо безпосереднього здійснення конкретної операції, укладання конкретної
угоди.
Питання загрози банківської безпеки було актуальним із самого початку
зародження банківської справи. Актуальним воно залишається і в наш час,
змінюються лише пріоритети захисту, якщо раніше на перше місце
виставлялася фізична безпека, то в даний момент напрямок змінився в сторону
інформаційної безпеки банку.
Проаналізувавши публікації, буде доцільно розділити складові банківської
безпеки на три категорії.
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1. Економічна безпека. Головним завданням відділу економічної безпеки є
захист

економічних

інтересів

банку

від

протиправних

посягань

і

недобросовісної конкуренції шляхом збирання, узагальнення та надання
інформації його керівництву для прийняття рішень з мінімізації банківських
ризиків. Працівниками цього відділу вживаються заходи щодо запобігання
збитків та забезпечення доходності при проведенні кредитних операцій шляхом
перевірки справжності документів, кредитних та інвестиційних проектів,
наданих банку позичальниками, здійснення контролю за обґрунтуванням
задачі, використанням і своєчасним поверненням коштів, наданих для реалізації
цих проектів. Ризик збитків через шахрайство в сфері кредитування може бути
істотно знижений завдяки здійсненню запобіжних заходів працівниками відділу
економічної

безпеки.

Економічна

безпека

–

це

найбільш

ефективне

використання всіх видів ресурсів з метою запобігання загроз, забезпечення
стабільного економічного функціонування та розвитку банку, а також
створення безпечних умов для ефективного здійснення банком фінансових
операцій та угод, зберігання і раціонального використання кредитних та
фінансових ресурсів банку, надійного зберігання і транспортування готівки,
цінностей та ін. Економічну безпеку слід розглядати як найбільш вагомий
компонент у загальній системі банківської безпеки. Це пов’язано в першу чергу
з тим, що банківська справа та економіка – явища, що не віддільні одне від
одного і характеризуються високим ступенем кореляції.
2. Фізична безпека – це сукупність дій направлених на захищення
персоналу банку, майна банку, охорону території банку, приміщень.
3. Інформаційна

безпека

–

це

організація

гарантованого

захисту

інформаційних ресурсів банку, відповідна професійна підготовка працівників
банку в галузі інформаційних технологій, що забезпечує захист інформаційних
ресурсів та інформаційних потоків від несанкціонованого доступу до них.
Основними ризиками, загрозами та небезпеками інформаційних ресурсів
банку є:
- втрата (порушення) конфіденційності інформації та ресурсів, тобто
розкриття змісту інформаційного ресурсу несанкціонованим користувачем;
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- втрата (порушення) цілісності інформації та ресурсів внаслідок впливів як
природного, так і штучного характеру;
- втрата або неякісна доступність до інформації та ресурсів користувачів,
можливість доступу до інформації зловмисників;
- неякісна спостережність власників та/або користувачів за інформацією та
ресурсами.
Об’єктами інформаційної безпеки банку є:
- обладнання автоматизованої системи (фізичні ресурси);
- інформаційні ресурси (бази даних, файли тощо);
- програмне забезпечення (системне, прикладне, інші допоміжні програми);
- сервіс

та

підтримуюча

інфраструктура

(обслуговуючі

засоби

обчислювальної техніки, енергопостачання, забезпечення необхідних умов
експлуатації).
Крім того, до інформаційної безпеки слід віднести захист наукової
продукції, «ноу - хау» банку. Якщо раніше гроші викрадалися або ж з каси, або
ж сховища банку, тобто викрадалася готівка, то в наш час набагато безпечніше
і, що головне, ефективніше викрасти гроші з банку, отримавши доступ до
рахунку банку або ж клієнтів банку. Переваги такого злочину для злочинця
очевидні: по-перше, відсутній ризик завдати шкоди здоров’ю, по - друге, при
вмілому плануванні зловмисника буде важче спіймати і, по - третє, суми
грошей, що викрадаються, можуть бути надзвичайно великими. Однак, існують
і певні труднощі при вчиненні такого роду злочинів, зокрема, необхідно мати
доступ до конфіденційних даних, тому переважна більшість подібних злочинів
здійснюється працівниками, або колишніми працівниками банку, чи особами,
що в такий чи інший спосіб контактують із персоналом банку.
Інший вид злочину направлений на викрадення не грошей банку, а
конфіденційних даних, втрата яких може спричинити збитки банку або ж
завдати шкоди репутації банку. В наш час питання інформаційної безпеки
банку знаходиться на одному рівні із економічною безпекою банку [7].
Висновки. Таким чином, на основі проведеного аналізу, можливо
відмітити наступне:
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По-перше, інформаційне забезпечення діяльності банків насамперед
спрямоване на створення їх інформаційного ресурсу і відповідної системи
інформування керівництва та за його вказівкою інших працівників банків, а
також

на

проведення

інформаційних

досліджень

суб’єктів

у

сфері

інформаційної уваги банків.
По-друге, в теперішній час поряд із питанням економічної безпеки
особливої актуальності набуває питання інформаційної безпеки банку, що в
свою чергу накладає додаткові умови на спеціалістів з відділу безпеки
конкретної банківської установи.
По-третє, при розгляді питання складових безпеки потрібно враховувати
не тільки розповсюджені та нові схеми і методи обходу банківської оборони,
але і сучасний етап розвитку високих технологій і, по можливості, робити
прогноз на майбутнє.
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АНАЛІЗ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Стаття присвячена дослідженню агропромислового комплексу України та
олійно-жирової промисловості як одної з головних дохідних ланок економіки
країни. Визначено проблеми основних представників бізнесу у цій галузі та
шляхи успішності і підвищення ефективності роботи олійно-жирових
підприємств на прикладі компанії ViОil.
Ключові слова: експорт, аграрний сектор ,олія, промисловість, ОЖК.
Олійно-жирова галузь разюче відрізняється від інших. Ця унікальна
промисловість вловила головний тренд ХХІ ст. - залучення капіталу. Упродовж
останніх 15 років в Україні з’явилися 27 нових заводів. Перш за все інвестиції
спрямовані в будівництво та модернізацію нових виробництв. По-друге, в
логістику: у 8 морських портах працюють 14 терміналів, що дозволяє збувати
нашу продукцію морським шляхом.
Останні десять років для олійно-жирової галузі України були відзначені
активним розвитком і розширенням виробничих і сировинних потужностей.
Стабільно високий і зростаючий попит на рослинні олії з боку світового ринку
стимулював активне залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій у
розвиток виробничих потужностей олійно-жирової промисловості. Вже станом
на 2013 рік переробні потужності підприємств галузі збільшилися більш ніж на
85%. У свою чергу, істотний попит на соняшник з боку олійно-жирових
комбінатів, стимулював сільськогосподарського виробника до стрімкого
нарощування виробництва даної культури [1, c. 12].
Тому, тема розвитку олійно-жирової галузі є досить актуальною в наш час.
Адже в умовах налагодження зв’язків з Євросоюзом ланка олійно-жирової
промисловості може стати одним з кращих предметів у розвитку інвестиційної
політики та розвитку економіки України.
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У науковій вітчизняній і зарубіжній літературі представлені окремі
теоретико-методологічні аспекти розвитку олійно-жирового комплексу. Вони
ґрунтуються

на

різних

концепціях

і

програмах

розвитку

харчової

промисловості, зокрема олійно-жирової. Їх результати відображено у наукових
працях

Л.В. Бабенко,

О.Г. Дерев’янка,

В.І.

Бойка,

М.В. Калінчика,

О.Г.
С.П.

Волощука,
Капшука,

В.М.
A.А.

Гаврилюка,
Побережної,

М.В. Присяжнюк, П.Т. Саблука, О.М. Шпичака.
Вирішення проблем державного регулювання і подальшого розвитку
олійного виробництва привертало й продовжує привертати увагу багатьох
дослідників, серед яких: О.М. Іваницька, М.Х. Корецький, О.Г. Мордвінов,
П.Т. Саблук, О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин.
Метою даної статті є дослідження агропромислового комплексу України
та олійно-жирової промисловості як одної з головних дохідних ланок економіки
країни, встановлення проблем основних представників бізнесу у цій галузі і
виявлення шляхів успішності та підвищення ефективності роботи олійножирових підприємств на прикладі компанії ViОil.
Характерно, що для бізнесу у цій галузі ніхто не створював тепличних
умов. Самі підприємці вибудовують свої виробництва, обладнують лабораторії
тільки за найвищими світовими стандартами, виховують професійні кадри. І
усе це - враховуючи світову потребу. Тому їх високоякісний продукт зміг
пробитися на основні, зокрема, азійські ринки та ринки країн ЄС, Близького
Сходу і СНД.
Ключова тенденція світового ринку проявилася з кінця 90-х років. Добре,
що наш ринок її скористався можливістю та зробив разючий стрибок за останні
10-15 років. Жодне інше виробництво продовольства у світі не збільшилося
більш ніж утричі за такий термін.
Рушієм розвитку галузі залишається соняшник. Характерно, що площі під
посіви цієї культури за останні роки збільшилися трохи більше ніж удвічі, тим
часом обсяги виробництва зросли учетверо, переважно - завдяки підвищенню
урожайності (табл. 1).
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Таблица 1
Виробництво та експорт основних видів олійних культур та
олійно-жирової продукції
2012/2013 МР
Вир-во,
тис. т
Олійні культури, всього:
в т.ч.
соняшник
ріпак
соя
Олії, всього:
в т.ч.
соняшникова (з
олійницями)
ріпакова
соєва

2013/2014 МР

2014/2015 МР

Експорт, Вир-во, Експорт, Вир-во, Експорт,
тис. т
тис. т
тис. т
тис. т
тис. т

11976,4

2712,1

16176,5

3574,1

15700

3800

8366,8
1204,4
2405,2
3597

128
1361
1323,1
3319,37

11050,5
2351,7
2774,3
4840

69,8
2242,8
1261,5
4363,11

10000
2200
3500
4600

100
2000
1700
4275

3513
4
80

3245,5
3,87
70

4650
60
130

4186,2
59,1
117,81

4300
100
200

4000
95
180

Нинішнього сезону хороша погода зіграла злий жарт зі світовим ринком
олійних. Зібрано великий урожай сої, особливо в Америці. Варто подивитися на
загальну структуру олійного ринку. У світі загалом продається 133 млн. т.
олійних, серед них 118 - сої, 13 - ріпаку, лише до 2 млн. т. соняшнику. Провідні
країни намагаються максимально переробляти олійні (особливо це стосується
соняшнику) всередині країни, залишаючи у себе додану вартість та створюючи
робочі місця. Сьогодні Китай закуповує 75 млн. тонн і ще додасть 16 млн. тонн,
вирощених у себе, тобто переробить майже 91 млн. тонн сої наступного сезону,
отримає 15 млн. тонн олії. Складається профіцит, адже Китай є найбільшим
споживачем рослинних олій [2].
Соняшникової олії виробляється порівняно не багато, тому вона
залишається поки що конкурентною. Утім, конкуренція за ринки збуту
загостриться. Загалом у світі висівається 230 млн. га. олійних культур, серед
них - 118 млн. сої, 33 - ріпаку і 26 млн. га. соняшнику. Маємо розуміти
пропорції та масштаби, звернути увагу на урожайність, яка у нас порівняно
нижча. Рівень урожайності соняшнику, до якого маємо прагнути, 25-30 ц/га.
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Україна залишається лідером на ринку соняшникової олії. Всього у світі
продається 71 млн. т. усіх олій: 44 млн. т. пальмової, 9,6 - соєвої, 4 - ріпакової.
Соняшникова у структурі продажів посідає третє місце. В обсягах світового
експорту олії соняшникової українська олія займає майже 60 %. Наша перевага
в тому, що ця галузь є експортно орієнтована, адже всередині країни
споживаємо лише до 20% виробленої олії (рисунок 1).

Рис. 1. Виробництво соняшникової олії в Україні, тис. т
У 2014 році Україна зібрала майже 2 млн. т. сої. Ми перебуваємо на 6 місці
у світі за експортом сої, і при цьому не переробляємо її. Тим часом Росія
минулого року виробила 467 тис. т соєвої олії, поставивши на експорт майже
200 тис. т. Великий попит як сировина мають протеїнові продукти, білковий
шрот. Соя конкурує на зовнішніх ринках, добре продається. А от на
внутрішньому ринку останніми роками помічаємо наступну тенденцію:
зазвичай у березні, коли завозиться молодняк птиці, створюється ажіотажний
попит, і соя різко підстрибує у ціні.
Ріпак у своїй поведінці поводиться як окрема культура, демонструє
циклічність, часті стрибки та обвали. Має попит переважно в країнах ЄС, іде на
виробництво біодизелю. І тому Європа диктує свої умови.
734

Сезон в олійно-жировій галузі завершився рекордними показниками,
Україна виробила 4 млн 650 тис. т олії. Якщо подивитися на структуру олійних
культур, то ще 5 років тому в ній домінував соняшник. А тепер маємо 2,2 млн т
ріпаку, 3,5 - сої, соняшнику залишилося 64%. І тенденція на зменшення
соняшнику та збільшення передусім сої триватиме. Можливість переробляти
ріпак і сою на всіх українських підприємствах є. З цією операцією успішно
справляються ті, хто вже почав ці процеси. Нівелюючи конкуренцію, треба
переходити і на переробку альтернативних культур.
Наша соняшникова олія становить 60% у світовій структурі експорту.
Основні погляди, звичайно, спрямовані на такого споживача, як Китай. Ще 5
років тому ніхто не говорив про нього серйозно. Китайські представники довго
і ретельно досліджували продукцію на наших підприємствах у Вінниці. Перша
партія із 32 тис. т. була поставлена у 2010 році. Тепер йдеться про 500 тис. т. За
китайський ринок змагаються всі, хоча у нього й існують особливі вимоги. Але
українські підприємства виконують всі вимоги, які виставляють країниімпортери. Упродовж останніх 5 років жодної рекламації на нашу олію не
надходило. Це свідчить, що наші виробники впровадили світові системи якості
і поставляють продукцію, яка відповідає світовим вимогам якості та через це
користується попитом.
У списку найбільших компаній Forbes 2014 вінницька ViОil показала
найбільше зростання виручки в першому півріччі серед українських виробників
олії.
ViОil мала намір увірватися до трійки лідерів виробників соняшникової
олії і обійти міжнародного гіганта Сargill за обсягами переробки. У минулому
сезоні компанії вдалося залишити за спиною американську Bungе (за даними
«Укроліяпром»). ViОil - одне з найбільш динамічно розвинутих підприємств
олійно-жирової галузі, яке довгий час не сприймали всерйоз. За 2013-2014
маркетинговий рік EBITDA компанії зросло більш ніж удвічі, до $ 53,86 млн, а
виручка збільшилася на 40%, до $ 383,4 млн. Досвідчені конкуренти ViОil
такою динамікою похвалитися не можуть. У лідера ринку «Кернел» за цей
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період EBITDA підрозділу виробництва сирої олії знизилася на 12,7%. Сьогодні
ViОil на 64-му місці в рейтингу Forbes найбільших компаній України [3].
У сезоні 2008-2009 року, ривок вдався: ViОil справила 130 000 т
соняшникової олії і все відправила на експорт. Компанія з дев'ятого-десятого
місця перемістилася на шосте, вдвічі збільшивши частку ринку. На динамічного
гравця

звернув

увагу

третій

виробник

олії.

Кіровоградська

Allseeds

запропонувала Пономарчуку злиття, щоб наблизитися до «Кернелу» за
обсягами виробництва. Але власник «Кернел» Андрій Веревський віртуозно
скористався конфліктом між акціонерами Allseeds і в 2010-му викупив цю
компанію. Знову крок назад для ViОil? Але компанія від цього виграла,
перемістившись на п'яту позицію, яку займає до сих пір.
Розташування в одному регіоні Вінницького заводу і елеваторів дозволяло
ViOil економити на логістиці та інфраструктурі. Віктор Пономарчук підвів до
заводу 8 км залізничних шляхів. Практично відсутність боротьби за сировину з
іншими виробниками і близькість до кордону і портів Іллічівськ і Південний
дали компанії істотні додаткові конкурентні переваги. Пономарчук зміг
налагодити експорт в 50 країн. Пономарчук першим відкрив для України
китайський ринок, в 2010-му поставивши 30000 т масла. Зараз, згідно
даних асоціації «Укроліяпром», масложировики відправляють туди близько
500000 т. [3].
Відмова від вирощування соняшнику у 2013 році також обернулася
перевагою: ціни на сировинні товари впали, дешевше купувати. «Я
задоволений, що і ми не пішли в сільгоспбізнес, сьогодні більшість компаній на
цьому тільки втрачають», - підкреслює генеральний директор «Bunge Україна»
Дмитро Горшунов. Так, в сезоні 2013-2014 EBITDA фармінгового підрозділу
«Кернел» знизилася на 41,7% [5].
Після кризи навіть клімат почав покращуватись і з 2008-го у Вінницькій
області став краще рости соняшник. Обсяги виробництва цієї культури в регіоні
збільшилися в п'ять разів. Через глобальне потепління географія посівів
соняшнику почала розширюватись. Тому генеральний директор асоціації
736

«Укроліяпром» Степан Капшук стверджував, що вінницька земля найкраще
підходить для посівів соняшнику.
На світовому ринку соняшникової олії нашим основним конкурентом
залишається Росія, яка продає олію на 20-30 доларів дешевше, переважно за
рахунок використання дешевшого газу. Наші підприємства, щоб відійти від
використання газу, перейшли на спалювання лушпиння. А деякі підприємства
вже навіть почали виробництво електроенергії. Унікальність переробки олійних
в Україні - це напрям на зниження витрат при виробництві олії. Усі шукають,
як збільшити прибуток за рахунок зменшення витрат. Саме використання
лушпиння дає таку можливість. Завдяки цьому економимо до 400 млн
кубометрів газу в рік.
Окрема тема галузі - шрот. На нього росте попит. На жаль, використовуємо
лише 1,5 млн т, виробляємо 6 млн 100 тис. комбікормів. Решта експортується.
Купує цю продукцію Франція, Білорусь, залюбки бере Ізраїль. Шрот коштує
дорого і на нього росте попит. Тому над цим напрямом варто працювати.
Станом на 2015-2016 рік Україна вирощує близько 11 млн тонн
соняшнику, який майже весь переробляється на території держави. Структура
продажів соняшникової олії дуже стійка − близько 85% виробленої олії
відвантажується на експорт, і тільки до 15% споживається в Україні.
За відвантаженнями цього продукту ми є постачальником №1 у світі з
обсягом продажів у кілька мільярдів доларів на рік − на вітчизняні
підприємства припадає понад 60% світового експорту. Додайте до цього
десятки тисяч українців, зайнятих в олійно-жировій галузі − вона справедливо
вважається однією з ключових в українському АПК [4].
Якщо підрахувати всі суми експорту, які дає галузь, стає зрозумілим, що
олійно-жирова галузь несе «золоті яйця» для країни. Такий результат
досягається за рахунок того, що галузь працює як одна команда, незважаючи на
те, що окремі підприємства є конкурентами між собою. Запроваджені
принципові правила гри, разом відстоюють галузеві інтереси, навчилися
організовуватися, долаючи спільні проблеми.
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Отже, одним з головних методів вдосконалення функціонування олійножирової індустрії є розробка логістики постачання сировини до комбінатів та
впровадження інформаційних технологій для розрахунків з постачальниками.
Адже зважаючи на коливання врожайності на території України кращим
шляхом до мінімізації втрат компаніями є реструктуризація заводів лише під
обробну діяльність. Чітке розмежування між вирощуванням і переробкою надає
можливість не простоювати заводам в наслідок поганої врожайності та швидко
оперувати постачанням з інших посівних площ навіть закордоном. Вдалий
приклад такого впровадження демонструє компанія ViОil, яка завоювала
китайський ринок та завдяки вдалій роботі з постачальниками мінімізувала
затрати по вирощуванню та доставці культур. Такі зміни в структурі роботи
компанії дозволили їй перейти з десятого на четверте місце в списку самих
впливових олійно-жирових компаній України.
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ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ ЗЕД
В статті досліджено різноманітні підходи до визначення сутності поняття
“інформаційна технологія”. Визначено ряд переваг, що дає використання
автоматизованих інформаційних технологій. Запропоновано для підвищення
ефективності

управління

підприємством

використовувати

програмне

забезпечення 1С «Підприємство», яке дозволяє автоматизувати процеси
обліку та реалізації продукції на підприємстві.
Ключові

слова:

інформаційних

інформаційна

систем,

технологія,

програмне

переваги

забезпечення

1С

впровадження
«Підприємство»,

автоматизована схема оформлення замовлення.
З розвитком сучасних інформаційних технологій зростає швидкість і
обсяги передачі інформації між різними об'єктами. Саме тому, на сучасному
етапі розвитку економіки, інформаційні ресурси відіграють ключову роль при
здійсненні

підприємством

зовнішньоекономічної

діяльності,

так

як

забезпечують автоматизацію бізнес-процесів підприємства та створюють
можливість для більш гнучкого управління. Впровадження інформаційних
технологій у процес управління підприємством здатне забезпечити високий
рівень конкурентоспроможності, а отже сприяти зайняттю найбільш вигідної
позиції на ринку.
Питання дослідження, використання та впровадження інформаційних
технологій знайшли своє відображення в працях багатьох вітчизняних і
зарубіжних вчених: Ж. Іноземцевої, Д. Камера, О. Козлова, Т. Коннолі,
Н. Макарової, В. Рожнова, М.І. Семенова, В. Трубіліна, І. Каракоза, А. Кашаєва,
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Т. Ковальчук, М. Пушкаря, О. Румак, П. Саблука та інших. В той же час
стрімкий розвиток економіки та науки зумовлює постійну появу нових
технологій, тому обрана тематика дослідження є достатньо актуальною.
Метою дослідження є розробка перспективних напрямів удосконалення
інформаційної системи управління підприємствами, які займаються ЗЕД,
шляхом автоматизації та комп’ютеризації операцій.
Інформаційні технології являють собою комплекс взаємопов’язаних
наукових, технологічних, інженерних дисциплін, які характеризують різні
особливості інформаційної діяльності суб’єкта господарювання в процесі
реалізації функцій управління в межах його організаційно-управлінської
структури. За державним стандартом України, інформаційна технологія –
технологічний процес, предметом перероблення й результатом якого є
інформація. Згідно з визначенням, прийнятим ЮНЕСКО, інформаційна
технологія

–

це

комплекс

взаємозалежних,

наукових,

технологічних,

інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці
людей, зайнятих обробкою і зберіганням інформації, обчислювальну техніку і
методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, практичні
додатки, а також пов’язані з усім цим соціальні, економічні і культурні
проблеми.
За міркуваннями М. Кадемії, «інформаційна технологія – практична
частина наукової області інформатики, що включає сукупність засобів,
способів, методів автоматизованого збору, обробки, зберігання, передачі,
використання, продукування інформації для отримання визначених, свідомо
очікуваних результатів [1, с.18].
На нашу думку, найбільш повним є визначення Т. Янчук, яка характеризує
інформаційні технології, як унікальний інноваційний засіб управління
інформацією, що допомагає користувачам, працівникам та різним фахівцям
збирати, накопичувати, обробляти, зберігати та поширювати інформацію [3,
с. 111].
740

При впровадженні інформаційних технологій в практиці здійснення
зовнішньоекономічної діяльності українські підприємства за часту стикаються з
наступними проблемами [2, с. 51]:
− висока вартість придбання ліцензій чи прав користування програмним
забезпеченням та необхідність постійного оновлення програмного забезпечення
з залученням спеціалістів;
− використання інформаційних технологій є запорукою ефективності
виробництва;
−

поява необхідності додаткового навчання персоналу для роботи з

новими технологіями;
− витрати часу на адаптацію технологій до специфіки діяльності
підприємства.
В той же час інформаційні технології значно розширюють можливості
підприємствам, особливо в сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Серед переваг впровадження інформаційних технологій варто відзначити:
− прискорення процесу збору та обробки інформації;
− легкість створення різних види баз даних;
− можливість оперативно приймати управлінські рішення;
− використовувати методи моделювання та аналізу ситуацій;
− можливість розробки складної інженерної продукції більш високої
якості, за нижчою ціною;
− поліпшення процесу управління персоналом підприємства та передачі
інформації;
− підвищення продуктивності праці та зростання ефективності роботи
усього персоналу.
На сьогодні, спостерігається зростання рівня автоматизації управління
підприємствами, що значною мірою стримується такими чинниками, як
необхідність отримання актуальної інформації, потребою у швидкому
прийнятті і впровадженні рішень, високим рівнем конкуренції.
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Ми

пропонуємо,

розглянути

переваги

використання

системи

бухгалтерського обліку 1С «Підприємство», як інформаційної технології, що
дозволяє

підвищити

ефективність

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства. Програма 1С «Управління торгівлею» є типовим прикладним
рішенням, що дозволяє в комплексі автоматизувати завдання оперативного та
управлінського обліку, аналізу і планування торгових операцій, забезпечивши
тим самим ефективне управління сучасним торговим підприємством.
Конфігурація даної технології призначена для автоматизації обліку в
організаціях, що займаються оптово-роздрібною торгівлею. Дозволяє вести
оперативний облік і керування не тільки торговими, а й складськими та
фінансовими операціями.
Вище зазначена інформаційна технологія дозволяє контролювати витрати
грошових

коштів,

постачальникам,

терміни
тобто

поставок
значно

товарів

і

своєчасність

спрощує

процес

оплати

здійснення

зовнішньоекономічної діяльності. Функціонал 1С «Управління торгівлею»
дозволяє реєструвати різницю при прийомі товарів, проводити аналіз причин
збою поставок (відмови постачальників від поставки товарів), враховувати
додаткові витрати й додаткові послуги при постачанні товару. По кожному
постачальнику можна зберігати список тих позицій, які він постачає, і діючі
ціни:
− прайс-лист

постачальника

реєструється

в

рамках

угоди

з

постачальником;
− передбачена можливість реєструвати ціни у відповідності з різними
умовами.
Для кожного постачальника можна зберігати інформацію про відповідність
номенклатури постачальника (назви, артикулу) і тієї номенклатури, яка
заведена в інформаційній базі підприємства, ця інформація може бути
використана при підборі товарів для замовлення постачальнику, а також при
виборі постачальника для закупівель, формування замовлень за потребами. У
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картку постачальника (рис.1) можливо додати будь-яку необхідну кількість
додаткових реквізитів. Надалі цю інформацію можна використовувати для
порівняння постачальників.

Рис. 1. Орієнтовний вигляд картки постачальника в програмі 1С
«Управління торгівлею»
У програмі 1С «Управління торгівлею для України» передбачений повний
цикл роботи і здійснення взаємодії з постачальниками. При цьому передбачені
дві схеми роботи:
− оформлення разових поставок без оформлення угоди з постачальником
і без контролю термінів постачання;
− оформлення постачань на регулярній основі відповідно до цін і умов
поставки, які визначаються в угоді з постачальником і уточнюються в
замовленні постачальнику.
Роботу із замовлення постачальнику можна представити у вигляді такої
схеми

(рис.

2).

Відповідно

до

потреб

оформляються

замовлення

і

відправляються постачальнику на узгодження. Постачальник підтверджує
факт поставки товарів: вказує строки поставки товарів і графік оплати.
Після підтвердження замовлення залежно від умов оплати (до моменту
постачання) або після поставки товарів оформляється і затверджується заявка
на оплату.
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Рис. 2. Автоматизована схема оформлення замовлення в системі 1С
«Управління торгівлею»
При поставці товарів фіксується факт надходження товарів на склад.
Фінансові документи від постачальника можуть бути оформлені пізніше. 1С
Управління торгівлею дозволяє автоматично фіксувати розбіжності при
оформленні поставок і оформляти відповідні документи (акти). В свою чергу,
платіжний календар дозволяє контролювати доступність платіжних коштів для
оплати постачальнику. При нестачі платіжних засобів безпосередньо з
платіжного календаря можна сформувати розпорядження на переміщення
грошових коштів з іншого розрахункового рахунку. Після узгодження
фінансистом керівнику надається список заявок для затвердження.
В програмі 1С «Управління торгівлею» передбачені різні варіанти
поставки товарів:
− надходження товарів на умовах передоплати,
− постачання товарів на комісію від комітента,
− надходження імпортних товарів,
− постачання товарів за ордерним схемою з наступним оформленням
фінансових документів.
При надходженні товарів можуть бути зафіксовані додаткові послуги і
додаткові витрати. Постачання товарів в автоматизованій інформаційній
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системі 1С може бути оформлено у рамках замовлення, угоди або як окреме
надходження товару, а саме:
− можна оформити поставку товарів на кілька складів;
− надходження товарів в 1С може бути оформлено по декількох
замовленнях;
− передбачено автоматичне розподілення товарів, що надійшли за
зазначеними в документі замовленнями постачальників.
Зручним при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності є можливість
оформлення митної документації і звітності. Розрахунки з митницею
оформляються окремим документом по надходженню послуг. Мита і збори
оформляються до або після поставки товарів. Розподіл митних зборів і зборів
здійснюється регламентним документом. Мита можуть бути розподілені на
собівартість або за напрямками діяльності. Для аналізу надходження імпортних
товарів і розподілу ВМД передбачено окремий звіт (рисунок 3).

Рис. 3. Приклад аналізу надходження імпортної продукції в 1С
«Управління торгівлею»
Конфігурація

1С

«Управління

торгівлею»

дозволяє

зареєструвати

оформлення митної декларації при придбанні товарів і врахувати оплату
митних зборів і мита. Ще однією перевагою використання даної інформаційної
технології є те що підтримується можливість оплати послуг митниці як
безпосередньо, так і через митного брокера.
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Варто зазначити, що для імпортних товарів, придбаних вже після
проведення операції розмитнення, введення митної декларації не потрібно.
Після зазначення номерів ВМД при надходженні товарів - у документах
вибуття вони будуть підбиратися автоматично, за правилом ФІФО. При
необхідності, в документах вибуття номера ВМД також можна уточнити
вручну.
Отже,

завдяки

запровадженню

інформаційних

технологій

у

зовнішньоекономічній діяльності підприємства зможуть реалізувати найбільш
сучасні і прогресивні управлінські концепції, зайняти конкурентну позицію на
ринку. Впровадження інформаційних технологій значно полегшує процес
обробки

великої

кількості

даних

та

дозволяє

налагодити

зв’язки

з

постачальниками, покупцями та посередниками. На ринку існує велика
кількість інформаційних технологій, в нашій роботі, ми запропонували,
ознайомитись з програмою 1С «Управління торгівлею». Дана програма має
надзвичайно широкий функціонал для формування аналітичної інформації,
обліку фінансових даних та формування звітів. Перевагою використання 1С є
автоматизація значної частини робіт підприємства та полегшення отримання
інформації про сучасний стан підприємства.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ERP-СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Проведено аналіз корпоративних інформаційних систем, а саме ERP-системи.
Визначено основні підходи до впровадження цих систем на підприємствах, а
також їх позитивні та негативні наслідки під час впровадження та
використання.
Ключові слова: КІС, ERP-системи, MRP-системи, управління запасами, SAP
R/3, Microsoft Axapta, Microsoft Dynamics АХ.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. На сучасному етапі розвитку економіки в багатьох
країнах світу у тому числі і в Україні на підприємствах постала низка проблем
пов’язаних з зменшенням собівартості продукції, скороченням кількості
виробничих операцій, зменшення складських запасів та інших Вирішити ці
проблеми допоможуть сучасні ERP-системи. Використання інструментів
автоматизації підприємства веде до підвищення якості продуктів, зростання
інформованості керівництва, підвищення прогнозу і планування, інтеграції всіх
підрозділів компанії, чим й обумовлено актуальність даної теми.
Аналіз сучасних досліджень та публікацій. Проблему впровадження і
використання ERP-систем на підприємстві розглянуто в працях як вітчизняних,
так і зарубіжних економістів, зокрема: М. Войнаренко, Д. О'Лірі, Д. Денесенко,
І. Качалов, А. Козерев, В. Юринець, О. Кузьміна, Н. Наконечна. У
дослідженнях авторів розглядаються питання узагальнення теоретичних та
науково-практичних підходів до оцінювання ефективності діяльності сучасного
підприємства в умовах трансформації ринкового простору й вивчення світового
досвіду впровадження сучасних технологій управління. Проте методичних і
практичних розробок, присвячених управлінню ефективністю діяльності
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вітчизняного підприємства, зокрема через використання сучасних технологій в
управлінні ефективністю діяльності, у сучасних умовах недостатньо.
Метою статті є висвітлення актуальності питань стосовно впровадження і
використання в управлінській діяльності сучасних інструментів автоматизації,
відповідно до потреб українського бізнесу, а саме систем класу ERP.
Виклад основного матеріалу. ERP-системи відносять до корпоративних
інформаційних систем. Корпоративна інформаційна система, як система
управління, тісно пов’язана із системами збереження та видачі інформації, із
системами, що забезпечують обмін інформацією в процесі управління. Вона
охоплює сукупність засобів та методів, що дають змогу користувачу збирати,
зберігати, передавати і обробляти відібрану інформацію.
За своїм складом корпоративна інформаційна система - це сукупність
різних програмно - апаратних платформ, універсальних і спеціалізованих
додатків різних розробників, інтегрованих в єдину інформаційно-однорідну
систему, яка найкращим чином вирішує унікальну задачу кожного конкретного
підприємства [1].
До основних принципів побудови корпоративних інформаційних системи
відносяться:
1.

Принцип інтеграції, що полягає в тому, що оброблювані дані

вводяться в систему тільки один раз і потім багаторазово використовуються для
вирішення інших завдань.
2.

Принцип системності - полягає в обробці даних в різних розрізах, щоб

отримати інформацію, необхідну для прийняття рішень на всіх рівнях і у всіх
функціональних підсистемах і підрозділах корпорації, приділяється увага не
тільки підсистемам, а й зв'язкам між ними.
3.

Принцип комплексності, що припускає автоматизацію процедур

перетворення даних на всіх стадіях просування продуктів корпорації.
За оцінками аналітиків, запровадження корпоративних інформаційних
систем призводить до: скорочення складських запасів підприємства на 8-35 %,
зростання продуктивності праці на 8-27, збільшення кількості виконаних
замовлень на 7-20%.
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У корпоративних системах використовуються різні методи управління, у
тому числі [2]:
1.

Методи

управління

ресурсами

використовують

модель,

що

представляє організацію як систему ресурсів (фінансів, матеріальних запасів,
кадрів). Всі процеси описуються як господарські операції, що відображають
переміщення цих ресурсів. Основна мета управління для цього методу забезпечення ресурсами і контроль над ними.
2.

Методи управління процесами використовують модель організації як

системи бізнес-процесів, де центральними поняттями виступають: процес,
функція, дані, подія. Основна мета управління для цих методів-забезпечення
координації подій і функцій.
3.

Методи управління проектами засновані на сімействі стандартів PMI

(Project Management Institute - РМВОК), моделей календарно мережевого
планування, методу критичного шляху, методики освоєного обсягу і т.д.
Методи управління підтримуються програмним забезпеченням для управління
проектами, управління зобов'язаннями (договорами), управління поставками і
т.д.
Зараз стрімко розвиваються системи планування ресурсів підприємства
(ERP), які являють собою нове покоління інформаційних систем, розроблених
для рішення поточних завдань бізнесу з обліком множинних функціональних
областей великих та середніх корпоративних підприємств. Системи ERP
забезпечують такі організації високоінтегрованими рішеннями, що опираються
на використання загальних баз даних, які отримали єдині сховища даних
(repository), що містять всю ділову інформацію, накопичену організацією в
процесі ведення бізнесу, включаючи фінансову інформацію, дані, пов'язані з
виробництвом, управлінням персоналом, або будь-які інші відомості. Це усуває
необхідність в передачі даних від однієї інформаційної системи до іншої і
створює додаткові можливості для аналізу, моделювання і планування.
Концепція ERP стала дуже популярною у виробничому секторі, оскільки її
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використання для планування ресурсів дозволяє узгодити роботу всіх підсистем
підприємства і при цьому забезпечити:
1.

зменшення запасів;

2.

поліпшення термінів поставки;

3.

скорочення часу витрат на виробництво і реалізацію продукції;

4.

підвищення якості продукції;

5.

прискорення реакції на підприємства на зміни в зовнішньому

середовищі і умовах виробництва;
6.

підвищення рівня сервісу, що надається клієнтам;

7.

збільшення прибутковості бізнесу.

За масштабах ERP - системи прийнято відносити до великих інтегрованих
інформаційних систем управління, оскільки вони забезпечують повну
функціональність

для

великої

кількості

користувачів.

У

таблиці

1

представлений набір функцій і їх характеристик, який можна вважати типовим
для програмних продуктів класу ERP.
Основним призначенням ERP-систем є автоматизація процесів планування,
обліку і управління за основними напрямками діяльності підприємства і тому
ERP-системи, в загальних рисах можна розглядати як інтегровану сукупність
наступних

основних

підсистем:

управління

фінансами,

управління

матеріальними потоками, управління виробництвом, управління проектами,
управління

сервісним

обслуговуванням,

управління

якістю,

управління

персоналом [3].
Науковцями, що проводили дослідження виділено такий функціональний
склад ERP-систем як:
1.

MPS- управління запасами – це планування термінів виробництва

готової продукції і своєчасного задоволення запитів замовників, уникнення
перевантаження і недовантаження виробничого обладнання, та забезпечення
ефективного використання виробничих потужностей і оптимальні виробничі
витрати.
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Процеси планування та організації управління закупівлями матеріалів і
комплектуючих, виробництва частин і вузлів та інших робіт, виконання яких
необхідне для випуску продукції залежать від використовуваної системи
виробничого планування та диспетчеризація. Найбільш поширеними системами
планування та диспетчеризація на основі управління поповненням запасів є
система організації управління виробництвом Just in Time (JIT), система
«Управління поповненням запасів» (PDS - Pond-Draining System, SIC - Statistical
Inventory Control).
2.

MRP-система

здійснює

планування

матеріальних

потреб

для

виробництва.
MRP II-призначена для планування всіх ресурсів підприємства для
реалізації виробничого плану - матеріалів, потужностей і грошей, включає в
себе:
⎯

управління виробами (опис матеріалів, комплектуючих і одиниць

готової продукції);
⎯

управління запасами;

⎯

управління конфігурацією виробу (склад виробу);

⎯

ведення відомості матеріалів;

⎯

розрахунок потреби в матеріалах;

⎯

формування MRP замовлень на закупівлю;

⎯

формування MRP замовлень на переміщення.

MRP-системи

розроблялися

для

використання

на

виробничих

підприємствах з дискретним типом виробництва та тривалим циклом
виробництва. Якщо підприємство має процесне виробництво, то застосування
MRP функціональності виправдане у випадку відносно тривалого виробничого
циклу.
3.
систем

CRP - однієї з головних складових інтегрованих інформаційних
управління

підприємством

класу

MRP

є

система

планування

виробничих потужностей (CRP - Capacity Resources Planning). CRP мають
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своєю метою створення оптимальних умов для реалізації виробничого плану
випуску продукції. В її склад можна включити:
⎯

робочі центри (опис структури виробничих робітників центрів з

визначенням потужності);
⎯

машини та механізми (опис виробничого устаткування з визначенням

нормативної потужності);
⎯

виробничі операції, що виконуються в прив'язці до робочим центрам і

устаткуванню;
⎯

технологічні маршрути, що представляють послідовність операцій, що

виконуються протягом деякого часу на конкретному обладнанні в певному
робочому центрі;
⎯

розрахунок потреб за потужностями для визначення критичної

завантаження і прийняття рішення.
Аналіз ринку інтегрованих систем управління підприємством можна
зробити висновок, що 48,6% належить компанії SAP AG, далі - Microsoft
Business Solutions – 12,4%, Oracle - 11,1%, Галактика - 7%, Baan -5,6%, Парус 2,5% [1].
За способом впровадженням ERP-систем можна виділити три основні
способи:
«Великий вибух». Найважчий спосіб: компанія разом відмовляється від
колишніх систем і упроваджує єдине ERP-рішення. Зараз на цей крок йдуть не
багато компаній, оскільки «великий вибух» вимагає повної мобілізації і змін в
компанії в цілому.
Стратегія

«франчайзингу».

Цей

метод

личить

для

великих

або

багатопрофільних компаній, підрозділи яких використовують не пересічні
процеси. Незалежні ERP-системи встановлюють в кожному підрозділі,
сполучаючи спільні процеси (наприклад, фінансовий облік) по всьому
підприємству.
Впровадження «Частинами». При використанні цього методу увага
приділяється небагатьом основним процесам, які містяться, наприклад, у
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фінансовому модулі ERP-системи. Цей метод зазвичай використовують малі
компанії, які хочуть ознайомитися і протестувати ERP.
Розглянемо декілька ERP-систем різних компаній, зокрема: SAP R/3,
Microsoft Dynamics АХ, Microsoft XAL.
Система SAP R/3 дає змогу оптимізувати логістичну мережу і процес
постачань, скоротити час виведення продуктів на ринок і виключити
дублювання операцій. Будучи світовим лідером у сфері створення рішень для
бізнесу, компанія SAP надає комплексне програмне забезпечення і послуги, що
повністю відповідають потребам підприємств різних секторів економіки.
Система SAP R/3 складається з набору прикладних модулів, які
підтримують різні бізнес-процеси компанії і інтегровані між собою в масштабі
реального часу, основні з них розглянемо нижче:
-

Фінанси

(FI).

Модуль

призначений

для

організації

основної

бухгалтерської звітності, звітності по дебіторам, кредиторам і допоміжної
бухгалтерії.
- Контролінг (CO). Модуль забезпечує облік витрат і прибутку
підприємства. - Управління основними засобами (AM). Модуль призначений
для обліку основних засобів і управління ними.
- Управління проектами (PS). Прикладний модуль PS підтримує
планування, управління і моніторинг довгострокових проектів з високим рівнем
складності.
- Виробниче планування (PP). Модуль використовується для організації
планування та контролю виробничої діяльності підприємства.
- Управління матеріальними потоками (MM). Модуль підтримує функції
постачання

та

управління

запасами,

які

використовуються

в

різних

господарських операціях.
- Збут (SD). Модуль вирішує завдання розподілу, продажу, поставок і
виставлення рахунків.
- Управління якістю (QM). Цей модуль включає в себе інформаційну
систему і систему управління якістю.
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- Технічне обслуговування і ремонт обладнання (PM). Модуль допомагає
враховувати витрати і планувати ресурси на техобслуговування і ремонт.
- Управління персоналом (HR). Повністю інтегрована система для
планування і управління роботою персоналу.
- Управління інформаційними потоками (WF). Ця частина системи пов'язує
інтегровані прикладні модулі із загальними для всіх додатків технологіями,
сервісними засобами та інструментами.
- Галузеві рішення (IS). Об'єднує SAP прикладні модулі SAP R/3 і
додаткову функціональність, специфічну для галузі.
- Базова система. Служить основою системи SAP R /3 і гарантує інтеграцію
всіх прикладних модулів і незалежність від апаратної платформи.
Microsoft Dynamics АХ - комплексне ERP-рішення, створене спеціально
для середніх і великих компаній, яке допомагає розширити свої можливості та
отримати нові конкурентні переваги.
Microsoft Axapta має такі переваги: це система, що дає змогу вести бізнес
саме так, як клієнт вважає за потрібне; покращує взаємодію з клієнтами,
діловими

партнерами

і

співробітниками;

надає

потужну,

вичерпну

функціональність в єдиній інтегрованій системі; надає можливості для
швидкого зростання і розвитку бізнесу.
Microsoft Axapta охоплює всі сфери бізнесу, включаючи виробництво і
дистрибуцію, управління ланцюжками постачань і проектами, фінансовий
менеджмент і засоби бізнес-аналізу, управління відносинами з клієнтами й
управління персоналом.
Система відповідає всім вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку і законодавства, може працювати з багатьма мовами і з різними
валютами.
Axapta - це ERP-система, що працює в середовищі електронного бізнесу.
Унікальність системи Axapta полягає в тому, що її сучасна технологія
забезпечує єдиний інформаційний простір підприємства, в якому бек-офіс і
фронт-офіс працюють як єдине ціле. Axapta пропонує набір можливостей для
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бізнес-аналізу, що удосконалює процес прийняття рішень і комплексне
управління відносинами з клієнтами (CRM).
Основними модулями системи Axapta є фінанси; торгівля і логістика;
виробництво;

електронна

комерція;

управління

персоналом;

проекти;

управління відносинами з клієнтами; управління знаннями; управління
логістичними ланцюжками.
Великий набір функціональних можливостей системи Axapta дозволяє
одержати низку певних переваг: менші витрати на створення і підтримку
системи; легкість в оновленні за-стосунків; баланс надмірної інформації; повна
інтеграція бізнес-процесів.
Microsoft XAL - це інтегрована автоматизована система з універсальним
набором

функцій

для

управління

фінансово-господарською

діяльністю

підприємств середнього і великого бізнесу. Система охоплює практично всі
функціональні ділянки підприємства і складається з таких модулів: головна
книга, дебітори, кредитори, продаж, закупівля, склад, основні засоби, зарплата,
управління кадрами, проекти і планування/ управління виробництвом.
Крім стандартних модулів, є різні доповнення, які розширюють
можливості наявних модулів системи. У системі є розвинені засоби планування,
аналізу діяльності та оперативного управління підприємством.
Microsoft XAL - багатовалютна система з можливістю отримання
управлінської, фінансової і податкової звітності та ведення обліку за
міжнародними стандартами GAAP, IAS.
Продукт базується на клієнт-серверних технологіях, у нього вбудовано
апаратно-незалежну мову четвертого покоління XAL (extended Application
Language), що забезпечує повне масштабування і можливість розвитку системи
відповідно до вимог бізнесу, що змінюються. Гнучкість, налагоджуваність і
масштабування системи забезпечуються можливістю маніпулювання великою
кількістю

параметрів,

а

також

наявністю

налагоджування.
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вбудованих

інструментів

При

зіставленні

з

Microsoft

XAL/ERP-систем,

близьких

за

функціональністю тиражованих програмних рішень для управління бізнесом,
таких

як

SunSystems,

Platinum,

Exact,

Microsoft

XAL

відрізняється

мінімальними інвестиціями, необхідними для установки і супроводу системи
[4,5].
Конструкція Microsoft XAL орієнтована на те, щоб продукт можна було
легко і швидко доопрацювати з урахуванням галузевих та індивідуальних
вимог конкретного замовника.
У Microsoft XAL реалізовано практично всі основні методи, за допомогою
яких можна розраховувати обсяги виробництва на основі одержаних замовлень
і

плану

реалізації,

визначати

параметри

завантаження

виробничих

потужностей, приймати рішення щодо використання наявних ресурсів тощо.
Перевагою ЕRP-системи є не тільки прискорення виконання певних видів
робіт, наприклад, обробка замовлень, розрахунок фінансових показників,
формування звіту з прибутків, зведення балансу. Основним ефектом є
можливість прийняття оперативних управлінських рішень на основі повної,
достовірної інформації завдяки створеній єдиній базі даних. При цьому
скорочується час на виконання рутинних робіт і збільшується відповідно для
аналітичної роботи. Фінансовий ефект полягає в якісному управлінні закупками
сировини і відвантаженням готової продукції, а також у зменшенні виробничих
запасів відповідно до реальних потреб і вивільненні оборотних коштів.
Системи класу ERP вважаються багатьма спеціалістами найкращим
інформаційним

інструментом

для

підвищення

ефективності

діяльності

підприємства. Але, на жаль, мають суттєві недоліки, основним з яких
вважається

їх

значна

вартість,

яка

не

дозволяє

бути

широко

використовуваними, а також необхідність підчас досить складного процесу
налаштування під потреби певного підприємства. Альтернативою готовій
системі може виступати замовлена. Така система дозволяє врахувати всі
особливості конкретного підприємства. Але при цьому підприємство отримує
набір проблем, пов'язаних із власною розробкою: значні витрати часу та
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грошей; великий ризик неефективності, оскільки такі розробки, як правило,
поступаються за якістю готовим рішенням; при розробці зовнішніми
програмістами, підтримка буде пов'язана з постійними значними витратами;
при створенні фахівцями власної служби автоматизації виникає залежність
підприємства від невеликої групи своїх співробітників.
Висновки. Застосування сучасних інформаційних систем класу ERP в
управлінні є одним з головних інструментів ефективності ведення бізнесу, а
також вирішує проблеми з собівартості продукції, зменшення кількості
виробничих операцій, зменшення складських запасів, що в перспективі
призведе до процвітання підприємства.
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УДК 338
Г.О. Слободянюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З АВТОМАТИЗАЦІЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
У статті узагальнено значення інформаційних систем з автоматизації
діяльності установ соціального захисту населення та розробка практичних
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рекомендацій щодо їх використання. Надано практичні рекомендації побудови
ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення управління соціальними
системами на основі нових принципів і методів в ході сучасної інформатизації.
Ключові слова: інформаційна система, автоматизація, інформатизація,
система соціального захисту населення, інтегрована інформаційно-аналітична
система.
Постановка проблеми. Гострота соціальних проблем, які доводиться
вирішувати органам соціального захисту населення, надають особливу
актуальність питань технологізації соціальної роботи в органах соцзахисту. Це
необхідно для того, що органи соціального захисту населення є провідниками
соціальної політики держави і від них залежить дуже багато що в справі
реалізації федеральних законів і нормативних правових актів, різного роду
соціальних програм. На рівні місцевого самоврядування вирішується широкий
спектр та інших завдань, що дає можливість розвивати соціальну сферу,
розширювати асортимент, підвищувати якість надаваних населенню соціальних
послуг, оперативно реагувати на зміни в законодавстві, бо все це пов'язано з
повсякденним життям і турботами багатьох тисяч людей [3].
Удосконалення функціонування органів соціального захисту в Україні
безпосередньо залежить від впровадження та розвитку сучасних інформаційних
систем, які забезпечують інтеграцію інформаційної, аналітичної, експертної,
прогнозної складової роботи всіх служб і структур. Формування інформаційних
систем, що мають розподілені джерела інформації, розподілених користувачів
та розподілені компоненти – локальні банки даних, є основним завданням у
концепціях інформатизації та вдосконалення систем державного управління та
місцевого самоврядування.
Мета дослідження. Зважаючи на викладене вище, метою статті є
дослідження значення інформаційних систем з автоматизації діяльності установ
соціального захисту населення та розробка практичних рекомендацій щодо їх
використання. У такій ситуації багато що залежить від мобільності соціального
захисту, від активності і підготовленості фахівців даної сфери, від точності,
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достовірності та повноти наявних даних. Дана ситуація розв'язана тільки в тому
випадку, якщо співробітники соціального захисту будуть мати в наявності
такий інструмент, який дозволив би вирішити ці проблеми. І тут може бути
тільки один шлях - комп'ютеризація, а в більш широкому плані інформатизація,
без якої сьогодні неможливо будь-яке поступальний рух Соціальні передумови
та наслідки використання інформаційних систем в соціальній сфері [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування і
використання інформаційних систем у системі соціального захисту населення
розглянуто в працях як вітчизняних, так і зарубіжних економістів, зокрема:
Бакаєва

О.О.,

Берсуцького

Я.Г.,

Берсуцького

А.Я.,

Глушкова

В.М.,

Козлова О.О., Коннолі Т., Коваль Т.І., Лазарсфельда П., Макарової Н.В.,
Пономаренка Л.А., Порохні В.М., Ситника В.Ф., Шуремова Е.Л. та інших
науковців. Водночас, багато питань залишаються нерозкритими і потребують
поглибленої розробки теоретичних і методологічних аспектів щодо значення
інформаційних систем з автоматизації діяльності установ соціального захисту
населення.
Виклад основного матеріалу. Система соціального захисту населення система принципів, методів, законодавчо встановлених державою соціальних
гарантій, заходів та установ, що забезпечують їх реалізацію з надання
оптимальних умов життя, задоволенню потреб, підтримці життєзабезпечення і
діяльного існування особистості, різних соціальних категорій і груп, комплекс
державних заходів соціально-економічного та правового характеру щодо
забезпечення гарантованого державою мінімального рівня матеріальної
підтримки соціально вразливих верств населення [4].
Управління соціальним захистом населення України здійснюється за
ієрархічною системою, в якій виокремлюють три рівні [5]:
1. центральний - управління і відділи Міністерства соціального захисту
населення України;
2. обласний - обласні управління соціального захисту населення;
3. районний - районні та міські відділи соціального захисту населення та
будинки-інтернати.
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Неодмінною умовою підвищення ефективності управлінської праці є
оптимальна інформаційна система, що володіє гнучкістю, мобільністю й
адаптивністю до зовнішніх впливів. Соціальна сфера не є винятком, і
використання інформаційних систем у розвитку і функціонуванні соціальної
сфери відіграє велику роль. Без використання інформаційних систем
неможливо прийняття обґрунтованих, зважених рішень, які стосуються оцінки
стану

галузі

соціальної

сфери,

можливих

напрямів

реформування

та

модернізації соціальної сфери [5].
Розглядаючи інформаційні системи у функціонуванні та розвитку
соціальної сфери, важливо проаналізувати поняття інформаційних систем.
З початком трансформаційних процесів в економіці, пов’язаних з
комп’ютеризацією та інтернетизацією суспільства, інформаційні системи
стають все більш доступними та характеризуються великим вибором
програмних продуктів різної спрямованості, що підтверджується багатьма
українськими дослідниками теорії та практики використання інформаційного
забезпечення в управлінській діяльності [2].
Взагалі, інформаційна система базується на поняттях «інформаційні
ресурси», «інформаційні процеси» та «інформаційна система». На рис. 1 подано
схему, яка логічно визначає поняття інформаційної системи [2].
Автоматизована
інформаційна система

Інформаційні
ресурси

Інформаційні
процеси
Інформаційна
технологія

Інформаційне
забезпечення

Рис. 1. Схема інформаційної системи [2]
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Для інформатизації у сфері управління характерна чітко виражена
тенденція: зближення їх взаємообумовленості та взаємозалежності. Це також
проявляється при організовуванні автоматизації інформаційно-аналітичного
забезпечення управлінської діяльності, де забезпечується ефект лише при
поєднанні й взаємодоповненні чіткої організації управління та єдиної
методології впровадження новітньої техніки і систем у різні галузі суспільної
діяльності.
Варто звернути увагу й на те, що удосконалення процесів у системах
державного управління - проблема комплексна. Впровадження нових технічних
засобів не є самоціллю, а являє собою лише один із компонентів підвищення
ефективності функціонування соціальної системи.
Зміст інформатизації інформаційно-аналітичного забезпечення управління
соціальними системами найхарактерніше проявляється у таких напрямах [2]:
Підвищення рівня оперативності (швидкості) забезпеченості управлінської
діяльності інформацією.
Дослідження та застосування нових методів і методик управління
(моделювання, експертиза, аналіз та ін.), що ґрунтуються на широкому
використанні комп'ютерних систем.
Удосконалення процесу управління на базі вивчення закономірностей
інформаційних потоків та їх оптимізації.
Поліпшення організації процесу інформаційно-аналітичного забезпечення
управління за рахунок упровадження новітніх інформаційних систем.
Потреба

управління

соціальними

системами

у

впровадженні

інформатизації визначається також обставиною, що, з одного боку, таке
впровадження зобов'язує впорядкувати в першу чергу систему організації
управління, максимально раціоналізувати інформаційні потоки, привести в
порядок документування та документообіг, вилучити зайві ланки, дублювання
тощо. З другого боку, це потребує своєчасного впровадження досягнень науки і
техніки соціального управління.
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Потрібно також врахувати, що побудова ефективного інформаційноаналітичного забезпечення управління соціальними системами на основі нових
принципів і методів в ході інформатизації покликана розв'язати такі
проблеми[3]:
- збільшення кількості і якості опрацювання інформації для прийняття
управлінських рішень;
- формування нових завдань, які мають вирішувати органи управління,
значно змінити їх якісний зміст;
- зменшення у часі порядку оперативності доведення рішень і отримання
інформації про їх виконання.
Основні інформаційні ресурси інтегрованої інформаційно-аналітичної
системи складають: база даних одержувачів всіх видів соціальної допомоги;
база даних застрахованих осіб та одержувачів пенсійних виплат; база даних
осіб, які перебувають на обліку в службі зайнятості населення; база даних
одержувачів соціальних послуг; база даних недержавних та громадських
організацій, які надають населенню соціальні послуги; Єдиний державний
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги; Централізований банк
даних з проблем інвалідності; Централізована база даних страхових виплат
фондів соціального страхування [1].
Перехід на автоматизовану систему обробки інформації в центрах
соціальних служб населення дозволить скоротити час виконання необхідних
процедур, що у свою чергу дасть можливість зменшити штат працівників,
скоротити витрати центрів, а також зменшити кількість помилок у процесі
роботи.
Найбільш придатною системою для впровадження є система електронного
документообігу в державних установах Megapolis. Документообіг. Ця система
дозволяє провадити практично всі основні функції роботи з документами.
Впровадження

комплексної

відкритої

системи

інформації

дозволить

забезпечити оперативність і ефективність управлінських рішень, стабільність
розвитку системи центру соціальних служб, інформаційну безпеку особистості,
762

розширить можливості вирішення проблем розвитку соціальної сфери на основі
політики соціального партнерства.
В умовах постійного підвищення рівня інформатизації суспільства
суттєвого значення набуває й інформаційно-аналітичне забезпечення органів
державної влади. Це об'єктивно вимагає всебічного використання в органах
державної влади сучасних інформаційних систем та створення інформаційноаналітичних систем.
Слід пам'ятати, що при розширенні сфер інформатизації у діяльності
органів державного управління має постійно збільшуватися питома вага
аналітичної,

творчої,

дослідницької

роботи,

яка

передує

прийняттю

управлінського рішення.
В умовах інформатизації з'являються можливості оновлення механізму
управління. Сьогодні особливого значення набувають такі функції, як
прогнозування, перспективне планування, координація, контроль. Вони
успішно можуть вирішуватися лише з урахуванням використання великих
масивів інформації, опрацювання її за допомогою сучасних інформаційних
систем.
Нині за допомогою комп'ютерних систем існує можливість здійснювати
значний обсяг окремих операцій аналітичної роботи. Комплексна автоматизація
інформаційно-аналітичного

забезпечення

багатьох

головних

процесів

управлінської діяльності створює сприятливі умови праці для управлінських
кадрів [4].
Слід зазначити, що організаційно-правові проблеми, що виникають у
зв'язку з автоматизацією управлінської діяльності, не можуть вирішуватися
водночас, а потребують поступального, обґрунтованого підходу до формування
комплексних програм інформатизації, у тому числі в межах Національних
програм інформатизації. Це передбачає, як необхідність, створення наукових
засад організаційних, кадрових, правових, технічних та інших передумов.
Функціонування і розвиток соціальної сфери неможливо без обміну
інформацією. Впровадження сучасних комп'ютерних інформаційних систем у
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соціальну сферу визначається ускладненням соціально-економічних процесів у
суспільстві, все більшої їх залежністю від інформації і організованих
інформаційних потоків, неможливістю в сучасних умовах вирішувати
соціальні, економічні, управлінські та інші завдання при обробці інформації
вручну. Автоматизована обробка, зберігання та розповсюдження соціальної
інформації з використанням сучасних комп'ютерних і телекомунікаційних
засобів дозволяє підвищити якість соціальної інформації, її точність,
об'єктивність, оперативність і, як наслідок цього, можливість прийняття
ефективних

та

своєчасних

функціонування

управлінських

інформаційних

систем

рішень.

Поява,

розвиток

супроводжується

і

процесом

інформатизації, який представляє собою «організований соціально-економічний
і науково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволення
інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, організацій, громадських об'єднань на
основі формування та використання інформаційних ресурсів» [6].
Висновки. В умовах розбудови в Україні нової економічної, а також
законодавчої системи, яка базується на ідеях демократичного розвинутого
суспільства, виникає необхідність створення прогресивних інформаційноаналітичних і прогнозних систем підтримки прийняття управлінських рішень,
потужних інформаційних ресурсних центрів, комплексних систем опрацювання
інформації як одного з найважливіших чинників досягнення у країні рівня
сталого

розвитку

суспільства

за

рахунок

запровадження

стратегій

випереджаючого розвитку.
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СИСТЕМ
Охарактеризовано

та

систематизовано

сучасні

програмні

продукти

комп’ютеризації процесу бюджетування на підприємстві, визначено їх
переваги і недоліки. Запропоновано рекомендації щодо оптимізації процесу
бюджетування на підприємствах засобами сучасних інформаційних систем.
Ключові слова: бюджетування, автоматизація, інформаційні системи,
управління, система бюджетів.
Сьогодні однією з головних проблем управлінського обліку на багатьох
підприємствах є низький рівень релевантності й оперативності інформації про
витрати обігу, виручку і прибутки, що необхідна керівнику підприємства для
здійснення оперативного планування і контролю. Доволі часто інформаційні
потоки управлінського обліку є несвоєчасними або ж містять певні
перекручення, які нагромаджуються під час передачі повідомлень з центрів
відповідальності підприємства до вищого рівня управління.
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Для

усунення

зазначених

недоліків

доцільним

є

використання

комп’ютерних інформаційних систем управління, які дозволяють провести
автоматизацію

бізнес-процесів,

зокрема

бюджетування,

що

передбачає

узгоджене планування роботи і управління діяльністю підрозділів за допомогою
кошторисів і економічних показників. На сьогодні існує значна кількість
програмних

продуктів,

які

забезпечують

комп’ютеризацію

системи

бюджетування. Тим не менш, практика свідчить, що досить багато компаній,
які забезпечені комп’ютерною технікою в достатній мірі, майже не
використовують

її

для здійснення

контрольних процедур, аналізу

та

прогнозування джерел фінансування. Визначення сучасних програмних
продуктів та надання рекомендацій щодо оптимізації процесу впровадження
автоматизованої системи бюджетування зумовлює актуальність дослідження.
Проблемі оптимізації процесу бюджетування сучасними інформаційними
технологіями присвячені праці таких науковців як: Н.І. Павловського,
М.М. Бенька, Н.В. Гордополової, В.П. Завгороднього, С.В. Івахненковата
інших. Однак, враховуючи сучасні умови господарювання підприємств,
питання застосування комп’ютерних технологій у системі бюджетування
підприємства розроблено недостатньо і потребує подальшого дослідження.
Метою статті є дослідження інформаційних систем, що використовуються
у бюджетуванні підприємств, проведення їх порівняльного аналізу та надання
рекомендацій

щодо

оптимізації

бюджетування

засобами

сучасних

інформаційних технологій і систем.
Варто врахувати, що для успішної постановки бюджетування комп’ютерна
програма повинна вирішувати такі взаємопов’язані задачі[1, с. 66]:
− збір, обробка та узагальнення фактичної інформації (частіше у форматі
первинних документів);
− автоматизація

фінансового

планування

з

наданням

фінансового аналізу;
− побудова базових, оперативних та допоміжних бюджетів;
− контроль та аналіз виконання бюджетів;
− коригування бюджетів відповідно до поточного стану.
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можливості

На сьогоднішній день досить розповсюдженим програмним додатком, що
використовують більшість підприємств для автоматизації бізнес-процесів
управління грошовими потоками є MS Excel та інші непрофільні програми
(наприклад, на базі електронної пошти), які мають низку недоліків: низька
оперативність у відображенні інформації і формуванні звітності, незахищеність
від збоїв, проблема подвійного введення даних. Останнім часом все більше
підприємств схиляються до вибору спеціалізованого програмного забезпечення.
Відповідно до основних цілей управління підприємством та визначених
мети та завдань процесу бюджетування, найбільш раціональним та ефективним
для

створення

комп’ютеризованої

системи

бюджетування

вважаємо

програмний продукт IBMCognosTM1.Система бюджетування Cognos TM1
допомагає менеджерам передати можливість заповнення бюджетних форм
учасникам процесу, надавши доступ до їх частини моделі[2, с. 427]. При цьому
не має необхідності в подальшій консолідації даних, оскільки програмний
продукт IBM Cognos TM1 надає багатокористувацький доступ до єдиної моделі
бюджетування та планування в режимі реального часу.
Додатковою

перевагою

від

використання

даного

продукту

для

бюджетування та планування є реалізація бюджетного регламенту і ієрархічної
структури бюджетного процесу, автоматизація погодження та затвердження
форм, візуалізація workflow-бюджетного процесу. Впровадження системи
бюджетування та автоматизації бюджетування на базі Cognos TM1 веде до
скорочення часу підготовки і консолідації бюджету за рахунок автоматизації
процедур, раніше виконуваних вручну, і скорочення часу узгодження планів.
Варто відмітити, що робота з даним програмним продуктом відбувається з
використанням хмарних технологій, а саме платформи IBM Bluemix. IBM
Cognos є найпоширенішою програмою серед великих закордонних компаній.
Найбільшими недоліками продукту є підвищені технологічні вимоги до мережі
та комп’ютерів, а також висока вартість.
Також заслуговує уваги ще один програмний продукт, а саме «Инталев:
Корпоративные финансы». Даний програмно-методичний комплекс включає в
себе методики постановки підсистем бюджетного та процесного управління,
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засоби для проектування регламентів системи управління фінансами, розширені
можливості управлінського обліку та бюджетування.
«Инталев: Корпоративные финансы» є додатком до типових конфігурацій
для «1С: Підприємство», «Комплексна», «Торгівля і склад», «Бухгалтерія», що
дозволяє без додаткових витрат провести інтеграцію існуючих на підприємстві
систем.Зокрема,

відносно

бюджетування

в

системі

існують

наступні

можливості [3, с. 51]:
− розробка всіх бюджетів підприємства (бюджету руху грошових коштів,
бюджету доходів та витрат і бюджету по балансу);
− гнучке налагодження власної моделі бюджетування, включаючи
складання бюджетів, механізм розробки та консолідації даних;
− різноманітні

способи

планування

(бюджетування);

індексний,

статистичний методи, введення даних від документів та агреговане планування.
− можливість автоматичного складання оптимальних бюджетів за
виділеними критеріями;
− введення платіжного календарю та механізм оперативного контролю
виконання бюджетів;
− інтеграція з фактичним даними для цілей планування та аналізу.
До переваг даного програмного продукту також належить відносно
недорога вартість у порівнянні з програмами даного типу та можливість
управління документами та бізнес-процесами завдяки інтеграції з комплексами
управління документами.
Також серед аналітичних програм слід виділити програмні продукти фірми
ІНЕК, консалтингової компанії Expert Systems, компанії «Інтелект-Сервіс»,
корпорації Галактика, а саме «ІНЕК-Аналітик». Даний програмний комплекс
дозволяє

проводити

комплексний

виробничо-фінансовий

аналіз

стану

підприємства і план його розвитку, в тому числі якісно підготовлені звіти, що
відповідають вимогам провідних вітчизняних і міжнародних фінансових
організацій представницькі документи[4, с. 322]: бізнес-план, план фінансового
оздоровлення,

антикризова

програма,

реструктуризації підприємства та ін.
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інвестиційний

проект,

план

Використання програмного комплексу ІНЕК - Аналітик дозволяє:
−

проводити детальний комплексний аналіз виробничо-фінансової

діяльності підприємства в динаміці за ряд періодів[5, с.215];
−

розробити бізнес-план для підприємства та його структурного

підрозділу;
−

сформувати результати бізнес-плану у вигляді таблиці;

−

проаналізувати та оцінити підготовлений бізнес-план;

−

отримати реальну оцінку вартості компанії (бізнесу).

Таким чином, узагальнення переваг та недоліків програмних продуктів
IBM Cognos, «Инталев: Корпоративные финансы» та ІНЕК-Аналітик наведено
у таблиці 1.
Таблиця 1
Характеристика програмного забезпечення з автоматизації
бюджетування
Назва програмного
продукту
Статична система
ІНЕК-Аналітик

Динамічна система
IBM Cognos

Мала інтегрована
система
Инталев:
Корпоративные
финансы

Переваги
- низька ціна;
- простота
і
впровадження;
- легке
користувачами

Недоліки
швидкість
освоєння

- низький
рівень
гнучкості
у
налаштуваннях;
- обмеженість аналітичних процедур і
графічних можливостей;
- неможливість інтеграції з іншими
системами
- висока вартість;
- підвищені вимоги до мережі та
комп’ютерів;
- тривалий процес впровадження;
- необхідність навчання

- різноманітність аналітичних
інструментів;
- можливість
інтеграції
з
іншими системами
- високий рівень гнучкості в
налаштуваннях
- великі графічні можливості
- невисока вартість;
- обмеженість технологій планування
- наявність єдиної бази даних; та методик аналізу
- простий інтерфейс
- потрібні
навички
роботи
у
користувачів;

Отже, за результатами проведеного дослідження можна надати наступні
рекомендації щодо оптимізації процесу бюджетування засобами сучасних
інформаційних систем:
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1. Використання

комп’ютерних

інформаційних

систем

управління

дозволяє провести автоматизацію бізнес-процесів, що передбачає узгоджене
планування роботи і управління діяльністю підрозділів за допомогою бюджетів
і економічних показників.
2. Комп’ютеризовану
інтегрувати

в

систему

інформаційну

бюджетування

систему

найбільш

підприємства

з

доцільно
допомогою

спеціалізованого програмного забезпечення, що дозволить налагодити власну
модель бюджетування.
3. При впровадженні комп’ютеризованої системи бюджетування слід
дотримуватись принципу сумісності, який означає, що система повинна
проектуватися

з

урахуванням

людського

фактору

та

організаційних

особливостей підприємства, наявного технічного забезпечення та програмного
забезпечення.
4. Серед сучасних інформаційних систем бюджетування найбільш
оптимальним продуктом вважаємо програмний комплекс IBM Cognos,
використання якого дозволяє складати оптимальні бюджети, контролювати їх
виконання та проводити порівняльний аналіз і коригування бюджетів.
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