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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІЧНИХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Вікторія Базюк
Науковий керівник: Коцеруба Н.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ АНАЛІЗУ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Необхідність опрацювання нових підходів до методики й організації
аналізу господарської діяльності підприємства обумовлюється динамікою
економічних перетворень, притаманних вітчизняній економіці, подальшим
реформуванням системи бухгалтерського обліку в напрямку гармонізації з
міжнародними стандартами фінансової звітності. Зміни і оновлення в
методиці й організації останньої стадії облікового процесу – формуванні
фінансової звітності – потребують глибокого опрацювання та розробки
практичних рекомендацій з метою використання звітної інформації в
управлінні підприємством.
Одною з основних проблем аналізу звітності на сьогодні є своєрідний
«розрив» між очікуваннями користувачів звітної інформації та обсягом і
якістю її висвітлення. Саме цей «розрив» дає можливість коригувати
показники звітності так, як це вигідно адміністрації та менеджерам
підприємства. Вищезазначена проблема гостро висвітлюється у працях таких
вітчизняних та іноземних авторів як Ф.Ф. Бутинець, О. Зигрій,
Л.М. Кіндрацька, Г.Г. Кірейцев, Н.В. Коцеруба, М.В. Кужельний, В.В. Сопко,
Н.А. Остап‘юк, Р.В. Сидоренко, Л.Є. Момотюк, О.О. Гончаренко,
С.Ф.Легенчук, М.М. Шигун, Г.В. Бакурова, Т.В. Давидюк, Н. Яцишин, та
багато інших. Слід зазначити, що, незважаючи на значну кількість наукових
напрацювань, присвячених питанням фінансового аналізу та їх висвітлення у
навчальній фаховій літературі, питання методики й організації аналізу
фінансової звітності підприємств потребують подальших досліджень з
огляду на їх актуальність.
Аналіз фінансового стану підприємства за даними фінансової звітності є
необхідною умовою для оцінки якості господарської діяльності. Аналітичні
дослідження фінансової звітності підприємства надають можливість оцінити
його платоспроможність і ліквідність, рівень фінансової стійкості й ділової
активності, обсяги і якість дебіторської та кредиторської заборгованості
[2, c.439]. Методика аналізу залежить від поставлених цілей і задач,
систематизованих
організаційно-аналітичних засад, прогнозування
показників бухгалтерської фінансової звітності, що включають: суб‘єкти,
об‘єкти, мету, задачі, інструменти аналізу та опис процесів узагальнення і
реалізації результатів аналізу.
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У процесі фінансового аналізу використовують дані фінансової
звітності, але доповнюють інформаційну базу джерелами облікової і
необлікової економічної інформації, які не підлягають розкриттю у формах
фінансових звітів і примітках до них. Спостерігається певна кореляція між
метою фінансової звітності та її аналізом. За допомогою аналізу фінансової
звітності забезпечується можливість прийняття зваженого управлінського
рішення щодо фінансового стану, результатів діяльності, інвестиційної
привабливості, кредитного ризику користувачами звітної інформації,
насамперед мова йде про зовнішніх користувачів – акціонерів, інвесторів,
постачальників, кредиторів, державні наглядові органи.
На основі фінансової звітності формується система аналітичних
показників, тобто - перелік для аналізу фінансового стану підприємств,
поданих у вигляді звітів, які формують єдиний комплекс.
Розробка системи аналітичних показників фінансової звітності надає
можливість [3, c. 36]:
охарактеризувати склад та структуру основних параметрів діяльності
підприємств;
провести фінансовий аналіз різних підприємств на основі показників,
які співставляються;
проаналізувати діяльність підприємств за окремими видами:
операційна, фінансова та інвестиційна діяльність;
охарактеризувати підприємства за видами економічної діяльності;
здійснити фінансовий аналіз розвитку підприємств різних форм
власності, організаційно-правових форм господарювання;
проаналізувати основні показники фінансового стану підприємства.
Система аналітичних показників для оцінки фінансової діяльності
підприємств повинна задовольняти потреби в об'єктивних даних усіх
користувачів інформації: керівництва держави, менеджерів, потенційних
інвесторів, учасників виробничого процесу, науковців, громадськості.
Система показників має охоплювати всі основні процеси, що формують стан
і тенденції соціально-економічного розвитку країни в умовах ринкової
економіки, підвищити практичну значимість та аналітичну цінність
статистичної інформації для органів виконавчої влади. Ефективність
проведення аналізу залежить від застосування різних типів моделей, що
дозволяють структурувати та ідентифікувати взаємозв‘язок між показниками.
Оцінка фінансового стану підприємства в умовах ринкових відносин
особливо важлива для вирішення конкуренції і фінансової стабільності,
надійності підприємства як партнера. У значній мірі втрачає значення
контроль виконання планів, які регламентують діяльність підприємств,
зростає потреба в оцінка фінансового стану та аналізі ліквідності
(платоспроможності) підприємств [1, c. 213].
До переліку методів аналізу фінансової звітності відносять методи
горизонтального аналізу, вертикального аналізу і коефіцієнтного аналізу.
Слід зазначити, що, крім наведених методів, виокремлюють трендовий аналіз
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як порівняння кожної позиції звітності з аналогічними показниками
попередніх періодів і визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки
показника, що дозволяє розрахувати можливі їх значення у майбутньому і
слугує інформаційною основою розроблення прогнозів. Але, наведене
визначення трендового аналізу відповідає визначенню горизонтального
аналізу, у процесі якого встановлюються абсолютні і відносні зміни за
різними статтями форм фінансової звітності за визначені періоди, тому,
виокремлювати трендовий аналіз не доцільно. Також, варто визнати
можливість застосування факторного аналізу з метою оцінки фінансового
стану підприємства, який традиційно застосовується для визначення причин
змін абсолютних і відносних показників, а також для розрахунку впливу
кількісних і якісних факторів на зміну аналізованого показника.
Аналіз активів і пасивів балансу здійснюється за допомогою методів
вертикального і горизонтального аналізу. Методика горизонтального аналізу
балансу полягає у порівнянні кінцевих і попередніх значень за кожною
статтею і визначенні абсолютних і відносних змін.
Узагальнюючи специфіку методики вертикального аналізу, варто
зауважити, що перерахування абсолютних показників у відносні дозволяє
здійснювати порівняння показників фінансової звітності, абстрагуючись від
впливу інфляції, а також порівнювати з структурою показників звітності
конкурентів, незважаючи на абсолютні значення показників їх фінансового
стану. Слід зауважити, що граничні рівні показників фінансового стану
централізовано не затверджуються. Зрозуміло, що вони залежать від виду
економічної діяльності, сектору економіки, її галузі, сезонності виробництва,
позиції на ринку тощо. Аналіз фінансових результатів підприємства
покликаний визначити повноту та якість отримання підсумків
господарювання, дати оцінку динаміки абсолютних та відносних показників,
з‘ясувати спрямованість, ступінь впливу факторів на зміну прибутку та
рентабельності, визначити можливі резерви його зростання [4, c. 28].
Тож, варто сказати, що тільки на основі аналізу господарської діяльності
фінансової звітності, можливо виявити сильні та слабкі сторони у
фінансовому стані підприємства, а також розробити заходи щодо його
зміцнення, або виходу із складної фінансової ситуації. Саме тому, кожен
аналітик, який контролює, консультує та дає оцінку можливості
функціонування підприємства, повинен знати технологію проведення
фінансового аналізу підприємства і на його основі робити необхідні висновки
та пропозиції.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАСОБІВ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА
Необхідним елементом здійснення основних господарських процесів є
наявність та належне використання відповідних засобів праці. Підкреслюючи
їхнє значення у виробничому процесі Ф. Енгельс указував, що економічні
епохи відрізняються одна від іншої не тим, що виробляли, а чим виробляли,
які використовували засоби праці. Вони становлять матеріально-технічну
базу кожного підприємства. Саме тому особливо актуальними є дослідження
проблемних питань обліку засобів праці підприємств і напрямків їх
удосконалення. Від вирішення цієї проблеми залежить місце підприємства в
економіці, його фінансовий стан, конкурентоспроможність на ринку.
Проблеми обліку засобів праці розглядались багатьма відомими вченими
та практиками в галузі бухгалтерського обліку. Особливо слід виділити
роботи таких провідних дослідників, як: В. Сопко, В. Карєва, Т. Шуствальта,
С. Муріної, А. П. Панасенка, та інших. Незважаючи на дослідження даного
питання, кожне підприємство має свої особливості і потребує конкретних
заходів щодо вдосконалення обліку засобів праці.
Під засобами праці розуміють річ, яку працівник розміщує між собою і
предметом праці так, аби вона була провідником його дій на цей предмет [1].
У бухгалтерському фінансовому обліку усі засоби праці поділяються на дві
групи – оборотні та необоротні. Основу такого поділу формує: з одного боку,
ліміт ціни придбання, а з іншого – строк використання (рис. 1).
Головна частина засобів праці, виходячи зі значення засобів праці та
питомої ваги в загальній сумі засобів підприємства, одержала назву основних
засобів. До них належать об‘єкти (машини, обладнання, будівлі, споруди,
транспортні засоби та ін.) зі строком їх використання понад один рік.
Особливістю засобів праці є те, що вони протягом тривалого часу
багаторазово використовуються в операційному процесі, поступово
зношуються, зберігаючи при цьому свою натуральну форму [5, c. 408].
Бухгалтерський облік засобів праці ведеться на рахунку 10 «Основні
засоби» за їх первісною вартістю, яка складається з витрат, пов‘язаних із
виготовленням, придбанням, доставкою, спорудженням, реконструкцією,
модернізацією та іншим їх поліпшенням. Рахунок 10 «Основні засоби» є
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активним, по дебету відображають надходження основних засобів, а по
кредиту — їх вибуття. Слід зазначити, що в балансі підприємства основні
засоби відображаються окремо за їх балансовою вартістю, сумою
нарахованого зносу і залишковою вартістю. Останню і включають у
підрахунок балансу, а інші показники мають довідковий характер [4, c. 387].
Таким чином, наявність у бухгалтерському обліку рахунка 13 «Знос
необоротних активів» дає можливість не зменшувати первісної вартості
основних засобів (облікованих на рахунку 10 «Основні засоби») у міру
передавання їхньої вартості, а відображати цей процес окремо на вказаному
рахунку. Цей рахунок є регулюючим до рахунка 10 «Основні засоби».
Рахунок 13 «Знос необоротних активів» є пасивним, по кредиту
відображають суму нарахованого зносу, а по дебету — списання та вибуття
основних засобів.
ЗАСОБИ ПРАЦІ
Необоротні

Фінансові ознаки поділу

Оборотні

Понад ліміт

Історична собівартість на день
передачі в експлуатацію щодо
встановленого ліміту історичної
собівартості

Нижче за
ліміт

Дорогоцінні
предмети
Понад один
операційний
період

Встановлений строк використання
щодо операційного періоду з дня
передачі в експлуатацію
Бухгалтерська назва
систематичного рахунку

Малоцінні
предмети
Менше за
один
операційний
період

Основні засоби
Інші необоротні активи
Малоцінні предмети (оборотні)
швидкозношувані
Малоцінні предмети
(необоротні)
Швидкозношувані
дорогоцінні предмети
Рис. 1. Класифікація засобів праці для побудови бухгалтерського
обліку [3, c. 6]
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Іншу частину засобів праці, які мають допоміжний характер
(бібліотечні фонди, малоцінні предмети зі строком використання понад один
рік, тимчасові споруди, інвентарна тара, предмети прокату тощо),
обліковують спрощено на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».
Ці об‘єкти в балансі підприємства відображають у складі основних засобів
[3, c. 7].
Певну частину засобів праці становлять малоцінні та швидкозношувані
предмети, які використовують у господарській діяльності підприємства не
більше одного року. Їх відносять до оборотних засобів і обліковують на
рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». Ці предмети
списують на відповідні витрати в момент їх передавання в експлуатацію.
Водночас підприємство повинно забезпечити контроль за строками їх
використання. У разі повернення на склад з експлуатації таких предметів,
коли вони придатні для дальшого використання, їх оприбутковують по
дебету рахунка 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» і кредиту
рахунка 71 «Інший операційний дохід» [2, c. 13].
Отже, засади організації обліку засобів праці необхідно удосконалювати
у напрямі розширення її управлінських можливостей, максимально
пристосовуючи до практичних потреб суб‘єктів підприємницької діяльності,
що виникають у процесі прийняття управлінських рішень щодо руху засобів
праці та ефективності їх використання. Основними шляхами удосконалення
обліку засобів праці є раціоналізація як кожної форми документів і регістрів
обліку, так і методів, і способів збирання, обробки і узагальнення облікової
інформації, адаптованих до сучасних умов.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО УПРАВЛІНСЬКОГО
КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
З метою захисту інтересів власників та керівників на підприємствах
створюється система внутрішнього контролю, що регламентується
внутрішніми актами. Контроль виступає методом для удосконалення
управління діяльністю підприємств, а тому розкриття сутності, визначення
ролі внутрішнього управлінського контролю, а також організація його
здійснення є досить актуальним для сьогодення питанням.
Значний внесок у розвиток наукової думки про внутрішній контроль
зробили такі автори, як М.Т. Білуха, В.В. Благой, Ф.Ф. Бутинець,
А.М. Богомолов, І.М. Дмитренко, Є.В. Калюга, О.В. Крушельницька,
М.В. Кужельний, В.Ф. Максімова, Л.В. Нападовська, В.С. Рудницький,
Л.О. Сухарева, В.О. Храмов та багато інших вчених та практиків.
Розрізняють дві системи внутрішнього контролю:
систему внутрішнього фінансового контролю;
систему внутрішнього управлінського контролю.
Управлінський рівень реалізується підприємством при розробці ним
облікової політики. Метою внутрішнього контролю на підприємстві є
забезпечення управління на всіх його стадіях і сприяння отримання якісної
інформації для системи управління. Правильно організований контроль
дозволяє систематично уточнювати, коригувати та вдосконалювати функції,
посадові обов‘язки кожного працівника [3, с. 33].
Існують дві форми організації системи внутрішнього контролю:
- система внутрішнього контролю в повній мірі інтегрована в систему
управління;
- система внутрішнього контролю організована шляхом формування
окремого структурного підрозділу.
Кожна з них є ефективною залежно від структури та величини
підприємства. Інтеграція буде доцільна для малих підприємств, яким не
вигідно створювати окремий підрозділ задля управління невеликою
кількістю персоналу, на відміну від великих, в яких більший обсяг роботи,
що потребує більшого контролю.
Внутрішній
контроль
виконує
інформаційну,
комунікаційну,
діагностичну, координаційну, оціночну, превентивну та коригувальну
функцію. Керівництво має організувати управлінський контроль так, щоб ці
функції виконувались максимально.
Коли мова йде про управлінський внутрішній контроль, то головне
завдання власника чи керівника в управлінні колективом полягає у
можливості створити адекватні умови для реалізації своїх можливостей
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кожним членом колективу, викликати в людях ентузіазм, прагнення із
зацікавленістю вирішувати поставлені перед фірмою завдання. Досягнення
успіху будь-якої компанії в основному забезпечується умінням управлінців
спілкуватися з працюючими, вміло направляти та контролювати їх
діяльність.
Для досягнення ефективності внутрішнього управлінського контролю
використовують різні методи менеджменту:
визначення цілей;
визначення виняткових ситуацій;
делегування;
мотивація.
В основі управління лежить система цілей, їх структура та дія.
Керівництво організації та керівники нижчих рівнів управління разом
розробляють чітку й завершену концепцію цілей, яка не повинна містити
несумісних суцілей, аж до найнижчих інстанцій. Проміжні цілі мають бути
так взаємопов‘язані, щоб кожний співробітник, виконуючи завдання,
водночас брав участь у досягненні головної мети організації. Свобода дії, яка
існує за такого методу, підвищує мотивацію співробітників і розвиває їхню
ініціативу. За цих умов співробітники прагнутимуть уникати помилок, чітко
дотримуватись технології своєї роботи, не здійснювати сумнівних операцій,
точніше спрямовувати свої зусилля на досягнення цілей підприємства
Важливим є визначити виняткові ситуації, за яких кожний відділ або
підрозділ отримує певний комплекс завдань і самостійно виконує їх. Тільки у
виняткових випадках, коли виявляються відхилення в досягненні поставленої
мети, передбачається втручання вищої інстанції у процес прийняття рішення
або перебіг подій. Таким чином керівництво організації звільняється від
рутинної роботи, а контроль здійснення ефективніше [5, с. 45].
Делегування передбачає розвиток почуття відповідальності і
максимальної реалізації їх здібностей, шляхом передачі повноважень і
відповідальності за виконану роботу на нижчий рівень. Проте делегувати
можна тільки відповідальність за певні дії, а відповідальність за управління і
надалі лежить на керівникові, у зв`язку з чим він завжди може втручатись у
сферу повноважень підлеглих і скеровувати їх дії. Концепція мотивації
ґрунтується на тому, що мотивовані співробітники, які мають можливість
самореалізуватися в межах своєї організації, ідентифікують себе з нею і
прагнуть досягти її цілей, при чому, зробити це якісно. [4, с. 286].
Запобігливість контролю є основною його характерною особливістю,
тому суть його коригуючої дії на керований процес чи об‘єкт зводиться до
виявлення реальних причин відхилення, що виникло при стандартному
функціонуванні і оперативній розробці ефективного управлінського рішення.
При цьому слід враховувати той факт, що відхилення може бути викликане
сукупністю різних чинників.
Щоб бути ефективною, система внутрішнього контролю повинна
відповідати певним критеріям:
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дотримання принципів внутрішнього контролю;
наявність певної структури елементів системи внутрішнього
контролю;
наявність певного ступеня впевненості у системі внутрішнього
контролю.
Контроль повинен орієнтуватися, як правило, на стратегічні сфери
діяльності. У менш важливих напрямах абсолютний контроль
нераціональний і проводити його часто не обов‘язково. Інакше це відволікає
увагу працівників від основних завдань підприємства. Контроль повинен
здійснюватися своєчасно, виходячи з характеру діяльності, швидкості змін,
що відбуваються в ній або пов‘язаних з нею, а також витрат на визначення
показників результативності.
Отже, система внутрішньо контролю посідає вагоме місце в структурі
підприємства. Завдяки контролю в управлінні реалізується чимало завдань,
які забезпечують ефективну діяльність: створюється прямий та зворотній
зв'язок між підрозділами підприємства, забезпечується послідовності
виконання прийнятої стратегії підприємства, керівництво підприємства
отримує якісну інформацію.
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ПРАЦІВНИКАМ З СІЧНЯ 2017 РОКУ
З прийняттям у 2017 році низки нових законів постало чимало проблем
пов‘язаних з обліком розрахунків за виплатами працівникам. Визначено нові
основні соціальні показники, на основі яких розраховуються розміри
соціальних гарантій – мінімальний розмір оплати праці, прожитковий
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мінімум та багато інших. Тому проблематика заробітної плати в Україні як в
теоретичному, так і практичному аспектах є надзвичайно актуальною.
Проблему заробітної плати в Україні досліджували та продовжують
досліджувати багато науковців, а саме В. С. Василенко, О. С. Ветлужська,
А. О. Гордеюк, Ю. М. Іванечко, П. М. Матюшко, А. І. Радчук, Т. В. Сизикова,
С. В. Цимбалюк та ін. У своїх працях вони змістовно розглядають
найважливіші проблеми оплати праці в умовах економіки, що склалися на
сьогодні. Найбільша увага в їхніх дослідженнях приділяється вивченню
основних чинників, що впливають на величину заробітної плати, та пошуку
оптимального рівня заробітної плати.
При нарахуванні заробітної плати потрібно керуватися Законом України
«Про оплату праці» від 24.03.1995р. № 108/95-ВР, Постановою КМУ від 8
лютого 1995 р. № 100 та окремими статтями Кодексу законів про працю.
Підставою для нарахування заробітної плати є табель обліку робочого часу.
З 1 січня 2017 року в Україні змінилося значення самого терміну
«мінімальна заробітна плата» – це розмір заробітної плати працівника за
повністю виконану місячну (годинну) норму праці і не може бути нижче за
розмір встановлений в Законі України «Про державний бюджет України» [1].
Ця державна гарантія для працівників тепер стосується не тільки розміру
окладу, а й заробітної плати працівника за місяць в цілому.
У випадку, якщо нарахована заробітна плата працівника нижче за
встановлений законом розмір мінімальної заробітної плати, при умові, що
працівник виконав місячну норму праці, роботодавець зобов`язаний зробити
доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно
одночасно з виплатою заробітної плати. Таким чином, роботодавець
зобов‘язаний щомісяця виплачувати працівнику заробітну плату у
мінімальному розмірі 3200 грн. у розрахунку за місяць, або 19,34 грн. у
розрахунку за годину [2].
Правило нарахування заробітної плати не нижче мінімальної не працює,
коли згідно трудового договору робота проводиться на умовах неповного
робочого часу, а також при невиконанні працівником в повному обсязі
місячної норми праці. У цих випадках заробітна плата виплачуватиметься
пропорційно виконаній нормі праці. За порушення в сфері дотримання
мінімальних державних гарантій може бути застосовано штраф у 10
мінімальних заробітних плат, встановлених законом на момент виявлення
порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно правопорушення.
З встановленням такого рівня мінімальної заробітної плати досягається
соціальна несправедливість. Адже, посадові оклади потрібно визначати на
рівні не нижче за прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений
на 1 січня календарного року (у 2017 році – 1600 грн.) і якщо, наприклад,
нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці,
складається лише з такого окладу, розмір якого є нижчим за законодавчо
встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить
доплату до рівня мінімальної заробітної плати. Тобто, некваліфікованим
працівникам проводяться більші доплати до розміру мінімальної зарплати, а
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кваліфікованим працівникам доплати менші, але заробітну плату і ті й інші
отримають однакову.
Після нарахування заробітної плати та забезпечення її мінімального
розміру необхідно здійснити утримання та нарахування податків. На суму
нарахованої заробітної плати здійснюється нарахування єдиного соціального
внеску (ЄСВ). Розмір ЄСВ у 2017 році складає 22%. Мінімальний страховий
внесок у загальному випадку становить: 3200 * 22% = 704 грн. І навіть якщо
працівнику на протязі місяця була нарахована заробітна плата менше
мінімальної, роботодавцю все одно доведеться заплатити ЄСВ не менше ніж
704 грн на місяць.
Однак, це правило не розповсюджується на такі категорії працівників:
- зовнішні сумісники;
- працівники-інваліди;
- у разі нарахування заробітної плати в місяць приймання, або
звільнення з роботи;
- у разі перебування працівника у відпустці без збереження заробітної
плати;
- у разі відпустки без збереження заробітної плати у зв‘язку з АТО.
З кожної індивідуальної заробітної плати здійснюються утримання:
• Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;
• Військовий збір – 1,5%;
• Утримання за згодою працівника або судовим рішенням.
Соціально незахищене населення має право на застосування податкової
соціальної пільги. Гранична сума для застосування ПСП: прожитковий
мінімум для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року,
помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень [3] .
На основі значень прожиткового мінімуму та відповідно до норм
Податкового кодексу України податкова соціальна пільга у 2017 році буде
мати такі показники:
Гранична сума доходу для застосування ПСП – 2240 грн.;
Звичайна СП (50%) – 800 грн.;
Підвищена СП (100%) – 1200 грн.;
Підвищена СП (150%) – 1600 грн.
У разі настання страхового випадку працівнику застрахованій особі
надається допомога по тимчасовій непрацездатності y формі матеріального
забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати.
Основним підтверджуючим документом для нарахування лікарняних є
правильно оформлений листок непрацездатності. Перші 5 днів тимчасової
непрацездатності оплачуються за рахунок коштів підприємства, інші дні – за
рахунок фонду соціального страхування.
Розрахунок лікарняних здійснюється за формулою:
Сума лікарняних = Середньоденна зарплата * Коефіцієнт, що відповідає
страховому стажу працівника * Кількість календарних днів лікарняного.
З 04.07.15 процент оплати всіх днів тимчасової непрацездатності
однаковий і становить [4]:
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50% – до 3-ох років страхового стажу;
60% – від 3-ох до 5-ти років страхового стажу;
70% – від 5-ти до 8-ми років страхового стажу;
100% – від 8-ми років страхового стажу.
З появою оновленого Порядку № 1266 відбулися революційні зміни в
механізмі обчислення середньої зарплати для виплат по соціальному
страхуванню та оплаті перших п‘яти днів хвороби. Розраховувати лікарняні
та декретні стане простіше.
Заробітна плата є найбільш дієвим інструментом активізації людського
чинника та використання трудового потенціалу. Тому в майбутньому Україні
варто визначитися з її оптимальним розміром. А наразі потрібно пильно
стежити за змінами в законодавстві для правильного нарахування заробітної
плати та утримань і відрахувань з неї.
Список використаних джерел:
1. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР: станом
на 01.01.2017 [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Верховної Ради
України. ― Режим доступу : zakonl.rada.gov.ua.
2. Про державний бюджет України: Закон України від 19.03.2017 №
1801-19: станом на 01.01.2017 [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт
Верховної Ради України. ― Режим доступу : zakonl.rada.gov.ua.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI: станом на
01.01.2017[Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Верховної Ради України. ―
Режим доступу : zakonl.rada.gov.ua.
4. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням: Постанова КМУ від 26.09.2001, № 1266.
Микола Богданюк
Науковий керівник: Патраманська Л. Ю., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОКРЕМІ АСПЕКТИ АУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ
У сучасних умовах господарювання та ведення аудиту за Міжнародними
стандартами постійно виникають питання щодо достовірності облікової
інформації. Завдання аудиту – оцінка інформації, наведеної в бухгалтерських
документах, і надання аудиторського висновку.
Поточні зобов‘язання - це зобов‘язання, які повинні бути погашені
протягом менше як 12 місяців, або до завершення операційного циклу
підприємства.
Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
11 «Зобов‘язання» поточні зобов‘язання включають:
– короткострокові кредити банків;
– поточну заборгованість за довгостроковими зобов‘язаннями;
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– кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги;
– поточну заборгованість за розрахунками з одержаних авансів;
– поточну заборгованість за розрахунками з бюджетом;
– поточну заборгованість з позабюджетних платежів;
– поточну заборгованість за розрахунками зі страхування;
– поточну заборгованість за розрахунками з оплати праці;
– поточну заборгованість за розрахунками з учасниками;
– поточну заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків;
– інші поточні зобов‘язання [3].
Одним з найпоширеніших видів поточних зобов‘язань є кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги. Тому, розглянемо основні етапи
проведення аудиту даної заборгованості.
Мета аудиту розрахунків із постачальниками й підрядниками –
перевірка правильності розрахунків із постачальниками за товари, роботи,
послуги, дотримання законності проведених операцій, достовірність
відображення у фінансовій звітності.
Основними етапами проведення аудиту Кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги є підготовчий, планування аудиту, отримання
аудиторських доказів і формування висновку аудитора. Розглянемо методику
проведення аудиту поточних зобов‘язань на основі такого виду поточних
зобов‘язань, як кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, яка
включає розрахунки з постачальниками та підрядниками й заборгованість за
короткостроковими виданими векселями.
На підготовчому етапі аудиторської перевірки кредиторської
заборгованості за товари, роботи, послуги обумовлюються умови щодо
дослідження об‘єкта аудиту та укладання договору. У договорі зазначають
усі суттєві питання стосовно аудиторської перевірки.
На етапі планування складають загальний план аудиту кредиторської
заборгованості за товари, роботи, послуги. Він складається з таких розділів:
планування й перегляд; тестування системи внутрішнього контролю;
розрахунки з постачальниками та підрядниками; розрахунки з
постачальниками, договори з якими укладено на один рік; розрахунки з
постачальниками, які мали одиничний характер; заборгованість із терміном
погашення до одного року; заборгованість, термін погашення якої минув;
видані короткострокові векселі; видані й погашені векселі; видані, але не
погашені векселі; аудиторські процедури; підготовка аудиторського
висновку (звіту); передача результатів аудиторської перевірки.
Для проведення аудиторської перевірки кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги аудитору після загального плану аудиторської
перевірки потрібно скласти програму аудиту із зазначенням методів і
прийомів, які будуть використовуватися для одержання аудиторських
доказів.
Найважливішим об‘єктом аудиторської перевірки кредиторської
заборгованості за товари, роботи, послуги є розрахунки з постачальниками та
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підрядниками. Розрахунки з постачальниками й підрядниками ділянка
обліку, де поряд із перевіркою правильності відображення операцій на
рахунках обліку та відповідності критеріям визнання потрібно перевірити
легітимність операцій та їх документальне забезпечення [2, с. 202].
Адже саме документи підтверджують проведення операції. Відповідно
до МСА 500 «Аудиторські докази» аудиторські докази, отримані в письмовій
формі, які створені третіми особами, вважаються одними з найбільш
надійних, проте процедура перевірки залишків на рахунках кредиторської
заборгованості – найбільш складний і тривалий процес[1]. Під час оцінки
бізнесу клієнта аудитору слід визначити загальну кількість постачальників.
Якщо постачальників небагато, клієнт може бути залежним від них і відчути
на собі фінансовий тиск. Це один із факторів підвищення ризику шахрайства
та помилок, який оцінюється на етапі планування аудиту.
Також доцільно за допомогою аналітичних процедур із використанням
методів фінансового аналізу визначити структуру заборгованості, суму
простроченої заборгованості, наявність заборгованості, строк погашення якої
завершується; визначити вплив зобов‘язань на фінансовий стан та
платоспроможність підприємства для оцінки можливості його безперервного
функціонування.
На етапі отримання аудиторських доказів опрацьовуються джерела
інформації щодо об‘єкта аудиту, проводяться аудиторські процедури,
оформляються робочі документи аудитора. Оскільки виникнення
кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги характеризується
великою кількістю зовнішніх контрагентів, для її аудиторської перевірки
доцільно застосувати МСА 530 «Аудиторська вибірка» та 505 «Зовнішні
підтвердження». Проведення аудиторської вибірки передбачає дослідження
бухгалтерських записів шляхом відбору певної кількості необхідних даних,
які дадуть змогу достовірно оцінити всю сукупність, яка не охоплена
дослідженням. Окрім аудиторської вибірки, аудитору потрібно підтвердити
заборгованість перед контрагентами [1].
У цьому випадку варто скористатися МСА 505 «Зовнішні
підтвердження», оскільки він регламентує порядок одержання аудиторських
доказів від зовнішніх користувачів [1]. Для отримання зовнішніх
підтверджень аудитору потрібно надіслати запит до підприємства для
підтвердження заборгованості. На достовірність аудиторських доказів,
отриманих
із
використанням
зовнішніх
підтверджень,впливають
компетентність, незалежність, відповідальність, знання підтверджувальних
питань та об‘єктивність респондентів.
Робочі документи для проведення аудиторської перевірки поточних
зобов‘язань з урахуванням вимог Міжнародних стандартів аудиту дадуть
змогу оперативно та своєчасно отримувати інформацію, проводити
перевірку, виявляти можливі порушення.
Провівши аудиторські процедури для одержання аудиторських доказів,
аудитор складає висновок щодо наявності кредиторської заборгованості за
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товари, роботи, послуги, належно оформлених первинних документів,
достовірності відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у
фінансовій звітності, а також, за необхідності, про розкриття інформації в
примітках до фінансової звітності.
Отже, необхідність проведення аудиту поточних зобов‘язань
обумовлюється потребою в достовірній інформації про заборгованість
підприємства перед кредиторами за отримані товари, роботи, послуги.
Методику аудиту поточних зобов‘язань розкрито в розрізі кредиторської
заборгованості за товари, роботи, послуги на таких етапах аудиторської
перевірки: підготовчому, плануванні аудиту, отриманні аудиторських доказів
та формуванні висновку аудитора.
Список використаних джерел:
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надання впевненості та супутніх послуг [Електронний ресурс]. – Режим
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ЖДТУ, 2010. – 400 с.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов‘язання», що
затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р.
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Богдан Бондар
Науковий керівник: Майстер Л. А., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ
НЕТОВАРНОГО ХАРАКТЕРУ
Взаємовідносини між підприємствами, організаціями і установами
носять характер грошових розрахунків. Правильна організація і побудова
обліку розрахунків між підприємствами мають вагоме значення.
Належна організація розрахунків з контрагентами за операціями
нетоварного характеру має важливе значення для розвитку всіх галузей
народного господарства, у тому числі виробництва та торгівлі. Саме тому
дане питання є досить актуальним на сьогодні.
Питання обліку розрахунків з контрагентами за операціями нетоварного
характеру досліджував ряд провідних економістів. Серед них слід відмітити
праці Сопко В.В, Ткаченко Н.М., Бутинця Ф.Ф., Грабової Н.Н.,
Лишиленко О.В. та інших.
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Розрахунки підприємства з контрагентами за
операціями нетоварного характеру

Розрахунки за
виплатами
працівникам

Розрахунки
за сплатою
ЄСВ

Розрахунки
за сплатою
податків

Розрахунки з
іншими
кредиторами

Рис. 1. Структура розрахунків підприємства з контрагентами за
операціями нетоварного характеру
До розрaхунків за нетоварними операціями, тобто розрахунків
некомерційного харaктеру відносяться: сплата в бюджет подaтків та
платежів, зокрема: ПДВ, ПДФО, податок на прибуток, військовий збір та
інші. Перелік, порядок та терміни сплати подaткових плaтежів до бюджету
регулюється Податковим кодексом України, Інструкціями та роз‘ясненнями
Міністерства фінaнсів України.
Крім цих плaтежів, що нaдходять до бюджету, підприємствa
перераховують внески до Пенсійного фонду. Сумa внесків тa порядок їх
сплaти визнaчaється відповідними інструкціями. Суб‘єкти функціонування
тaкож здійснюють безготівкові розрaхунки за нетоварними операціями по
виконавчих документaх судів, aрбітрaжів, пожежної інспекції тощо [4].
Поряд з тим, вагому частину розрахунків підприємства за операціями
нетоварного характеру становлять розрахунки за виплатами працівникам,
серед яких виділяють: виплати основної та додаткової заробітної плати,
матеріальної допомоги, інші заохочувальні виплати. Ці виплати відбуваються
постійно, тому точність в таких розрахунках є вкрай важливим, адже виплати
по заробітній платі тягнуть за собою ще й нарахування і сплату податків,
тому помилки в цих розрахунках є неприпустимими, а їх правильне
встановлення допомагає заощадити як час, так і кошти підприємству.
Усі вище зазначені розрaхунки за класифікацією відносять до
нетовaрних, їх підприємство зобов‘язaне виконувaти в обов‘язковому
порядку, як юридичнa особa.
Таким чином, для нормального функціонування будь-якої ланки
ринкової економіки вкрай потрібно, щоб учасники, приймаючи рішення,
мали достовірну і повну інформацію про майно, фінансовий стан, результати
діяльності, а також про процеси формування їх як на підприємстві, так і у
партнерів за попередніми даними. Таку інформацію забезпечує система
бухгалтерського обліку розрахунків підприємства з контрагентами за
операціями нетоварного характеру.
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Отже, можемо зробити висновок про те, що питання чіткої організації та
удосконалення розрахункових операцій на підприємствах в умовах, коли
назріла гостра необхідність вдосконалення фінансової та кредитної системи,
є вкрай важливою. Адже в теперішній час підприємства відчувають велике
навантаження стосовно нарахування та сплати ЄСВ, внаслідок чого
виникають труднощі щодо неможливості виплат високої офіційної заробітної
плати. Отож, вкрай важливо мати прозору та легку в користуванні систему
розрахунків з контрагентами за операціями нетоварного характеру.
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Ю.А. Василенко / Посібник. – К.: Видавничий центр ―Академія‖., 2008. –
671с.
Софія Броніцька, Надія Гуменюк
Науковий керівник: Ковальчук С.П., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА
СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов ефективної
роботи, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності
підприємства. Фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність
операційного, інвестиційного і фінансового розвитку, відображає здатність
підприємства відповідати за своїми боргами й зобов'язаннями. Найчастіше
фінансово стійкі підприємства мають переваги над іншими підприємствами
цієї ж галузі у виборі постачальників, підборі кваліфікованих кадрів та
залученні інвестицій.
Дослідженням економічної сутності фінансової стійкості підприємств та
методичного забезпечення її аналізу займалися такі вчені-економісти, як:
Гринів Б.В., Король Т.Р., Манько І.М., Мирошниченко П.І., Онікієнко О.В.,
Родіонова О.Ю., Слободян Н.Г. та інші.
Як зазначає Слободян Н.Г, фінансова стійкість – це стан майна
підприємства, що гарантує йому платоспроможність. Фінансова стійкість
підприємства передбачає, що ресурси, вкладені в підприємницьку діяльність,
повинні окупитись за рахунок грошових надходжень від господарювання, а
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отриманий прибуток забезпечувати самофінансування та незалежність
підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів [4].
Родіонова О.Ю. вважає, що фінансова стійкість – це такий стан
фінансових ресурсів підприємства, за якого раціональне розпорядження ними
є гарантією наявності власних коштів, стабільної прибутковості та
забезпечення процесу розширеного відтворення [3].
Аналіз фінансової стійкості підприємства має наступну послідовность:
1. постановка цілей фінансового аналізу, збір інформації;
2. розробка методики та вибір показників аналізу;
3. виконання розрахунків;
4. аналіз отриманих результатів, порівняння показників із
рекомендованими величинами, показниками 3-5 попередніх періодів,
досягненнями конкурентів та міжгалузевими значеннями;
5. виявлення проблем та недоліків, причин, що призвели до них;
6. розробка дій та рекомендацій, спрямованих на вирішення існуючих
проблем та покращення діяльності підприємства в майбутньому.
Основним методом, що використовується у процесі оцінки фінансової
стійкості, є метод відносних показників. На основі даних фінансової
звітності, зокрема форми фінансової звітності № 1 «Звіт про фінансовий
стан», розраховуються різні коефіцієнти.
Найбільш поширеними коефіцієнтами при оцінці фінансової стійкості є
коефіцієнт автономії, коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів,
коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, коефіцієнт
маневреності власних оборотних засобів і коефіцієнт реальної ціни.
У ході оцінки фінансового стану підприємства на основі системи
показників важливим є порівняння фактичного рівня показників з їхніми
нормативними значеннями. Необхідність встановлення нормативних значень
показників обумовлена завданнями аналізу фінансового стану підприємства.
Для оцінки фінансової стійкості підприємства, окрім відносних
показників, використовується абсолютний показник – так званий
трикомпонентний показник, який дозволяє визначити тип фінансової
стійкості підприємства. Така оцінка фінансової стійкості ґрунтується на
порівнянні обсягів запасів і витрат із величиною джерел їх фінансування [1].
Можна назвати шість основних прийомів аналізу [2]:
горизонтальний (часовий) аналіз – порівняння кожної позиції
звітності з попереднім періодом. У ході горизонтального аналізу
порівнюються фінансові показники підприємства за звітом про фінансовий
стан (форма № 1), звітом про сукупний дохід (форма № 2), звітом про рух
грошових коштів (форма № 3), звітом про власний капітал (форма № 4) з
показниками попереднього періоду;
вертикальний (структурний) аналіз – визначення структури
фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий
результат. Найчастіше використовують для структурного аналізу активів та
пасиву за звітом про фінансовий стан (форма № 1), структурного аналізу
грошових потоків за звітом про рух грошових коштів (форма № 3);
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трендовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з рядом
попередніх періодів та визначення тренда, тобто основної тенденції динаміки
показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих
періодів. За допомогою тренда здійснюється екстраполяція найважливіших
фінансових показників на перспективний період, тобто перспективний
прогнозний аналіз фінансового стану. Під час трендового аналізу
порівнюються фінансові показники підприємства за звітом про фінансовий
стан (форма № 1), звітом про сукупний дохід (форма № 2), звітом про рух
грошових коштів (форма № 3), звітом про власний капітал (форма № 4) за
ряд попередніх періодів (3 – 5 років);
аналіз відносних показників (коефіцієнтів) – розрахунок відношень
між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності,
визначення взаємозв'язків показників. Фінансові коефіцієнти є вихідною
базою для наступного факторного аналізу фінансового стану підприємства.
Вихідні дані для розрахунків беруться зі звіту про фінансовий стан (форма
№1) та звіту про сукупний дохід(форма № 2);
порівняльний аналіз – внутрішньогосподарський аналіз зведених
показників звітності за окремими показниками самого підприємства та його
дочірніх підприємств (філій), а також міжгосподарський аналіз показників
фірми порівняно з показниками конкурентів або із середньогалузевими та
середніми показниками. Дані підприємства (з форм № 1 – 4) порівнюються з
даними підприємств конкурентів та середньогалузевими і середніми
показниками за статистичними збірниками. Здійснюють порівняльний аналіз
таких показників як: рентабельність, віддача активів, коефіцієнти
оборотності, фінансової незалежності, забезпеченості, ліквідності;
факторний аналіз – 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 прямим (власне аналіз), коли
результативний показник розділяють на окремі складові, і зворотним
(синтез), коли його окремі елементи з'єднують у загальний результативний
показник. Для виявлення впливу факторів використовуються дані фінансової
звітності підприємства (з форм № 1 – 4) і дані синтетичного та аналітичного
бухгалтерського обліку підприємства (Головна книга, журнали-ордери).
Чинниками і факторами забезпечення фінансової стійкості сучасного
підприємства як відкритої соціально-економічної системи є не тільки його
внутрішній потенціал, спрямований на досягнення цілей економічного
розвитку, а й зовнішні економічні умови, які значно впливають на
продуктивну силу (ефективність) фінансово-економічного потенціалу будьякого суб'єкта економіки.
Отже, фінансова стійкість підприємства передбачає, що ресурси,
вкладені в підприємницьку діяльність, повинні окупатися за рахунок
грошових
надходжень,
а
отриманий
прибуток
забезпечувати
самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх джерел
формування активів.
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Саме тому проведення аналізу фінансової стійкості належить до
першочергових етапів аналізу фінансової діяльності підприємства з метою
недопущення неплатоспроможності суб‘єкта господарювання та з метою
дотримання умови фінансової рівноваги між власними та залученими
коштами, що в поточному та майбутньому періодах є гарантом
прибутковості.
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Кожне підприємство для здійснення ефективної діяльності визначає цілі.
Їх досягнення можливе лише внаслідок дій, які виконуються в певній
послідовності і є способом вирішення окремих, часткових завдань. Так,
плануючи майбутню діяльність підприємства, менеджери визначають його
цілі, способи їх реалізації та ресурси, необхідні для їх досягнення. Рішення
пронизує всі процеси, які відбуваються на підприємстві. Від того, наскільки
обґрунтованими будуть ці рішення, залежатимуть успіх чи невдача
підприємства, його процвітання чи занепад [2].
Загалом рішення – це вибір одного з можливих в даній ситуації варіантів
дій (альтернатив). Рішення приймаються кожною людиною в повсякденному
житті, але далеко не всі рішення можна віднести до управлінських.
Найважливішою ознакою управлінського рішення є його безпосередня
спрямованість на організацію колективної праці. Крім того, управлінське
рішення як керівний вплив на колективну працю приймається не будь-яким
працівником, а лише суб‘єктом управління – керівником підприємства
(підрозділу) чи колегіальним органом.
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Слід зазначити, що під управлінським рішенням необхідно розуміти
творчий процес суб‘єкта управління, в результаті якого визначаються дії, які
необхідно здійснити для розв‘язання тактичних і стратегічних проблем й
отримати бажаний результат в певній діяльності [5].
Прийняття рішення є основою управління. Своєчасно прийняте науковообґрунтоване рішення стимулює виробництво, а слабке, або несвоєчасно
прийняте – знижує результативність праці. Відповідальність керівника за
прийняття рішень дуже висока, особливо службовців державного рівня.
Керівник не має права приймати непродуманих і необґрунтованих рішень.
Керівник обирає альтернативу з найсприятливішими загальними наслідками.
Цей процес досить складний і багатогранний, а також залежить від
кваліфікації керівника, його стилю керівництва, ситуації, культури
організації та інше [3].
Щоб управлінське рішення було ефективним воно повинно прийматися
на основі глибокого аналізу господарської діяльності того чи іншого суб‘єкта
господарювання.
Варто зазначити, що технологія прийняття і реалізації управлінських
рішень за результатами господарської діяльності – це творчий процес у
діяльності керівників будь-якого рівня, що включає ряд етапів. Якщо
проблемна ситуація занадто складна, фактори не так очевидні, а вирішення її
є неоднозначним, то технологія прийняття та реалізації рішення вимагає
структуризації, що дозволить визначити етапи і процедури, спрямовані на її
вирішення. Кожен автор наводить свій перелік етапів цієї технології. Вони не
дуже різняться по суті, але мають певні особливості, які визначаються
глибиною розгляду предмету, сферою застосування та іншими чинниками.
На нашу думку, найбільш раціональним є підхід М. Котлера, який виділяє
вісім етапів прийняття управлінського рішення, а саме [4]:
- визначення проблеми;
- визначення критеріїв, які впливають на рішення;
- розподіл критеріїв за ступенем важливості;
- визначення варіантів рішення проблеми;
- аналіз варіантів;
- вибір оптимального варіанта;
- реалізація вибраного варіанта;
- оцінка ефективності рішення.
Прийняття рішень в організації являє собою свідомий вибір з наявних
варіантів або альтернатив напрямку дій, що скорочують розрив між
сьогоденням і майбутнім бажаним станом організації. Даний процес лежить в
основі планування діяльності організації, тому що план – це набір рішень
щодо розміщенню ресурсів і напрямків їхнього використання для досягнення
цілей організації. Прийняття рішень – це «центр», навколо якого обертається
життя організації. Рішення можна розглядати як продукт управлінської праці,
а його прийняття – як технологію, що веде до появи цього продукту [1].
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Незалежно від стану виконання повинні підбиватися підсумки реалізації
управлінського рішення, які є перевіркою ефективності використання
системи прийняття й реалізації управлінських рішень.
До управлінського рішення пред'являється ряд вимог, до числа яких
можна віднести [2]:
- всебічну обґрунтованість рішення;
- своєчасність;
- необхідну повноту змісту;
- повноваження;
- погодженість із прийнятими раніше рішеннями.
Прийняття ефективного управлінського рішення вимагає високого рівня
професіоналізму і наявності визначених соціально-психологічних якостей
особистості, чим володіють не всі фахівці, що мають професійну освіту, а
всього лише 5-10 % з них [3].
Не менш важливим при прийнятті управлінського рішення є аналіз
господарської діяльності. Саме від того на скільки ефективно проведений
аналіз та від його результатів залежить прийняття того чи іншого
управлінського рішення.
Аналіз господарської діяльності, у першу чергу, необхідно проводити з
метою відслідковування змін, які відбуваються як у внутрішньому
середовищі організації, так і у зовнішньому. Вже на основі отриманих
результатів відносно господарської діяльності можливо буде прийняти
виважене управлінське рішення. Тобто прийняттю будь-якого управлінського
рішення повинен передувати аналіз господарської діяльності. За для аналізу
господарської діяльності сучасним підприємствам варто використовувати
SWOT-аналіз. Це досить простий метод аналізу зовнішнього та внутрішнього
середовища, який полягає у розділенні факторів на 4 групи: сильні сторони,
слабкі сторони, а також можливості та загрози, які існують у зовнішньому
середовищі.
Отже, управлінські рішення мають велике значення в управлінській
діяльності будь-якого суб‘єкта ринку. Оскільки вони передбачають пошук
найбільш ефективного й раціонального варіанта для досягнення кінцевого
результату. За допомогою опрацювання і реалізації управлінських рішень
керівники усіх рівнів здійснюють покладені на них функції. Для прийняття
ефективного управлінського рішення йому повинен передувати аналіз
господарської діяльності суб‘єкта господарювання, відносно якого
приймається рішення.
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Сучасна економічна ситуація в країні обумовлює необхідність
ефективного управління державними фінансами. В центрі уваги знаходиться
процес оподаткування, виступаючи головною умовою формування
фінансово-бюджетних ресурсів держави. При цьому, значної уваги потребує
податок на додану вартість (далі – ПДВ), як один із основних
бюджетоутворюючих податків.
ПДВ – це непрямий податок, який є часткою новоствореної вартості,
входить до ціни реалізації товарів і сплачується споживачем до державного
бюджету на кожному етапі виробництва товарів.
Питанням, пов‘язаним із функціонування ПДВ присвячені праці
вітчизняних науковців, зокрема Скічко А., Покатаєва О., Еш С., Бутинець Ф.,
Титаренко М., Максімова В., Артюх О., Ярова Н., Шара Є. та ін.
Метою дослідження є основних аспектів фінансового обліку розрахунків
з бюджетом за ПДВ.
ПДВ є одним із основних податків, за рахунок якого формується значна
частина державного бюджету України. Водночас, ПДВ – це
найпроблемніший податок, оскільки він складний у нарахуванні та сплаті, у
зв‘язку з чим виникає можливість наявності бюджетної заборгованості,
ухилення від сплати податку, у тому числі за рахунок неузгодженості
законодавчих актів та численних їх змін, недосконалої системи податкового
обліку [4, с. 50].
Головна проблема, яка виникає при відображенні ПДВ в
бухгалтерському обліку пов‘язана з тим, що правило першої події, яке
використовується для визначення ПДВ не співпадає з моментом визнання
доходів та витрат в бухгалтерському обліку.
Відповідно до Податкового кодексу України, протягом звітного періоду
платник ПДВ зобов‘язаний вести облік податкових зобов‘язань та
податкового кредиту.
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Податкове зобов‘язання – зобов‘язання платника податків сплатити до
бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку
та у строки, визначені чинним законодавством. Воно нараховується по
моменту першої дії: або дати одержання коштів (передоплату) від покупця
або ж дати відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – дати оформлення
документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку
[3].
Платником податку при здійсненні продажу товарів (робіт, послуг)
покупцю надається податкова накладна, яка складена в електронній формі з
дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному
законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та
зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. Податкова накладна
є звітнім податковим документом, і одночасно розрахунковим документом.
За наявності вірно оформленої податкової накладної покупець має право на
податковий кредит.
Податковий кредит – це сума, на яку платник податку має право
зменшити податкове зобов‘язання звітного періоду. Датою виникнення права
на податковий кредит є або дата списання коштів з рахунку в банку або ж
дата отримання податкової накладної, яка засвідчує придбання товарів (робіт,
послуг).
Бухгалтерський облік податкових зобов‘язань залежить від дати їх
виникнення, якою є дата першої з подій, що сталася раніше:
-дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський
рахунок платника податку як оплата товарів (послуг), що підлягають
постачанню, а в разі постачання товарів (послуг) за готівку – дата
оприбуткування коштів у касі платника податку, в разі відсутності такої –
дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника
податку;
-дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення
вантажної митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного
кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а
для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання
послуг платником податку [2].
Протягом звітного періоду платник ПДВ веде облік податкового
зобов‘язання та податкового кредиту.
Податкове зобов‘язання – зобов‘язання платника податків сплатити до
бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку
та у строки, визначені чинним законодавством. Воно нараховується по
моменту першої дії: або дати одержання коштів (передоплату) від покупця
або ж дати відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – дати оформлення
документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку
[4, с. 232].
Платником податку при здійсненні продажу товарів (робіт, послуг)
покупцю надається податкова накладна, яка складена в електронній формі з
дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному
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законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та
зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. Податкова накладна
є звітнім податковим документом, і одночасно розрахунковим документом.
За наявності вірно оформленої податкової накладної покупець має право на
податковий кредит.
Податковий кредит – це сума, на яку платник податку має право
зменшити податкове зобов‘язання звітного періоду. Датою виникнення права
на податковий кредит є або дата списання коштів з рахунку в банку або ж
дата отримання податкової накладної, яка засвідчує придбання товарів (робіт,
послуг).
Суми податку, які підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з
бюджету, визначаються як різниця між загальною сумою податкових
зобов‘язань, які виникли у зв‘язку з будь-яким продажем товарів (робіт,
послуг) протягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту звітного
періоду.
Облік ПДВ відповідно до Плану рахунків та Інструкцією №291 ведеться
на таких субрахунках рахунка 64.
641 "Розрахунки за податками", субрахунок "Розрахунки з ПДВ".
643 "Податкові зобов'язання".
644 "Податковий кредит" [1,2].
Субрахунок 641 (ПДВ) призначений для обліку розрахунків з податку на
додану вартість;
Субрахунок 643 для обліку податкових зобов'язань з ПДВ, що
виникають за правилами податкового законодавства у разі, якщо як перша
подія в операції, що передбачає реалізацію, зафіксоване отримання авансу
(передоплати) від покупця або замовника;
Субрахунок 644 для обліку податкового кредиту з ПДВ, що виникає за
правилами податкового законодавства у разі, якщо як перша подія в операції,
що передбачає придбання, зафіксована видача авансу (передоплати)
продавцю.
За кредитом рахунка 64 "Розрахунки за податками і платежами"
відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом податки, що
підлягають відшкодуванню з бюджету, їх сплата, списання тощо" [1].
Таким чином, ПДВ є досить важливим для розвитку вітчизняної
економіки. Але, незважаючи на це, теоретичні дослідження порядку його
справляння в контексті Податкового кодексу України підтвердили
необхідність доопрацювання окремих його положень. Методика побудови
обліку розрахунків з бюджетом за ПДВ прямо залежить від порядку
оподаткування окремих господарських операцій.
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Науковий керівник: Гладій І.О., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Основним напрямом розвитку торгівлі на теренах України є створення
конкурентоспроможних підприємств з широким асортиментом товарів.
Удосконалення логістики товарного забезпечення обороту підприємств
торгівлі необхідно здійснювати за рахунок створення інтегрованої
інформаційної бази, яка має включати електронні системи обліку і контролю
на всіх стадіях обігу товарів у торговельному процесі. Оперативне
управління товарним забезпеченням обороту торговельної мережі потребує
відповідної адаптації обліку, взаємовідносин між виробництвом та
споживанням товарів, що набуває особливої актуальності в умовах
економічної кризи.
Дослідженню обліку придбання та реалізації товарів на підприємствах
оптової торгівлі в умовах орієнтації України на розвиток відносин з
Європейським Союзом присвячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних
вчених, а саме: Білухи М.Т., Бутинця Ф.Ф., Кузьмінського А.М., Сопко В.В.,
Загороднього В.П., Марцина В.С., Соколова Я.В., Криковцевої Н.О.,
Зубілевич С.Я., Патрова В.В., Андерсона Х., Муса Г., Антоні Р. та ін.
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом передбачає проведення гармонізації обліку шляхом оптимізації
українського законодавства. З цією метою відбувається наближення
вітчизняних П(С)БО до МСФЗ, що дозволяє усунути економічні і торгівельні
бар‘єри та, окрім цього, активізувати процес надходження іноземних
інвестицій.
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) це – набір
прийнятих Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності документів
(стандартів і коментарів), що визначають стандарти, які регламентують
правила складання фінансової звітності, необхідної зовнішнім користувачам
для прийняття ними економічних рішень стосовно підприємства. Вони
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набувають особливого значення для розвитку стійких міжнародних відносин
між країнами [4].
Процес реалізації продукції тісно пов‘язаний з поняттям «дохід від
реалізації». Саме тому доцільно розглянути порівняння П(С)БО 15 та
МСБО 18 (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика П(С)БО 15 та МСБО 18 відносно
умов визнання доходів
П(С)БО 15 [2]

МСБО 18 [3]
Визначення доходу
Доходи – збільшення економічних вигод у Дохід
–
це
валове
надходження
вигляді
надходження
активів
або економічних вигід протягом періоду, що
зменшення зобов‘язань, які призводять до виникає в ході звичайної діяльності
зростання власного капіталу (за винятком суб‘єкта господарювання, коли власний
зростання капіталу за рахунок внесків капітал зростає в результаті цього
власників) (п.3 НП(С)БО 1) [1].
надходження, а не в результаті внесків
учасників власного капіталу.
Дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається за наявності наступних
умов:
покупцеві передані ризики й вигоди, суб‘єкт господарювання передав покупцеві
пов‘язані з правом власності на продукцію суттєві ризики і винагороди, пов‘язані з
(товар, інший актив);
власністю на товар;
підприємство
не
здійснює
надалі за
суб‘єктом
господарювання
не
управління та контроль за реалізованою залишається
ані
подальша
участь
продукцією (товарами, іншими активами);
управлінського персоналу у формі, яка, як
правило, пов‘язана з володінням, ані
ефективний контроль за проданими
товарами
сума доходу (виручка) може бути суму доходу можна достовірно оцінити;
достовірно визначена;
є впевненість, що в результаті операції ймовірно, що до суб‘єкта господарювання
відбудеться збільшення економічних вигод надійдуть економічні вигоди;
підприємства, а витрати, пов‘язані з цією витрати, які були або будуть понесені у
операцією, можуть бути достовірно зв‘язку з операцією, можна достовірно
визначені.
оцінити.
Класифікація доходів
Відповідає
класифікації
встановленій
П(С)БО 15: а) дохід (виручка) від реалізації М(С)БО 18 «Дохід» передбачає наступні
продукції (товарів, послуг); б) чистий дохід види доходів: а) доход від реалізації
від реалізації продукції; в) інші операційні товарів; б) дохід від надання послуг; в)
доходи; г) фінансові доходи; д) інші доходи відсотки, роялті, дивіденди.
(п.7)

Порівнюючи основні положення цих стандартів можна сказати, що
структура МСБО 18 є значно ширшою, ніж П(С)БО 15 та існують також
відмінності у змісті даних положень.
Забезпечення ефективної безперебійної роботи оптового підприємства –
процес дуже складний, в якому потрібно враховувати багато факторів.
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Особливо, якщо підприємство оперує великим асортиментом, співробітничає
із постачальниками та використовує складний алгоритм планування.
Застосування різних підходів до організації та проведення оптової
торгівлі, запозичення закордонного досвіду має як позитивний, так
негативний характер. Зокрема, до позитивного можемо віднести той факт, що
розширюється значення торгівлі як соціального наповнення потреб
населення. Торговельні підприємства із їх різноманітними утвореннями
задовольняють потреби споживачів як в плані отримання якісної продукції,
так і в плані задоволення потреб пов‘язаних із процесом купівлі та після
подальшим обслуговуванням. Тобто враховуючи закордонний досвід,
вітчизняні підприємства не лише здійснюють процес купівлі-продажу, але
надають різноманітні послуги, пов‘язані із процесом продажу (так зване
післяпродажне обслуговування). Однак, з іншої точки зору, організація та
проведення торгівлі за зарубіжним зразком призводить до нагромадження
великої кількості торговельних утворень, які, використовуючи ті чи інші
ознаки, досить часто не враховують їх особливостей.
Отже, в умовах орієнтації України на встановлення відносин з ЄС та
виходу на європейські ринки зростає значення процесу реалізації товарів на
підприємствах оптової торгівлі, оскільки саме в цій сфері товарного ринку
зосереджена основна частина матеріальних та фінансових ресурсів. Однак
євроінтеграція передбачає приведення вітчизняного обліку процесу реалізації
товарів до міжнародного, що в першу чергу втілюється в гармонізації
українського та міжнародного законодавства.
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Руслана Висльовська
Науковий керівник: Мельничук О. П., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОРОТКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТ «ПЛАЗМАТЕК»
Будь яка діяльність підприємства, незалежно від форми власності, для
ведення звичайної діяльності, здійснює витрати. Обсяг витрат є одним із
головних критеріїв для визначення ефективності діяльності підприємства.
Тобто такі витрати для підприємства є обов‘язковими, адже вони призначені
для ведення поточної діяльності. До них відносять: адміністративні витрати,
витрати на збут, інші операційні витрати тощо.
Базовим підприємством для операційних витрат Публічне акціонерне
товариство «Плазма Тек», що утворене на підставі статуту та свідоцтва про
державну реєстрацію, які створені відповідно до Законів України «Про
акціонерні товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Господарського та
Цивільного кодексів України та інших законодавчих актів.
Теоретичні аспекти категорії «операційні витрати» досліджували такі
вчені як Ф. Бутинець, Г. Шмален, І. Давидович, А. Московчук , Л. Цимбалюк,
О. Непочатенко, Р. Фроленко, В. Нагайчук, Н. Турчин та ін.[1]. Майже на
кожному підприємстві є резерви для зниження витрат виробництва до
раціонального та обґрунтованого рівня, виявлення факторів та чинників, що
цьому сприяють – вагомий економічний крок для підприємства, спосіб
підвищити
ефективність
його
господарювання.
який
дозволить
підвищити ефективність його господарювання. Цим і визначається
актуальність теми.
Метою дослідження є аналіз основних показників фінансовогосподарської діяльності підприємства, та його фінансову стійкість.
Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерним
товариством виступає господарське товариство, статутний капітал якого
поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості,
корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
Товариство є юридичною особою згідно із законодавством України, має
самостійний баланс, круглу печатку та круговий штамп зі своїм
найменуванням, фірмову марку, відкриває поточні, вкладні (депозитні)
валютні та інші рахунки в банківських установах. Товариство набуло прав
юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство для досягнення
мети своєї діяльності має право від свого імені набувати майнових та
особистих немайнових прав, вступати в зобов‘язання, виступати в судді,
господарському та третейському судах від свого імені.
Юридична адреса товариства: 21036, Україна, місто Вінниця, вулиця
Максимовича, будинок № 18.
Предмети діяльності, передбачені Статутом Товариства, яка не
суперечить законодавству України:
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виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарнотехнічним обладнанням;
діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
неспеціалізована оптова торгівля;
виробництво листового скла;
холодне волочіння дроту;
Окрім нормативної інформації, яка розкриває всю інформацію про
діяльність підприємства, варто також дослідити основні показники, які
будуть характеризувати фінансовий стан підприємства, конкурентоздатність,
можливість вистояти на ринку. Така інформація має своє відображення у
фінансовій звітності
підприємства,
яке
Товариство обов‘язково
оприлюднює [2].
Аналіз та динаміка основних показників фінансово-господарської
діяльності, відображена на рисунку 1.
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Рис. 1. Динаміка основних показників фінансово-господарської
діяльності ПАТ «Плазматек»
З кожним роком доход (виручка) від реалізації продукції мала тенденцію
до зростання. В 2015 році цей показник зріс на 63,2%, в порівнянні із
минулим періодом. А в 2016 році в порівнянні з 2015 роком – 14,8%.
Так як дохід (виручка) від реалізації продукції зростала, поступове
зростання відбулось і в собівартості реалізованої продукції. В 2016 році цей
показник становив 363709 тис. грн. Це на 49,7% більше за 2014 рік, та на
20,5% більше в порівнянні із 2015 роком.
Протягом періоду, підприємство отримувало валовий прибуток, який з
кожним роком також зростав. В 2016 році валовий прибуток збільшився на
3,7%, в порівнянні із 2015 роком. Така динаміка є досить позитивною, адже
підприємство розвивається, збільшує обсяг виробництва, підвищує
конкурентоспроможність.
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Не менш важливими є показники, за допомогою яких можна провести
оцінку та співвідношення фінансових результатів. До таких показників
відносять: рівень рентабельності (збитковості), продуктивність праці та
фондовіддача.
Рівень рентабельності (збитковості) підприємства розраховується як
відношення валового прибутку до собівартості виготовленої продукції
(товарів, робіт, послуг). Цей показник показує, скільки на кожну витрачену у
виробництві гривню отримано прибуток.
Продуктивність праці – виробіток продукції, що припадає на одного
працівника, що визначається як відношення обсягу продукції до
середньооблікової чисельності працівників [3].
Фондовіддача – відношення обсягу продукції до середньорічної вартості
основних виробничих фондів.
Проаналізувавши основні показники ПАТ «ПлазмаТек» можна зробити
висновок про стабільне фінансове становище підприємства. Протягом трьох
років дохід підприємства зростав і в 2016 році, порівняно з минулим зріс на
14,8%. В свою чергу, підприємство для підвищення якості продукції, та
використання новітніх технологій збільшує собівартість продукції. В 2016
році він зріс на 20,5%.
Отже, існуюча сукупність показників, може чітко визначити фінансовий
стан діяльності підприємства. Під фінансовим станом розуміють рівень його
забезпеченості відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для
здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного здійснення
грошових розрахунків за своїми зобов‘язаннями.
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Науковий керівник: Крупельницка І.Г., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В умовах активізації інтеграційних процесів економічного середовища в
Україні значення прозорої, достовірної та зрозумілої для всіх користувачів
бухгалтерської інформації невпинно зростає. Стан та використання основних
засобів є важливими для забезпечення конкурентоспроможності
підприємства, а їх склад та структура зумовлюють можливості підприємства
стосовно організації виробничого процесу. Особливу роль в механізмі обліку
основних засобів відіграє амортизація.
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Інтеграція України в європейське середовище вимагає відповідних змін
у бухгалтерській практиці. Як відомо, один з головних нормативних
документів, якими керуються бухгалтери українських підприємств, є
положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО). Світова облікова
практика спирається на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
(МСБО). Розглянемо особливості бухгалтерського обліку основних засобів в
Україні за П(С)БО 7 «Основні засоби» та за кордоном відповідно до
міжнародних стандартів МСБО 16 «Основні засоби» ( табл.1)
Таблиця 1
Порівняльний аналіз облікового підходу до основних засобів згідно з
П(С)БО 7 «Основні засоби» і МСБО 16 «Основні засоби» [1, 2]
П(С)БО 7

МСБО 16

Критерії визнання активом
Об‘єкт основних засобів визнається
Собівартість об‘єкта основних засобів
активом, якщо існує імовірність того, що слід визнавати активом, якщо і тільки якщо:
підприємство/установа
отримає
в
а) є ймовірність, що майбутні
майбутньому економічні вигоди від його економічні вигоди, пов‘язані з об‘єктом,
використання та вартість його може бути надійдуть до суб‘єкта господарювання;
достовірно визначена.
б)
собівартість
об‘єкта
можна
достовірно оцінити.
Критерії визнання основним засобом
Основні засоби - матеріальні активи,
Основні засоби – це матеріальні
які підприємство утримує з метою об‘єкти, що їх:
використання їх у процесі виробництва або
а) утримують для використання у
постачання товарів, надання послуг, виробництві або постачанні товарів чи
здавання в оренду іншим особам або для наданні послуг, для надання в оренду
здійснення адміністративних і соціально- іншим або для адміністративних цілей;
культурних функцій, очікуваний строк
б)
використовуватимуть,
за
корисного використання (експлуатації) яких очікуванням, протягом більше одного
більше одного року (або операційного періоду.
циклу, якщо він довший за рік)
Визначення амортизації
Амортизація
–
систематичний
Амортизація – це систематичний
розподіл вартості, яка амортизується, розподіл суми активу, що амортизується,
необоротних активів протягом строку їх протягом
строку
його
корисної
корисного використання (експлуатації).
експлуатації.
Методи амортизації
Рекомендовано наступні п‘ять методів
Методи нарахування амортизації:
нарахування амортизації:
– прямолінійний метод;
– прямолінійний;
– метод зменшення залишку;
– зменшення залишкової вартості;
– метод суми одиниць продукції.
– прискореного зменшення залишкової
Метод суми одиниць продукції є
вартості;
аналогом
вітчизняного
виробничого
– кумулятивний;
методу. В стандарті вказано, що перелік
– виробничий.
методів амортизації не є вичерпним.
Визначення зносу
Знос основних засобів – сума
Поняття зносу основних засобів у
амортизації об`єкта основних засобів з даному стандарті не надається.
початку його корисного використання.
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Після визнання активу у складі основних засобів, згідно з МСБО 16,
суб‘єкт господарювання має право обрати у своїй обліковій політиці або
модель собівартості (п. 30 МСБО 16), або модель переоцінки (п. 31 МСБО
16) і застосовувати цю модель до всього класу основних засобів.
Модель собівартості передбачає, що після визнання активом об‘єкт
основних засобів слід обліковувати за його собівартістю мінус накопичена
амортизація та збитки від зменшення корисності.
Модель переоцінки передбачає, що після визнання активом об‘єкт
основних засобів слід обліковувати за переоціненою сумою, яка є його
справедливою вартістю на дату переоцінки мінус подальша накопичена
амортизація та подальші збитки від зменшення корисності. Ця модель
застосовується до тієї групи об‘єктів основних засобів, справедлива вартість
яких може бути достовірно визначена.
Надалі переоцінка повинна проводитися регулярно, щоб балансова
вартість істотно не відрізнялася від справедливої вартості на звітну дату.
Переоцінена вартість, як і фактична, показується в балансі за мінусом
накопиченої амортизації і накопичених втрат від знецінення [3, c. 82].
В національному стандарті поняття зазначених моделей подальшої
оцінки відсутні, тільки приділено увагу переоцінці основних засобів.
У МСБО 16 не розглядається момент початку нарахування амортизації
та момент припинення нарахування амортизації, проте П(С)БО 7 моментом
початку нарахування амортизації починає з місяця, наступного за місяцем, у
якому об‘єкт основних засобів став придатним для корисного використання
та моментом припинення нарахування амортизації вважає починаючи з
місяця, наступного за місяцем: вибуття об‘єкта основних засобів;
переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання,
консервацію.
Відповідно до стандартів фінансової звітності виокремлено складові
елементи витрат, що включаються до первісної вартості об‘єкта основних
засобів. Як за міжнародними, так і за національними стандартами до складу
первісної вартості входять:
1) ціна придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовувані
податки на придбання після вирахування торговельних знижок та цінових
знижок.
2) витрати, які безпосередньо пов‘язані з доставкою активу до місця
розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації.
3) попередня оцінка витрат на демонтаж, переміщення об‘єкта та
відновлення території, на якій він розташований [4, c. 148].
Отже, національні стандарти та міжнародні мають схожу структуру
викладення матеріалу, інформація, подана в стандартах, має незначні
відмінності. За міжнародними стандартами більш узагальнено викладено
складові витрат, що входять до первинної вартості основних засобів. За
національними – більш детально викладено способи розрахунку зносу
основних засобів. Відмінності між П(С)БО 7 та МСБО 16 можна пояснити
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тим, що міжнародний стандарт носить загальний рекомендаційний характер
та не враховує національних особливостей ведення бухгалтерського обліку.
Згідно з Законом про бухгалтерський облік публічні акціонерні
товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять
господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом
Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану
фінансову звітність за міжнародними стандартами. Внаслідок цього одні
підприємства продовжують складати уніфіковану фінансову звітність за
формами, передбаченими П(С)БО, а інші складають звітність за МСФЗ.
На сьогодні вирішити питання про переведення фінансової звітності на
Міжнародні стандарти можна двома методами: трансформувати
бухгалтерську звітність складену відповідно до П(С)БО на звітність, яка
відповідає стандартам МСФЗ; та другий метод – це ведення обліку
паралельно з національними стандартами бухгалтерського обліку відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
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ВІТЧИЗНЯНІ ТА МІЖНАРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Організація обліку та аналізу розрахунків з різними дебіторами має
стратегічне значення для підприємств будь-якої галузі та форми власності. Їх
важливість великою мірою визначається необхідністю гармонізації теорії та
практики вітчизняного бухгалтерського обліку відповідно до вимог
міжнародних стандартів. В умовах приведення національної економічної
системи у відповідність з вимогами ринкової економіки і міжнародними
стандартами виникає багато проблем, які потребують обґрунтованого
розгляду й розв'язання.
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Сьогодні питання дебіторської заборгованості є досить актуальним,
адже фінансовий стан підприємства значною мірою залежить саме від
наявності та ефективного управління даним видом заборгованості.
Підвищена увага до стану розрахунків з дебіторами пов‘язана із необхідністю
врахування змін бізнес-середовища, що змушує суб‘єктів господарювання
знаходити нові підходи до оптимізації цього процесу, опрацьовувати нові
форми та методи аналізу дебіторської заборгованості, розробляти системи
оцінки показників стану розрахунків з використанням новітніх досягнень у
галузі сучасних інформаційних технологій для автоматизації обробки
потрібної інформації та прийняття відповідних управлінських рішень.
Проблемам розвитку теорії та практики обліку дебіторської
заборгованості в останні роки присвячено багато праць зарубіжних та
вітчизняних вчених, серед яких Кияшко О.М., Соловей Н.В., Маліношевська
К.І., Кватирка П., Оляднічук Н.В., Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.А., Беленкова
М.І., Панченко Л.Г., Сколотій Л.О. та багато інших.
Основним вітчизняним нормативно-правовим документом, який
регулює відображення в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості
є П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Згідно з ним дебіторська
заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів підприємству
на певну дату. Під дебіторами слід розуміти юридичних та фізичних осіб, які
внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових
коштів, їх еквівалентів або інших активів [1].
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» [2], 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 яких: МСФЗ 1 «Подання фінансових звітів» [3, c.12],
МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання» [3, c. 865], МСФЗ
39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» [3, c. 1026].
Визнання дебіторської заборгованості:
— згідно П(С)БО 10 дебіторська заборгованість визнається активом,
якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних
вигод і може бути достовірно визначена її сума одночасно з визнанням
доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг [1];
— згідно МСФЗ 39 підприємству слід визнавати дебіторську
заборгованість у балансі, коли воно стає стороною контрактних зобов‘язань і
внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові або інші цінності
[3, с.1026].
В системі МСБО визнання, класифікація та оцінка дебіторської
заборгованості прямо не визначені. В деяких міжнародних стандартах
представлені лише загальні рекомендації по розкриттю відповідної
інформації у фінансових звітах.
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Порівняння рахунків, на яких ведеться облік дебіторської заборгованості
в Україні та за кордоном, наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Рахунки обліку дебіторської заборгованості у вітчизняній та
зарубіжній практиці [4, с.192]
Вітчизняна практика
18
"Довгострокова дебіторська
заборгованість".
34
"Короткострокові векселі одержані".
36
"Розрахунки з покупцями та
замовниками".
37
"Розрахунки з різними дебіторами".
38
"Резерв сумнівних боргів"

Зарубіжна практика
Рахунки до отримання.
Знижки за оплату в строк.
Втрачені знижки за оплату в строк.
Витрати на сумнівну заборгованість.
Резерв сумнівних боргів

Проблема визнання дебіторської заборгованості за кордоном пов‘язана
із застосуванням гнучкої системи численних знижок. Знижки, що надаються
покупцю, поділяються на дві великі групи [5, с.24]: 1) торгові знижки - це
відсоткові знижки від базової ціни; 2) знижки за оплату в строк – це знижки
залежно від строку оплати
У міжнародній практиці оцінка дебіторської заборгованості
здійснюється на дату її виникнення, дату погашення або на дату складання
балансу. Причому на дату виникнення вона відображається за сумою
виставленого рахунку або за сумою, зменшеною на величину знижки, на дату
погашення – за сумою з урахуванням знижки (оплата в період дії знижки), на
дату складання балансу – за сумою, скоригованою на знижку.
Відповідно до МСФЗ при первісному визнанні дебіторська
заборгованість оцінюється за справедливою вартістю, включаючи витрати зі
здійснення угоди, які безпосередньо пов‘язані з придбанням або випуском
фінансового активу [3, с.1026]. Виходячи з норм П(С)БО, при первинному
визнанні дебіторська заборгованість оцінюється за первісною вартістю [1].
Характерним для вітчизняної системи регулювання дебіторської
заборгованості є те, що в Україні норми ведення бухгалтерського обліку
чітко регламентовані, недотримання яких зумовлює різні типи
відповідальності (адміністративну, кримінальну тощо). А в міжнародній
системі обліку навпаки зазначаються лише базові фундаментальні концепції
ведення фінансового обліку [6, с.16].
Відповідність обліку, в тому числі дебіторської заборгованості, світовим
вимогам є однією з передумов успішної інтеграції українського бізнесу в
міжнародне економічне середовище. Головною відмінністю вітчизняного
обліку дебіторської заборгованості від міжнародної практики є те, що він
чітко регламентований і не передбачає альтернативи для підприємства, а
також те, що МСБО розглядають дебіторську заборгованість більш широко з
урахуванням тривалого досвіду співпраці з іноземними контрагентами [6,
с.4]. Таким чином, між вітчизняними і міжнародними стандартами є вагомі
відмінності, тому Україні слід удосконалювати систему обліку дебіторської
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заборгованості на основі міжнародної практики, проте обов‘язково треба
враховувати національні традиції і особливості ведення бухгалтерського
обліку.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
ПІДПРИЄМСТВА
Під час здійснення фінансових інвестицій та їх обліку обов‘язковим є
дотримання певних умов: фінансові інвестиції потрібно вкладати за межі
суб‘єкта, що інвестує кошти, з відповідним оформленням документації,
передбаченої господарським законодавством, та взамін на одержання права
на відповідну частку в майні об‘єкта інвестування чи набуття боргових
зобов‘язань. Отже, фінансовими інвестиціями слід вважати активи, вкладені
в інші суб‘єкти господарювання в обмін на корпоративні права чи боргові
зобов‘язання з метою отримання прибутку або інших вигод. Таке уточнення
поняття фінансових інвестицій конкретизує їх сутність із позиції власності: в
обмін на вкладені кошти підприємство одержує інші активи у формі
корпоративного права чи боргового зобов‘язання. Тому до корпоративних
фінансових інвестицій доцільно відносити активи, отримані у формі права на
частку в капіталі й участь в управлінні об‘єктом інвестування, а боргові
фінансові інвестиції класифікувати як активи, що отримані у формі набуття
боргового зобов‘язання взамін на вкладені кошти.
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У бухгалтерському обліку фінансові інвестиції розглядаються як
фінансові інструменти, використання яких у процесі перерозподілу
фінансових ресурсів між учасниками ринку призводить до одночасного
виникнення (збільшення) фінансових активів в одного підприємства і
фінансових зобов‘язань або інструментів власного капіталу в іншого.
Фінансові інвестиції — це високоліквідні активи, здатні швидко
обмінюватись на грошові кошти.
Враховуючи правову й економічну сутність фінансових інвестицій,
можна визначити основні їх функції :
перерозподіл грошових коштів (капіталів) між галузями і сферами
економік, територіями і країнами, групами і прошарками населення,
населенням і державою;
інформаційна функція, яка є засобом мобілізації грошових коштів
інвесторів;
надання визначених додаткових прав його власникам. Крім права на
капітал, це може бути право на участь в управлінні, право на
першочерговість дій у певних ситуаціях;
забезпечення одержання доходу на капітал або повернення самого
капіталу [2].
Принципово важливою є класифікація фінансових інвестицій, зокрема,
за терміном утримання (поточні, довгострокові), з позиції власності
(корпоративні, боргові) та з метою оподаткування (юридичних та фізичних
осіб). Класифікація за терміном утримання передбачена Положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО) і широко застосовується на
практиці. Класифікація з метою оподаткування також має належне
застосування, але її критерії не впливають на оцінку та облік фінансових
інвестицій з їх подальшим відображенням у фінансовій звітності.
За міжнародними стандартами обліку, поняття фінансових інвестицій
включає дві складові: власне фінансові інвестиції та фінансові інструменти
[1, с. 122]. Довгострокові інвестиції, які надають право власності, але не
дають можливості суттєво впливати на об‘єкт інвестування, запропоновано
відображати в обліку і фінансовій звітності за їх собівартістю з урахуванням
зменшення корисності, якщо неможливо достовірно визначити їх
справедливу вартість. Метод оцінки за справедливою вартістю, який
передбачений діючими стандартами обліку, не знайшов широкого
застосування на практиці через відсутність розвиненого фондового ринку в
Україні та відповідно важелів визначення адекватної справедливої вартості.
Аудит фінансових інвестицій рекомендовано класифікувати залежно від
завдань, що ставляться замовником аудиту:
– у складі фінансової звітності;
– під час виконанні завдань спеціального призначення.
Кожен із зазначених напрямів аудиту фінансових інвестицій має свою
мету, завдання, об‘єкти, джерела, нормативно-правову базу, умови складання
договорів, прийоми. У першому випадку аудит базується на операціях,
пов‘язаних зі всією діяльністю підприємства, в іншому – з суто
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інвестиційною сферою. Відповідно визначено стратегію аудиту під час
перевірки фінансових інвестицій: як складової фінансової звітності та як
самостійного завдання спеціального призначення.
У процесі аудиту фінансових інвестицій з виконання завдань
спеціального призначення залежно від поставлених замовником завдань
аудитор повинен висловити думку стосовно привабливості окремих
інвестиційних проектів, ступеня ризику інвестування, доцільності та
ефективності здійснюваних фінансових вкладень [3, с. 341]. Під зазначені
програми аудиту розроблено документацію, визначено структуру
аудиторських процедур та тести контролю фінансових інвестицій.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК
ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Складні ринкові умови висувають особливі вимоги до технології
стійкого розвитку економіки підприємств, яка повинна будуватися на
гнучких принципах коректування цілей господарської діяльності залежно від
умов, у яких функціонує підприємство. Забезпечення стійкого розвитку
підприємства є важким завданням через те, що підприємство не має змоги
впливати на певні чинники, які визначають напрями його діяльності.
Переважна більшість відхилень від нормального функціонування виникає
через прорахунки в минулі періоди, які з часом накопичуються та впливають
на поточне функціонування.
Фінансовий аналіз передбачає дослідження важливих аспектів
грошового обороту та прийняття заходів із закріплення фінансовоекономічного стану господарюючого суб'єкта. Стабільний фінансовий стан
підприємства означає своєчасне виконання зобов'язань перед його
персоналом, партнерами та державою, що припускає фінансову стійкість,
нормалізацію плато- і кредитоспроможності та рентабельності активів,
власного капіталу й продажів [1].
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Основна мета аналізу фінансово-господарської діяльності в системі
управління суспільним виробництвом на всіх його рівнях і у всіх його ланках
підкорена меті відповідної системи управління, яку воно обслуговує, тобто
забезпеченню ефективного функціонування керованого нею об‘єкта.
В залежності від цілей аналізу фінансової звітності і зацікавлених у його
результатах користувачів застосовуються різні види аналізу і різний набір
показників – фінансових коефіцієнтів, а саме:
абсолютні показники для ознайомлення із звітністю, які дозволяють
зробити висновок про основні джерела залучення засобів, напрямки їх
вкладень, джерела надходження коштів, розміри отриманого прибутку,
систему розподілу дивідендів:
порівнянні відсоткові показники для читання звітності і виявлення
відхилень по найважливіших статтях фінансової звітності;
аналіз горизонтальних відсоткових змін, котрі характеризують зміни
окремих статей фінансової звітності за рік або ряд років. Наприклад, ріст у
відсотках: чистих продажів, собівартості реалізованої продукції, валового
прибутку, чистого доходу, прибутку, виробничих витрат і ін.;
аналіз вертикальних відсоткових змін, який передбачає
співвідношення показників різних статей стосовно однієї обраної статті.
Наприклад, частка у відсотках від обсягу продажів: собівартості реалізованої
продукції, валового прибутку, виробничих витрат, доходу від основної
діяльності, чистого доходу;
аналіз тенденцій (трендовий аналіз), який характеризує зміну
показників діяльності фірми протягом ряду років у порівнянні з базовим
показником, рівним 100. Його мета – оцінка роботи фінансових менеджерів
за минулий період і визначення прогнозу їх поводження на майбутнє;
порівняльний аналіз, проведений з метою зіставлення окремих
показників діяльності своєї фірми з показниками фірм-конкурентів однієї
галузевої приналежності і приблизно однакових розмірів (із врахуванням
різних методів звітності). Цей аналіз дозволяє виявити стратегію конкурентів
і перспективи їх розвитку;
порівняння зі середньогалузевими показниками, які показують
стійкість стану фірми на ринку. Проводиться із врахуванням загальних змін
стану господарської кон'юнктури в галузі та в економіці країни в цілому,
зокрема, рівня цін, динаміки відсоткової ставки, рівня забезпеченості
сировиною і матеріалами;
аналіз показників шляхом використання фінансових коефіцієнтів,
розрахунок яких базується на існуванні певних співвідношень між окремими
статтями звітності.
Значення таких коефіцієнтів визначається можливістю співставлення
одержаних результатів із існуючими загальноприйнятими стандартними
нормами – усередненими галузевими коефіцієнтами, а також із
застосовуваними в країні або в конкретній фірмі показниками аналізу
фінансової звітності. Фінансові коефіцієнти використовуються для оцінки
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діяльності фінансових менеджерів і враховуються ними при прийнятті
управлінських рішень. Такі коефіцієнти доступні й акціонерам, які на їх
основі можуть самостійно проаналізувати ефективність діяльності фірми і її
поточне фінансове становище [4].
Основними методами аналізу фінансово-господарської діяльності, які
широко застосовуються в практиці діяльності підприємств, є методи
ланцюгових підстановок, арифметичних різниць, балансовий, відсоткових
чисел, диференціальний, логарифмічний, інтегральний, простих та складних
відсотків, дисконтування тощо [3].
Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
починається з оцінки фінансового стану за даними балансу. Перше, на що
слід звернути увагу, починаючи аналіз стану підприємства за даними
балансу, це на те, що для проведення аналізу, як правило, немає сенсу
розглядати показники за один період. Набагато корисніше вивчити
порівняльні дані, що охоплюють два чи більше періоди. Простежуючи
тенденції, можна знайти цінні ключові моменти щодо росту й інших
важливих чинників, які впливають на діяльність підприємства [2].
Аналіз дає можливість визначити та оцінити рівень стійкості
підприємства, що досить важливо для його потенційних інвесторів. Для
цього широко використовують узагальнюючий показник, за допомогою якого
можна проводити порівняльну характеристику підприємств у просторовочасовому аспекті, визначати рейтинг на рівні галузі, створювати
інформаційну основу для моделювання поведінки підприємства в умовах
подальшого розвитку економіки.
Таким чином, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
дає кількісну та якісну характеристику змін, що відбулися відносно заданої
програми. З його допомогою вибираються варіанти управлінських рішень,
які спрямовані на запобігання причин негативних відхилень і створення
сприятливих умов для розвитку прогресивних явищ. Розкриваються
невикористані можливості, реалізація яких дозволяє або прискорити
розвиток підприємства в цілому, або перевести його на більш ефективний
режим функціонування.
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ В СИСТЕМІ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Керування організацією неможливе без здійснення бухгалтерського
обліку, який дає узагальнене відображення всіх наявних у ній господарських
засобів і джерел їх утворення, а також здійснюваних господарських операцій.
Важливим напрямком поліпшення роботи будь-якої бухгалтерії є
вдосконалення організації та ведення діловодства. На сьогоднішній день
обов‘язковою умовою включення інформації в інформаційні ресурси є її
документальне забезпечення, тому необхідно знати яку роль і значення несе в
собі документація в системі бухгалтерського обліку.
Фундаментальні дослідження щодо визначення ролі та значення
документації в системі бухгалтерського обліку здійснювали як іноземні, так і
вітчизняні економісти. Зокрема, Шаймарданов П. М., Степаненко О. І.,
Канцедал Н. А., Ткачук І. М. та інші.
Згідно із законодавчим підґрунтям бухгалтерського обліку визначено,
що бухгалтерський облік характеризується суцільним і безперервним
спостереженням за всіма господарськими процесами підприємства.
Підставою для забезпечення такого спостереження є документи, які фіксують
факти здійснення господарських операцій. Бухгалтерські документи
надходять у загальному потоці документів і є частиною документального
фонду організації в цілому та формують документообіг [3, с. 67].
Зафіксувавши інформацію, документ тим самим забезпечує її
збереження і накопичення, можливість передачі іншій особі, багаторазове
використання, повернення до інформації в часі. Документ, реєструючи
явища, виконує функцію обліку, використовується як доказ чого-небудь [4,
с. 114]. Роль документа, як письмового доказу, фактичного здійснення
господарської операції чи письмового розпорядження на право її здійснення з
кожним роком зростає. Підтвердженням цього є збільшення кількості
нормативних актів, які визначають правила ведення документального
забезпечення обліку в усіх без винятку суб‘єктів господарювання. При
цьому, значення документа в обліку як носія інформації визначається
основною метою обліку та кінцевою метою суб‘єкта, що її отримує.
Важливим елементом методу бухгалтерського обліку є документація,
яка служить первинним спостереженням за господарськими операціями і є
обов‘язковою умовою для відображення їх в обліку [3, с. 68]. В
бухгалтерському
обліку
порядок
документального
оформлення
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господарських операцій та вимоги щодо складання документів
регламентуються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16 липня 1999 року.
В економічній та обліковій літературі існують різні підходи щодо
важливості документування (табл. 1.).
Таблиця 1
Основні підходи до ролі та значення документування
№ з/п

Автор

1

Басманов І. А.

2

Бетге Йорг

3

Кантор Я.

4

Козлова Е.П.,
Бабченко Т.Н.,
Смородинова Н.С

5

6

7

Петрова В.І.

Ясюкевіч Т.

Швець В.Г.

Трактування ролі та значення документування
Під документуванням варто розуміти спосіб
відображення господарських операцій в
кількісному, якісному і вартісному вираженні.
Документування є передумовою для досягнення
визначеної
системи
цілей
будь-якого
підприємства.
Документування
розглядає
з
погляду
управлінської ланки, визначаючи основною
його метою – можливість швидкого отримання
точної керівної довідки
Документація виконує роль імпульсу, який дає
початок руху облікової інформації.
Документи в бухгалтерському обліку мають
велике значення, адже вони є основою,
фундаментом, на якому ґрунтується весь
бухгалтерський облік; вони служать і засобом
оперативного управління підприємствами та
організаціями; з їх допомогою здійснюється
попередній, поточний і наступний контроль за
господарською діяльністю; вони мають і велике
правове
значення,
оскільки
володіють
доказовою силою.
Асоціює документування з будівництвом,
зазначаючи, що як не буває будинку без
фундаменту, так не буває обліку без документів,
а грамотне та ефективне управління неможливе
без всебічного аналізу інформації, отриманої за
допомогою бухгалтерського, оперативного і
статистичного обліку.
Документування є важливою ланкою в ланцюгу
функціонування бухгалтерського обліку. Це
початок і основа бухгалтерського обліку.

Складено за джерелом: [2]
Основою
інформаційної
системи
бухгалтерського
обліку
господарюючого суб‘єкта є первинні документи. Їх значення не лише не
знизилось у зв‘язку з широкою автоматизацією облікових робіт в останній
час, а ще більше зросло. Адже сучасна інформаційна система – це складний
апаратно-програмний комплекс, в основі якого знаходиться первинний
обліковий документ, який відображає бізнес-процеси підприємства [2, с. 69].
Первинні (першоджерела) формуються під безпосереднім впливом фактів,
які підлягають встановленню та у залежності від носія інформації (джерела
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доказів). З огляду на значимість первинного документа як
інформаційного першоджерела обліку та звітності, найважливішою його
функцією слід вважати юридичну доказовість, що забезпечується
дотриманням встановлених вимог до оформлення й бухгалтерської
обробки. [1, с. 3].
Особливе місце серед документів бухгалтерії займає організаційнорозпорядча документація, що забезпечує як організацію роботи бухгалтерії
(положення про бухгалтерію, посадові інструкції співробітникам
бухгалтерії), так і нормативно-правову основу багатьох фінансових і
розрахунково-грошових операцій (накази і розпорядження, акти ревізій,
доповідні і пояснювальні записки тощо) [4, с. 114].
Таким чином, в бухгалтерії, як і в сфері управління в цілому, всі
працюють з документами, як з носіями інформації. Головне призначення
документа, причина його появи є документування – процес реєстрації
інформації у документах. Документація є первинним спостереженням за
господарськими операціями і є обов‘язковою умовою для відображення їх в
обліку. Суцільна та безперервна реєстрація у документах даних про всі
господарські операції, що здійснюються, є важливим засобом контролю за
об‘єктами господарської діяльності.
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операційної
діяльності
підприємств
є
облік
витрат
періоду
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(адміністративних, витрат зі збуту, інших операційних). Всі ці види витрат,
з‘явилися в обліковій практиці підприємств після набрання чинності нового
Плану рахунків бухгалтерського обліку з 1 січня 2000 р. та з поширенням дії
П(С)БО 16 ―Витрати‖ на підприємства. Оскільки явище є повним, сьогодні
надзвичайно важливим та актуальним питанням є розробка раціональної
класифікації адміністративних витрат підприємств для правильного
розуміння їх призначення, ролі у виробництві та управлінні.
Адміністративні витрати займають значну питому вагу у витратах
операційної діяльності підприємствах. Великі розміри цих витрат вимагають
належної організації їх як фінансового та управлінського обліку. Ця ділянка
обліку розкрита в наукових працях Ф. Ф. Бутинця, М. А. Вахрушиної,
К. Друрі, Т. П. Карпової, В. Е. Керімова, Л. В. Нападовської, В. Ф. Палія,
М. С. Пушкара, Р. Ентоні і Дж. Ріса, Ч. Т. Хорнгрена, Дж. Форстера та інших
вчених економістів.
Метою дослідження є розробка пропозицій щодо удосконалення та
зближення бухгалтерського обліку загальновиробничих, адміністративних та
витрат на збут операційної діяльності, що дасть змогу оперативніше складати
фінансову та податкову звітність.
За методикою формування витрат підприємств, адміністративні витрати
виділені у самостійну групу. За П(С)БО 16 ―Витрати‖ ―Адміністративні
витрати – це загальногосподарські витрати, які пов‘язані з управлінням та
обслуговуванням підприємства‖[1]
На жаль, визначення у П(С)БО 16 ―Адміністративних витрат‖ доволі
нечітке і не дозволяє у низці випадків прямо віднести їх елементи до витрат,
наведених у даному стандарті. Є окремі неточності в структурі
адміністративних витрат, що наведена в Рекомендаціях № 47. Так,
неправомірним, з нашої точки зору, є віднесення до адміністративних витрат
витрати на організацію прийомів, презентацій та свят, придбання і
розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів
або безплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, але не
більш ніж 2% оподаткованого прибутку підприємства за попередній звітний
квартал.
Такі витрати доцільно включати до складу витрат на збут, оскільки вони
пов‘язані з реалізацією продукції. Тим більше що автори Рекомендацій самі
із цим твердженням погодилися, про що свідчить зміст пункту 6 розділу 13
структури ―витрат на збут‖[2].
Слід також висловити сумнів щодо віднесення до адміністративних
витрат – витрат, пов‘язаних із врегулюванням спорів у судових органах.
Витрати на врегулювання спорів у судових органах включають, крім сплати
державного мита, ще й штрафні санкції, які узагальнюються на окремому
рахунку 94‖Інші витрати операційної діяльності‖, тому варто було б згадати
в Рекомендаціях про такі втрати у складі інших операційних. За аналогією з
податковим обліком можна цілу групу витрат назвати витратами подвійного
призначення, які можна відносити і до загально виробничих, і до
адміністративних витрат. Але це можна пояснити тим, що багато в чому
класифікацію витрат визначає специфіка конкретного виробництва та
умовність самих понять.
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Добре, на мій погляд, трансформували загальногосподарські витрати
згідно з Типовим положенням та П(С)БО 16 Є. Котлярів та Ю. Іванов [2].
В аналітичному обліку доцільно адміністративні витрати обліковувати
за статтями кошторису. Якщо мова йде про велике підприємство, то
його власникам і апарату управління потрібна інформація про результати
роботи кожного із відділів (бухгалтерії, виробничо-економічного,
фінансового, маркетингу тощо). Отримання такої інформації можливе за
умови відповідної організації управлінського обліку.
Синтетичний облік адміністративних витрат ведеться на рахунку 92
―Адміністративні витрати‖. Оскільки на цьому рахунку узагальнюються не
лише витрати на утримання апарату управління, як правильно зазначає 3. В.
Задорожний, а й загальногосподарські витрати, доцільно було б змінити
назву на ―Адміністративно-господарські витрати‖ [3].
Висновки. Вітчизняний облік інших операційних витрат, в основному
відповідає міжнародним стандартам. Основним завданням вітчизняних
науковців та практиків з бухгалтерського обліку сьогодні є розробка
напрямів максимального зближення цього обліку із податковим з метою
зменшення трудозатрат працівників бухгалтерії.
Якщо говорити ще за фактичну собівартість готових виробів то її можна
визначити лише після збирання всіх витрат та калькулювання фактичної
собівартості, постає потреба в щоденному обліку наявності та руху готових
виробів, визначення її вартісних характеристик. Цього можна досягти за
формування
потужної інформаційної системи з
розгалуженими
інформаційними відділами з обліку витрат, достатньо забезпеченими
автоматизованими системами управління.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ В
БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ
Надзвичайно актуальним у період загострення соціально-економічних
проблем та політичних дискусій в Україні є підвищення ефективності
управління фінансовими ресурсами держави.
Оскільки бюджетна політика в Україні характеризується саме:
незначними сумами бюджетних коштів та їх хронічним дефіцитом;
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нераціональною структурою витрат і неефективним використання
бюджетних коштів; надмірною централізацією фінансових ресурсів, що не
стимулює місцеві органи влади та місцеве самоврядування до максимальної
мобілізації власних ресурсів регіонів.
Виходячи з цього, задля підвищення ефективності державних послуг,
функціонування сучасної бюджетної системи України необхідне
забезпечення прозорості, самостійності в процесі формування та
використання бюджетів. А засобом, що дає змогу більш ефективно і прозоро
використовувати бюджетні кошти, є програмно-цільовий метод у
бюджетному процесі, який використовується багатьма країнами.
Дослідженням програмно-цільового методу та розробленням методики
планування бюджетів займалися як зарубіжні, так і вітчизняні науковці, а
саме: І. Т. Балабанов, У. О. Балик, І. А. Бланка, Л. К. Воронової, О. І.
Деревчука, Г. Г. Кирейцев, І. Ф. Книшенко, О. С. Матненка, С. О. Левицька, ,
Н. Ю. Пришви, В. І. Самборський та інші.
На сьогоднішній день одним з найбільш ефективних методів планування
і фінансування бюджетних видатків у розвинених країнах визнано
програмно-цільовий метод, який є не просто новою технологією
калькулювання витрат на різні види державної діяльності, а системою
багатоаспектного аналітичного підходу до процесу прийняття рішень у
бюджетній сфері щодо управління бюджетними коштами в коротко– та
середньостроковій перспективі, що передбачає розробку й реалізацію
бюджетних програм, орієнтованих на кінцевий результат [1, с. 130-131].
В Україні донедавна в процесі формування бюджетів застосовувався
постатейний (традиційний або затратний) метод, за яким видатки
планувалися на короткострокову перспективу – один рік, при цьому увага
зосереджувалася на поточних видатках і адміністративних потребах, які
визначалися з використанням затверджених нормативів. Але така
методологія не має чіткого зв‘язку між ресурсами, які були витрачені, та
результатами, які отримала громадськість, оскільки такий розподіл не
дозволяє ні законодавчій, ні виконавчій гілці влади визначити ефективність
та результативність профінансованих послуг, тому результативність, а тим
паче раціональність і соціальний ефект від таких витрат залишаються за
межами контролю [2, с. 106].
За таких умов традиційний постатейний метод бюджетування перестає
бути ефективним й актуальності набуває застосування програмно-цільового
методу бюджетного планування.
У бюджетному процесі України програмно-цільовий метод
запроваджено ще з 2002 року із прийняттям «Концепції застосування
програмно-цільового методу у бюджетному процесі України», схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538.
Щодо змін у Бюджетному кодексі України, то вони відбулися лише у
2010 році, що відобразилося у багатьох статтях нової редакції Бюджетного
Кодексу України, зокрема у статті 20. [3].
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Особливістю програмно-цільового методу в бюджетному процесі є те,
що в його основу покладено такий принцип бюджетування, за яким спочатку
визначаються результати, яких необхідно досягти, а вже потім вирішується
питання про те, які фінансові ресурси необхідні для досягнення цих
результатів.
Характерними ознаками програмно-цільового методу є [1, с. 132].
1.
зосередженість на результатах, які мають бути досягнуті
внаслідок виконання програм;
2.
можливість оцінки наслідків бюджетних рішень у процесі їх
прийняття;
3.
посилення відповідальності за витрачання бюджетних коштів;
4.
можливість проведення ґрунтовного аналізу витрат бюджетних
коштів на основі показників результативності;
5.
забезпечення прозорості бюджетного процесу.
З огляду на це, запровадження програмно-цільового методу в Україні є
надзвичайно ефективним і актуальним на сьогоднішній день. Оскільки, саме
цей метод вже давно покладено в основу формування та виконання бюджетів
у країнах Європейського Союзу.
На фоні зазначених переваг програмно-цільового методу, при його
впровадженні в бюджетний процес на сучасному етапі розвитку України
виникає і низка недоліків. Проблематика впровадження програмно-цільового
методу, насамперед, зумовлена наявністю великої кількості неефективних та
неузгоджених між собою програм, неналежного їх фінансування та
відсутністю дієвих заходів щодо контролю за їх виконанням, що
безпосередньо є наслідком недієвості та недоцільності [1, с. 133-134].
Отже, щодо висновку можна сказати, що програмно-цільове
бюджетування є особливо актуальним в період економічних криз, коли
ефективне використання бюджетних коштів може слугувати потужним
індикатором зростання економіки, а отже, підвищенню рівня соціальноекономічного розвитку. Практичне впровадження програмно-цільового
методу дасть змогу підвищити ефективність та продуктивність витрачання
бюджетних коштів. При цьому важливим завданням є подальше
удосконалення теорії, методології та практики виконання бюджетних
програм, для того, щоб їх застосування була дійсно вигідним і раціональним
для України.
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ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ ТРУДОВОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Протягом усієї історії людства міграційні процеси відіграють значну
роль у суспільному розвитку. Одним з важливих чинників, які зумовлюють
зміну чисельності населення країни та його перерозподіл між окремими
регіонами та населеними пунктами, є міграції населення.
Чинники, що спричиняють міграції, є зовнішніми та внутрішніми.
Зовнішні причини:ємний ринок праці західних країн,приваблива матеріальна
оцінка трудової діяльності,постійне зростання попиту розвинутих країн на
працю іноземців. Внутрішніми чинниками є:недостатність робочих
місць,значна різниця в оплаті на батьківщині й за кордоном,соціальноекономічна
криза,спад
виробництва,загострення
економічних
протиріч,дискомфорт від загальної нестабільності в Україні,широко
поширена
корупція,відсутність
можливостей
для
розвитку
і
самореалізації,незахищеність від зловживань з боку владних структур[1, с.
233].
Сьогодні в Європі понад 7 % громадян офіційно працюють поза межами
країн, громадянами яких вони є. За підрахунками Міжнародної
організаціїпраці, лише в Європі трудових мігрантів 26, 5 мільйонів, з яких
688 тисяч зовнішніх трудових мігрантів, 310 тисяч потенційних зовнішніх
трудових мігрантів. Більш детальніша оцінка кількості українських трудових
мігрантів наведена в діаграмі 1. [3, с. 112].

Поточні довгострокові мігранти

424 000

Поточні короткострокові мігранти

264 000

~688 000
зовнішні трудові
мігранти

Поточні внутрішні мігранти
Мігранти, що повернулись

144 000

Потенційні довгострокові мігранти

171 000
424 000

Потенційні короткострокові мігранти

193 000

1643 000
~310 000
потенційні
зовнішні трудові

мігранти
829 000

Потенційні внутрішні мігранти

Рис. 1 Оцінка кількості українських трудових мігрантів
(Джерело: побудоване автором за даними [4].)
Проаналізувавши дані табл. 1 по Україні в 2015 році мігрували біля
211422осіб,у порівнянні з 2016 роком цей показник збільшився на 15602 осіб.
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Таблиця 1
Кількість прибулих та вибулих осіб за кордон за 2015-2016 рік
Регіон

Прибуло осіб

Вибуло осіб

Прибуло осіб

2015 р.

Вибуло осіб

2016 р

Донецька обл.

48 503

50 592

53 465

55 943

м. Київ

44 977

36 814

48789

43 856

Дніпропетровська
обл.

43 888

45 423

44 657

45 234

Харківська обл.

40 497

40 131

42345

41 165

Київська обл.

33 557

26 081

37768

28432

Проблемою українського ринку праці є надмірна трудова міграція (за
різними оцінками від 2 до 7 млн. осіб). Близько 80% трудових мігрантів
працюють за кордоном нелегально, хоча із 13 країнами світу Україна
підписала двосторонні міждержавні угоди щодо працевлаштування мігрантів,
а з 15 ведуться переговори [2, с. 48].
Негативний вплив надмірної трудової міграції проявляється в
наступному:
дає
прихований
вклад
у
зменшення
населення
України;збільшення тиску на національний ринок праці внаслідок створення
іноземними громадянами конкуренції місцевій робочій силі;втрата Україною
конкурентоспроможної частини власної робочої сили (особливо науковців і
фахівців), що призводить до уповільнення темпів науково-технічного
прогресу;втрата кваліфікації, оскільки особи з високим рівнем професійної
підготовки здебільшого виконують за кордоном малокваліфіковану
роботу;вкладання державою коштів у підготовку фахівців для потреб власної
економіки (затрати на навчання на всіх освітніх рівнях), які, в результаті,
створюють додану вартість за межами країни;трудова міграція, як масове
явище, не сприяє наповненню пенсійного і соціального фондів через
відсутність відрахувань від заробітної плати заробітчан[3, с. 114].
Значний відсоток серед мігрантів складає молодь. Серед громадян віком
15-70 років, які шукали іншу основну або додаткову роботу у 2016 році,
кожен третій був молодою людиною віком 15-29 років [2, с. 51].
Отже, для вирішення низки проблем, які пов‘язані з надмірною
трудовою діяльністю населення України необхідно створення робочих місць
(цілеспрямовано створювати робочі місця в таких галузях, як сільське
господарство, легка, текстильна і хімічна промисловість, тобто там, де
сьогодні використовується праця мігрантів в Європі), вирішити питання
підвищення рівня оплати праці; обмеження «тіньової» економіки та
«тіньової» зайнятості, цивілізовані форми виїзду працівників за
кордон;можливість вільного повернення додому працівників;гарантії
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українським громадянам захисту їхніх трудових прав за кордоном;здійснення
постійного аналізу масштабів нелегальної трудової міграції за межі України
та проведення всіх можливих, в рамках законодавства, заходів для
попередження цього явища і запобігання торгівлі людьми.
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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
Забезпеченість підприємств основними засобами та їх ефективне
використання значним чином визначають ефективність вироничогосподарської діяльності та фінансовий стан. Підвищення ефективності
використання основних засобів підприємств є одним з основних питань в
умовах ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить
фінансовий стан підприємства та конкурентоспроможність його продукції на
ринку.
Основні фонди – це матеріальні активи, які підприємство утримує з
метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів,
надання послуг, здавання в оренду або для здійснення адміністративних і
соціально-культурних функцій.
Показники використання основних виробничих фондів поділяються на
дві групи: натуральні та вартісні. До натуральних показників належить
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продуктивність на одиницю часу роботи устаткування, машини чи
механізму. Така продуктивність називається технологічною і вимірюється в
натуральних одиницях (км/год.; т/год.). Натуральні показники використання
основних виробничих фондів є найбільш вірогідними, але вони не дають
змоги реально оцінити ступінь використання основних фондів різних видів.
Головною ознакою підвищення рівня ефективного використання
основних фондів і виробничих потужностей того чи іншого підприємства є
зростання обсягу виробництва продукції. Кількість же виробленої продукції
при наявному розмірі виробничого апарату залежить, з одного боку, від
фонду часу продуктивної роботи машин і устаткування протягом доби,
місяця або року, тобто їх екстенсивного завантаження, а з другого – від
ступеня використання знарядь праці за одиницю часу (інтенсивного
навантаження) [1, с. 67].
Методика аналізу ефективності використання основних засобів, їх
експлуатації та оновлення має враховувати ряд положень, а саме те, що:
– функціональна корисність основних засобів зберігається протягом ряду
років, тому витрати по їхньому придбанню й експлуатації розподілені в часі;
– момент фізичної заміни (відновлення) основних засобів не збігається з
моментом їхнього вартісного заміщення, у результаті чого можуть виникнути
втрати і збитки, що занижують фінансові результати діяльності
підприємства;
– ефективність використання основних засобів оцінюється по-різному в
залежності від їхнього виду, приналежності, характеру участі у виробничому
процесі, а також призначення [4].
Показники стану й ефективності використання основних засобів можна
об‘єднати в три групи, які характеризують:
1) забезпечення підприємства основними засобами: показники
фондомісткості, фондоозброєності, коефіцієнт реальної вартості основних
виробничих засобів у майні підприємства;
2) стан основних засобів: коефіцієнти зносу основних засобів,
придатності, оновлення, вибуття (приросту) основних засобів;
3) ефективність використання основних засобів: фондовіддача,
рентабельність основних засобів, сума прибутку на одну гривню основних
засобів [4].
Сьогодні в умовах нестабільності часто бувають ситуації, коли основні
засоби або їх використання не приносить очікуваного доходу. Експлуатація
майна припиняється в результаті призупинення діяльності, в якій воно бере
участь через відсутність коштів на утримання цих об‘єктів. Нерідкі випадки
технологічної несумісності обладнання з умовами виробництва, а на
створення відповідної інфраструктури потрібні додаткові ресурси і час.
Проблема поліпшення використання основних засобів – одна з
першорядних за значимістю для підприємств різних організаційно-правових
форм. Це визначається не тільки зростанням і вдосконаленням основних
засобів, але й значним впливом рівня їх використання на ефективність
суспільного виробництва в цілому, на кількісні та якісні показники роботи
підприємств, а також наявністю значних резервів у цій галузі.
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Поліпшення використання основних засобів, дозволяє збільшити випуск
продукції при тих же основних засобах без капітальних вкладень у
придбання, встановлення обладнання чи будівництво споруд. При цьому
також знижується собівартість продукції за рахунок того, що незмінна сума
амортизаційних відрахувань, що розподіляється між великим числом
одиниць продукції, стає менше. В результаті утворюється додатковий
прибуток, який може бути використаний для підвищення рівня механізації,
технічного переозброєння [3, с. 129].
Успішне функціонування основних фондів і виробничих потужностей
залежить від інтенсивних та екстенсивних факторів поліпшення їх
використання.
Інтенсивний
напрямок
підвищення
ефективності
використання основних фондів і виробничих потужностей припускає
підвищення ступеня завантаження обладнання в одиницю часу (шляхом
модернізації обладнання, встановлення оптимальних режимів його
завантаження). Істотним напрямком підвищення ефективності використання
виробничих потужностей є удосконалення структури основних фондів;
удосконалення планування, управління й організації праці та виробництва;
зниження фондомісткості, підвищення фондовіддачі та продуктивності праці
на підприємстві; поліпшення та розвиток систем матеріального та
морального стимулювання праці та ін.
Екстенсивний напрямок означає, що, з одного боку, буде збільшений час
роботи діючого обладнання за календарний період, а, з іншого підвищена
питома вага діючого обладнання в загальному складі обладнання, що є на
підприємстві. Для збільшення часу роботи обладнання необхідно: скоротити
та ліквідувати внутрішньозмінні простої обладнання шляхом підвищення
якості ремонтного обслуговування, своєчасного забезпечення виробництва
робочою силою, сировиною, паливом; скорочувати цілодобові простої
обладнання, підвищити змінність його роботи [2, с. 80].
З покращенням використання основних виробничих фондів
забезпечується:
– збільшення обсягу виробництва без додаткових капітальних вкладень;
– прискорене відновлення засобів праці, що скорочує можливість
морального зносу устаткування і сприяє технічному прогресу в галузі;
– зниження собівартості продукції за рахунок амортизаційних відрахувань
у розрахунку на одиницю продукції [1, с. 67].
Отже, покращення використання основних фондів сприяє вирішенню
широкого кола економічних проблем, спрямованих на підвищення
ефективності виробництва, а саме: збільшення обсягів випуску продукції,
зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, економію
капітальних вкладень та підвищення доходності підприємства. Підвищення
функціонування основних засобів залежать як від інтенсивних, так і від
екстенсивних факторів поліпшення їх використання. Інтенсивний напрямок
передбачає підвищення ступеня завантаження обладнання в одиницю часу, а
екстенсивний означає, що, буде збільшений час роботи обладнання та
підвищена його питома вага в загальному складі обладнання, що є на
підприємстві.
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АСПЕКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Організація та методика ведення бухгалтерського обліку на
підприємствах, організаціях та в установах багато в чому залежить від
прийнятої підприємством облікової політики. В сучасних умовах її наявність
та дотримання є обов‘язковою вимогою Закону «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Питання формування облікової політики бюджетних установ завжди
привертало до себе увагу багатьох науковців, серед яких можна виділити
Бутинця Ф. Ф., Атамаса П. Й., Свірка С. В., Писарчук О. В., Черкашину Т. В.
та інших.
Чітка організація бухгалтерського обліку в установі дозволяє:
підвищувати оперативність бухгалтерського обліку, дотримуватися чіткості
та точності аналітичного та синтетичного обліку, постійно удосконалювати
документообіг в установі, раціонально використовувати робочий час
облікових працівників, здійснювати точний та своєчасний облік при
найменших витратах на його ведення, своєчасно отримувати облікову
інформацію для прийняття рішень щодо подальшої діяльності установи.
Для забезпечення достовірності облікової інформації і складання якісної
звітності установа обирає облікову політику, тобто сукупність принципів,
методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та
подання фінансової звітності [1, с. 191].
Основна мета облікової політики бюджетної установи – сформувати
методи та принципи обліку, які б забезпечили складання прозорої,
достовірної фінансової звітності, що відповідала б вимогам НП(С)БОДС.
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Формування облікової політики та зміни обраної облікової політики з
урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи та технології
оброблення облікових даних покладене на головного бухгалтера бюджетної
установи, з подальшим затвердженням наказу про облікову політику
керівником установи і з погодженням із головним розпорядником
бюджетних коштів [3, с. 159].
Облікова політика суб‘єкта державного сектору визначається у
розпорядчому документі, в якому мають бути встановлені методи оцінки,
обліку, види сегментів та їх пріоритетність і процедури, які має
застосовувати суб‘єкт державного сектору та щодо яких нормативноправовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більше ніж один
варіант, та порядок організації бухгалтерського обліку.
У наказі про облікову політику слід передбачити положення, які
враховують усі особливості та обмеження щодо обліку в бюджетних
установах.
Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» – «головний бухгалтер відповідає за ведення бухгалтерського
обліку», а «керівник зобов‘язаний створити необхідні умови для правильного
ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма
підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського
обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку
оформлення та подання до обліку первинних документів» [4].
Крім Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні», основними нормативно-правовими документами, відповідно до
яких організовується облік у бюджетних установах України, є план рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок його застосування,
бюджетна класифікація видатків, інструкція про кореспонденцію рахунків
бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій
бюджетних установ, інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних
установ, та порядок їх складання, інструкції з обліку основних засобів та
інших необоротних активів, запасів бюджетних установ та багато інших.
Облікова політика бюджетних установ повинна включати такі виміри:
– методичний, на якому здійснюється вибір системи певних способів та
прийомів, в основі яких лежать документування, інвентаризація,
використання синтетичних та аналітичних рахунків, застосування методу
подвійного запису, оцінка, відображення в бухгалтерському балансі та
звітності;
– технічний, що включає вибір форм бухгалтерського обліку, а саме вибір
способу обробки облікових даних, розробка переліку і форм облікових
регістрів;
– організаційний, який передбачає визначення структури бухгалтерії та
розподіл обов‘язків між її працівниками тощо [1, с. 194].
Формування облікової політики бюджетної установи доцільно
проводити в чотири етапи. На першому етапі відбувається обґрунтування
необхідності формування облікової політики бюджетними установами. Це
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обумовлено тим, що для запровадження ефективної облікової політики
необхідно визначити її мету та основні завдання. Основою другого етапу стає
розроблення проекту наказу про облікову політику, тобто документу, який
розкриває облікові методи залежно від характеру і специфіки діяльності
певної установи. На третьому етапі доцільно відобразити взаємозв‘язок
облікової політики бюджетних установ із автоматизацією облікового процесу
в наказі про облікову політику. Дуже важливим є четвертий етап, на якому
відбувається узгодження облікової політики установ-розпорядників
бюджетних коштів вищого рівня із обліковою політикою підпорядкованих їм
установ.
Крім того, у методологію формування облікової політики варто додати
такий важливий момент як контроль за процесом формування, організації та
дотримання управлінським персоналом вибраної облікової політики.
Оскільки своєчасне виявлення порушень та зловживань дозволить завчасно
їх уникнути, а також попередити повторення таких фактів у майбутньому, що
підвищить ефективність бухгалтерського обліку та достовірність фінансової
звітності [2, с. 154-155].
Облікова політика бюджетної установи відіграє важливу роль в
організації облікової інформації, а відповідно і в формуванні інформаційного
забезпечення в процесі управління бюджетною установою. Тому, поряд з
іншим, облікова політика несе ще й функціональне навантаження.
Основними аспектами, що сприяють розкриттю особливостей облікової
політики бюджетної установи є:
– соціальний аспект, який полягає у забезпеченні єдності даних
бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності для надання
інформації користувачам;
– економічний та юридичний, які складають основу формування облікової
політики і характеризують оптимальне забезпеченням інформацією для
управління та використання нормативних актів при вирішенні конфліктних
питань;
– інформаційний та психологічний аспекти направлені на забезпечення
інформацією всіх рівнів управління та побудову моделей прийняття рішень.
Поряд з зазначеними аспектами облікової політики бюджетної установи,
також виділяють людський фактор, який би передбачав використання
свободи дій в питаннях організації обліку для створення дієвої системи
бухгалтерського обліку на місцях, яка забезпечить дотримання інтересів
розпорядника коштів [1, с. 192].
Отже, облікову політику доцільно проводити в чотири етапи, що
дозволить забезпечити складання прозорої, достовірної фінансової звітності.
При цьому варто враховувати всі аспекти, що розкривають її особливості, а
саме соціальний, економічний, юридичний, інформаційний та психологічний
аспекти. Раціональне формування облікової політики дозволить створити
ефективну систему бухгалтерського обліку як елемента управління
установою.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СТРАХОВОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ОБЛІКУ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ
Здійснення ефективної соціальної політики є однією із найважливіших
функцій будь-якої держави. При фінансуванні соціальних програм країна
спирається на обрану облікову політику, адже вона впливає на кількісний та
якісний розподіл доходів населення шляхом перерозподілу ресурсів, які
акумулюються у вигляді внесків або податків сплачених певними економічно
активними особами, підприємствами та установами на користь інших
залежних осіб.
Невід‘ємною
умовою
ефективного
функціонування
кожного
господарюючого суб‘єкта є якісно побудована цілісна система
бухгалтерського обліку, яка передбачає формування та прийняття на тривалу
перспективу чіткої облікової політики.
Як правило, внески на соціальне страхування складаються із
щомісячних відрахувань підприємств у розмірі встановлених законом
процентів від фактично нарахованої заробітної плати.
Облік заробітної плати та інших виплат працівникам на будь-якому
підприємстві займає провідне місце в системі бухгалтерського обліку.
Порядок визнання та розкриття інформації про виплати працівникам
регламентується МСБО 19 «Виплати працівникам».
Особливістю механізму обліку та фінансування за рахунок страхових
внесків є те, що фінансові ресурси, які використовуються для виплати
соціальної допомоги, збираються із роботодавців [1, с. 324].
Заробітну плату, нараховану персоналу підприємства включають у
витрати підприємства, її обліковують на рахунку елементів витрат «Витрати
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з оплати праці». Відповідно до цього рахунку відкриваються субрахунки за
видами витрат (заробітна плата базова, оплачувана відпустка, премії,
додаткові винагороди, витрати на соціальне страхування тощо). У США
виділяють також витрати на зарплату адміністративно-управлінського
персоналу й витрати на оплату праці робітників і службовців. Для обліку
заборгованості та розрахунків з робітниками й службовцями використовують
рахунок «Заробітна плата до сплати». На кожного працівника в бухгалтерії
заводять картку обліку доходів, в якій відбиваються всі види доходів,
утримання із заробітної лати і суми до платежу. Кожен працедавець
зобов‘язаний платити три податки, що нараховуються на заробітну плату:
соціальне страхування, федеральний і муніципальний податки по безробіттю
[2, с. 170-171].
Внески на соціальне страхування в тій чи іншій пропорції
розподіляються між роботодавцями та застрахованими. Частка останніх
становить від 40% до 66% внесків. Наприклад, частка виплат застрахованих
осіб стосовно загальної суми страхового внеску у деяких країнах становить: у
Чорногорії – 28,1%, Німеччині – 20,2%, Австрії – 17,2%, Люксембурзі – 15 %,
Чехії – 12,5%, Сербії і Угорщині – 11,5. Частка роботодавців у загальній сумі
внеску коливається від 34 до 60 %. У разі зміни економічних умов ці
співвідношення змінюються.
Як показує практика, фінансування шляхом податків в зарубіжних
країнах, як правило, здійснюється із коштів державного бюджету
(Великобританія, Франція, Португалія, Ірландія), регіональних або місцевих
бюджетів (Австрія, Швеція, Італія, Іспанія та ін.), а також на змішаній основі.
Залежно від рівня розвитку економіки, національні системи соціального
забезпечення перерозподіляють до 30 % ВВП. Європейські країни суттєво
різняться за обсягом соціальних видатків у відсотках до ВВП. Якщо Швеція,
Франція, Данія, Австрія витрачають на соціальні виплати до третини ВВП, то
Ірландія, Словаччина, Чехія лише близько 16 % [2, с. 323].
Реформа пенсійного забезпечення в багатьох країнах світу на сучасному
етапі виходить з проблеми фінансового дефіциту, дисбалансу національних
пенсійних програм, що обумовлено демографічними показниками та
макроекономічною ситуацією в цілому.
За даними Глобального індексу пенсійного забезпечення), найкращу
систему пенсійного забезпечення серед країн світу має Данія, на другому
місці – Нідерланди, а на третьому – Австралія. До 25 найкращих країн також
ввійшли Канада, Фінляндія, Швеція, Швейцарія, Німеччина, Чилі та ін.
[3, с. 139].
Дослідження статистичних даних щодо структури видатків бюджету на
соціальних захист надає можливість підкреслити, що питому вагу у межах
даної групи складають видатки на пенсійне забезпечення та медичне
обслуговування – від 90 % до 94 % за 2010 – 2015 роки, що є значно більше,
ніж їх спрямовують у країнах-членах ЄС (в останні роки в середньому по
Європі ця частка склала близько 40-50 %). Найбільшою питомою вагою
соціальних видатків на людей похилого віку відзначилися Латвія (53,2%),
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Італія (50,7%) та Румунія (50,1%), а найменшою – Ірландія (27,5%). Це
частково можна обумовити демографічною ситуацією, проте значно
важливіша необхідність ефективного управління системою пенсійного
забезпечення в Україні та потреба її реформування [ 3, с.138].
Що стосується медичного страхування, то шведська система охорони
здоров'я виходить із засад доступності медичного обслуговування для всіх
верств населення. Шведський фонд охорони здоров'я на 80 % поповнюється
за рахунок внесків роботодавців, громадян та державних дотацій. Решту 20 %
становлять оплата пацієнтів та продаж послуг. Кожен місцевий роботодавець
сплачує 32,8% податок із фонду оплати праці. Із них на медичну опіку йде
лише 11,81 %, решта з 20 % потрапляють до пенсійного фонду, на
страхування від нещасних випадків на виробництві та до інших обов'язкових
фондів. Працівники вільних професій та люди, які є самі собі роботодавцями,
теж сплачують податок роботодавця, але при цьому користуються системою
пільг, згідно з якою він знижується з 32,8% до 26 % [4, с. 123].
У Франції домінує система обов‘язкового медичного страхування.
Населення даної країни, саме може вибирати лікарів, а вартість лікування
майже повністю покривається за рахунок соціального страхування. Іншу
частину оплачують завдяки соціальним гарантіям, передбаченим у
колективних трудових угодах. Соціальне страхування здоров'я фінансується
із внесків та спеціальних податків. До соцстраху відраховують 13,55 % від
загальної суми заробітної плати працівника, але це не означає, що гроші
повністю вираховують з його зарплати. Робітник платить лише 0,75 %, а
решту покриває роботодавець. Натомість із заробітної плати працівника
вираховують 6,2 % на суспільний внесок та 0,5 % – на повернення
суспільного боргу.
Вважається, що Бельгія має одну з найкращих систем охорони здоров'я у
Європі. Її фінансують з централізованого Національного управління
соціального страхування. Воно накопичує кошти головним чином за рахунок
внесків роботодавців, робітників та пенсіонерів, а також бюджетних дотацій,
частини прибутків від податку на додану вартість, 10% відрахування з
приватного страхування автомобілів та внесків фармацевтичних фірм. З
приватних підприємств вираховують 37,94 % від суми зарплати працівника,
але сам робітник платить лише 13,07 %, а решту – 24,87 % – сплачує
роботодавець. Відрахування із зарплатні держслужбовців значно менші –
7,35 % від своєї зарплати платить сам чиновник, а 3,8 % за нього доплачує
держава [4, с. 124].
Таким чином, розглянувши системи соціального захисту європейських
країн, доцільно зазначити, що соціальна політика сучасної держави повинна
бути зорієнтована не лише на підтримку наявного рівня соціальних гарантій і
створення механізмів соціального захисту окремих найбільш уразливих
соціальних груп, а й на реалізацію довготривалих програм щодо
кардинальної зміни основ системи соціального захисту, підвищення
ефективності облікової та фіскальної політики держави задля рівномірного
забезпечення й підвищення добробуту населення.
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КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Підвищення ефективності аудиторської діяльності залежить від
застосування новітніх засобів контролю, одним з яких є комп‘ютерні
технології. Зокрема, для здійснення ефективного аудиту кредиторської
заборгованостей необхідно застосовувати автоматизовані інформаційні
системи. Аудиторська перевірка – складний і трудомісткий процес, який
займає великий проміжок часу, має для різних об'єктів аудиту свої
особливості, пов‘язані з масштабом і специфікою діяльності, ступенем
організації бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю. Тому
використання автоматизованих інформаційних систем та технологій сприяє
значному спрощенню та полегшенню аудиторських процедур.
Аудитори можуть у своїй діяльності використовувати широкий набір
програмних засобів різного призначення, які, як правило, не об‘єднані в
єдину комплексну систему. На певних стадіях використовують стандартні
офісні програми, такі як Word, Excel, які є допоміжними під час проведення
аудиту, роблять роботу зручнішою, а подання інформації наочним. При
аналізі аудитором місячних коливань кредиторської заборгованості в
програмі Excel можна побудувати відповідні графіки, які дадуть змогу
наочно побачити ті чи інші тренди. На основних же етапах, таких як
аналітичні процедури, тестування засобів контролю та детальні перевірки, на
перший план виходить використання спеціального програмного
забезпечення, яке безпосередньо дозволяє за його допомогою швидко та
ефективно проводити аудит [2, с. 373].
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При здійснення аудиту кредиторів, особливо на середніх та великих
підприємствах, де кількість контрагентів може бути дуже значною, в даному
випадку бажано використовувати всі передові інформаційні технології
протягом всього процесу аудиту даної частини обліку, зокрема: на етапах
планування, контролю та складання аудиторського висновку. В Україні
ринок аудиторського програмного забезпечення на сьогодні тільки починає
розвиватися.
Найпоширенішими вітчизняними програмами для
використання аудиторами при проведенні перевірок є такі програмні
продукти, як «KIT. Аудит», «Турбо Аудит» та «Івахненков & Катеньов
Аудит».
Серед спеціалізованого аудиторського програмного забезпечення
російського виробництва можна назвати наступні комп‘ютерні продукти:
програмний продукт «Асистент Аудитора» (розробник фірма «Сервісаудит»), програмний продукт «Помощник аудитора» (фірма «Гольдбергаудит»), програмний продукт AuditXP «Комплекс Аудит», програмний
комплекс «ЭкспрессАудит: ПРОФ» та програмний продукт «IT Audit:
Аудитор» (КСБ «Мастер-Софт») [1, с. 109].
Методика комп‘ютерного аудиту має такі переваги перед традиційними
методами обробки інформації:
надає можливість збільшити ефективність аудиторської роботи,
зменшивши при цьому витрати;
зменшує кількість даних, що обробляються вручну, внаслідок чого в
аудитора з‘являється час для детальнішої перевірки документів;
надає можливість розширити сферу аудиторської перевірки, збільшити
кількість проведених тестів;
знижує ризик пов‘язаний з тестами, вибірковою перевіркою;
надає можливість одночасно працювати з багатьма документами та
спостерігати, як зміна показників одного документа відображається на
інформації інших, пов‘язаних з ним.
Аудитор може перевірити діяльність підприємства за підрозділами, що
дає йому нагоду вивчити детальніше систему обліку на підприємстві та
глибше перевірити кожну ділянку роботи бухгалтерської служби без
одночасної обробки великого обсягу інформації [3, с.36-37].
Використання методик автоматизованого аудиту підвищує ефективність
аудиторських програм. Аудитор має можливість одержати фактичні дані, які
неможливо одержати іншими способами. Так, в «1С Підприємство: 8.2»
передбачена можливість автоматичного проведення заліку дебіторської та
кредиторської заборгованостей за різними договорами одного контрагента.
Можна перенести заборгованість з одного контрагента на іншого
контрагента, а також зареєструвати списання безнадійного боргу. Акт звірки
взаєморозрахунків з контрагентами формується автоматично і зберігається в
програмі. Також можна сформувати акт звірки за окремим договором
контрагента, рахунку розрахунків, в гривневій і валютної сумі. Реалізована
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можливість проведення інвентаризації кредиторської заборгованості
організації. Облік розрахунків з кредиторами можна вести в гривнях та
іноземній валюті. Курсові та сумові різниці по кожній операції
розраховуються автоматично. Спосіб ведення розрахунків визначається
окремо для кожного договору.:
наявність ефективних засобів контролю операцій, який має
здійснюватися не лише у момент оформлення документів чи
бухгалтерських записів (як це відбувається в бухгалтерських
програмах), а й у міру потреб;
гнучкість, тобто здатність налаштовуватися на специфіку підприємства
конкретної галузі, зважаючи на відмінності облікової політики, форм
звітності, плану рахунків тощо;
ергономічність – наявність засобів для зручного введення облікових
даних, оперативного і доступного формування звітів;
тісний зв‘язок з бухгалтерськими програмами на рівні баз даних;
простота освоєння, професійна оперативна підтримка з боку
розробників програмного продукту у зв‘язку з плинністю
законодавчого поля [2, с. 374].
Отже, за допомогою програмних засобів аудитор має змогу здійснити
тестування розрахунків, робити перерахунки і зіставляти отримані
результати з нормативними даними, встановити відхилення, з‘ясувати їх
причини і запропонувати заходи з метою поліпшення облікової та
аналітичної роботи, одержати управлінські рішення. Розробка та
впровадження засобів автоматизації аудиторської діяльності дозволять
підвищити якість і знизити трудомісткість проведення аудиту, ефективно
організувати процес планування аудиту, здійснювати оперативний контроль
за якістю аудиту.
Не зважаючи на проблематику застосування інформаційних технологій
під час проведення аудиту, використання інформаційних систем є не тільки
важливим фактором успішної роботи аудитора, а й необхідною умовою її
виконання для якісного аудиту наявності та відповідності існуючих обсягів
кредиторської заборгованості.
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У сучасних економічних умовах особливе значення має своєчасне, повне
й достовірне визначення фактичних витрат на виробництво та збут продукції,
а також контроль за використанням ресурсів і грошових засобів. Ведення
обліку доходів та витрат підприємства є важливим елементом ведення
фінансового обліку, організованого на підприємстві, оскільки саме дані
напрямки ведення обліку визначають порядок формування та суму
визначеного фінансового результату від діяльності підприємства.
Будь-яке підприємство намагається досягти максимальної ефективності
своєї діяльності. Однак з розвитком підприємств та зростанням масштабу їх
функціонування, збільшується навантаження працівників у частині збору
накопичення та оброблення необхідної інформації. В наш час без
комп‘ютерної техніки та програмного забезпечення не може діяти навіть
найменше підприємство. Зайняти лідируюче положення на ринку, підвищити
ефективність роботи персоналу, створити оптимальну структуру управління
– найважливіші завдання керівника підприємства. У бухгалтерській
діяльності це особливо важливо, що обумовлює необхідність застосування
пакетів програм для бухгалтерського обліку, впровадження яких підвищує
оперативність обробки даних. Проблема оцінки можливостей та
впровадження інформаційних систем бухгалтерського обліку на сьогодні
залишається досить актуальною, оскільки з їх впровадженням праця стає
більш творчою, спрямованою на організацію та вдосконалення обліку.
Як відомо, використання комп‘ютерних технологій значно підвищує
продуктивність праці бухгалтерів. Створення та використання комп‘ютерної
системи бухгалтерського обліку сприяє не тільки прискоренню процесу
обробки інформації на підприємствах, але й суттєвому покращенню його
організації. Спочатку розглянемо позитивний результат впровадження
інформаційної системи на підприємстві, яким може бути:
впорядкування бухгалтерського обліку;
збільшення кількості інформації, що надходить з даних
бухгалтерського обліку;
зниженння кількості бухгалтерських помилок;
підвищення оперативності обліку [2, с. 314].
В умовах автоматизації розрахунків і групування нормативів є
можливість для переходу від складання нормативних калькуляцій на перше
число місяця, кварталу, року до розробки їх на будь-яку дату поточного
місяця. Це дозволяє відмовитися від щомісячного перерахунку залишків
незавершеного виробництва у зв'язку із змінами норм на початок місяця і
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більш точно обчислювати фактичну собівартість товарного відпуску
продукції.
Серед пакетів прикладних програм найбільшої популярності у
користувачів набули програми: ―1С: Бухгалтерія‖, ―Парус-Бухгалтерія‖,
―Галактика‖ для України. Програми побудовані з урахуванням особливостей
обліку в Україні на базі Національних Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку і мають всі характеристики для того, щоб
забезпечити автоматизацію обліку на підприємствах різних галузей [1, с.109].
Зазначимо також, що в комп'ютерній бухгалтерії завдяки розширеним
можливостям аналітичного обліку можливі побудова багаторівневих розрізів
статей витрат, необхідних для потреб управління, а також облік витрат за
центрами відповідальності. Припустимо, необхідно деталізувати витрати по
цехах, за видами продукції і видами витрат. Багаторівнева аналітика в
одному розрізі в цьому разі не допоможе: підбивши підсумки, наприклад, по
цехах, ми не отримаємо підсумків за видами продукції. У сучасних
комп'ютерних системах, наприклад, у програмах "1С: Бухалтерия 7.7",
"Галактика 5.71" це завдання може бути вирішено таким чином:
для кожного виробничого підрозділу відкривається окремий
субрахунок рахунка 23;
види витрат задаються окремим переліком аналітичних статей
"витрати";
для деталізації за видами продукції використовується довідник
"номенклатура".
Розглянемо особливості використання модуля «Фактичні затрати»
системи «Галактика». Він призначений для автоматичного розрахунку
фактичних виробничих витрат за результатами виробничої діяльності
підприємства за місяць. Цей модуль є компонентом Контура управління
виробництвом і орієнтований на використання фахівцями виробничого бюро
(сектора) бухгалтерії підприємства. Його функціонування можливе лише за
функціонування на підприємстві модулів «Виробництво», «Зарплата»,
«Техніко-економічне планування на підприємстві» [3, с. 118].
Модуль «Фактичні затрати» передбачає формування і підтримку в
робочому стані таблиць, що налаштовуються, за розрахунками фактичних
витрат; забезпечує взаємозв‘язок з іншими модулями системи «Галактика».
Він забезпечує розрахунок:
сум прямих фактичних витрат за статтями калькуляції в розрізі цехів і
на підприємстві;
фактичних кошторисів накладних витрат за комплексними статтями
калькуляції;
сум фактичних витрат за економічними елементами;
фактичних витрат по підприємству;
сум прямих фактичних витрат за замовленнями або виробами;
калькуляцій фактичної собівартості виробів.
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Основне джерело інформації для розрахунків — книга бухгалтерських
проводок, яка формується модулями Контура бухгалтерського обліку
протягом звітного періоду. Результатом роботи модуля є: фактичне зведення
витрат на виробництво, фактичні кошториси накладних витрат по цехах і на
підприємстві, фактичні калькуляції собівартості об‘єктів аналітичного обліку
(виробів, виробничих замовлень, груп матеріальних цінностей).[2, с. 241].
Таким чином, з вище дослідженого випливає, що ефективність роботи
бухгалтера на підприємстві суттєво підвищується завдяки засобам
інформатизації та автоматизації документообігу, які дозволяють оперативно
накопичувати відповідні бази даних про наслідки господарської діяльності та
використовувати їх для формування редагування і друку вихідних
документів, квартальних, піврічних і річних звітів, а також надавати
інформаційні послуги відповідним організаціям, ланкам управління щодо
ефективності роботи. Саме тому на сьогоднішній день дуже важливо при
розробці інформаційних систем мінімізувати вплив розглянутих негативних
факторів, що дозволить розвивати і вдосконалювати сучасні комп‘ютерні
системи бухгалтерського обліку.
Список використаних джерел:
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Наталія Гудима
Науковий керівник: Овсюк Н.В., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ
ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
На сьогоднішній день, для нашої держави забезпечення сталого
економічного зростання неможливе без розвитку підприємництва. Такий
процес висуває підвищені вимоги не тільки до оцінки параметрів
функціонування суб‘єктів підприємницької діяльності, але й до їх ресурсів.
Розкриття інвестиційної привабливості, в даній ситуації займає особливе
місце і вимагає оцінки оборотних активів суб'єктів ринкових відносин. Це, в
свою чергу, потребує вирішення низки складних і різних за характером
проблем в обліковому середовищі та, зокрема, удосконалення його
теоретико-методичних засад.
Оборотні активи є однією з найважливіших ланок облікового процесу.
Концепція оцінки оборотних активів відіграє значну роль у системі їх
теоретичних засад формування і використання. Дуже важливо, щоб система
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оцінки була ефективно побудована, оскільки вона необхідна для
достовірного визначення економічного стану підприємства. На основі такої
інформації зазвичай приймаються обґрунтовані управлінські рішення щодо їх
подальшого використання. Варто відмітити, що неузгодженість окремих
складових у підходах до визначення реальної вартості оборотних активів
впливає не тільки на стан обліку, але й на формування достовірної фінансової
звітності підприємства.
Проблеми методики оцінки оборотних активів досліджували такі
вітчизняні та зарубіжні вчені, як О.С. Бородкін, С.Ф. Голов, З.В. Задорожній,
Я.Д. Крупка, М.С. Пушкар, І.І. Пилипенко, М.Ф. Ван Бред, В.А. Качалін,
Е. П. Райс, Я.В Соколова та інші.
Незважаючи на те, що вивченням даного питання займалися низька
вчених, але у теорії та практиці ще залишається низка невирішених питань.
Всі вони пов'язаних з оцінкою запасів, фінансових інвестицій та інших
оборотних активів, які потребують більш детального дослідження. Мета
такого процесу – це подальше удосконалення методичних та методологічних
підходів до їх оцінки у практичній діяльності суб‘єктів господарювання.
Фінансовим інструментам у міжнародних стандартах бухгалтерського
обліку та фінансової звітності присвячено п‘ять міжнародних стандартів, а
саме:
МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»;
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»;
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» (для
підприємств, які не застосовують МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до
набрання ним чинності);
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»;
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
Формулювання поняття фінансового інструменту наведено у п. 11
МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання».
Відповідно до нього фінансовий інструмент — це будь-який контракт,
який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб‘єкта
господарювання та фінансового зобов‘язання або інструмента капіталу у
іншого суб‘єкта господарювання [1].
Розглядаючи фінансовий актив з точки зору міжнародних стандартів
можна зазначити, що це будь-який актив, що є:
грошовими коштами;
інструментом власного капіталу іншого суб‘єкта господарювання;
контрактним правом отримувати грошові кошти або інший
фінансовий актив, або обмінювати фінансові інструменти з іншим суб‘єктом
господарювання за умов, які є потенційно сприятливими;
контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть
здійснюватися власними акціями (частками) [3].
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МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» розділяє
фінансові активи на три групи (рис 1).

Фінансові активи
поділяються на:

фінансові активи, оцінені за
справедливою вартістю з
відображенням результатів
переоцінки: прибутку або
збитку
фінансові активи оцінені за
справедливою вартістю з
відображенням результату
переоцінки у сукупному доході
фінансові активи оцінені за
амортизованою вартістю

Рис.1. Групи фінансових активів
Для того щоб розглянути практичні аспекти обліку фінансових активів
підприємства доцільно розглянути наступний приклад:
Підприємство придбало у банку з метою перепродажу зливок
банківського золота вагою 1000 г первісною вартістю 800 000 грн. (дата
придбання — січень 2016 р.). У червні 2016 р. дане банківське золото було
реалізовано банку за 895 000 грн.
Відображення зазначених операцій в обліку підприємства наведено в
табл. 1.
У фінансовій звітності за МСФЗ станом на 30.06.2016 р. приріст
справедливої вартості фінансового активу в розмірі 85 000 грн.
відображатиметься у Звіті про прибутки і збитки у рядку «Інвестиційний
дохід».
Таблиця 1
Журнал реєстрації господарських операцій [3]
№
з/п

Зміст операції

Дт

Кт

Сума,
грн.

1

Придбання
зливка
(визначено
собівартість фінансової інвестиції)

352

311

800 000

2

Реалізація зливка

377

741

895 000

3

Списано собівартість
інвестиції

971

352

800 000

4

Отримання грошових коштів

311

377

895 000

фінансової
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До фінансових активів, що оцінені за справедливою вартістю з
відображенням результату переоцінки у сукупному доході, належать
фінансові активи. Вони придбані з метою збільшення їх справедливої
вартості у довгостроковій перспективі, а саме ті активи, що мають намір
утримувати у період більше року. До таких активів можна віднести
інвестиційні папери без визначеного терміну погашення, банківські метали,
інвестиційні монети, акції тощо [2].
Загалом, як показує практика, стандарти бухгалтерського обліку
вимагають від суб'єктів господарювання відразу розкривати у звітності
інформацію про масштаби та наслідки використання ними фінансових
інструментів, а не залишати проблеми прихованими.
Основа для здійснення господарської діяльності підприємством є його
активи. В реаліях сьогодення для удосконалення обліку і управління
активами потрібно використовувати нові методи управління і сучасну
комп‘ютерну техніку.
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Науковий керівник: Мельничук О.П., к.е.н., доцент
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ТОВ НВП «АРГОН»
Становлення і розвиток ринкової економіки в Україні нерозривно
пов‘язані з пошуком принципово нових методів організації і управління
виробництвом для підвищення ефективності фінансово-господарської
діяльності підприємств.
Головним напрямком здійснення фінансово-господарського аналізу
підприємства є виявлення можливостей підвищення ефективності
функціонування підприємства, перспектив його розвитку [ 1].
Варто зазначити, що чимало авторів наукових праць, статей
опублікованих у періодичній економічній літературі, зосереджують свою
увагу на дослідженні питань, що стосуються проблематики аналізу
господарської діяльності підприємства, а саме такі автори як:
Коваленко О. В., Цал-Цалко Ю. С., Мельничук В. М., Гадзевич О. І.,
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Єрмак О. І., Гарасим П. М., один із них, навчальний посібник «Фінансова
звітність підприємства та її аналіз» представлений у вигляді нормативноаналітичного дослідження методики складання і аналізу фінансової звітності
підприємства. Викладення матеріалу супроводжується прикладами
аналітичних розрахунків, що створює передумови для самостійних роздумів.
творчих дискусій, науково-практичних висновків та узагальнень. [2 ].
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРГОН"- товариство, основним видом
діяльності якого є роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з
перевагою продовольчого асортименту, неспеціалізована оптова торгівля
харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, здавання в
оренду власного нерухомого майна.
Метою дослідження є аналіз фінансово-господарської діяльності
підприємства ТОВ НВП «АРГОН». [3 ].
Аналізуючи показники фінансово господарської діяльності підприємства
за період з 2013 року по 2015 рік, можна зробити висновки. Дохід від
реалізації продукції протягом 2013-2015 років зростав, в 2014 році в
порівняні з 2013 роком збільшився на 61276 тис. грн. (13,9%), та 2015 рік
порівнюючи з 2014 збільшився на 169763 тис. грн. (33,9%).
Показник собівартості реалізованої продукції порівнюючи 2014 рік з
2013 роком збільшилась на 39343 тис. грн. (10,8%), та порівнюючи 2015 рік з
2014 роком то показник збільшився на 133451 тис. грн. (32,9%).
Аналізуючи показник валового прибутку варто зазначити, що у 2014
році порівняно з 2013 роком він збільшився на 21933 тис. грн., що становить
30%, порівнюючи 2015 рік з 2014 роком показник збільшився на 36312 тис.
грн., що у відсотках становить 38,3%.
Операційні доходи за період з 2013 року до 2015 року зменшувалися,
отож, порівнюючи 2014 рік з 2013 роком показник зменшився на 868 тис.
грн. (31,4%), 2015 рік у порівнянні з 2014 роком зменшився на 83 тис. грн.,
що у відсотках становить 4,4%.
Показник операційних витрат також зменшився порівнюючи 2014 рік з
2013 роком відбулося скорочення витрат на 142 тис. грн. (4,6%), 2015 рік у
порівнянні з 2014 роком підприємство зменшило свої операційні витрати на
178 тис. грн. (6 %).
Аналізуючи фінансові результати від операційної діяльності, можна
сказати, що динаміка є позитивною, тому що, у 2014 рокі був отриманий
більший прибуток ніж у 2013 році на 3351 тис. грн., що у відсотковому
відношенні становить 99,5%, порівнюючи 2015 рік з 2014 роком, показник є
також позитивним, прибуток збільшився на 2195 тис. грн. (32,7%).
Данні наочно представлені на рис.1.
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Рис.1. Динаміка основних показників фінансово-господарської
діяльності ТОВ НВП «АРГОН»
Аналіз рівня рентабельності діяльності товариства показує, протягом
періоду рівень рентабельності зростав, порівнюючи 2014 рік з 2013 роком
показник зріс на 3,5% а порівнюючи 2015 рік з 2014 роком зріс всього на 1%,
тобто це свідчить про прибуткову діяльність підприємства. Данні наочно
представленні на рис.2. Середньооблікова чисельність працівників на
підприємстві у 2014 році порівняно з 2013 роком відчутно збільшилася на
134 працівника, що у відсотках становить 15,4%, порівнюючи 2015 рік з 2014
роком, працівників збільшилось на 53 чоловіка, що у відсотках становить
5,3%. Продуктивність праці у 2014 році порівняно з 2013 роком знизилася на
6,3 тис. грн./ чол. (1,25%), порівнюючи 2015 рік з 2014 роком відбулося
значне підвищення продуктивності праці на 135,6 тис. грн./ чол. (27,2%).
Данні по показниках середньооблікової чисельності і продуктивності праці
зображенні на рис.3.
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Рис.2. Показник рівня рентабельності (збитковості)за 2013-2015рр.
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Рис.3. Показники середньооблікової чисельності та продуктивності
праці за 2013-2015рр.
Отже, проаналізувавши показники фінансово-господарської діяльності
підприємства ТОВ НВП «АРГОН», ми можемо спостерігати тенденцію до
розміру збільшення прибутку, а значить підприємство є прибутковим.
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ПРИБУТОК ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ
ФОРМУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ
Прибуток від операційної діяльності відіграє найважливішу роль у
формуванні фінансових результатів будь-якого підприємства, так як є
основною метою господарської діяльності. Операційний прибуток як основна
складова загального прибутку є основним джерелом фінансування розвитку
підприємства, удосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення
всіх форм інвестування. Тому дослідження аналізу і управління прибутку від
операційної діяльності на підприємствах є досить важливим та актуальним у
процесі забезпечення ефективності діяльності підприємства.
Дослідженнями економічної сутності, аналізу та упраління прибутку від
операційної діяльності займалися такі вчені-економісти, як: Чернеляк І.,
Попович П., Крючко Л., Бережко Я., Семиліт І. та інші.
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Як зауважив Чернеляк І., прибуток від операційної діяльності −
прибуток, одержаний від основної діяльності підприємства, а саме від
виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг); показник, який відображає
фінансовий результат діяльності підприємства, забезпечує фінансування
розширеного виробництва та його ефективність, обсяг та кількість
виготовленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості [3].
Так, для дослідження механізму формування прибутку від операційної
діяльності першочерговим етапом є визначення факторів, що безпосередньо
впливають на зміни цього економічного показника. Зокрема, це:
1) обсяги виробництва і реалізації продукції (чим більший обсяг
реалізації продукції, тим більший операційний прибуток отримає
підприємство і навпаки);
2) рівень собівартості продукції (зв‘язок між величиною прибутку та
рівнем собівартості – обернено пропорційний, тобто, чим нижча
собівартість продукції, яка продається і визначається рівнем затрат на
її виробництво та продаж, тим більший прибуток, і навпаки);
3) рівень цін, які застосовуються під час реалізації продукції (рівень цін
в умовах лібералізації встановлюється самим підприємством, у
залежності від конкурентоспроможності продукції, що реалізується,
попитом і пропозицією на неї. Тому підприємство саме, в даному
випадку, через встановлену ним ціну, може впливати на прибуток,
отриманий від продажу продукції) [2].
Щодо формування операційного прибутку на підприємстві варто
відмітити те, що цей процес відбувається в міру реалізації продукції. Так,
згідно із законодавчими актами України момент реалізації визначається за
датою відвантаження продукції (товарів), а для робіт (послуг) – за датою
фактичного виконання (надання) таких, або за датою зарахування коштів
покупця на банківський рахунок постачальника [4].
Прибуток (збиток) від операційної діяльності розраховується у декілька
етапів [2]:
1) на першому етапі визначається чистий дохід від реалізації продукції
шляхом коригування доходів від реалізації на суму непрямих податків та
інших вирахувань з доходу:
ЧД = ВД – ПДВ – АЗ –ІВ,

(1)

де ЧД- чистий дохід,
ВД – вадливий дохід,
ПДВ – податок на додану вартість,
ІВ – інші вирахування з доходу.
2) на другому етапі отриманий результат коригується на собівартість
реалізованої продукції. В результаті розраховується валовий прибуток або
збиток від реалізації продукції:
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ВП = ЧД – С,
(2)
де ВП – валовий прибуток,
ЧД – чистий дохід,
С – собівартість.
3) на третьому етапі валовий прибуток збільшується (зменшується) на
суму іншого операційного прибутку (збитку), отриманого від реалізації
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), операційної оренди
активів, операційної курсової різниці, отримання штрафів, пені тощо.
4) на четвертому етапі визначається прибуток (збиток) від операційної
діяльності алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу,
адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.
Так, важливо пам‘ятати, що розмір прибутку (збитку) від операційної
діяльності і збитків за кожен період діяльності підприємства є
найважливішими підсумковими показниками його роботи.
Основним завданням управління операційним прибутком є
забезпечення оптимізації його розподілу як звітному, так і в майбутніх
періодах; розгляд та забезпечення умов для збільшення операційного
прибутку.
Для обґрунтування шляхів збільшення операційного прибутку
практикуючі фінансові менеджери використовують такі механізми, як точка
беззбитковості та операційний важіль. Точка беззбитковості являє собою
визначення обсягу продажу, який забезпечує беззбиткову операційну
діяльність, тобто при якому підприємство може покрити за рахунок виручки
всі свої затрати (постійні і змінні) і прибуток дорівнює нулю [1].
Операційний важіль (левередж) має потенційну можливість впливати
на темпи зміни операційного прибутку шляхом зміни співвідношення
постійних і змінних витрат.
На думку Крючко Л., вплив операційного важеля на фінансові
результати підприємства можна виразити наступним чином [1]:
ΔОП = ΔВР×Операційний важіль,

(3)

де ΔОП − % зміни операційного прибутку,
ΔВР − % зміни виручки від реалізації.
Операційний важіль = (ВР – ЗВ)/ОП = МД/ОП,

(4)

де ВР – виручка (чистий дохід) від реалізації продукції,
ЗВ – змінні витрати підприємства,
ОП – операційний прибуток;
МД – маржинальний дохід.
Так, сила дії операційного важеля показує, на скільки відсотків
зміниться операційний прибуток при зміні виручки від реалізації на 1%.
Отже, формування операційного прибутку здійснюється під впливом
ряду факторів, які необхідно передбачити у процесі фінансового планування.
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Механізм операційного важеля дозволяє оперативно прорахувати можливу
зміну операційного прибутку та врахувати рівень операційного ризику у
плановому періоді. Саме тому значна роль операційного прибутку в розвитку
підприємства та забезпеченні інтересів його власників і персоналу визначає
необхідність ефективного та безперервного управління ним.
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УСТАНОВИ
Ефективне функціонування економіки країни неможливе без
раціонального використання державних коштів. Таким чином, актуальним
завданням бюджетної системи є вдосконалення механізму формування та
реалізації кошторису бюджетних установ. Значну роль в управлінні
діяльністю бюджетних установ відіграють раціональна організація та
методика обліку й аналізу результатів виконання кошторису.
Питанням обліку та аналізу доходів і витрат кошторису займалися такі
видатні науковці: Атамас П. Й., Болюх М. А., Вербило О. Ф., Голікова В. І.,
Джога Р. Т., Деркач Н. І., Жук В. М., Заросило А. П., Калюга Є. В., Опарін В.,
Сушко Н. І., Ткаченко І. Т., Чумаченко М. Г., Ярошинський В. М. та інші
вчені-економісти. Незважаючи на великий внесок вчених, варто зазначити,
що проблема пошуку нових підходів до формування кошторисів бюджетних
установ в умовах ринкових перетворень потребує подальшого і більш
глибшого науково-практичного дослідження.
Слід зазначити, що кошторис – основний плановий фінансовий
документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються
повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних
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асигнувань на взяття бюджетних зобов‘язань та здійснення платежів для
виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів,
визначених відповідно до бюджетних призначень [1].
Процедуру складання, затвердження та виконання кошторису
бюджетних установ затверджено Постановою Кабінету Міністрів України
28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ» [2].
Кошторис має такі складові частини:
- загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду
бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією
видатків бюджету на виконання бюджетною установою основних функцій
або розподіл надання кредитів з бюджету за класифікацією кредитування
бюджету;
- спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального
фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною
класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно
із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов‘язаних з
виконанням установою основних функцій, або розподіл надання кредитів з
бюджету згідно із законодавством за класифікацією кредитування бюджету
[2].
Загальний та спеціальний фонди кошторису містять дохідну та
видаткову частину. Бюджетні установи мають право брати бюджетні
зобов‘язання витрачати бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених
затвердженими кошторисами, планами асигнувань загального фонду
бюджету, планами надання кредитів із загального фонду бюджету, планами
надходжень спеціального фонду.
Варто сказати, що аналіз виконання кошторису є важливою складовою
економічного аналізу фінансово-господарської діяльності бюджетної
установи.
Виділимо основні напрями аналізу виконання кошторису:
1. Структурно-динамічний аналіз доходів та видатків бюджетних
коштів, здійснюється за методиками горизонтального і вертикального
аналізу. У горизонтальному аналізі ми порівнюємо кожну позицію звітності з
попереднім періодом, який дає можливість визначити роль бюджетного
фінансування за загальним і спеціальним фондом. Щодо вертикального
аналізу, то тут визначається структура фінансових показників з оцінкою
впливу різних факторів на кінцевий результат, який дає можливість
визначити найвагоміші складові у балансі бюджетних установ, але найбільш
вагоме його використання в аналізі складових доходів та витрат кошторису.
2. Аналіз виконання плану асигнувань загального фонду бюджету
здійснює аналіз помісячного розподілу видатків, затверджених у кошторисі
для загального фонду.
3. Аналіз виконання плану надходжень спеціального фонду – передбачає
співставлення планових (кошторисних показників з реальним надходженням
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коштів до бюджетної установи, а аналіз виконання плану видатків
спеціального фонду – спрямовано на дослідження виконання кошторису за
спеціальним фондом.
4. Аналіз руху коштів загального та спеціального фонду бюджету дає
змогу вивчити їх динаміку, суму перевищення надходжень над витратами,
розрахувати показники необхідного рівня забезпеченості, що в цілому сприяє
більш обґрунтованому плануванню витрат у межах отриманих цільових
коштів.
5. Факторний аналіз доходів та видатків загального та спеціального
фонду (методика комплексного і системного вивчення та оцінки впливу
факторів на зміну результативного показника).
6. Параметричний аналіз кошторису передбачає обчислення таких
коефіцієнтів, як коефіцієнт співвідношення касових видатків і фактичних (за
фінансуванням певними фондами), коефіцієнт (обсяг) фактичних видатків
загального фонду на 1 працюючого, відношення планових надходжень
коштів за звітний період за певними фондами, відношення видатків до
доходів за певними фондами.
Використовуються такі методи економічного аналізу для здійснення
аналізу виконання кошторису:
- горизонтальний аналіз – здійснюється для порівняння кожного
показника звітності з попереднім періодом;
- вертикальний аналіз – здійснюється для вивчення структури
показників, аналіз складових доходів та видатків;
- трендовий аналіз – здійснюється для порівняння кожного показника
звітності з попередніми періодами з метою визначення тенденції та
прогнозування показників;
- порівняльний аналіз – здійснюється для порівняння показників
діяльності установи з середньо галузевими;
- факторний – здійснюється для визначення впливу деяких факторів на
результативні показники;
- аналіз відносних показників – здійснюється для розрахунку відношень
між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності,
визначення взаємозв‘язків показників [4, с. 22].
Джерелом інформації для аналізу виконання кошторису доходів та
видатків є:
- кошторис;
- план асигнувань загального фонду;
- план використання бюджетних коштів;
- помісячний план використання бюджетних коштів;
- зведення показників спеціального фонду кошторису та фінансова і
бюджетна звітність, до якої входить Звіт про надходження і використання
коштів загального фонду (ф. 2д), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про
надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф. 4-1д),
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень (ф. 4-2д), Звіт про результати фінансової
діяльності (ф. 9д) [3, с. 235].
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Отже, за результатами проведеного аналізу, можемо зробити висновок,
що аналіз кошторису бюджетних установ є важливим для перевірки
ефективності використання бюджетних коштів. Аналіз необхідний для
виявлення ризиків порушення розрахункової дисципліни бюджетної
установи.
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ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК: ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Відповідно до ст. 14 Конституції України земля є основним
національним багатством, що перебуває під охороною держави [1]. Тому
необхідним є створення умов для зміцнення в Україні законності у сфері
земельних відносин та вдосконалення існуючих засобів охорони щодо
раціонального використання земельних ресурсів.
Земельний податок та орендна плата за землю системно досліджувалися
М. М. Алєксєєнком, Д. А. Бекерською, Н. Д. Бондаренком, М. П.
Кучерявенком, Н. Ю. Пришвою та іншими науковцями. Проблеми, що
пов‘язані з нарахуванням та сплатою земельного податку, досліджував І. Є.
Криницький, який охарактеризував його обов‘язкові елементи, визначені
податковим законодавством.
Будь яке використання земельних ресурсів є платним. Згідно з
Податковим кодексом України, платниками земельного податку є власники
земельних ділянок, земельних часток (паїв); землекористувачі (ст. 269 ПКУ).
Об‘єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності
або користуванні; земельні частки (паї), які перебувають у власності (ст. 270
ПКУ) [2]. Отже, обов‘язком для власників земельних ділянок є плата
земельного податку, землекористувачі в свою чергу повинні сплачувати
орендну плату за землю. Основним документом, що регулює право громадян,
юридичних осіб, територіальних громад та держави у сфері земельних
відносин є Земельний кодекс України. Відповідно до приписів цього
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законодавчого акта право на використання земельної ділянки виникає після
одержання її власником чи землекористувачем документа, який посвідчує
право власності, чи право постійного користування, або укладення договору
оренди, його державної реєстрації та встановлення меж земельної ділянки в
натурі. Також Кодексом визначено та закріплено право власності на землю,
що складається з таких базових елементів, як право володіти, користуватися і
розпоряджатися земельною ділянкою [3].
Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з
урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку,
встановленого цим розділом; площа земельних ділянок, нормативну грошову
оцінку яких не проведено [2].
У зв‘язку зі змінами, внесеними до Податкового кодексу
України Законом від 28 грудня 2014 року № 71-VIII, збільшено граничні
показники ставок земельного податку. Якщо раніше чинна редакція
встановлювала фіксований розмір земельного податку в розмірі 1% від
нормативної грошової оцінки землі, то згідно з внесеними змінами ставка
податку на землю може становити до 3% (за винятком сільськогосподарських
угідь і земель загального користування). Ставка податку встановлюється у
розмірі не більш як 12% від нормативної грошової оцінки за земельні
ділянки, що перебувають у постійному користуванні суб'єктів
господарювання (крім державної та комунальної власності).
Граничний
розмір
ставки
земельного
податку
за
землі
сільськогосподарських угідь також значно збільшено. Якщо раніше такий
розмір був фіксованим і встановлювався у розмірі (а) 0,1 % від нормативної
грошової оцінки землі – для ріллі, сіножатей і пасовищ, і (б) 0,03 % від
нормативної грошової оцінки землі – для багаторічних насаджень, то згідно з
внесеними змінами розмір земельного податку для сільськогосподарських
угідь може становити до 1 % від їх нормативної грошової оцінки.
Конкретний розмір земельного податку, так само як і пільги з його
сплати, встановлюється рішенням місцевої ради. Відповідно до п. 12.3.4
Податкового кодексу України (далі – Податковий кодекс) таке рішення
місцевої ради повинно бути офіційно оприлюднено до 15 липня року, що
передує бюджетному періоду, в якому планується застосування
встановлюваних місцевих податків і зборів або змін. Інакше норми
відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду,
що наступає за плановим періодом. Такий підхід зобов‘язує місцеві ради
щороку приймати рішення про встановлення ставок і пільг зі сплати
земельного податку.
У разі якщо місцева рада чи рада об‘єднаних територіальних громад,
створених відповідно до закону та перспективного плану формування
територіальних громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних
місцевих податків і зборів, такі податки до прийняття рішення стягуються
виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням ставок, які діяли до
31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується
застосування плати за землю.
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Поки що складно оцінити, як на практиці працюватиме такий підхід,
однак передбачається, що місцева влада з метою наповнення місцевого
бюджету може бути зацікавлена у збільшенні ставок земельного податку.
Крім того, можливі випадки приватної зміни ставок земельного податку, що
ускладнить планування ведення бізнесу.
Також слід звернути увагу, що згідно із внесеними змінами місцеві ради
можуть встановлювати ставки земельного податку до 12 % від нормативної
грошової оцінки землі за земельні ділянки, що перебувають у постійному
користуванні підприємств приватної форми власності. Якщо місцеві ради
скористаються такою можливістю і значно збільшать розмір земельного
податку, це може призвести до того, що багато підприємств, які мають у
постійному користуванні земельні ділянки, наприклад, приватизовані
підприємства, будуть змушені відмовлятися від постійного користування
земельними ділянками або істотно переглянути формування доходів від їх
використання.
Згідно з п. 288.5 Податкового кодексу розмір орендної плати за земельні
ділянки встановлюється в договорі оренди і при цьому річна сума платежу не
може бути менше 3% нормативної грошової оцінки землі та не може
перевищувати 12% нормативної грошової оцінки землі. Єдиним законодавчо
встановленим виключенням є випадок продажу права оренди на конкурсі,
коли розмір орендної плати може перевищувати законодавчо встановлене
обмеження у 12%. Подібні положення містяться й у вищезгаданому Рішенні.
Відповідно до ст. 289 Податкового кодексу нормативна грошова оцінка
земель підлягає індексації. Згідно зі змінами в Податковому кодексі було
змінено формулу визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової
оцінки землі, що спричинить збільшення зазначеного коефіцієнта. За
повідомленням
Держгеокадастру, коефіцієнт
індексації
нормативної
грошової оцінки для земель населених пунктів та інших земель
несільськогосподарського призначення станом на 1 січня 2016 року
становить 1,433. При цьому положеннями п. 6 підрозділу 6 Перехідних
положень Податкового кодексу встановлено, що індекс споживчих цін за
2015 рік, який використовується для визначення коефіцієнта індексації
нормативної
грошової
оцінки сільськогосподарських
угідь (ріллі,
багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ і перелогів), застосовується зі
значенням 120%, тобто коефіцієнт індексації за такі землі складе 1,2 [4].
Отже, увесь комплекс вищенаведених змін означає значне збільшення
розміру плати за землю. У зв‘язку з цим з метою хоча б дещо послабити
податкове навантаження на платників земельного податку та орендної плати
за землю до Верховної Ради було внесено проект Закону про мораторій на
індексацію нормативної грошової оцінки землі до 31 грудня 2018 року.
Однак станом на сьогодні даний Закон ще не було прийнято Верховною
Радою.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Сучасна конкурента боротьба диктує умови, за яких виробництво
готової продукції та отримання доходів від її реалізації є основними
проблемами функціонування підприємства на ринку. Ринкові відносини
вимагають від них швидкої окупності витрат та оперативного реагування на
зміни споживчого попиту. У звʼ язку з цим виникає потреба формування
підприємствами оптимальної виробничої програми, яка би найповніше
задовольняла попит і забезпечувала максимальний прибуток за рахунок
встановлення оптимальних цін та обсягу випуску продукції.
Питання, пов‘язані з обліком готової продукції, висвітлювали вітчизняні
й зарубіжні економісти. Найбільш ґрунтовно проблеми обліку готової
продукції 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. Сопка, а також зарубіжних вчених: П.С. Безруких, Д. Блейка, Б. Нідлза,
В.Ф. Палія, Ч.Т Хон грена. Але, на сьогодні, залишається ще багато
невирішених питань щодо обліку готової продукції.
Метою роботи виступило теоретичне дослідження методики обліку
готової продукції та окреслення основних напрямів його удосконалення.
Облік готової продукції включає такий комплекс робіт, при виконанні
яких забезпечується своєчасний і якісний облік виробництва, випуску та
реалізації готових виробів не тільки в цілому за звітній період, але і за
коротші проміжки часу (зміну, декаду тощо), контроль за цілістю і
своєчасним відвантаженням готової продукції покупцям.
Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», готова продукція відноситься до
запасів. До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та
яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами
договорів, відповідає затвердженим стандартам, пройшла технічний
контроль підприємства і здана на склад або замовнику (покупцю) згідно з
діючим порядком прийняття продукції [4].
Практична дійсність засвідчила, що облік готової продукції
здійснюється на основі первинних документів – актів, накладних, відомостей
випуску продукції; документів, що засвідчують якість.
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З використанням комп'ютерної техніки на багатьох виробничих
підприємствах прийнято вести облік реалізації готової продукції без
застосування узагальнюючих документів. Виняток становить формування
оборотно-сальдової відомості за рахунком 26 «Готова продукція». Цей
документ характеризує інформацію щодо оборотів і залишків готової
продукції. Однак, на нашу думку, цього недостатньо, тому доцільно на
підставі первинних документів складати реєстри документів з реалізації
готової продукції. Реєстри необхідно формувати за напрямками реалізації,
видами продукції, покупцями та замовниками. Щоденне заповнення цих
реєстрів дасть змогу здійснювати оперативний контроль за реалізацією
продукції, застосуванням цін та їх змінами, надходженням виручки.
Випуск готової продукції за звітний місяць відображають у двох
оцінках: за обліковими цінами (за плановою собівартістю) і за фактичною
собівартістю, яка визначається наприкінці місяця після упорядкування
звітної калькуляції, яка базується на даних аналітичного обліку.
Для вдосконалення обліку готової продукції та її реалізації також можна
розмежувати витрати на збут, які пов'язані з доведенням існуючої продукції
до споживача (тара, упаковка, вантажні роботи, транспортування,
складування, витрати на утримання складів, магазинів, торгового персоналу
тощо) та маркетингові витрати, що виникають у зв‘язку з вивченням і
стимулюванням попиту, пошуком інформації про ринки збуту і розширенням
частки ринку виробника.
Так, на думку Пушкаря М.С., щоб позбутися розбіжностей в оцінці
готової продукції, необхідно визначити відхилення між фактичною й
умовною вартістю продукції після формування калькуляції, та скласти
виправні проводки: Дт 26 «Готова продукція»; Кт 23 «Виробництво» (якщо
фактична собівартість готової продукції перевищує умовну вартість). Або
сторнувати такий запис, якщо фактична собівартість виявиться меншою від
умовної вартості [5, с.376]. Він вважає за доцільне на виробничих
підприємствах до рахунку 26 «Готова продукція» відкрити два субрахунки:
261 «Готова продукція за обліковими цінами»; 262 «Відхилення фактичної
виробничої собівартості готової продукції від облікової ціни». Тому
запропоновано надходження на склад готової продукції відображати
записом: Дт 261 «Готова продукція за обліковими цінами»; Кт 23
«Виробництво».
Одночасно потрібно відобразити суму відхилень, яка виникає між
фактичною виробничою собівартістю готової продукції та її вартістю за
обліковими цінами. Якщо фактична собівартість готової продукції виявиться
вищою, ніж її вартість за обліковими цінами, то додатково слід сформувати
запис: Дт 261 «Готова продукція за обліковими цінами»; Кт 262 «Відхилення
фактичної виробничої собівартості готовою продукції від облікової ціни».
При від'ємному значенні відхилення запис на рахунках обліку буде
зворотнім: Дт 262 «Відхилення фактичної виробничої собівартості готової
продукції від облікової ціни»; Кт 261 «Готова продукція за обліковими
цінами».
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Необхідність виокремлення зазначених субрахунків пояснюється тим,
що в аналітичному обліку можливе відображення готової продукції за
обліковими цінами, а надходження та відпуск готової продукції в
синтетичному обліку - за фактичною виробничою собівартістю; при цьому
облікові записи в системі рахунків можуть бути різними.
Отже, основним показником обсягу господарської діяльності
підприємств є реалізація готової продукції. Найбільшою проблемою
залишається рівень використання облікової інформації для оцінки якісних і
кількісних параметрів готової продукції і витрат. Ця інформація нині
недостатньо застосовується для прийняття управлінських рішень і
коригування виробничої діяльності, тому доцільно вивчати інформаційні
потреби управлінських підрозділів, формувати оперативні дані у вигляді
звітів і використовувати їх для оптимізації програми виробництва і збуту
продукції..
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
У ринкових умовах господарювання особливо важливе значення посідає
аналіз основних фінансових показників підприємства. Фінансовий аналіз на
підприємстві потрібен для об'єктивної оцінки господарського та фінансового
стану в періодах минулого, теперішнього та прогнозованої майбутньої
діяльності. Для визначення слабких виробничих місць, виявлення сильних
факторів, на які може сператися керівництво, розраховуються основні
фінансові показники. Об‘єктивна оцінка становища фірми в плані
господарства і фінансів спирається на фінансові коефіцієнти, які є проявом
співвідношення окремих показників сформованих в системі обліку.
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Дослідженню фінансових показників підприємства присвячені праці
таких вітчизняних науковців, як: І. А. Бланк, В. І. Крисюк, В. А. Шпильовий
O. O. Oрлoв, А. М. Пoддєрьoгін, Л. O. Лігoненкo, Т. В Ситник Т. М. Тігова
та ін.
Метою даного дослідження є обґрунтування окремих аспектів аналізу
основних фінансових показників діяльності виробничого підприємства.
Основною метою аналізу будь-якого аспекту фінансово-господарської
діяльності підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності та
ефективності
діяльності
підприємства,
обґрунтування
прийняття
управлінських рішень та доцільність нововведень. Результати аналізу
основних фінансових показників є підґрунтям, на основі якого формується
фінансова політика підприємства, вони є запорукою їх виживання, оскільки
банкрутство підприємств в умовах ринку є результатом фінансовогосподарської діяльності.
Основними завданнями аналізу основних фінансових показників
діяльності виробничого підприємства є такі:
- дослідження рентабельності й фінансової стійкості підприємства;
- дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства,
забезпечення підприємства власними обіговими коштами;
об‘єктивне
оцінювання
динаміки
та
стану
ліквідності,
платоспроможності, підприємства;
- оцінювання становища суб‘єкта господарювання на фінансовому ринку
й кількісне оцінювання його конкурентоспроможності;
- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку
цінних паперів;
- визначення ефективності використання фінансових ресурсів [1, с. 36].
Основною вимогою беззбиткового функціонування підприємства в
умовах ринкових відносин є господарська та інша діяльність, що забезпечує
рентабельність та прибутковість. Господарські заходи спрямовані на
відшкодування витрат отриманими доходами, отримання прибутку для
задоволення економічних і соціальних потреб і матеріальних інтересів
власника. Показників для характеристики діяльності підприємства існує
безліч, зокрема до них відносять валовий прибуток, товарообіг,
рентабельність, прибуток, витрати, податки і інші характеристики. Але
проаналізувавши літературні джерела авторів, які досліджували дане питання
можна виділити 4 основні групи фінансових показників діяльності
підприємства, які знайшли найширше застосування :
1.Фінансова стійкість - це показники, які характеризують ступінь
співвідношення власних коштів організації та позикових капіталів, зокрема,
діяльність підприємства залежить певною мірою від залучення зовнішніх
позикових коштів.
2.Ліквідність вказує на основні фінансові показники компанії і
характеризує достатність оборотних активів для погашення власних боргів
короткострокового характеру. Розраховується як відношення вартості
оборотних поточних активів до вартості поточних пасивних зобов'язань.
Показник ліквідності вказує на можливість перетворення активів і цінностей
фірми в готівковий капітал і показує ступінь мобільності такого
перетворення.
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Основні фінансові показники діяльності підприємства, до яких належать
ліквідність, показують стан платоспроможності. Наявність у складі
підприємства достатньої кількості ліквідних активів або чистого оборотного
капіталу сприяє залученню кредиторів та інвесторів для вкладення грошей у
розвиток підприємства.
3.Рентабельність визначає ефективність застосування коштів власників
фірми і в цілому показує, наскільки прибуткова робота підприємства. Для
розрахунку рентабельності реалізації сума чистого прибутку ділиться на
суму середнього прибутку від реалізації чистих активів фірми за вибраний
період. Даний показник показує, скільки чистого прибутку принесла кожна
одиниця проданого товару. Розрахунок рентабельності активів передбачає
відношення отриманого прибутку до сплати податків і належних відсотків до
активів підприємства. В результаті з'являється інформація про те, яку суму
прибутку принесла кожна грошова одиниця, вкладена для роботи в активи
фірми.
Рентабельність виробництва - розраховується як відношення
прибутку від реалізації до вартості основних фондів і матеріальних
оборотних коштів.
4.Ділова активність - характеризує, скільки фінансів виходить від
реалізації кожної грошової одиниці певного виду активів і показує швидкість
оборотності фінансових і матеріальних ресурсів організації. Для розрахунку
береться відношення чистого доходу від реалізації за вибраний період до
середньої вартості витрат у матеріальному вираженні, грошей і цінних
паперів короткострокового характеру.
Отже, аналіз основних фінансових показників дозволяє забезпечити
комплексний підхід до оцінювання фінансово-господарської діяльності
підприємства, характеристики його фінансового стану та розробки
управлінських рішень в системі менеджменту підприємства.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА
В наш час не має жодної організації чи підприємства, яке б не ставило на
меті отримати дохід та досягнути максимального прибутку. Всі
підприємства, які існують в наш час виробляють продукцію, надають
послуги та роботи, створюють товари, які потім реалізовуються на ринку
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збуту, після чого отримують дохід. Тому дана тема є актуальною, через те що
саме на це спрямована діяльність кожної установи.
Дослідженню проблем визначення фінансових результатів та
відображення їх у обліку приділили увагу у своїх працях провідні вітчизняні
та зарубіжні вчені-економісти: В. В. Сопко, В. Г. Лінник, М. В. Кужельний,
В. Я. Савченко, В. П. Завгородній, Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Чижевська,
Н. В. Герасимчук, Л. В. Нападовська, С. Ф. Голов, В. Ф. Палій.
Головною проблемою обліку доходів підприємства в Україні є повнота
та своєчасність їх відображення у системі обліку. Так, за даними численних
публікацій та експертних опитувань, питома вага доходів, не відображених в
обліку, становить від 30 до 70 % за оцінкою різних фахівців. Ця проблема
досить багатопланова, складна й стосується всього нашого суспільного ладу,
особливо системи влади, системи оподаткування й тіньового сегмента
української економіки [4, с. 54].
Також однією з головних проблем є відсутність єдиної інформаційної
бази норм і нормативів підприємства для контролю за доходами підприємств.
Тому, що порівняно з закордонною продукцією вітчизняна продукція
характеризується дуже високою матеріаломісткістю [1].
Ще однією важливою проблемою обліку доходів підприємства є
проблема рівня відповідальності обліково-контрольної системи підприємства
щодо його доходів чинному законодавству з обліку та контролю й меті та
завданням самого підприємства. Йдеться про те, що цю проблему
підприємство вирішує тією мірою, до якої її потенційно може й хоче
вирішити головний бухгалтер підприємства, адже головний бухгалтер – саме
та посадова особа, від якої, в основному, залежать ефективність і якість
обліково-контрольної системи підприємства. [2].
У бухгалтерському обліку для обліку доходів Планом рахунків
передбачено 7 клас рахунків — «Доходи і результати діяльності». Цей клас
рахунків можна вважати тимчасовим, оскільки він закривається в кінці
кожного звітного періоду. Ці рахунки відображають стан доходів за певний
звітний період. Тимчасові рахунки починають новий звітний період із
нульового сальдо, на яких накопичується інформація про доходи за даний
період, що дає змогу використовувати накопичену інформацію при складанні
проміжної звітності (квартальної, за півроку, за дев‘ять місяців).У кінці
періоду рахунки доходів (як, до речі і рахунки витрат) закриваються через
списання їх сальдо на рахунок 79 «Фінансові результати». Інструкція до
нового Плану рахунків дозволяє закривати рахунки доходів та витрат
щомісяця або по закінчені звітного року. [3].
Виходячи з вище перелічених проблем можна запропонувати такі шляхи
вдосконалення обліку доходів:
– визначити концептуальні напрямки комп‘ютеризації (розробки
програмного забезпечення) обліку доходів підприємства, що б
унеможливлювало приховування доходів;
– створення єдиної загальнодержавної бази норм і нормативів для обліку
за доходами підприємств;
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– удосконалити законодавство у сфері контролю. Першочергове
завдання для розбудови ефективної системи обліку в Україні повинно бути
здійснення заходів щодо гармонізації нормативно – правового забезпечення
із міжнародними і європейськими стандартами.
Отже, сучасний стан обліку доходів на підприємствах України потребує
використання нових шляхів та методів у вирішенні широкого кола проблем.
Приділення уваги проблемам обліку доходів, як джерела формування
результатів діяльності суб‘єктів господарювання, дозволить вчасно виявляти
перспективні шляхи розвитку підприємств.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВ
Важливим елементом організації обліку є облікова політика суб'єктів
господарської діяльності, оскільки вона є тим інструментом управління
підприємством, завдяки якому існує можливість поєднання державного
регулювання та ініціативи підприємства в питаннях організації та ведення
бухгалтерського обліку. Формування облікової політики - це доволі складний
процес, що вимагатиме від керівника підприємства та головного бухгалтера
професійних знань, здатності прогнозувати діяльність підприємства та
своєчасно приймати управлінські рішення.
Значний вклад у розвиток теорії бухгалтерського обліку та методології
облікової політики зробили вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема:
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, М.Ф. Ван Бреда, З.В. Гуцайлюк, С.Ф. Голов,
В.П. Завгородній, Л.М. Кіндрацька, А. М. Кузьмінський, М.В. Кужельний,
Є.В. Мних, О.А. Петрик, М.С. Пушкар, Я.В. Соколов, В.В. Сопко,
Е.С. Хендріксен.
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Але в обліковій практиці спостерігається низка проблем щодо
формування облікової політики на нормативно-методологічному рівні.
Працівники облікових служб підходять до цього питання формально та не
усвідомлюють роль облікової політики, що обумовлює необхідність
подальших досліджень, спрямованих на вивчення стану формування
облікової політики та визначення напрямів його удосконалення.
Мета дослідження полягає у визначенні методологічних підходів щодо
формування облікової політики підприємств, з'ясуванні проблем в цій сфері
та визначення напрямків їх розв'язання.
Облікова політика підприємства формується на основі сукупності
основоположних принципів і правил, вибір для використання яких вимагає
системного підходу з метою максимальної оптимізації. Тому при виборі
облікової політики потрібно мати на увазі, що на неї впливає низка факторів,
серед яких є такі:
- правовий та організаційно-економічний статус (форма власності; галузь
- та вид діяльності;
організаційно-правова форма; розміри
підприємства);
- організаційна структура підприємства; діюча система оподаткування
- (податкове законодавство впливає на принципи, методи, прийоми
ведення обліку на підприємстві);
- стратегія фінансово-господарського розвитку (питання фінансово
- господарського розвитку - внутрішній чинник, який впливає на
облікову політику, оскільки включає потенціал виробництва та подальшого
розвитку підприємства, тактичні та стратегічні підходи для розвитку
підприємства, інвестиційні засоби та основні засади, які повинні бути
враховані при формуванні облікової політики);
- розміри діяльності підприємства;
- кадрове та матеріально-технічне забезпечення (від чисельності,
структури
- апарату управління, кваліфікаційного рівня працівників залежить
ефективність роботи підприємства; від рівня автоматизації залежить вибір
форми ведення бухгалтерського обліку, що сприяє обліковому процесу з
найменшими витратами);
- ступінь розвитку інформаційної системи в організації, у тому числі
- управлінського обліку;
- рівень менеджменту, ефективність системи мотивації персоналу [4].
Отже, формування облікової політики є відповідальним завданням
суб'єктів господарювання і полягає, насамперед, у застосуванні нормативно
передбачених принципів ведення бухгалтерського обліку, складання і
подання бухгалтерської фінансової звітності, у виборі методів і процедур
обробки облікової інформації. За формою облікова політика підприємства
має вигляд наказу керівника (власника), на підставі якого головний бухгалтер
складає проект наказу і зі всіма додатками та розрахунками передає на
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затвердження власнику (керівнику) підприємства. Наказ набирає юридичної
сили з дня його підписання власником (керівником) підприємства і є
обов'язковим для виконання всіма службами і працівниками підприємства.
У наказі про облікову політику доцільно передбачити два розділи:
організаційно-технічний та методичний. Організаційно-технічний розділ
визначає:
організацію
ведення
бухгалтерського
обліку;
форму
бухгалтерського обліку; технологію обробки облікової інформації; порядок
проведення інвентаризацій; організацію системи внутрішнього контролю;
порядок документообігу; робочий план рахунків бухгалтерського обліку.
Методичний розділ облікової політики визначає: методи оцінки активів і
зобов'язань організації; методи визнання доходів і витрат організації; методи
калькулювання собівартості.
Узагальнюючи вищенаведене, можна відмітити, що на підприємстві
формувати облікову політику необхідно поетапно, враховуючи на кожному
етапі такі питання: визначення завдань використання об'єктів
бухгалтерського обліку, щодо яких буде розроблено облікову політику;
ретельне дослідження та оцінка факторів, які впливатимуть на здійснення
вибору принципів, методів ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності; узгодження даних принципів і методів з умовами
діяльності підприємства та запитами користувачів звітної інформації.
Отже, питання формування облікової політики підприємств
залишаються актуальними. Для їх вирішення вкрай важливим є розробка та
прийняття нормативного документу, який став би підґрунтям для розробки
облікової політики на підприємстві.
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При нормальному функціонуванні діяльності, підприємництво має
постійні витрати. Адже без них, неможливе його існування. Тому аналіз
витрат є необхідною ланкою для дослідження.
Дане питання є досить актуальним, адже від правильності обліку та
нарахування витрат, залежить подальша діяльність підприємства.
Метою дослідження є виявлення проблем в обліку витрат за їх
елементами, та шляхи їх вирішення.
Так як дане питання є досить всеосяжним, його досліджували низка
теоретиків та практиків, такі як: Г.М. Богославець, М.А. Вахрушина,
М.О. Данилюк, Н.С. Довгаль, К. Друрі, З.Б. Живко, О.В. Карпенко,
Ю.Б. Кравчук, В.Р. Лещій, Л.Ю.Мельниченко, Л.О. Меренкова,
Н.Є. Селюченко, А.М. Турило тощо [1,2].
Основною проблемою при обліку витрат підприємства, є їх чітка
класифікація. Так як витрати займають більшу частину доходів підприємства,
вони мають бути чітко структурезовані по елементах.
Елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат [3].
Витрати підприємства здійснюються безпосередньо по різних об‘єктах,
залежно від сфери діяльності.
Об‘єкт витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності
підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом
(виконанням) витрат [3]. Незалежно від того, яка це продукція, підприємство
повинно здійснювати певні витрати, пов‘язані із його використанням. Їх
необхідність проявляється в тому, що такі витрати пов‘язані як із сферою
виробництва, так із сферою обігу. Таким чином, ці витрати забезпечують
безперервний процес кругообігу виробництва.
Не менш важливою проблемою обліку витрат за елементами є їх
групування за ознакою однорідності, залежно від того, на що ці витрати були
понесені, їх повноти, та своєчасність відображення в обліку.
Витрати обов‘язково відображаються в бухгалтерському обліку з
одночасним зменшенням активів, або збільшенням зобов‘язань.
Для того, щоб детально дослідити облік витрат за елементами, необхідно
визначити його структурні елементи.
Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними
елементами [3]:
матеріальні затрати;
витрати на оплату праці;
відрахування на соціальні заходи;
амортизація;
інші операційні витрати.
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На перший погляд матеріальні витрати є досить простими, та при їх
обліку не виникає жодних проблем. Але в процесі формування нових
стандартів бухгалтерського обліку, виникла суперечність при формуванні
матеріальних витрат. У першу чергу це стосується синтетичного обліку.
Облік витрат на оплату праці ведеться у всіх підприємствах незалежно
від форм власності, так як без людського ресурсу, функціонування
підприємства практично неможливо. І така винагорода за виконану роботу
повинна детально обліковуватись в бухгалтерському обліку. Проблема
виникає в тому, що останнім часом, на законодавчому рівні, відбуваються
багато змін, за якими детально потрібно слідкувати. Головним чинником є
зміна мінімальної заробітної плати. Її підвищення, спричинило бухгалтерам
багато проблем стосовно того, щоб виплати за окладами та тарифами, які не
досягають мінімальної суми виплат, якимось чином «дотягнути» до цього
рівня. З однієї сторони, підприємство не має права виплачувати нижчу
заробітну платню, за мінімальний розмір, а з іншої, бухгалтерам необхідно
правильно та достовірно відобразити в обліку ті кошти, які були добавлені до
суми окладу працівника.
Тісно з цим пов‘язані відрахування на соціальні заходи. Адже із тієї
заробітної плати, яку отримує працівник, вираховуються певні податки, які
потрібно сплачувати. Тому слід ретельно дотримуватись всіх нормативів при
правильності їх відрахування.
Нарахування амортизації є також дискусійним питанням, яку потрібно
аналізувати.
Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується,
необоротних активів протягом строку їх корисного використання
(експлуатації) [4].
Існують неоднозначні питання порядку нарахування амортизації, що
визначені в П(С)БО 7 «Основні засоби». У пункті 29 вказано, що амортизація
розпочинається з місяця, наступного за місяцем, у якому об‘єкт основних
засобів став придатним для корисного використання. Однак, у цьому
твердженні було б доцільніше визначити необхідність її нарахування після
місяця, в якому об‘єкт основних засобів було введено в експлуатацію, що
документально підтверджується Актом приймання-передачі (внутрішнього
переміщення) основних засобів. Тобто виникає неоднозначність трактування
початку нарахування амортизації, якщо об‘єкт основних засобів не потребує
монтажу [3].
Також в П(С)БО 7 не вказується про можливість нарахування
амортизації окремих частин об‘єктів основних засобів, якщо вони мають
різний термін експлуатації. Доцільно було б зробити реальною таку
можливість, особливо якщо термін використання окремих суттєвих частин
об‘єкта відрізняється від терміну експлуатації основного засобу.
Стосовно інших операційних витрат, варто сказати, що проблема їх
обліку полягає у тому, які конкретно витрати варто включати в цей рахунок.
Отже провівши дослідження витрат за елементами, можна сказати що їх
облік є досить проблематичним. Основною проблемою при їх обліку постає
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недосконала нормативна база, яка лише поверхнево надає інформацію про
такі об‘єкти. Тому потрібно звертати увагу на законодавчу базу, яка має
надавати повну, неупереджену інформацію про облік таких витрат, що і не
буде утворювати різні проблеми для підприємства.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ
Портфельний аналіз дає можливість підприємству збільшити виручку і
прибуток, поліпшити ліквідність підприємства шляхом виключення
безперспективних бізнес одиниць та розвитку решти, що на сьогоднішній
день є дуже важливим для кожного підприємства. За допомогою
портфельного аналізу підприємство оцінює свою господарську діяльність із
метою вкладення засобів у найприбутковіші і перспективні напрямки, і
припинення чи скорочення інвестицій у неефективні проекти.
Історично склалося враження, що активний розвиток стратегічного
планування на рівні компаній почався в 1950-х рр. і згодом став
використовуватися на рівнях економіки галузей і регіонів [1]. Деякі автори
називають цей проміжок часу періодом передбачення змін, коли в
розрахунок бралися фактори мінливості діяльності фірм і ринків. Матричний
аналіз також бере початок з цього часу. Матрицю портфеля можна
представити як двовимірний графік, що дозволяє визначити стратегічні
позиції кожного виду діяльності диверсифікованої компанії [2].
Одним з найпопулярніших матричних методів стратегічного планування
є матриця Бостонської консультативної групи (БКГ). Популярність матриці
БКГ багато в чому обумовлена своєю простотою і відносною доступністю
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аналізованих даних. Брюс Д. Хендерсон, автор методу, відзначав, що, якщо
компанія хоче бути успішною, вона повинна мати портфель продуктів з
різними темпами росту і частками ринку [3]. Детальний аналіз стратегічного
розвитку з використанням перевірених методик, в тому числі і портфельного
аналізу, може бути певною гарантією того, що організація зможе генерувати і
підтримувати подальше зростання. Проте матрицю БКГ досить складно
застосувати для аналізу зовнішньоекономічної діяльності [4].
Недоліком матриці в умовах української економіки деякі автори
називають відсутність належного обсягу даних для показника «частки ринку»
через наявність великого тіньового сектора, що може ускладнювати
отримання подібної інформації з доступних офіційних джерел [5]. Як
результат - необхідне складне і дороге власне дослідження.
Також серед недоліків матриці виділяють використання тільки двох
критеріїв ефективності ринку і відсутність соціально-економічних
показників. Багато авторів припускали, що еволюція продуктового зростання,
відображена в тому числі в матриці БКГ, - це результат застосування
стратегії компанією, проте деякі автори не вважають цей факт панацеєю,
визначаючи можливість впливу еволюції продуктового зростання на
стратегію компанії [6].
Для того щоб матрицю можна було легко використовувати при аналізі
зовнішньоекономічної діяльності її потрібно модифікувати. Залежно від роду
взаємодії підприємства із зовнішнім ринком пропонується розглядати два
типи модифікованої матриці:
1. Для операцій експорту або виходу з продуктом на зовнішній ринок з
метою його подальшої реалізації;
2. Для операцій імпорту чи експорту ресурсів (продукції) з метою
подальшої реалізації на локальному ринку.
Частка ринку, яка в стандартній матриці БКГ винесена в окрему
вісь(рис.1), у пропонованій авторами матриці позначена діаметром
окружності на графіку. Показники зростання ринку і зміни валютного курсу
розподілені відповідно по вертикальній і горизонтальній осях матриці.
Одиницями виміру обох показників є відсотки. Зростання ринку може бути
як позитивним, так і негативним. Шкала матриці в даному випадку будується
на підставі максимального і мінімального показника зростання ринку
аналізованих продуктів компанії за взятий період. Зміна валютного курсу
може також бути як позитивним, так і негативним, при цьому за максимальне
і мінімальне значення на осі прийнято вважати максимальне модульне
значення зміни курсу за взятий період.
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Рис. 1. Матриця БКГ
На першому етапі відбувається визначення основних показників:
зростання ринку (визначається шляхом порівняння показників обсягу ринку
на поточний момент з минулим звітним періодом), зміни курсу валюти в
порівнянні з попереднім періодом.
Після визначення зони продукту на матриці компанія повинна
приступити до другого етапу - порівнянню показників прибутку компанії по
кожному продукту на кожному ринку і рентабельності по виручці на
одиницю продукту. Порівняння показників відбувається за критеріями
максимального і мінімального значень по відношенню до інших продуктів і
ринків.
Третій етап - прийняття стратегії для подальших дій. На процес
прийняття стратегії можуть впливати не тільки положення аналізованих
продуктів, але і інші продукти, присутні в лінійці компанії. Наприклад, при
розгляді матриці імпорту для продуктів, зростання ринку яких досить високе,
але при цьому на ринку є негативні коливання валюти, можливе застосування
інвестицій, утворених за рахунок продуктів, зростання на ринку яких не так
інтенсивніше, але курс валюти має позитивні для компанії зміни. В
результаті в основі переможної для компанії стратегії має лежати стійка
конкурентна перевага, яку компанія може використовувати в подальшому
розвитку [7].
Отже, портфельний аналіз (матричний аналіз) дозволить компанії
прийняти правильну стратегію розвитку, але для того щоб компанії могли
застосовувати його їм потрібно його модифікувати, так як без цього
використати його для аналізу зовнішньоекономічної діяльності стає
неможливим.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Облік фінансових результатів є необхідним тому, що на сьогоднішній
день задіяна велика кількість взаємопов‘язаних матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів у здійсненні виробничо-фінансової діяльності
господарюючих суб‘єктів. Тому будь-яке підприємство має на меті пошук
шляхів збільшення та отримання позитивного фінансового результату,
Проблеми обліку фінансових результатів, а також доходів і витрат, що є
складовими формування результатів діяльності й відображення їх у
фінансовій звітності підприємств, досліджені у працях відомих вітчизняних
науковців, зокрема М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, В. В. Сопко, Л. М.
Кіндрацької, Є. В. Мниха, М. Г. Чумаченка, В. О. Шевчук. Також цьому
питаню приділяли інші зарубіжні вчені, такі як: В. Р. Захарьїн, В. Е. Керімов,
Є. П. Козлова, Н. П. Кондраков, Н. В. Пошерстник, О. П. Рудановський. В.
Але на сьогодні й досі залишається чи мало не вирішених проблем.
Фінансові результати як облікова категорія визначаються різницею між
доходами і витратами або приростом (зменшенням) власного капіталу
підприємства, створеним в процесі підприємницької діяльності за звітний
період за виключенням зміни капіталу за рахунок внесків або вилучення
власниками. Це визначення найкраще підходить для розкриття найбільш
повної сутності фінансових результатів і підтверджується при формуванні
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фінансової звітності, яка передбачає відображення фінансових результатів, а
саме: Баланс (Звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід) [1]. Згідно з Планом рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і
організацій фінансові результати формуються в розрізі видів діяльності.
Кожен вид діяльності характеризується доходами і витратами, що необхідні
для отримання цих доходів (згідно принципу нарахування та відповідності
доходів і витрат). Слід зазначити, що вищезазначений принцип разом з
високим ступенем деталізації доходів і витрат створює систему, яка є досить
зручною для складання звітності та максимально наочною для прийняття
рішень.
Для того щоб облік доходів, витрат і фінансових результатів привести до
єдиної системи групування, потрібно уточнити класифікацію з врахуванням
визначень передбачених національними стандартами щодо видів діяльності.
Згідно з визначенням інвестиційної діяльності доходи і втрати від участі в
капіталі, які на сьогоднішній день відносяться до результатів фінансової
діяльності, доцільно віднести до результатів інвестиційної діяльності
Аналізуючи структуру «Фінансових доходів» можна зробити висновок,
що «Дивіденди», такий підхід доцільно використати у вітчизняній практиці,
що має ряд переваг: податки з продажу не є доходом (згідно МСБО 18
«Дохід» та П(с)БО 15 «Дохід»), тому неправомірно їх відображати у складі
доходів відображення в бухгалтерському обліку на рахунку «Дохід від
реалізації» чистого доходу (виручки) від реалізації підвищує наочність
інформації і позбавляє необхідності додаткових вирахувань скорочує
алгоритм обчислення прибутку від операційної діяльності для складання
Звіту про фінансові результати [2, 3].
Більш обґрунтованим є підходом, коли структура Звіту про фінансові
результати відповідає розподілу діяльності на рух коштів у результаті
операційної діяльності, рух коштів у результаті фінансової та інвестиційної
діяльності, який використовується у Звіті про рух грошових коштів (за
прямим методом) [1]. Така узгодженість дозволить досягти комплексного
підходу при складанні фінансової звітності та покращить їх взаємозв‘язок.
Запровадження єдиних класифікаційних ознак і більшої конкретики
обліку доходів, витрат, що потребує зміни у формі звіту про фінансові
результати і методичних засадах формування інформації за показниками
Звіту в системі рахунків бухгалтерського обліку підтверджують проведені
аналізи з удосконалення обліку і відображення у звітності інформації про
результати діяльності. З економічної точки зору такий підхід виправданий,
оскільки за джерелами та напрямками їх утворення співставлення показників
доходів та витрат дає можливість виявити найбільш прибуткові господарські
операції.
На рівні підприємства в умовах ринкової економіки прибуток виступає
як безпосередня мета виробництва, що зумовлено притаманною капіталу
тенденцією до самозростання.
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Прибуток який відіграє вирішальну роль у фінансовому забезпеченні
підприємницької діяльності називають об‘єктивною економічною категорією
товарно-грошових відносин, важливим фінансовим синтетичним показником
діяльності підприємства, а також джерелом фінансових ресурсів
підприємства. До складового елементу ринкових відносин, що займає
особливе місце в створенні ринку засобів виробництва, предметів народного
споживання, цінних паперів також зараховують прибуток.
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ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Сучасна економічна ситуація в Україні вимагає від вітчизняних
підприємств постійно покращувати свою конкурентну позицію на світовому
ринку. Це ставить перед ними питання щодо пошуку для цього коштів.
Достатній обсяг власного капіталу підприємства, постійне його зростання та
ефективне використання впливає на можливість самофінансування або
отримання позикових і залучених коштів.
Питання про джерела формування господарських засобів та способи
узагальнення цієї інформації має важливе теоретичне та практичне значення.
Від раціонального рішення цього питання залежить багато в чому
раціональне і ефективне використання господарських засобів, посилення ролі
кожного джерела в процесі розширеного відтворення, встановлення
оптимального співвідношення між власними й позиковими джерелами, а
також подальше зміцнення грошового обігу.
В економічній літературі багато уваги приділено узагальненню
інформації про внутрішні і зовнішні джерела формування активів, висвітлені
у працях провідних українських вчених-економістів, таких як: Бланк І.А.,
Бунич П.Г., Поддєрьогін А.М, Герасимова Л.М., Будняк Л.М., Демчук Л.А.,
Дем‘яненко М.Я., Коваленко М.М., Навроцький Я.Ф., Панич С.П. та ін.
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Проте, слід зазначити, що вище перелічені вчені недостатньо уваги
приділяли джерелам формування активів та узагальненню інформації про
них, що актуалізує тему дослідження.
Перш за все потрібно зазначити, що господарські засоби (активи) – це
ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій,
використання яких, як очікується, приведе до збільшення економічних вигід
у майбутньому. Згідно з національною обліковою теорією головним
критерієм відображення певних цінностей в активі балансу є право власності
на них без будь-якого посилання на можливість одержувати економічні
вигоди від використання активу в майбутньому.
Господарські засоби (активи) підприємства формуються за рахунок
власних і залучених джерел. У бухгалтерському балансі всі господарські
засоби підприємства та джерела їх формування об'єднані в економічно
однорідні групи, які називають статтями балансу. Статті балансу мають
загальну назву, окремий код, їх записують окремими сумами. Статті
бухгалтерського балансу поділяють на активні (ті, що розміщені в активі
балансу) і пасивні (ті, що розміщені у пасиві балансу).
Статті активу завжди характеризують господарські засоби: основні
засоби, запаси, кошти, дебітори та ін. Статті пасиву завжди характеризують
джерела власних і залучених коштів: статутний капітал, прибуток, кредити
банку, розрахунки з постачальниками тощо [1, c. 193].
До власних джерел господарських засобів відносять власний капітал та
забезпечення. До власного капіталу належать: статутний і пайовий капітал
(кошти, які внесли засновники на час реєстрації підприємства), додатковий та
резервний капітал, прибуток, одержаний за результатами діяльності. Власний
капітал підприємства визначається величиною чистих активів, що
обчислюється як різниця між вартістю активів і залучених коштів.
Для обліку джерел власних засобів підприємства використовують:
І розділ пасиву балансу, який називається «Власний капітал». Цей
розділ відображає власний капітал підприємства, який є частиною активу
підприємства, яка залишається після вирахування його зобов’язання. Власний
капітал є важливим джерелом активів підприємства.
стаття III розділу пасиву балансу − «Доходи майбутніх періодів», яка
показує доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних
періодів, що належать до наступних звітних періодів. До доходів майбутніх
періодів належать, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в
оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі),
передплату на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручку за
вантажні перевезення, виручку від продажу квитків транспортних і
театрально-видовищних підприємств, абонентну плату за користування
засобами зв'язку тощо.
Зобов‘язання — це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок
минулих подій, погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до
зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
Для обліку джерел залучених (позикових) коштів використовують:
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II розділ
пасиву
балансу
«Довгострокові
зобов’язання
і
забезпечення», в якому подається інформація про залучені кошти банків,
шляхом випуску підприємством облігацій на довгостроковій основі з
нарахуванням відсотків. Це зобов‘язання, які будуть погашені в строк більше
одного року.
III розділ пасиву балансу «Поточні зобов’язання і забезпечення»
відображає зобов‘язання, які будуть погашені протягом 12 місяців,
починаючи з дати балансу. Це зобов‘язання за одержаними кредитами банку,
виданими підприємством векселями, кредиторською заборгованістю за
товари, роботи і послуги, поточні зобов‘язання за розрахунками з бюджетом,
зі страхування, оплати праці тощо [2, c. 41].
Якщо підприємство використовує журнально-ордерну форму ведення
бухгалтерського обліку операції з обліку власного капіталу, забезпечень,
цільового фінансування і цільових надходжень, а також страхових резервів
відображаються в Журналі 7. У Журналі 7 відображаються операції про
зміни у складі власного капіталу підприємства, про нарахування, одержання і
витрачання забезпечень, майбутніх витрат і платежів і коштів цільового
призначення (за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49).
Відомості 7.1, 7.2, 7.3 забезпечують накопичення аналітичних даних щодо
додаткового капіталу, використання прибутку, забезпечень майбутніх витрат
і платежів за період з початку поточного року.
Також не варто забувати і про «Звіт про власний капітал», форма 4, у
якому також відображаються зміни у капіталі підприємства протягом
звітного періоду. У Звіті про власний капітал відображаються залишок і
зміни за кожним видом власного капіталу та разом по власному капіталу
підприємства. Для кожного виду власного капіталу виділена окрема графа
звіту [3, c. 401].
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що власні та
залучені джерела утворення господарських засобів узагальнюються на
рахунках балансу підприємства, регістрах бухгалтерського обліку та у Звіті
про власний капітал підприємства. Ця інформація є досить важливою для
керівників підприємств, оскільки дає повну картину про чи достатньо у
підприємства коштів для придбання, оновлення чи модернізації
господарських засобів.
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РІЗНОМАНІТНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКИХ БАЛАНСІВ ТА ЇХ
ЗНАЧЕННЯ
Багатовимірність поняття «бухгалтерський баланс», що зустрічається у
науковій літературі та різноманітність бухгалтерських балансів, що
використовуються у практичній діяльності зумовлюють необхідність його
чіткої та єдиної класифікації. Попри те, що класифікація є умовною і
суб'єктивною відповідно до суб'єкта, який її здійснює, її метою є спрощення
сприйняття конкретних об‘єктів та можливість оперувати більш вузькими і
конкретними поняттями. Проблемами класифікації бухгалтерського балансу
на різних етапах його еволюції займалися такі вчені, як М. Арінушкін, І.П.
Бабенко, М.О. Блатов, А.Я. Локшин, Я.В. Соколов.
Дослідження наукових праць вчених, присвячених класифікації
бухгалтерського балансу дали можливість узагальнити класифікаційні
ознаки, характерні для бухгалтерського балансу на сучасному етапі його
розвитку.
Залежно від стадії життєвого циклу підприємства виділяють вступний,
поточний, реорганізаційний та ліквідаційний баланс. Вступний, або як його
ще називають, початковий баланс складається при відкритті рахунків у
Головній книзі і, є початковим етапом облікового циклу 1 . У вступному
балансі вартість активів підприємства, дорівнює вартості, вкладеного у нього
власниками капіталу, зобов‘язання у вступному балансі рівні нулю.
Поточний баланс складається через рівні, чітко визначені законодавством,
проміжки часу. Відповідно до ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні», підприємства зобов‘язані подавати
бухгалтерський баланс у складі квартальної та річної фінансової звітності,
тому поточний баланс може бути квартальним та річним. Реорганізаційний
баланс складається у випадку реорганізації підприємства, що може
здійснюватися у наступних формах: злиття, приєднання, поділ, виділення 2 .
У разі злиття суб'єктів господарювання усі майнові права та обов'язки
кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворений
внаслідок злиття. У разі приєднання одного або кількох суб'єктів
господарювання до іншого суб'єкта господарювання до останнього
переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних суб'єктів
господарювання. У разі поділу суб'єкта господарювання усі його майнові
права і обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних
частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок
цього поділу.
У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів господарювання до
кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних
частках майнові права та обов'язки реорганізованого суб'єкта. Ліквідаційний
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баланс складається у процесі ліквідації підприємства. Відповідно до п. 5 ст.
60 Господарського Кодексу України, ліквідаційний баланс складається
ліквідаційною комісією, яка оцінює наявне майно суб'єкта господарювання,
що ліквідується 3 . У межах наявних активів, ліквідаційна комісія
розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його
власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію [4]. Враховуючи,
що ліквідаційний процес може тривати до 12 місяців, і передбачає значні
зміни у структурі майна підприємства, протягом цього терміну не можливо
обмежитися складанням лише одного виду ліквідаційного балансу.
Залежно від включення у валюту балансу підсумків за регулюючими
статтями виділяють баланси-брутто та баланси-нетто. Сьогодні,
розповсюдженою є думка про те, що у балансі-брутто відображається
інформація про регулюючі статті до окремих видів активів та власного
капіталу. Так, у балансі-брутто наводиться інформація про первісну вартість
та суми накопиченої амортизації нематеріальних активів, основних засобів,
довгострокових біологічних активів; поточної дебіторської заборгованості,
суми резерву сумнівних боргів, на основі яких проводяться розрахунки і
визначається залишкова вартість за окремими видами активів. Також
вказується вартість зареєстрованого статутного капіталу та регулюючі до
нього статті, зокрема, неоплачений і вилучений капітал. На противагу
балансу-брутто, у балансі-нетто нематеріальні активи, довгострокові
біологічні активи, основні засоби відображаються лише за залишковою
вартістю, поточна дебіторська заборгованість – за чистою реалізаційною
вартістю, вартість реально вкладеного капіталу, інша інформація за
наведеними показниками не надається. Використання балансу-нетто
запропоновано Міжнародними стандартами фінансової звітності 5 .
Отже, розглянувши деякі класифікаційні ознаки бухгалтерського
балансу підприємства, можна зробити висновок, що кожен з цих балансів посвоєму відображає інформацію по підприємству і використовується в
залежності від характеру інформації яку необхідно представити.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ
ПІДПРИЄМСТВА
Проблема формування витрат на оплату праці є досить актуальною на
підприємствах, оскільки вони є складовою собівартості продукції. При цьому
облік витрат на оплату праці є один із складних ділянок роботи, що
потребують точних та оперативних даних, у яких відбивається зміна
чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників,
виробничих витрат, тощо. У цьому зв‗язку актуальним стає оптимізації
облікового забезпечення системи стратегічного управління в процесі
прийняття ефективних рішень [1, с. 256].
Дана проблема розглядалась у роботах таких науковців, як: Зубілевич
С.Я., Голов С.Ф., Секіріна Н.В., Робертсон Дж.К., Андросова О.Ф., Білуха
М.Т., Гапоненко Н.Л., які зробили певний внесок у дослідження
вищезазначеної теми. Однак існує потреба в подальшому аналізі та розвитку
питання вдосконалення обліку з оплати праці.
Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів обліку
витрат на оплату праці в інформаційній системі підприємства.
Основою ефективної діяльності будь-якого підприємства виступає
стабільний та чітко налагоджений бухгалтерський облік, оскільки він
служить першоосновою ефективності господарської діяльності, підтверджує
фінансову стабільність фірми та взаємодіє з органами державного керування,
виступає системою контролю наявності та руху коштів, виконує
управлінські, контрольну та інформаційні функції. Отже доцільно значну
увагу приділити питанню, пов'язаному із заробітною платою, тому що вона є
дуже важливою як для працівників, так і для роботодавців і держави. Так, в
Законі України «Про оплату праці» зазначається, що заробітна плата – це
винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим
договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за
виконану ним роботу [2]. Аналіз законодачих актів дозволив нам виокремити
основні завдання обліку заробітної плати:
1) правильне визначення витрат робочого часу і облік праці;
2) нарахування заробітної плати кожному працівникові відповідно до
кількості та якості затраченої ними праці;
3) виявлення фактичного обсягу фонду заробітної плати всьому
колективу підприємства і здійснення контролю його як за складовими
частинами (відділами, цехами тощо), так і в цілому по підприємству.
4) облік кожної суми нарахованої заробітної плати працівником
підприємства як складової частини витрат підприємства за господарськими
процесами відповідно до місця і об‘єкту застосування праці;
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5) контроль правильності використання заробітної плати в кожному
підрозділі підприємства і встановлення відповідності за зниження
продуктивності праці; відображення всіх витрат по заробітній платі на
рахунках бухгалтерського обліку [3].
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної
роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та
господарської діяльності підприємства.
Важливою складовою обліку витрат на оплату праці є її документальне
оформлення. Так, у табл.1 наведено перелік типових первинних документів,
які використовуються для обліку витрат на оплату праці на підприємствах.
Таблиця 1
Типові первинні документи, які використовуються на підприємствах
для обліку витрат на оплату праці [2]
№
з/п

Назва первинного
документу

1

Табель обліку
робочого часу

2

Розрахунковоплатіжна
відомість

3

Відомість на
виплату коштів

Сфера застосування
Є підставою для нарахування заробітної плати, їх ведуть
керівники виробничих підрозділів і в кінці місяця здають у
бухгалтерію. Бухгалтер використовує табель для формування
розрахунково-платіжної відомості та звітності про
використання робочого часу
Розрахунково-платіжну відомість на заробітну плату складають
по кожному працюючому. У лівій частині даної відомості
записують суми всіх видів нарахованої заробітної плати за її
видами, а в правій – утримання за їх видами і суми до видачі
Використовується для виплати працівникам належної до
отримання заробітної плати. Даний документ формується на
підставі розрахунково-платіжної відомості

Від так, на підприємствах складають розрахунково-платіжну відомість
на заробітну плату по кожному працюючому на підставі існуючих методик і
відповідної первинної документації, а також здійснюються необхідні
відрахування із заробітної плати (аванс, одержаний за першу половину
звітного місяця, податок з доходів фізичних осіб, єдиний соціальний внесок
тощо).
Бухгалтерський облік витрат на оплату праці (нарахування заробітної
плати), згідно Плану рахунків, ведеться на рахунку 66 «Розрахунки за
виплатами працівникам». Типовий розрахунок витрат на оплату праці на
підприємстві включає наступні процедури:
1) нарахування в розрахунковій відомості:
– заробітної плати: згідно штатного розкладу, трудових договорів та
табеля обліку робочого часу при погодинній формі оплати праці (з
урахуванням державних гарантій при роботі у вихідні та святкові дні. в
ненормований час, в нічний час і інших);
– розрахунок щомісячної індексації заробітної плати;
– премій, надбавок, компенсацій, пільг, понаднормових, відпускних;
– розрахунок щомісячної індексації заробітної плати;
– розрахунок при звільненні та скороченні;
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– облік виплат за рахунок фондів соціального страхування (лікарняні,
відпустка по вагітності та пологах, путівки і тд );
– медичного страхування, страхування життя;
– інші нарахування, передбачені законодавством України та
колективним договором;
– розрахунок винагород за договорами цивільно-правового характеру.
2)утримання в розрахунковій відомості:
–
за виконавчими документами (стягнення аліментів на утримання
неповнолітніх дітей або непрацездатних батьків, відшкодування
матеріального збитку та т.п.);
–
за заявами працівників (профспілкові внески, в недержавні пенсійні
фонди та т.п.);
–
розрахунок інших утримань, в тому числі згідно з правилами
компанії' - перевищення лімітів по мобільних телефонах, позики,
перевищення добових і тд.
3) розрахунок податків і зборів, що утримуються з заробітної' плати,
відповідно до законодавства України:
–
податку на доходи фізичних осіб у відповідності з Податковим
Кодексом України (раніше - прибутковий податок з громадян);
–
військового збору;
4) нарахування у бухгалтерському обліку обов'язкових резервів
відповідно до ПСБО (МСФЗ):
–
резерву відпусток, а також пов'язаної суми ЄСВ;
–
резерву річного бонусу («тринадцятої» зарплати, або премії за
підсумками року) [3, с. 125].
Таким чином, бухгалтерський облік повинен забезпечувати точний
розрахунок заробітної плати кожного робітника відповідно до навантаження
та якості виконання роботи, які виступають формами і системами його
оплати, правильний підрахунок утримань із заробітної плати, контроль
використання часу і виконання норм виробітку фонду заробітної плати,
правильне нарахування і розподіл відрахувань на соціальне страхування і
відрахування до Державної фіскальної служби.
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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В
УКРАЇНІ
Подібно до будь-якої сфера економічної діяльності, ведення
бухгалтерського обліку має свої інструменти регулювання. Одним з
основних таких засобів є чинне законодавство, яке послуговується системою
правових актів та окремих обліково-правових норм.
Актуальність теми зумовлена незадовільним станом законодавчої
системи по відношенню до ведення бухгалтерського обліку та необхідністю
пошуку найбільш ефективних шляхів його регулювання.
Мета нашої роботи – з‘ясувати особливості нормативного регулювання
чинним законодавством ведення бухгалтерського обліку в Україні.
Дослідженню ведення бухгалтерського обліку в Україні були присвячені
праці Н. Л. Правдюк, І. Б. Садовської, М. Г. Михайлова, М. І. Телегуня,
Л. Г. Ловінської, В. Ф. Максімової та ін.
Варто зазначити, що система державного регулювання бухгалтерського
обліку в Україні має трирівневу структуру [3, c. 489]:
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні».
2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та План рахунків
бухгалтерського обліку.
3. Накази та листи Міністерства фінансів, які роз‘яснюють застосування
П(С)БО.
Відповідно, найголовнішим нормативним актом, який контролює
бухгалтерський обліку, є Закон України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні». Цей закон уніфікує терміносистему, яка
містить термінологію, необхідну для ведення облікової документації;
визначає мету й основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності.
За допомогою цього закону відбувається уніфікація майнового обліку,
розподіл зобов‘язань, контроль над господарськими операціями, пошук і
надання користувачам вільного доступу до необхідної достовірної інформації
про майновий стан підприємств, баланс між їхніми доходами та витратами.
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Він встановлює спільні для всіх правові й методологічні засади організації та
ведення бухгалтерського обліку в Україні. Закон контролює процес збирання,
реєстрації й узагальнення інформації, за допомогою постійного
документування всіх господарських операцій [1].
Окрім законних нормативних актів Міністерства фінансів, контроль над
бухгалтерським обліком відбувається за допомогою національних стандартів
бухгалтерського обліку. З їх допомогою контролюють рух коштів на виплати
зарплатні, пенсій та соціальні виплати, інвестиційну діяльність,
нематеріальні активи та подання фінансової звітності.
З метою забезпечення систематизації та аналізу облікових даних
необхідно, щоб господарські операції мали однаковий вигляд на рахунках
бухгалтерського обліку підприємств не зважаючи на їхню організаційноправову форму. Це можливо лише за допомоги єдиної системи рахунків
бухгалтерського обліку та уніфікованих вимог до неї. Задля цього в Україні
послуговуються використовують План рахунків бухгалтерського обліку.
План рахунків – це систематизований перелік рахунків бухгалтерського
обліку для відображення господарських операцій і накопичення
бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, необхідної
користувачам для прийняття рішень [3, c. 492].
План рахунків бухгалтерського обліку, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291.
План рахунків дає можливість внутрішнім і зовнішнім користувачам
отримувати необхідну фінансову інформацію різних рівнів управління,
складати форми фінансової звітності безпосередньо за даними рахунків та їх
подальше використання в системі національних рахунків (СНР) для
макроекономічних показників; синтезувати інформацію окремих рахунків і
субрахунків з метою одержання узагальнених кінцевих даних;
ідентифікувати рахунки з показниками та статтями фінансової звітності й
примітками (поясненнями) до звітів, що забезпечує логічність побудови та
зручність при її складанні [3, c. 495].
На сьогодні в Україні чинними є лише чотири плани рахунків:
1. План рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій;
2. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;
3. План рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України;
4. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.
Структурно План рахунків складається з 10 класів, які в свою чергу
містять балансові, номінальні та позабалансові рахунки.
Інший характер впливу мають накази Міністерства фінансів України, які
регламентують внесення змін до нормативно-правових актів і стандартів
бухгалтерського обліку. Станом на 2016 рік було видано 27 офіційних
наказів Міністерства фінансів України, серед яких, зокрема є: наказ «Про
затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій
та книг обліку розрахункових операцій» тощо [2].
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Отже, проведені нами дослідження підтверджують необхідність
удосконалення системи нормативно-правового регулювання бухгалтерського
обліку в Україні. Її трирівнева структура, яка складається із Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», основних
положень
(стандартів)
бухгалтерського
обліку,
Плану
рахунків
бухгалтерського обліку та Наказів і листів Міністерства фінансів, не дозволяє
повною мірою охопити весь спектр діяльності бухгалтерського обліку, а тому
потребує ґрунтовних доопрацювань на законодавчому рівні.
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КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ РОБІТ ТА ПОСЛУГ В
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
В сучасних умовах господарювання досить актуальним є пошук
ефективних шляхів організації та розвитку управлінського обліку. В умовах
ринкових відносин калькулювання собівартості є необхідним інструментом
для визначення рентабельності підприємства. Собівартість робіт та послуг в
системі управління автомобільним транспортом визначається шляхом
калькулювання.
Питання калькулювання та собівартості досліджені в наукових працях
вітчизняних вчених І. О. Белебехи, С. В. Бойко, О. С. Бородкіна,
М. В. Кужельного, Л. В. Нападовської, М. С. Пушкара, В. В. Сопка,
М.Г. Чумаченка. Однак поставлена проблема залишається ще недостатньо
вивченою і вимагає подальшого дослідження.
Так, калькуляція – це обчислення собівартості одиниці продукції,
виконаних робіт, послуг, а також обчислення заготівельної собівартості
матеріальних цінностей та засобів виробництва за елементами витрат
[2, с. 100]. Собівартість перевезень робіт, послуг в системі управління
автомобільним транспортом - це виражені в грошовій формі поточні витрати
транспортних підприємств, безпосередньо пов‘язані з підготовкою та
здійсненням процесу перевезень вантажів і пасажирів, а також виконанням
робіт і послуг, що забезпечують перевезення.
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Калькулювання собівартості робіт та послуг в системі автомобільного
транспорту є об‘єктивно необхідним процесом. Планування собівартості
перевезень робіт та послуг є складовою частиною плану економічного та
соціального розвитку транспортних підприємств, які розробляються ними
самостійно на підставі показників планового обсягу перевезень вантажів і
пасажирів, інших робіт і послуг, продуктивності праці, фонду її оплати та
інших, і являє собою систему техніко-економічних розрахунків, які
визначають величину витрат на здійснення перевезень робіт, послуг.
При здійсненні калькулювання собівартості повинно бути забезпечене
повне зіставлення планових та звітних даних щодо складу класифікації
витрат, об‘єктів і одиниць калькулювання, методів розподілу витрат між
об‘єктами калькулювання та плановими (звітними) періодами. Витрати
звичайної діяльності підприємства складаються з витрат операційної
діяльності, фінансових витрат: за користування кредитами отриманими, за
облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо та інших витрат
звичайної діяльності, які не пов‘язані безпосередньо з перевезеннями.
Витрати операційної діяльності підприємства складаються з виробничої
собівартості перевезень, адміністративних витрат, витрат на збут та інших
операційних витрат [5, с. 346].
У процесі планування на підприємстві можуть розроблятися планові та
нормативні калькуляції, що залежить від методики обліку витрат, обраної
підприємством. Призначенням планової калькуляції є лише визначення рівня
окремих витрат до початку здійснення господарського процесу, а
нормативної – не тільки визначення витрат, але й контроль за їх рівнем в
системі бухгалтерського обліку [3, с. 90]. У системі бухгалтерського обліку
за допомогою фактичного калькулювання відображається виконання
запланованого обсягу діяльності та рівня витрат в процесі її здійснення.
Калькулювання фактичної собівартості, що відноситься до облікової системи
надає інформацію про наявність розбіжностей між фактичним станом
системи, що підлягає управлінню, та запланованими показниками та
відображає відхилення від плану. Виявленні розбіжності повинні
акцентувати увагу суб‘єкта управління на конкретних відхиленнях від плану,
з метою виявлення винуватців відхилень, визначення можливих наслідків та
найкоротших шляхів їх усунення [4, с. 49].
Основою організації обліку витрат підприємств автомобільного
транспорту є П(С)БО 16 ‗‗Витрати‘‘, ‗‗Методичні рекомендації з формування
собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті‘‘, інші нормативні
документи та наказ про облікову політику конкретного підприємства.
Залежно від потреб організації виробництва, планування, обліку, складання
звітності, оцінки та аналізу ефективності використання рухомого складу всі
дорожньо-транспортні засоби поділяють на групи за різними ознаками:
призначенням, типом кузова, вантажопідйомністю, терміном використання
тощо. Кожному автопідприємству необхідно у наказі про облікову політику
конкретизувати склад і зміст статей обліку витрат і методику визначення
собівартості перевезень, виходячи з особливостей свого підприємства
[1, с. 143].
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У складі витрат автотранспортних підприємств доцільно передбачити
такі статті: прямі витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи
(у відсотках до прямої оплати праці згідно з діючим законодавством);
витрати палива і мастильних матеріалів; витрати на заміну і ремонт (знос)
автомобільних шин; інші матеріальні витрати; амортизаційні відрахування;
витрати на ремонт і технічне обслуговування рухомого складу; інші прямі
витрати; загальновиробничі витрати. Цей перелік може змінюватися і
доповнюватися залежно від потреб управління витратами та виробничих
особливостей підприємства.
За калькуляційну одиницю собівартості приймають: для вантажних
автомобілів, що працюють відрядно за тарифом за 1 тонну перевезеного
вантажу — 10 тонно/кілометрів; для вантажних автомобілів, що працюють за
погодинним тарифом — 10 автомобіле-годин; для автобусного парку — 10
пасажиро/кілометрів; для легкових і спеціальних автомобілів — 10
автомобілезмін; для вантажних і легкових автомобілів-таксі — 10 платних
кілометрів [1, с. 145].
Облік і калькулювання фактичної собівартості перевезень на
транспортних підприємствах здійснюють із використанням одного із методів:
простого, позамовного, нормативного. Обчислення собівартості транспортної
продукції не вимагає застосування складних методів, оскільки ця продукція
має масовий характер, проводиться простим способом і не має залишків
незавершеного виробництва на кінець звітного періоду. Облік витрат на
автомобільні перевезення і послуги можна здійснювати простим методом,
загалом за транспортним процесом, без розподілу на окремі фази.
Таким чином, різні методи, та способи їх реалізації завжди
застосовуються залежно від об‘єкту калькуляції. Вибір методу калькуляції є
надзвичайно важливим, адже чим швидше буде визначено собівартість, тим
швидше буде працювати підприємство [1, с. 146].
Кожного року з‘являється все нові й нові бухгалтерські програми, які
полегшують калькуляцію собівартості. Платформа ‗‗jПарус Управління
автотранспортом‘‘ дозволяє автоматизувати облік подорожніх листів,
маршрутів, запчастин, акумуляторів, шин, ремонтів, також за допомогою
системи можна отримувати уявлення про рентабельність роботи
підприємства, знизити рівень зловживань зі сторони персоналу, отримувати
різні звіти та аналітичні зведення. Конфігурація ‗‗1С: Підприємство 8.
Управління автотранспортом Стандарт для України‘‘ призначена для
автоматизації управлінського і оперативного обліку в автотранспортних
підприємствах і організаціях, а також в автотранспортних підрозділах
торгових, виробничих та інших підприємствах, що використовують
автотранспорт для власних потреб.
Облік виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції є
найважливішою ланкою бухгалтерського обліку підприємства, а собівартість
– одним із найважливіших показників діяльності підприємства, який впливає
на рентабельність і самоокупність підприємства.
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Отже, собівартість є одним з важливих показників управлінської
діяльності підприємства. Вона є одним з основних чинників формування
прибутку, а отже, від неї залежить фінансова стійкість підприємства та рівень
його конкурентоспроможності. Калькулювання собівартості – це основа
будь-якої діяльності та її управління, те, з чого починається виробництво і те,
що підводить підсумки створення продукції.
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ВИМІРУ
ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Фінансова стійкість в системі оцінки ефективності функціонування
підприємства позиціонується як ключовий фрагмент фінансового аналізу та
визнається найголовнішою характеристикою фінансового стану і фінансової
рівноваги будь-якої економічної системи. Сучасні умови господарювання
вітчизняних підприємств, що характеризуються посиленням конкурентного
тиску, вимагають дослідження фінансової стійкості підприємств, оскільки
недостатній її рівень може свідчити про неплатоспроможність підприємства
та відсутність засобів для його розвитку [4, с. 321].
Наразі немає єдиного наукового підходу та трактування поняття
‗‗фінансова стійкість підприємства‘‘. Кремень В. М. та Щепетков С. Я.
тлумачать фінансову стійкість як здатність господарюючого суб‘єкта
функціонувати та розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у
мінливих умовах внутрішнього та зовнішнього середовища [3, с. 110].
Матушевська Є. А. стверджує , що це якісна характеристика фінансового
стану господарського суб‘єкта, яка визначає його залежність від зовнішніх
джерел фінансування і здатність реагувати в умовах наростання кризових
явищ в економіці [2, с. 114].
Важливим інструментом, що використовується для оцінки рівня
ефективності функціонування підприємства, можна вважати показники
фінансової стійкості. Переважна більшість показників є коефіцієнтами
130

співвідношення, що характеризують маневреність оборотних засобів,
поточну, швидку і абсолютну ліквідність, покриття запасів, фінансову
автономію, а також процентні відношення оборотних коштів в активах,
питому вагу запасів в оборотних активах, власні оборотні кошти у загальній
величині оборотного капіталу, власні оборотні кошти у покритті запасів.
Фінансова стійкість, як комплексна категорія, передбачає інтеграцію
коефіцієнтів, які б висвітлювали різні аспекти фінансово-економічної
діяльності суб‘єкта господарювання.
Формуючи методики оцінювання фінансової стійкості, зазвичай
приділяють належну увагу оцінці процесу кругообороту капіталу на
підприємстві. Адже, аналізуючи фінансову стійкість, фактично досліджують
рух капіталу на підприємстві. Основний недолік відомих методик оцінки
руху капіталу – використання виключно даних звітності суб‘єкта
господарювання, які є показниками його минулої діяльності. В такій оцінці
зазвичай не враховується ринкова вартість та гудвіл підприємства. Крім
цього, низька фінансова стійкість підприємств є причиною їх низької
інвестиційної привабливості. Пошук шляхів вирішення проблем, пов‘язаних
з кризовими ситуаціями в діяльності підприємств, передбачає аналіз причин
виникнення і розвитку кризових явищ, розробку механізмів, які б запобігали
появі негативних тенденцій, явищ у розвитку, а також використання таких
інструментів, які б послаблювали їх вплив на результати діяльності [1, с.262].
Аналітики-економісти провідних європейських країн сформували
аргументи, що для максимально повної оцінки процесу кругообігу капіталу
необхідно охопити всі три його стадії: формування, розподіл та
використання. При цьому рекомендується оцінювати чотири сторони цього
процесу:
фінансову
незалежність,
ліквідність,
рентабельність
(прибутковість), динамічность (оборотність) капіталу. Для побудови системи
показників аналізу фінансової стійкості необхідно розрізняти два підходи:
динамічний та статистичний. Концептуальна відмінність між підходами
полягає в тому, що при використанні першого береться до уваги часовий
проміжок, за який вимірюється фінансово-господарська діяльність
підприємства. Використовуючи статистичний підхід, підприємство оцінюють
у фіксований момент часу.
Основною проблемою в оцінці фінансової стійкості підприємства
залишається відсутність загальноприйнятих методів її оцінки. В економічній
літературі зустрічається багато методик оцінки фінансової стійкості
підприємства, проте більшість науковців виділяють такі основні напрями її
аналізу: аналіз абсолютних показників фінансової стійкості (визначення
рівня забезпечення матеріальних оборотних активів нормальними джерелами
фінансування, до яких відносять власний оборотний капітал, довгострокові і
короткострокові позикові кошти, визначення типу фінансової стійкості);
аналіз відносних показників фінансової стійкості (оцінка відносних
фінансових показників, їх порівняння за різні зіставні періоди, з
аналогічними підприємствами, середніми показниками галузі) [4, с. 340].
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Відомі методики оцінки фінансової стійкості не є прямо зорієнтованими
на оцінку капіталу підприємства, а лише частково забезпечують його
характеристику, виходячи за межі його балансової вартості. Попри те на
підприємствах постіндустріального типу гудвіл та прирівняні до нього
нематеріальні економічні ресурси часто значно перевищують балансову
вартість активів підприємства. Не враховуючи цього факту, неможливо
отримати реальні дані про фінансову стійкість господарюючого суб‘єкта.
Отже, фінансова стійкість підприємства характеризує його здатність
постійно розвиватися та функціонувати, залишатися незалежним від
зовнішніх джерел фінансування та негативних змін у ринковому середовищі і
виступає чинником ефективного формування, розподілу та використання
фінансових ресурсів підприємства. Разом з тим існує ряд проблем, що
пов‘язані з складністю розрахунків відносних показників, їхнім нормативним
значенням, труднощами визначення рівня впливу на фінансову стійкість
підприємства, і які унеможливлюють її об‘єктивну оцінку. Тому виникає
необхідність в формуванні алгоритму аналізу фінансової стійкості та
розробленні системи показників, що грунтується на достовірних обліковозвітних джерелах інформації, враховує особливості галузі, забезпечує
порівнюваність показників як із минулими періодами функціонування
підприємства, так і з конкурентами.
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АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БЮДЖЕТУВАННЯ ТРУДОВИХ ЗАТРАТ
У процесі розвитку ринкової економіки та прискорення темпів її
зростання управлінська технологія може втрачати свою ефективність та
зменшувати результативності, що зумовлює необхідність її постійного
вдосконалення. Таким чином, для забезпечення відповідності технології
управління
сучасним
ринковим
умовам
і
забезпечення
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конкурентоспроможності діяльності підприємства в цілому, необхідною є
розробка засад раціонального управління розвитком підприємства. За таких
обставин використовується процес бюджетування. Певний час вважалось, що
бюджетування доцільно застосовувати лише на рівні держави. Проте,
сьогодні бюджетування розглядається як ефективна технологія управління
підприємством, а також окремими сторонами його діяльності та
функціональними підсистемами.
Бюджетування - один з основних інструментів управління
підприємством. Застосування бюджетування дозволяє більш ефективно
використовувати технологію фінансового планування, а також аналізувати і
контролювати діяльність всіх підрозділів підприємства. Воно забезпечує їх
взаємодію, узгоджує їх роботу і підпорядковує їх загальній мети до якої
прагне організація [1].
Можна говорити про появу нового самостійного напрямку дослідження
у системі бюджетування, а саме бюджетування трудових витрат. Проте
подальшого дослідження потребує побудова системи бюджетування витрат
на вітчизняних підприємствах. Бюджетування раніше використовувалось
переважно на рівні держави. Багато власників організацій вважають, що
впровадження системи бюджетування виправдане, але тільки на великих
підприємствах з великим штатом економістів. Такі підприємства зазвичай
користуються готовими програмними і інтеграційними рішеннями,
використовуючи різні системи управління базами даних. Дійсно,
впровадження такої системи потребує значних затрат , але такі витрати при
впровадженні даних систем обумовлені тим, що в великих корпораціях
необхідно включити в систему бюджетування величезний спектр показників,
а також щодня вносити в систему значний потік бюджетної інформації.
Проте, в підприємствах малого бізнесу зазвичай немає необхідності в
суцільному бюджетуванні показників, а також в глибокій автоматизації
процесу бюджетування трудових витрат у зв'язку з тим, що набір керованих
показників обмежується 10-20, а кількість бюджетних операцій в місяць
рідко превищує тисячу одиниць [2].
Очевидно, що успішне впровадження системи бюджетування
неможливо без автоматизації. Систему необхідно вибирати виходячи з
особливостей бізнесу і програмного забезпечення, яке використовується в
компанії. Є цілий набір як методологічних, так і ІТ-вимог, відповідно до яких
можна зробити вибір системи. У більшості випадків ефективне застосування
технологій
неможливо
без
використання
спеціалізованих
інформаційних систем, адже організаційні та часові витрати на її підтримку
зводять нанівець отриманий управлінський ефект. Сучасний ринок
інформаційних технологій може запропонувати оперативне бюджетування
західних ERP-систем, а також численні надбудови до облікових систем і
Excel-шаблони. Більшість західних систем відрізняються високим
технологічним рівнем, розвиненою функціональністю і гнучкістю. Вони
дозволяють працювати з програмою одночасно великій кількості
співробітників, в тому числі, у віддаленому режимі і обробляти великі обсяги
133

даних. Зарубіжні системи мають високу вартість як ліцензій, так і
впровадження. Крім того, супровід таких систем зажадає або регулярного
залучення профільних фахівців, або наявності в штаті компанії відповідних
фахівців. До умовних недоліків західних систем можна віднести складність
внесення змін в налагоджену систему, а також певну «технологічну
навантаженість», обумовлену необхідністю підтримки багатокористувацької
роботи зі складними моделями і великими обсягами даних. На підставі
вищесказаного такі системи можна рекомендувати великим корпораціям, а
також середнім компаніям і холдингам, які мають декілька напрямків
бізнесу, велику номенклатуру продукції, розвинену філіальну мережу. Це
пояснюється тим, що навіть при відносно невеликих витратах на програмне
забезпечення, обсяг, а відповідно, вартість впровадження буде висока, при
цьому підприємство не отримає практично ніяких економічних вигод від
використання системи.
Найбільш
поширені
закордонні системи, представлені
на
нашому ринку: Active Planner (ERA Budgeting); Adaytum e.Planning; Comshare
MPC; Hyperion Pillar; Oracle Financial Analyser; Prophix.
Active Planner (ERA Budgeting). Компанія-розробник: Epicor Software
Corporation, США. Можна сказати, що за більшістю параметрів ця система є
«середньої»: за масштабом, гнучкості, складності, вартості. До переваг
можна віднести розвинені засоби роботи зі структурою бюджетів та
бюджетними таблицями. Потужний механізм створення формул з великою
кількістю вбудованих функцій. Відмінною особливістю програми є простота
сприйняття системи, зручний висновок, можливість коригування бюджетів за
фактичними даними, розвинені засоби інтеграції з Excel (можливість
використання Excel-клієнта) і т.д. До недоліків Active Planner можна віднести
відносно невисоку продуктивність системи,, невелика кількість впроваджень
і, відповідно, відсутність такого досвіду у компаній-дістербьюторов. Active
Planner можна рекомендувати середнім компаніям з нескладною фінансовою
структурою, що пред'являє підвищені вимоги до зручності роботи з
бюджетною моделлю.
Comshare MPC. Компанія-розробник: Comshare Inc. Програма має
невисокий поріг входження по вартості ліцензій, а також менш трудомістка й
складна у порівнянні з аналогами впровадження. Comshare MPC має
найбільш
розвинений
з
усіх представлених систем функціонал:
зв'язок бюджетування зі
стратегічним
плануванням,
підтримка
багатокористувацької роботи, в т.ч. з використанням віддаленого доступу
через Web, інтеграція з зовнішніми системами, в т.ч. з Excel, добре
опрацьовані кошти план / фактного аналізу та аналізу «що-якщо», механізми
фінансової логіки, розвинена підтримка багатовалютність, опрацьована
система розмежування прав доступу та аудиту роботи системи. До недоліків
можна віднести досить складну архітектуру системи, незручна робота з
бюджетними статтями, які представляють собою плоский список і не можуть
бути організовані в ієрархічну структуру.
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Prophix. Компанія-розробник: Ojuse Канада. Prophix займає
відокремлене положення серед західних систем бюджетування. Вона
найбільш простий в налаштуванні і використанні та має найнижчу
вартість. Система має логічну і зрозумілу структуру, зручний інтерфейс. У
той же час, Prophix володіє практично всіма функціями і можливостями,
притаманними систем даного класу. Але Рrophix поступається за потужністю
перерахованим вище системам і має меншу в порівнянні з ними гнучкістю.
Prophix можна рекомендувати середнім і навіть невеликим підприємствам, а
також великим компаніям, які мають не дуже складну структуру бюджетів і
відносно невеликий обсяг операцій.
Отже, бюджетування виконує низку важливих функцій та є складним
трудомістким процесом. Бюджетування передбачає здійснення складного
комплексу заходів, як при його впроваджені на підприємстві, так і під час
подальшого застосування. Таким чином, для забезпечення відповідності
технології управління сучасним ринковим умовам і як наслідок забезпечення
конкурентоспроможності діяльності підприємств в цілому, необхідною є
розробка засад раціонального управління розвитком підприємства.
Відповідно до цього, питання організації раціонального управління
розвитком підприємства на основі бюджетування відзначаються високим
ступенем значущості. Крім того, необхідно зазначити, що використання
інформаційних технологій допомагає заощадити час та кошти, підвищує
швидкість
проведення
процедури
бюджетування
та
підвищує
продуктивність.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ
Вивчення кон‘юнктури ринку являє собою, один із найбільш
актуальних завдань як на мікро-, так і на макрорівні. Зрозуміло одне, що без
звернення до історії, неможливо розглянути жодне теоретичне дослідження,
отже потрібно ознайомитися з поняттям «кон‘юнктура ринку», і теоріями
пов‘язаних з нею.
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Кон‘юнктура ринку, або ринкова кон‘юнктура - це певна економічна
ситуація на ринку, що склалася на даний момент або якийсь обмежений
відрізок часу, відображає поточне співвідношення попиту і пропозиції.
Вперше, «кон‘юнктуру» як термін, був визначений Ф. Лассалем в його
полімістичній роботі проти Ф. Деліча. У XVII столітті поняття
«кон‘юнктура» почали вживати в значенні «положення речей», тимчасові
взаємозв‘язки.
Основним шляхом дослідження ринку є, «передбачування кон‘юнктури
ринку» - це по суті ринкова дія, яка показує збіг можливих обставин, від
яких виявляється успіх господарської діяльності. Саме дослідження
кон‘юнктури передбачає аналізування ринкових часток підприємства та
показує показники попиту на товари. Він залежить від дій факторів,
основними з яких є: грошові доходи споживачів, ціни на товари,
співвідношення попиту і пропозиції цінних паперів, їх прибутковість.
Найголовнішим завданням статистичного вивчення кон‘юнктури ринку є
визначення
характеру
й
ступеня
збалансованості,
насамперед,
співвідношення між пропозицію та попитом. Поняття «Теорія кон‘юнктури»
зародилась в економічних роботах Вернера Зомбарта, в якого поняття
кон‘юнктури визначено як форма руху капіталістичної економічної
дійсності, котра проявляється в заміні стану експансії та спаду. В роботах
Адольфа Вагнера
«кон‘юнктура ринку» - це сукупність технічних,
економічних, соціальних, правових умов, котрі в народному господарстві
визначають виробництво благ для обміну, їх попит, пропозицію і ціну
незалежно від волі суб‘єктів і їх витрат. З‘явився окремий напрямок розвитку
економічної думки в теорії капіталістичної кризи та циклів, який в
подальшому отримав назву «теорії ділових економічних циклів».
Засновниками теорії про кон‘юнктуру були такі вчені як: Вернер Зомбарт
(Німеччина), Вільгельм Репке (Швейцарія), Альбер Афтальон (Франція),
Деннис Робертсон (Великобританія), Уеслі Мітчелл (США), та інші.
Науковці інтерпретували й розширяли вчення про кон‘юнктуру в рамках
теорії криз і циклічних коливань, і довгий час теорія була найголовнішою
таким чином відбувалася заміна теорії криз на теорію кон‘юнктури. Теорія
економічних циклів стверджує, що різким спадам в економіці можна
запобігти в рамках існуючої економічної системи шляхом розробки і
використання прийнятних методів згладжування кон‘юнктури і
вирівнювання циклу. В роботі російського економіста Михайла Бунятіна
поняття «кон‘юнктури» ототожнюється з ідеологією тотального руху цін.
Одним із головних українських вчених, хто займався теорією
кон‘юнктури, був М. І. Туган-Барановський. За його дослідженням він ввів
власне визначення, що кон‘юнктура - це результат впливу факторів, умов
виробництва та споживання певних товарів, який відбивається у
співвідношенні попиту та пропозиції, а також у тенденціях розвитку цього
співвідношення в залежності від динаміки цін та інших факторів. У останні
десятиріччя дослідженнями кон‘юнктури займалися учені Олександр
Левшин, Сергій Нікітін, Олександр Березовенко, Михайлов Зав‘ялов, які на
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основі розробок Миколи Кондратьєва визначили кон‘юнктуру як сукупність
умов, при яких у даний момент проходить діяльність на ринку, що
характеризується відповідним співвідношенням попиту і пропозиції на
товари даного виду, а також рівнем та співвідношенням цін. У сучасному
баченні кон‘юнктура характеризується сукупністю обставин, виявлених
завдяки ринку, від яких залежать процеси піднесення або спаду напруги
економічного розвитку і які відображають їх. Із усього цього можна зробити
висновок, що
кон‘юнктура - є надзвичайно різноманітною і потребує
постійного вивчення та дослідження. Це можна пояснити тим, що постійні
дослідження дають можливість повно та всебічно враховувати вплив
різноманітних кон‘юнктурних чинників і передбачати показники для
забезпечення результативного розвитку в умовах ринкової економіки.
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АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
За останні роки в Україні відбуваються глибокі економічні зміни,
зумовлені процесами розбудови ринкової економіки. За час, що минув від
початку радикального реформування адміністративно-командної економіки,
значною мірою трансформувалися умови функціонування всіх складових
ланок економіки, у тому числі — сфера фінансових відносин у суспільстві.
Це пов'язано з появою значної кількості підприємств, заснованих на
недержавних формах власності, докорінною зміною системи ціноутворення,
бюджетної системи, а також систем оподаткування, кредитування і
розрахунків, певним розвитком ринкової інфраструктури у сфері фінансовокредитних відносин (створення комерційних банків, фондових бірж,
страхових компаній, інвестиційних фондів, інших фінансових інституцій),
запровадженням на підприємствах усіх форм власності податкового обліку
(паралельно з бухгалтерським обліком).
Метою аудиту фінансової діяльності є: визначення суті та змісту ділової
активності, виявлення зон можливих навмисних помилок у звітності, оцінка
фінансово-господарських перспектив об‘єкта, його функціонування в
майбутньому та оцінка стану бізнесу.
Становлення аудиторської діяльності пов'язано зі розвитком ринкових
відносин, приватизацією державного майна, реформуванням та розвитком
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різних форм власності, в тому числі і приватної, наданням самостійності в
підприємницькій діяльності суб'єктам господарювання.
На сьогоднішній день існує багато різних авторів, які по-своєму
розглядають тему «Аудит фінансової діяльності», а саме: Бутинець Ф.Ф.,
Іваненко В.М., Сопко В.В., Ткаченко Т.М., Усач Б.Ф., та інші.
При аудиті фінансового стану використовуються такі форми
бухгалтерської звітності як форма № 1 «Звіт про фінансовий стан », форма №
2 «Звіт про сукупний дохід», форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів»,
форма № 4 «Звіт про власний капітал», форма № 5 «Примітки до річної
фінансової звітності» [1].
Джерела платоспроможності (ліквідності) відображають можливість
клієнта погасити короткострокову заборгованість своїми засобами. Під час
обчислення цих показників за базу розрахунку беруть короткострокові
зобов'язання.
Показники ділової активності характеризують, наскільки ефективно
клієнт використовує свої кошти. До них відносять різні показники
оборотності.
Показники рентабельності характеризують прибутковість діяльності
підприємства, розраховується як відношення отримуваного балансового
чистого прибутку до витрачених коштів.
Одним з найважливіших показників підприємства є коефіцієнт
ліквідності. Аудитор встановлює ліквідність підприємства виходячи із
загальної суми поточних активів. Проте на ліквідність підприємства можуть
впливати надзвичайні обставини. У цих випадках аудитор має скласти
розрахунок показника ліквідності, який визначає термінову можливість
повернути короткострокові борги. Це визначається на підставі
співвідношення легкореалізованих активів, коштів і дебіторської
заборгованості та короткострокових зобов'язань [3 с. 35].
Фінансове становище підприємства значною мірою обумовлюється його
виробничою діяльністю. Тому перевіряючи фінансове становище
підприємства, слід оцінити його виробничий потенціал.
Для характеристики виробничого потенціалу використовують такі
показники:
- наявність, динаміка та питома вага усіх виробничих активів у загальній
вартості майна;
- наявність, динаміка та питома вага основних засобів у загальній
вартості майна;
- коефіцієнт зносу основних засобів;
- середня норма амортизації;
- наявність, динаміка і питома вага капітальних вкладень та їх
співвідношення з фінансовими вкладеннями [2 с. 245].
Слід зазначити, що аудитор при перевірці фінансового стану
підприємства досліджує не тільки фактичну стабільність, платоспроможність
і ліквідність підприємства, але і перспективу підвищення ділової активності
та ефективності господарювання.
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На сьогоднішній день відсутня єдина методологія оцінки фінансового
стану підприємств на основі форм річної звітності, складеними за
національними стандартами бухгалтерського обліку. У зв'язку з цим
актуальним буде рішення спірних питань у галузі методології фінансового
аналізу та оцінки фінансового стану.
Підводячи підсумки, слід зазначити, що для нормального
функціонування підприємства у своїй практиці повинні використовувати
різноманітні прийоми і способи проведення аудиту. Таким чином, вони
зможуть уникнути проблем під час перевірки підприємства, зменшити
кількість помилок в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, надавати
внутрішнім і зовнішнім користувачам правдиву, повну і достовірну
інформацію про діяльність підприємства.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ
ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах світової фінансово-економічної кризи, скорочення попиту на
світових ринках, постійної нестачі фінансових ресурсів, банкрутства та
ліквідації суб‘єктів господарювання, а також враховуючи високий рівень
морального і фізичного зносу обладнання підприємств України, як ніколи
постає проблема найбільш раціонального та ефективного використання їх
основного капіталу. Тому актуальною проблемою є аналіз ефективності
використання основного капіталу підприємств, а також виявлення найбільш
важливих чинників, які впливають на зміну рівня ефективності
використання основного капіталу суб‘єктами господарювання.
Основний капітал підприємства – це частина капіталу, яка, беручи
участь у виробничому процесі, змінює свою натурально-речову форму
поступово, і його вартість включається (переноситься) в готовий продукт по
частинах у вигляді амортизаційних відрахувань [2, c. 49].
Основний капітал підприємства складають основні фонди, такі як
основні засоби, нематеріальні активи, капітальні вкладення та довгострокові
фінансові вкладення. Склад і структура основних фондів залежать від
особливостей спеціалізації галузі, технології та організації виробництва,
139

технічної оснащеності. Для кращого використання основних фондів у
процесі їх експлуатації необхідно вести чіткий облік наявності та руху
основних фондів на підприємстві. Цей облік повинен забезпечити знання
загальної величини основних фондів, їх динаміки, ступеня їх впливу на
рівень витрат виробництва тощо [3, c. 147].
Основний капітал є невід'ємною частиною фінансових ресурсів будьякого підприємства і від підвищення ефективність його використання
залежать важливі показники діяльності підприємства, такі як фінансове
становище та конкурентоспроможність на ринку.
Аналіз основного капіталу може проводитися за кількома напрямами,
розробка яких у комплексі дозволяє дати оцінку структури, динаміки та
ефективності його використання. Напрями аналізу використання основних
фондів представлені на рис.1 [3, c. 215].
Аналіз показників
ефективності
використання
основних засобів

Аналіз руху
основних фондів

Інтегральна оцінка
використання
основних фондів

Аналіз
ефективності
використання
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Рис.1. Напрямки аналізу використання основного капіталу
підприємства
Для аналізу руху та технічного стану основних фондів підприємства
розраховуються такі показники:
1) термін оновлення основних фондів;
2) коефіцієнт вибуття;
3) коефіцієнт приросту;
4) коефіцієнт автоматизації основних засобів;
5) коефіцієнт відновлення [4, c.135-141].
Ефективність використання основних засобів оцінюється такими
узагальнюючими
показниками,
як
фондовіддача,
фондомісткість,
фондорентабельність та фондоозброєність.
Роль інтегрального показника використання основних фондів може у
певної міри виконувати показник випуску своєї продукції на одиницю
виробничої площі, що виражається в натуральних одиницях.
Всі показники ефективності використання основних виробничих фондів
можуть бути об'єднані в три групи:
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– показники екстенсивного використання основних виробничих
фондів, що відображають рівень використання їх за часом;
– показники інтенсивного використання основних фондів, що
відображають рівень використання за потужністю (продуктивності);
– показники інтегрального використання основних виробничих
фондів, що враховують сукупний вплив усіх чинників – як екстенсивних, так
і інтенсивних.
Однією з найбільш важливих завдань розвитку промисловості є
забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його
ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських
резервів. Для цього необхідно раціональніше використовувати основний
капітал підприємства.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ
КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
В сучасних умовах ринкової економіки особливого статусу набуває
облік і аналіз капітальних інвестицій як сполучення між збором і обробкою
інформації про реалізацію інвестицій та щодо прийняття управлінських
рішень, що стосуються інвестування. Вкладення коштів у реалізацію різних
проектів несуть у собі задачу досягнення визначених цілей у залежності від
проведеної підприємством політики. Цілі можуть бути різними: підвищення
рентабельності виробничого процесу, заміна застарілого устаткування, і як
наслідок - підвищення ефективності, розширення виробництва, збільшення
частки ринку, технологічний прорив і т.д. Реалізація інвестиційних проектів
являє собою нову й у недостатньому ступені вивчену сферу діяльності
підприємств на українському ринку.
На сьогоднішній день існує ряд проблем, які пов‗язані з обліком і
контролем капітальних інвестицій. Додаткової уваги потребують такі
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проблеми як уточнення понятійного апарату капітальних інвестицій,
удосконалення нормативно-правової бази щодо обліку капітальних
інвестицій. Питання організації і методики обліку капітальних інвестицій
висвітили в своїй літературі такі вчені як В. Чернявський, Л. Брагінський,
В. Сопко, В. Гавриленко, З. Задорожний, М. Чумаченко, В. Пархоменко,
С. Голова, Г. Кірейцев. Обрана тема є досить актуальною, тому що
реалізація проектів капітальних інвестицій здійснюється суб‗єктами різних
форм власності та господарювання. Тому необхідно розглянути систему
обліку капітальних інвестицій, її недоліки.
Вищий менеджмент українських підприємств розглядає проблему
залучення інвестицій лише з погляду одержання кредиту в банку. І навіть цей
процес представляється йому досить простим, не потребуючої підготовки
передінвестиційної документації. Результатом непрофесійного підходу до
питань реалізації інвестиційних проектів, а також слаборозвиненої
законодавчої, податкової бази і ризиків, що випливають з нестабільної
політичної ситуації, є відсутність прагнення у вітчизняних і іноземних
інвесторів вкладати кошти в українську економіку.
Облік капітальних інвестицій пройшов великий шлях утворення, але й
зараз не стоїть на місці та удосконалюється із прийняттям нових законів,
уточненням стандартів бухгалтерського обліку. Нормативно-правова база,
яка регламентує облік капітальних інвестицій складається з таких документів
як: НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 7
«Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 16 «Витрати»,
П(С)БО 15 «Дохід».
В П(С)БО 7 «Основні засоби» визначено методологічні засади
формування в обліку інформації про основні засоби, інші необоротні
матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні
матеріальні активи. При цьому незавершені капітальні інвестиції
розглядаються, як майбутні необоротні матеріальні активи.
У листі Міністерства фінансів України від 15.04.13 року № 31-08410-0729/12008 зазначено, що незавершені капітальні інвестиції не є об‗єктами
основних засобів, а отже не підлягають переоцінці. Звідси виникає
невизначеність при відображені капітальних інвестицій, адже відсутність
чіткої приналежності капітальних інвестиції впливає на облік за рахунком 15
«Капітальні інвестиції» та при складанні фінансової звітності.
Українські підприємства можна підрозділити на дві групи. Перша найбільші підприємства, що мають можливість залучити українські і іноземні
консалтингові компанії з метою професійної підготовки і реалізації
інвестиційного проекту для подальшого виходу на ринок капіталу, як
правило, міжнародного.
Друга група - це дрібні і середні підприємства, на частку яких
приходиться основний обсяг інвестицій і, як наслідок, вони складають
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основну частку ВВП. Однак саме дана категорія підприємств не в змозі
відповідним чином розробити повноцінний бізнес-план інвестиційного
проекту в зв‘язку з низьким професійним рівнем середньої і вищої ланки
управління і недостатністю фінансових засобів для трудомісткої і
капіталомісткої роботи. Хоча необхідно відзначити, що причиною
відсутності інвестицій є не тільки внутріфірмові проблеми, але і відсутність
належного інвестиційного клімату на макрорівні, що веде до зниження
обсягу приваблюваних ресурсів вітчизняними підприємствами і
подорожчанню планованих інвестицій.
Для ефективної реалізації інвестиційного проекту вище керівництво
повинно мати чітку «інвестиційну філософію», тобто усвідомити для себе
стратегію розвитку власної компанії і напрямок інвестицій. Це може бути
філософія росту - висока рентабельність проекту і високий ризик; філософія
розвитку - модернізація і розширення виробництва; філософія екстенсивного
або інтенсивного зростання; філософія захоплення ринку і т.д.
Підприємству необхідно мати ціль інвестування - об‘єкт напрямку
інвестицій: нове обладнання, нерухомість, портфельні інвестиції,
нематеріальні активи і т.д.
Якщо підприємства мають більш-менш виразну філософію й уявляють
собі мету, то з третім елементом ланки інвестиційного проекту виникають
проблеми. Це управління інвестиціями - професійна діяльність усіх
структурних підрозділів підприємства в справі досягнення поставлених цілей
відповідно до раніше розробленого бізнес-плану інвестиційного проекту.
Отже, облік капітальних інвестицій потребує доопрацювання по
прогалинам, які повинні бути заповнені у процесі планування, аналізу та
обліку по капіталовкладенням в процесі господарської діяльності та
удосконалення нормативно-правової бази, яка б надавала деталізовану
інформацію по рахунку 15 «Капітальні інвестиції».
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, ЙОГО МІСЦЕ І РОЛЬ У СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Забезпечення ефективного функціонування підприємств потребує
економічно грамотного управління їхньою діяльністю, яке багато в чому
визначається умінням її аналізувати. За допомогою аналізу вивчають
тенденції розвитку, глибоко і системно досліджують фактори зміни
результатів діяльності, обґрунтовують плани та управлінські рішення,
здійснюють контроль за виконанням їх, виявляють резерви підвищення
ефективності виробництва, оцінюють результати діяльності підприємства та
їх чутливість до управлінських впливів, виробляють економічну стратегію
його розвитку.
Питання визначення ролі економічного аналізу в господарській
діяльності підприємства вивчали: В.М. Івахненко, В.О. Мец, А.Ф. Павленко,
Є.В. Мних, В.І. Захарченко та інші. Проте дане питання не є достатньо
вивченим у науковій літературі і потребує подальшого розгляду.
Метою даного дослідження є визначення ролі економічного аналізу в
управлінні підприємством.
З огляду на потребу постійного вдосконалення управління на основі
впровадження наукових новацій першочерговим стає досягнення
відповідного рівня організації економічного аналізу як важливої функції
управління. Однак наразі в більшості випадків керівництво віддає перевагу
вже існуючій та перевіреній техніці і при цьому вважає недоцільним
застосовувати нову, більш прогресивну, щоб не допустити негативних
фінансових результатів своєї діяльності.
Економічний аналіз необхідний на всіх етапах підприємницької
діяльності: від задумів і формування підприємства до реалізації кожного
етапу його функціонування, дотримуючись принципів етапності самого
аналізу. А множина альтернатив для прийняття стратегічних рішень, що
формується у процесі аналізу, покликана забезпечити конкурентні переваги
досліджуваного об‘єкта і його прибутковість в довгостроковій перспективі.
Як бачимо, економічний аналіз торкається усіх напрямів в роботі
підприємства [2, с. 92].
Економічний аналіз – це система прийомів для розкриття причинних
зв'язків, що зумовлюють результати явищ і процесів (середні й відносні
величини, групування,
індексний метод, коефіцієнти автономії,
довготермінового залучення коштів, маневрування власними коштами
підприємства, нагромадження амортизації, реальної вартості основних
засобів, коефіцієнти ліквідності (платоспроможності) тощо). Економічний
аналіз як функція управління дає можливість оцінити:
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– майновий стан підприємства;
– ступінь підприємницького ризику, наприклад, можливість погашення
зобов'язань перед
третіми особами;
– достатність капіталу для поточної діяльності та довгострокових
інвестицій;
– потребу в додаткових джерелах фінансування;
– здатність до нарощування капіталу;
– раціональність залучення займаних коштів;
– обґрунтованість політики розподілу і використання прибутку;
– обґрунтованість вибору інвестицій тощо [1, с. 88].
Метою економічного аналізу є формування множини альтернатив для
прийняття управлінських рішень, які забезпечать конкурентні переваги
досліджуваного об‘єкта та його прибутковість в довгостроковій перспективі з
максимальним використанням потенціалу підприємства та змін у
зовнішньому середовищі на свою користь.
Економічний аналіз в сфері управління підприємством є засобом не
лише обґрунтування планів, а й контролю за виконанням їх з метою
виявлення недоліків, помилок і оперативного впливу на економічні процеси,
коригування планів та управлінських рішень. Планування починається і
завершується аналізом результатів діяльності підприємства. Аналіз дає змогу
підвищити рівень планування, зробити його науково обґрунтованим.
Потрібно зазначити, велику роль відводять економічному аналізу у
справі визначення та використання резервів підвищення ефективності
діяльності суб'єкта господарювання в конкурентному середовищі на основі
використання досягнень науково-технічного прогресу та передового досвіду
[2, с. 34].
Щоб вижити в конкурентній боротьбі і зміцнювати свої ринкові позиції,
кожне підприємство має постійно шукати резерви підвищення ефективності
своєї діяльності. Це об'єктивний процес, без якого неможливий поступальний
розвиток суспільства. Аналіз сприяє економному використанню ресурсів,
виявленню і впровадженню передового досвіду, науковій організації праці,
використанню нової техніки і технологій виробництва, запобіганню зайвих
витрат, всіляких недоліків у роботі і т. д. Унаслідок цього зміцнюється
економіка підприємства, підвищується ефективність його діяльності.
Перспективними напрямками розвитку фундаментальної методики
економічного аналізу слід вважати:
1) порівняльний аналіз
стратегій
економічного розвитку за
довгостроковими і короткостроковими програмами на базі системного
підходу в оцінках економіко-правового поля в усіх сегментах суспільного
прогресу;
2) трендовий аналіз динаміки еволюційних та структурних змін;
3) факторний аналіз за важелями економічного управління в центрах
відповідальності;
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4) ситуаційний аналіз з оцінками ризику прийняття управлінських
рішень, в тому числі за векторами маржинального, SWOT, матричного та
інших видів аналізу.
Економічний аналіз переважно спрямовується на інформаційне
моделювання економічних ситуацій за вимогами багатокритеріальної
оптимізації, багатоваріантного пошуку на альтернативній основі для
забезпечення високої маневреності економічної системи у досягненні
кінцевої мети її функціонування.
Виділяючи цільові спрямування сучасного економічного аналізу у
прикладному аспекті пріоритетною слід визнати систему аналітичного
забезпечення стратегічного та тактичного управління. Саме інтеграція
досягнення тактичних цілей і реалізація стратегічної мети не лише змінює
критерії оцінки, а і відносну цінність аналітичної діагностики та пошуку.
Оцінка перспективних змін за стратегічними намірами може створити
інформаційне поле вибору ефективних сценаріїв економічного поступу при
зміні кон‘юнктури зовнішнього середовища та мінімізувати ризик неуспіху
інвестування, структурної перебудови, маркетингової позиції тощо.
Оперативний моніторинг спрямовується не лише на оцінку відхилень у
реалізації стратегічних завдань, а і на якісне маневрування ресурсами та
капіталом для досягнення максимальної вигоди чи мінімізації втрат [1, с. 84].
На підприємствах та інших організаціях і фірмах економічний аналіз
повинен проводитись не менше одного разу на рік і в установленому вигляді,
результати аналізу повинні доповнювати звіти підприємства (об‘єкти
аналізу), підготовлені для податкової інспекції та органів статистики. В цих
компетентних інспекціях повинна звірятися достовірність і об‘єктивність
аналізу. Фірми, які не забезпечили об‘єктивного вивчення своєї діяльності,
повинні припиняти свою роботу.
Таким чином, роль економічного аналізу в управлінні значно зростає,
особливо в умовах виникнення кризових явищ на підприємстві, коли саме
завдяки проведенню комплексного економічного аналізу вдається визначити
причини кризи та розробити і обґрунтувати можливі шляхи виходу з криз.
Адже, будь-яка підприємницька діяльність потребує постійного аналізу
процесів, під дію яких потрапляє підприємство в сучасних умовах
господарювання.
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Кожне підприємство утворюється з метою отримання максимального
прибутку, для реалізації даної мети необхідно збереження та примноження
свого капіталу. Адже власний капітал забезпечує фінансову стійкість
підприємства, впливає на рівень його конкурентоспроможності та є засобом
компенсації тимчасово понесених збитків [1, с. 91-93].
Капітал є накопиченою цінністю, що характеризується як сукупність
грошових і капітальних активів, запасів, котрі перебувають у власності
суб‘єкта підприємницької діяльності, є економічним ресурсом і виступає
одним із головних джерел планування майбутнього благополуччя його
власників, адже приносить йому дохід за умов його ефективного
використання. За даних умов досить вагоме значення відіграє якість
проведеного аналізу капіталу. Тому проблеми організації та методики
аналізу капіталу підприємства залишається найбільш дискусійною та
потребує започаткування пошуку нових підходів та напрямів, вдосконалення
вже існуючих, розвитку підвищення цінності аналізу, що й обумовлює
актуальність теми дослідження.
У сфері аналізу досліджуваної теми значний внесок зробили такі вчені:
М.Т. Білуха, Лаговська О.А., Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, Б.І. Валуєв,
В.М. Домбровський, В.І. Єфіменко, М.М. Коцупатрий, М.В. Кужельний,
О.А. Петрик, П.Т. Саблук, В.Я. Савченко.
Розкриттям суті капіталу займалися і продовжують займатись до
сьогодні велика кількість зарубіжних та вітчизняних вчених, капітал
вивчався з різних позицій та розглядався в різних проявах. Узагальнюючи усі
підходи, можна зробити висновок, що капітал – це сукупність ресурсів,
наявних у розпорядженні товаровиробника, які можуть бути використані для
створення нової вартості та отримання економічної вигоди [1, с. 91-93].
В результаті систематизації та аналізу історичних поглядів та сучасних
підходів до розкриття суті поняття «капітал підприємства» слід вказати на
неоднозначність його трактування. В зв‘язку з цим нами надано визначення
дефініції «капітал – це нагромаджені економічні блага в майновій та
фінансовій формах, котрі можуть нарощуватися при їх залученні до
виробничого процесу або зберігати свою цінність і бути носієм чинника
ризику, об‘єктом тимчасової переваги, інвестиційним ресурсом, носієм
фактора фінансової безпеки підприємства».
Із запропонованого поняття випливає той факт, що капітал впливає на
фінансову безпеку підприємства,
адже він є
найважливішою
характеристикою його функціонування і надійності, а рівень фінансової
безпеки залежить від стійкого фінансового стану, який більшою мірою
залежить від оптимальної структури капіталу.
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Враховуючи те, що джерелами формування капіталу є власні, так і
позикові ресурси, для більшості підприємств основною частиною усього
фінансового капіталу складає власний, але його діяльність в системі ринкової
економіки неможлива без періодичного використання різноманітних форм
залучення позикових коштів. Позикові кошти займають досить значне місце
в структурі капіталу підприємства. Використання позикових коштів дає
можливість приросту рентабельності власного капіталу, але негативно
впливає на фінансову стійкість підприємства [2, с. 221-226].
Власний капітал показує ступінь незалежності та впливу його власників
на суб‘єкт господарювання. Він формується за рахунок внесків власників та
накопичення сум доходу під час діяльності підприємства.
Таким чином, власний капітал в залежності від умов формування
поділяється на вкладений капітал та накопичений капітал.
Вкладений капітал, тобто сформований за рахунок власників
підприємства. Накопичений капітал – капітал, що сформований внаслідок
діяльності суб‘єкта господарювання.
Власний капітал становить:
− ресурси підприємства, акумульовані його власниками у вигляді
внесків до зареєстрованого капіталу;
− загальну вартість коштів підприємства, які належать йому на правах
власності і використовуються ним для формування його активів;
− власні джерела підприємства, які без визначення строків повернення
внесені засновниками або залишені ними на підприємстві з уже
оподаткованого прибутку.
Величина власного капіталу підприємства характеризує його
платоспроможність, кредитоспроможність, забезпеченість коштами для
покриття власних зобов‘язань.
Згідно з НП(С)БО 1 власний капітал підприємства включає такі
елементи як:
− зареєстрований (пайовий) капітал – зафіксована в установчих
документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до
капіталу підприємства;
− капітал у дооцінках – сума узагальнення інформації про дооцінки
об‘єктів основних засобів і нематеріальних активів, уцінки таких об‘єктів в
межах сум раніше проведених дооцінок;
− додатковий капітал – суми емісійного дохіду, вартість безкоштовно
отриманих необоротних активів, сума капіталу, який вкладено засновниками
понад зареєстрований капітал, накопичені курсові різниці, які відповідно за
національними положеннями (стандартами) відображаються у складі
власного капіталу;
− резервний капітал – сума резервів, створених підприємством
відповідно до чинного законодавства або статутних документів за рахунок
нерозподіленого прибутку;
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− нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
–
сума
нерозподіленого прибутку поточного і минулих років, а також використаного
у звітному році прибутку, сума непокритих збитків поточних і минулих
років;
− неоплачений капітал – заборгованість власників за внесками до
зареєстрованого капіталу;
− вилучений капітал – вартість акцій власної емісії або часток,
викуплених товариством у своїх акціонерів, учасників [3].
Згідно з НПСБО 1 позиковий капітал – це заборгованість підприємства,
що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується,
призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі
економічні вигоди [3].
Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямків
використання фінансових ресурсів виконується за даними балансу.
Аналіз структури капіталу – це аналіз співвідношення власних і
позикових коштів підприємства. Основною метою аналізу капіталу
підприємства є з‘ясування динаміки обсягу і структури капіталу в
наступному періоді та їх впив на фінансову стійкість та ефективність
використання капіталу.
Для аналізу структури капіталу та прийняття відповідних рішень
розраховують та аналізують відповідні показники діяльності підприємства:
коефіцієнт
оцінки
рентабельності
капіталу,
коефіцієнт
оцінки
капіталовіддачі, коефіцієнт оцінки оборотності капіталу, показник фінансової
стійкості, показник типів фінансової стійкості, показники ліквідності та
платоспроможності підприємства, коефіцієнт фінансового левериджу.
Отже, можна зробити висновок, що капітал є тим фактором, який
здійснює безпосередній вплив на фінансовий стан підприємства – його
платоспроможність та ліквідність, розмір доходу, рентабельність діяльності.
Капітал є основою діяльності кожного підприємства, тому своєчасний і
повний аналіз його дозволяє отримати нові характеристики об‘єкта і
застосувати обґрунтоване управлінське рішення, що веде до досягнення мети
діяльності підприємства.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ
СТАНДАРТІВ АУДИТУ В АУДИТОРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ
На даному етапі реформування економіки з особливою гостротою постає
проблема достовірності облікової інформації як на рівні підприємств, так і на
рівні зовнішніх по відношенню до підприємства суб‘єктів ринку. Завдання з
посилення економічного контролю покладено на аудит. В регулюванні
аудиторської діяльності важливу роль виконують Міжнародні стандарти
аудиторської діяльності. При цьому відчувається недостатність належної
літератури з висвітлення методики їх застосування. Дана публікація
висвітлює
Проблеми застосування міжнародних стандартів аудиту розглядали такі
вчені: Ф.Ф. Бутинець, М.П. Войнаренко, О.О. Разборська, М.Т. Білуха,
Б.І.Валуєва, Н.І. Дорош, О.Ю. Редько, Б.Ф. Усач.
Міжнародні стандарти аудиту – документи, що формують єдині базові,
загальні вимоги до діяльності аудитора, при дотриманні яких забезпечується
відповідний рівень якості аудиту та супутніх йому послуг. Їх введення в
аудиторську практику держави сприяє впровадженню порівняно нових
наукових досягнень, підвищення рівня кваліфікації аудитора, вдосконалення
нормативних документів у галузі аудиту [2].
На даний час більшість країн-членів Європейського Союзу застосовують
аудиторські стандарти, засновані на діючих Міжнародних стандартах аудиту,
але з поправкою на національне законодавство. В аудиторській практиці
України ці стандарти почали застосовуватися в обов‘язковому порядку з 2003
року за Рішенням Аудиторської палати України. Переклад на українську
мову було здійснено згідно з Меморандумом про порозуміння з
Міжнародною федерацією бухгалтерів.
Але майже з самого початку освоєння і застосування їх вітчизняними
практиками з‘являється проблема в тлумаченні термінів та понять, наведених
в Міжнародних стандартах аудиту. Переклад здійснено дослівно з
англійської мови і він зовсім не адаптований до чинних положень
вітчизняного законодавства, не враховує національний досвід та специфіку
ведення бухгалтерського обліку в Україні [1, с.303].
При перекладі нормативно-правових актів виникають такі проблеми:
один термін по-різному переведений в різних документах;
один термін по-різному переведений в одному й тому ж самому
документі;
різні терміни перекладаються на українську мову одним терміном;
наявність некоректного перекладу спотворює професійний зміст
оригіналу;
використовуються терміни абсолютно нові для певної галузі.
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Так, в українському законодавстві немає терміну «партнер», тоді як в
оригінальному варіанті воно застосовується. Згідно з МСА на «партнера»
покладаються певні обов‘язки і надаються права. Тоді потрібно ретельно
опрацювати матеріал і визначити, до кого в аудиторській фірмі, згідно о
чинного законодавства, потрібно відносити «партнера». В оригіналі слова
«asses» і «evaluate» мають в словнику різні тлумачення, тоді як переклали на
українську їх одним – «оцінювати». Англомовний термін «report» спочатку
перекладався як «висновок», потім назву змінили на «звіт». Термін
«representation» перекладено як пояснення та запевнення відповідно. Однак,
разючою відмінністю цієї термінологічної зміни від попередніх є те, що вона
обґрунтована змінами у методології аудиторських процедур. Потрібно брати
до уваги й особливості конкретного користувача фінансового звіту. Так, в
американському варіанті англійської мови слово «income» частіше
сприймається бухгалтерами саме як «прибуток», а в британському варіанті
англійської мови це слово може сприйматися і як «дохід», і як «прибуток».
Застосування одного терміну до двох різних предметів аудиту може значно
спотворити розуміння користувачів аудиторського звіту.
Терміни «бухгалтер-практик», «професійний бухгалтер» або «бухгалтер
громадської практики» застосовуються в професійній спільноті Заходу, тоді
як не мають аналогів в українській обліковій політиці.
Якщо на початкових варіантах Міжнародних систем аудиту аудитор
надавав «аудиторську гарантію», то тепер, аудитор повинен отримати
достатню впевненість. Її отримають, якщо аудитор одержав достатні та
прийняті аудиторські докази для зменшення аудиторського ризику до
прийнятного низького рівня [3].
Однією з найважливіших тем в аудиті – виявлення шахрайства, є дуже
актуальною для країни. Рекомендації щодо відповідальності аудитора при
виявленні шахрайства мають важливе значення на практиці. Проте і тут не
обійшлось без непорозумінь в перекладі. У додатку вказано, що аудитор
зобов‘язаний ураховувати значущі фінансові інтереси, але як визначається
цей фінансовий інтерес і з якої суми він вважатиметься значним - не
зрозуміло. Також використовуються поняття «агресивних цільових
показників», чого у нашому законодавстві немає і важко зрозуміти суть.
Перекладачі, працюючи над стандартами Міжнародної федерації
бухгалтерів мають дотримуватися низки вимог, дотримання яких сприятиме
відкритості та підвищенню якості перекладу. Документ має назву Політика
щодо перекладу та відтворення стандартів. У ньому міститься вимога щодо
консультування перекладацького комітету із обізнаними в цьому питанні
особами.
Внаслідок відмінностей між країнами виникає складність в гармонізації
стандартів аудиту. Проблема перекладу Міжнародних стандартів аудиту
стоїть на перешкоді їхньої адаптації до умов функціонування різних країн,
через різні підходи визначення окремих термінів. У результаті некоректного
перекладу, втрачається основний зміст і умови використання можуть
трактуватися по-різному.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА СКЛАДІ
Для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства
використовують запаси, що є важливою домінуючою частиною оборотних
активів. Забезпечення проведення ефективного процесу обліку та контролю
за збереженням запасів підприємства в умовах постійних змін відіграє велике
значення, особливо на підприємствах з великими потоками матеріальних
цінностей. Це зумовлює необхідність дослідження сучасних особливостей
організації обліку запасів на складах з метою досягнення найбільш
ефективних результатів діяльності.
Проблема запасів на підприємстві досліджується у багатьох роботах
вітчизняних авторів: А.Н. Стерлигової, С.А. Уварова, Л. Гелловея,
А.П.Долгова, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник,
В.С.Рудницький.
Склад – це не тільки місце зберігання товарно-матеріальних цінностей, а
ще й одне з найважливіших джерел інформації про ефективність діяльності
підприємства (наскільки точно продуманий асортимент і цінова політика, яка
ефективність служби закупок і продаж). Правильно організоване складське
господарство відіграє велику роль при організації безперебійного постачання
цехів матеріальними ресурсами, контроль та сортування, розміщення,
зберігання і видачі матеріальних запасів, оскільки не завжди можна досягти
повної узгодженості в постачанні матеріальних ресурсів, темпів виробництва
і збуту вже готової продукції.
Складське господарство передбачає обладнання спеціалізованих складів,
закріплення виробничих запасів за окремими складами на основі розробленої
класифікації, розміщення запасів (групи, типи, сорти, розміри) на
спеціальних стелажах для забезпечення можливості їх приймання-відпуску,
інвентаризації, доставки зі складу [2].
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Відповідальність за всіма процесами, що відбуваються на складі,
покладається на матеріально відповідальних осіб. Натомість адміністрація
установи зобов‘язана створити матеріально відповідальній особі необхідні
для нормальної роботи умови, ознайомити з чинним законодавством про
матеріально відповідальність за збитки, завдані установі, а також чинним
інструкціям, нормативам та правилам зберігання, приймання, оброблення,
продажу, перевезення та застосування у процесі виробництва переданих
йому матеріальних цінностей, проводити у встановленому порядку
інвентаризацію матеріальних цінностей [1].
Облік запасів за місцем зберігання ведеться матеріально відповідальною
особою в Книзі складського обліку за найменуванням, сортами, кількістю.
Існує декілька методів обліку запасів на складах підприємства:
1.
сортовий – на кожен вид товарів на підставі первинних
документів відкривається картка аналітичного обліку, де їх обліковують в
натуральному та грошовому вираженні. Оборотні відомості аналітичного
обліку складаються по закінченні звітного періоду;
2.
партійний – первинні документи групуються за номенклатурними
номерами, і в кінці звітного періоду кінцеві дані по кожному з номерів
заносяться до оборотних відомостей;
3.
сальдовий метод обліку - базується на використанні регістрів
аналітичного обліку карток складського обліку. У ньому перевіряється
правильність записів надходження і витрачання матеріалів на складі й
підтверджується залишок по картці складського обліку особистим підписом
бухгалтера, а кожного першого числа місяця залишки по номенклатурних
номерах переносяться до відомості обліку залишків матеріалів на складі, без
виділення оборотів витрат і надходження матеріалів [4].
У свою чергу, існує декілька методів сортового обліку матеріалів [3].
Через значне скорочення документації та відсутність подвійної картотеки
найбільш вживаним є метод оперативно-бухгалтерський. За правильним
веденням складського обліку постійно слідкує бухгалтерія. Працівники
бухгалтерії не рідше одного разу в тиждень і в обов‘язковому порядку
здійснюють перевірки в присутності матеріально-відповідальної особи. Вони
перевіряють правильність оформлення складських операцій, записів в
картках складського обліку, здійснює вибіркову перевірку залишків
матеріалів. При цьому в бухгалтерії обік руху ведеться тільки у вартісному
виразі. Взаємозв‘язок між кількісно-сортовим обліком матеріалів на складі і
бухгалтерським обліком здійснюється за допомогою сальдової відомості.
При методі обліку у звітах матеріально-відповідальних осіб на складі
ведеться кількісний облік в картках. В кінці місяця завідувач складу складає
матеріальний звіт, де вказується назва, номенклатурний номер цінностей,
одиниця виміру, ціна за одиницю, залишок на початок місяця, надходження
за місяць, вибуття. Але недоліком даного методу є те, що він може
застосовуватися лише за обмеженої номенклатури запасів, вимагає великих
трудових затрат. За паралельним обліком, на складі ведеться кількісний
облік, а в бухгалтерії кількісний і вартісний. На кінець місяця в бухгалтерії
на основі первинних документів складається сортова оборотна відомість.
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При виникненні необхідності складський облік підприємства
організовують за партіями надходження матеріальних цінностей. Це є зручно
якщо великий різновид запасів на складі. Кожному виду матеріальних
цінностей присвоюється номенклатурний номер, що дублюється у всіх
первинних документах.
Незважаючи на наявність диференційованих методів обліку запасів на
складах все ж існують деякі недоліки:
перенавантаження працівників - правильне, грамотне і швидке
оформлення складських, транспортних та інших документів, їх облік та
вчасна передача в бухгалтерію є досить важкою задачею для працівників, які
крім цього ще й відповідальні за прийом, розміщення, збереження та
передачу запасів, звідси випадкові чи спеціальні помилки робітників при
заповненні документів;
доставка документів у вигляді затримки чи втрати, які часто
важко прослідкувати;
підвищені затрати на ведення документації;
відсутність прозорості при проведенні закупки та продажу;
відсутність точних даних про залишки запасів на складах, їх
кількість і номенклатура не відповідають вказаним у документації даним;
існує розбіжність в часі між фактичними процесами і їх
документальним описом
облік на складі проводять спеціалісти, що не маю достатньої
кваліфікації;
збільшення об‘єму і величини складу, ігноруючи удосконалення
організації складського обліку.
Виникнення хоча б однієї з проблем призводить до негативних наслідків
– втрат часу, грошей та контролю над діяльністю. Одним із варіантів
поліпшення складського обліку може бути введення на склад підприємств
автоматичну систему обліку, за якої керівник зможе повністю контролювати
стан матеріальних цінностей, всі операції, аналізуючи способи поліпшення
продуктивності, безперебійного постачання матеріалів, контроль за
працівниками, швидкість обслуговування постачальників та клієнтів. Або ж
це може бути створення високоякісної організації робіт на заміну постійним
розширенням об‘єму складів та їх величини, адже ні одне обладнання не
забезпечить ефективних та економічно обґрунтованих рішень.
Таким чином, запаси становлять вагому частку активів підприємства і
особливе місце у складі майна. Це вимагає повної, достовірної інформації
про наявність та рух запасів, яку може надати правильно організована
система обліку їх на складі, що генерує та інтерпретує всю базу
інформаційного потоку, надану різними ринковими системами для
ефективного управління матеріальними запасами.
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Для боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом,
важливим є визначення джерел їх походження. Наявність самого процесу
відмивання злочинних доходів спричиняє значні негативні наслідки, зокрема
фінансові втрати бюджету, послаблення надійності фінансових інститутів,
втрачається прозорість фондового ринку, фінансова система стає все більш
вразливою до використання її злочинцями для відмивання «брудних» коштів.
До того ж схеми відмивання злочинних коштів постійно вдосконалюються,
що потребує актуалізації знань у цій сфері та посилення контролю за їх
виявленням.
Необхідно зазначити, що Держфінмоніторинг на постійній основі
здійснює дослідження й аналіз методів, схем відмивання грошей і розробку
типологій відмивання коштів. Досліджуються існуючі схеми та
відпрацьовуються найбільш оптимальні шляхи їх виявлення з урахуванням
досвіду зарубіжних країн, фінансових і правоохоронних органів України для
запобігання вчинення відповідних злочинів [3].
В Україні особливо поширеними для відмивання грошей були і
залишаються кредитно-фінансові установи. Для махінацій використовуються
банки нерозвинених країн, де законодавство по боротьбі з легалізацією
злочинних коштів або працює лише формально, або взагалі відсутнє.
Незаконно набуте майно (товари, коштовності речі) використовується як
застава для отримання кредиту в банківській установі, позички в ломбарді,
іншій фінансовій установі. Потім кредит чи позичка не повертаються,
стягнення звертається на майно і воно переходить у власність фінансової
установи в рахунок погашення кредиту, позички. Сума коштів, отриманих як
кредит позички становить легалізований дохід [4].
Розміщення коштів на банківських рахунках є найпростішим способом
введення їх в обіг. Значна кількість заходів з протидії відмиванню злочинних
доходів спрямована на протидію саме цьому способу розміщення «брудних»
коштів. У такому випадку реквізити, печатка «фіктивного» підприємства
використовується для оформлення документів (договорів, накладних,
рахунків, рахунків-фактур) на поставку відповідних матеріальних цінностей
іншому підприємству – ще одній ланці в легалізаційній схемі.
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Для введення нелегально отриманих коштів до офіційного фінансовогосподарського обігу можуть спеціально створюватися на деякий час
юридичні особи. Метою їх діяльності є не ведення легальної господарської
діяльності, а відкриття в банку рахунку для розміщення «брудних» коштів.
Внесення коштів буде оформлено як отримання виручки від реалізації,
повернення позички чи будь-яким іншим чином [2].
Одним із методів легалізації злочинних коштів є завищення витрат на
придбання товарів, робіт та послуг. Суть даних операцій зводиться до
відображення недостовірної інформації у фінансово-господарських
документах та податковій звітності. Часто це можуть бути товари чи послуги,
оцінку реальної вартості
яких
важко встановити неможливо,
використовуються товари, виконані роботи та надані послуги, які не мають
жодної цінності, або що мають на ринку незначну ціну, але за властивостями
вони схожі на свої аналоги високої вартості.
Іншою поширено схемою відмивання злочинних коштів в Україні, яку
наводить Держфінмоніторинг, є операції з нерухомим майно. Шахраї
вчиняють підробки паспортів, заповітів, нотаріально посвідчених документів,
перереєстрацію нерухомого майна на себе та за винагороду на знайомих.
Жертви обираються за однією ознакою − соціально незахищені. Незаконно
отримане майно злочинці легалізовують шляхом перепродажу підставними
особами для третіх осіб − добросовісних набувачів [3].
Негативним наслідком наявності незаконних грошей є «технічні» цінні
папери, як інструмент для здійснення фіктивних фінансових операцій. Коли
одна особа купує цінні папери з номіналом чи дисконтом і потім продає їх
іншій особі за ціною, більшою у десятки чи навіть сотні разів за ринкову.
Мета цих махінацій – збільшення витрат вітчизняних підприємств-покупців
або нарощування прибутку псевдоінвесторів нерезидентів-продавців. Як
наслідок реально діючі підприємства платять менший податок на прибуток та
виводять валютні кошти за кордон [1].
Чинним законодавством України не передбачається обмежень
використання векселів у розрахунки під час здійснення будь-якої
господарської операції. Тому відчувається відсутність контролю з боку
держави за випуском і обігом цінних паперів, їх єдиного державного реєстру.
Як наслідок, «технічні» цінні папери легко потрапляють в обіг на фондовому
ринку: вони випускаються винятково в паперовій формі і для розрахунку
ними не потрібно звертатися до реєстратора.
Таким чином, на даний час в Україні існує низка розповсюджених схем
відмивання (легалізації) злочинних коштів. Вони дозволяють приховувати
дійсні джерела походження доходів. Переважна частина тіньового капіталу
формується за рахунок доходів, отриманих внаслідок вчинення економічних
злочинів та інших правопорушень, зокрема у кредитно-фінансовій сфері.
Поєднавши зусилля державних інституцій та інших самостійних
організаційних структур, можна не тільки сприяти викриттю злочинів, але й
припиненню незаконних фінансових операцій і маскування злочинного
походження коштів.
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ДОХОДИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Бухгалтерський облік в бюджетних установах є системою контролю за
наявністю та рухом бюджетних та позабюджетних коштів, виконує
управлінську, контрольну та інформаційну функції. Бюджетні установи не
мають на меті отримання прибутку, проте функціонують за рахунок доходів з
інших джерел. Саме тому в загальній системі бухгалтерського обліку
бюджетних установ саме облік доходів є одним із найскладніших і вимагає
найдокладнішої обробки та опрацювання.
Проблеми бухгалтерського обліку в бюджетних установах розглянуті в
працях відомих вітчизняних і зарубіжних економістів С.М.Альошина,
М.Т.Білухи, С.Я. Зубілевич, П. Атамас, Р.Джога, Л. Панкевич.
Доходами бюджетних установ є різні за економічною природою
виникнення джерела утворення матеріальних, нематеріальних і фінансових
активів бюджетних установ, що забезпечують здійснення їх основної та
додаткової діяльності та покривають їхні зобов‘язання, що формують
первісну інформацію щодо власного капіталу бюджетних установ [3].
Оцінка доходу, згідно з МСБОДС 9, здійснюється за справедливою
вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню, вона
надається у грошовій формі чи у формі грошових еквівалентів. Хоча в разі
відстрочення надходження грошових коштів чи їх еквівалентів справедлива
вартість компенсації може бути нижчою від номінальної суми грошових
коштів, що буде отримана [2].
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Відповідно до чинного законодавства розподіл бюджету та ресурсів
бюджетних установ на загальний і спеціальний фонди, їхні складові частини
визначаються Бюджетним кодексом України, щорічними законами про
Державний бюджет України та рішеннями місцевих рад про відповідні
місцеві бюджети.
Передача коштів між загальним та спеціальним фондами
бюджету дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом
внесення змін до закону про Державний бюджет України чи рішення
відповідної ради. Варто зауважити, що існує відмінність у підходах
визначення факту виникнення доходів [1].
Так, доходи за загальним фондом є реальними в момент отримання
коштів на рахунки, тоді як доходами спеціального фонду вважаються
нараховані суми до отримання (Рис.1).
Загальний фонд бюджету охоплює всі доходи бюджету крім тих що
призначені для зарахування до спеціального фонду. Доходи загального
фонду поділяють на доходи, отримані із загального фонду державного
бюджету та з місцевих бюджетів, значна частина яких залишається в
загальній структурі доходів бюджетних установ і спрямовується на
виконання бюджетними установами своїх основних функцій.
Доходи бюджетних установ
Доходи загального фонду бюджету
(державні кошти, що надійшли на
рахунок бюджетної установи із
загального фонду державного та
місцевого
бюджету
для
її
утримання)

Доходи спеціального фонду бюджету

Власні надходження
бюджетних установ

Плата за послуги, що надаються
бюджетним установам:

Доходи за іншими
надходженнями
спеціального

Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ:

• згідно
з
функціональними
повноваженнями;
• кошти, що отримуються від
господарської чи виробничої діяльності;
• плата за оренду майна;
• кошти від реалізації майна;

•
•

гранти та дарунки;
кошти, що отримуються на виконання
окремих доручень від підприємств,
організацій чи фізичних осіб.

Рис. 1. Доходи бюджетних установ
Організація обліку доходів загального фонду охоплює напрямки, які
впливають як на підготовчий етап обліку доходів — їх планування, так і на
обліковий процес безпосередньо. Зокрема, до них належать[4]:
- організація планування доходів загального фонду бюджетних установ;
- організація робіт із затвердження асигнувань та надходження доходів;
158

- організація облікових номенклатур;
- організація носіїв облікової інформації та їх руху.
Спеціальні фонди були введені з метою поліпшення звітності про
використання державних коштів, які раніше спрямовувалися до численних
позабюджетних фондів та для підвищення прозорості у використанні
державних коштів. Джерела спеціального фонду бюджету визначаються
виключно законами України. Так, згідно з діючим законодавством, до
власних надходжень бюджетних установ та організацій належать: спеціальні
кошти бюджетних установ, інші власні надходження та кошти, що надходять
з окремою метою і використовуються на відповідні видатки за рахунок цих
надходжень.
Доходи спеціального фонду мають чітко цільове спрямування. Для
кожної бюджетної установи доходами спеціального фонду є, як правило,
власні доходи. Важливою складовою бюджету державних установ є власні
надходження, що являють собою економічними відносинами, щодо
розподілу і перерозподілу основного централізованого фонду грошових
коштів держави шляхом мобілізації фінансових ресурсів за допомогою
надання платних послуг, отримання доброчинних та інших надходжень й
спрямування їх на цілі, передбачені бюджетом і власними кошторисами. Без
них бюджетна установа не зможе повноцінно виконувати свої функції та
надавати якісні послуги.
Однак при формуванні спеціального фонду існують деякі проблеми,
зокрема обмеженість джерел надходжень та їх використання, не
використовуються можливості збільшення обсягів спеціального фонду, існує
недосконалість нормативного забезпечення.
У порівнянні з приватними підприємствами, керівники бюджетних
установ мають обмежені повноваження. Недоліком цього є відсутність
можливості обирати найбільш вигідних партнерів для здійснення діяльності,
створювати цільові фонди для стимулювання працівників та вирішення
соціальних проблем. Вирішення цих проблем сприятиме поліпшенню
діяльності організації та продуктивності у виробництві матеріальних благ та
наданні послуг.
Таким чином, доходи бюджетних установ мають специфічний характер:
поділяються на доходи загального і спеціального фондів, порядок
формування яких регулюється законодавчо встановленими нормативними
актами. Послуги бюджетними установами надаються на виключно
безоплатній основі. Фінансовим результатом для них є виконання
покладених державних зобов‘язань.
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З переходом України до ринкової економіки, появою різних форм
власності та формуванням нових економічних відносин виникла необхідність
кардинальних змін у системі бухгалтерського обліку. Вдосконалення його
організації, забезпечення гідного контролю за виконанням господарських
операцій, запобігання негативним явищам у господарській діяльності є
одним з найважливіших завдань економічного розвитку України. В умовах
перехідного періоду суб‘єкти господарювання мають потребу в прозорій,
повній та правдивій інформації про своє фінансове становище і результати
своєї діяльності, яка може бути забезпечена шляхом ефективної
інвентаризації.
Дослідженню наукових і практичних аспектів інвентаризації присвячено
праці багатьох українських вчених, зокрема М. Т. Білухи, Т. А. Бутинець,
А. М. Герасимович, А. П. Грінько, С. Ф. Голова, М. І. Карауш,
Л. М. Крамаровського, А. М. Кузьмінського, М. М. Коцупатого,
Ю. О. Леонова, В. С. Лень, М. М. Матюхи, І. В. Перевозової,
В. К. Радостовця, В. В. Сопка, М. А. Толстих, М. Г. Чумаченка,
В. О. Шевчука та ін. Однак особливості інвентаризації відповідно до нових
змін в законодавстві потребують більш детального розгляду[2,c.130].
У період сьогодення з‘являється необхідність у такому способі, який би
забезпечив можливість взяти на облік можливі розходження між даними
обліку і фактичною наявністю господарських засобів. Це досягається за
допомогою інвентаризації. Багато вчених по рідному трактують це поняття.
Проте більшість схиляється до того, що інвентаризація є одним з важливих
методів бухгалтерського обліку, яким забезпечується перевірка і
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документальне підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку
про наявність і стан матеріальних і нематеріальних активів, іншого майна,
капіталу, інвестицій, розрахунків, резервів і зобов'язань[3,c.32-33].
Порядок і терміни проведення інвентаризації, як на підприємствах так і
в організаціях всіх форм власності контролюються Інструкцією з
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків, затвердженою
наказом Мінфіну України від 2 серпня 2014. [4]. Кількість інвентаризацій на
рік, строки їх проведення, перелік майна і розрахунків, що підлягають
інвентаризації під час кожної з них, визначаються керівником підприємства,
крім тих випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.
Інвентаризацію завжди здійснює інвентаризаційна комісія, очолювана
керівником підприємства або його заступником за обов'язковою участю
головного бухгалтера і матеріально відповідальних осіб. Склад комісії,
об'єкти інвентаризації, порядок її проведення визначаються наказом
керівника. Відповідальність за своєчасне й якісне проведення інвентаризації
несе керівник підприємства. Результати інвентаризації показуються в
бухгалтерському обліку в десятиденний період. Метою проведення
інвентаризацій є встановлення певних відхилень облікових даних від
фактичної наявності господарських засобів, що спричинено помилками в
обліку, псуванням матеріальних цінностей або природними втратами,
зловживанням матеріально відповідальних осіб тощо.
До основних завдань інвентаризації належать:
а) наявність товарно-матеріальних цінностей і грошових засобів;
б) контроль за зберіганням матеріальних цінностей і порівняльна
характеристика їх з показниками бухгалтерських документів;
в) з‘ясування товарно-матеріальних цінностей, які практично втратили
свою первинну якість;
г) перевірка умов зберігання (склади, ангари, каси) наявність сторожової
охорони, сейфів та ін.;
д) наявність грошових засобів у касі, на розрахунковому та інших
рахунках, перевірка статей балансу[1, c. 4].
У багатьох джерелах інвентаризацію поділяють на два види – повну і
часткову. При повній інвентаризації перевіряються всі господарські засоби,
вона проводиться наприкінці року з метою підтвердження річних звітів і
балансів. Повні інвентаризації проводяться зазвичай за вимогою слідчих
органів, а також ревізора. За допомогою повної інвентаризації можна
охарактеризувати всю господарську діяльність, тобто одержати правдиві й
об‘єктивні дані про фактичний склад підприємства. Що стосується часткової
інвентаризації, то вона охоплює лише обмежену частину окремих видів
господарської діяльності, наприклад, перевіряються гроші в касі, продовольчі
товари на окремому складі, напівфабрикати, тощо.
У процесі інвентаризації виділяють технологічно-документальний,
порівняльно-аналітичний, організаційно-підготовчий
і результативний
(підсумковий) етапи. Під час виокремлення етапів враховуються базові
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принципи та критерії, як існування взаємозв‘язку інвентаризаційних
процедур та прийомів, їх здійснення різними органами та посадовими
особами підприємства у обмежених часових межах із оформленням
відповідних документів інвентаризації. Поділ інвентаризації на етапи є
обов‘язковою складовою створення ефективної та раціональної методики її
здійснення. На його основі вдосконалено і систематизовано методику
інвентаризації матеріальних активів, власного капіталу, дебіторської та
кредиторської заборгованості.
Таким чином, можна зробити висновок, що в сучасних ринкових умовах
в яких знаходиться наша країна інвентаризація є одним з найнеобхідніших та
найважливіших методів бухгалтерського обліку і фінансово-господарського
контролю. Саме тому, чудово сформовані та сплановані засоби і цілі, за
умови ефективної системи мотивування, можуть призводити до
інтенсивності інвентаризації як засобу обліку і контролю[5]. Побудова
правильно функціонуючого інформаційного зв'язку, який забезпечує всі
процеси інвентаризації, між запланованими цілями і досягнутими
результатами, є тим важливим завданням, чим більш складнішою є
організація та технологія проведення інвентаризації.
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OРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ
Своєчасне прийняття ефективних управлінських рішень керівництвом
підприємств можливе на основі достовірних показників обсягу виробництва і
господарювання фінансових результатів, що знаходиться у відповідному
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взаємозв‘язку. Досвід вітчизняних підприємств та зарубіжних компаній
показує, що важливою складовою ефективної системи управління є
застосування зовнішнього і внутрішнього аудиту. Отже, розробка дієвої
методики аудиту доходів підприємства, що включає повний обсяг
інформаційних джерел, об‘єктів і оптимальних етапів перевірки, розробка
моделей робочих документів аудитора є запорукою підтвердження
показників фінансової, податкової та інших видів звітності.
Питання oрганізації та метoдики аудиту доходів в наукoвих працях
рoзглядали вітчизняні дoслідники (Т.М. Кoвбич, Р.O. Кoстиркo,
Б.В.Кудрицький, К.O. Редькo, Д.А. Янoк) та зарубіжні дoслідники
(С.А.Данілкoва, Н.М. Кірієнкo, С.А. Мoлoдкіна, В.М. Гoлікoв).
Значний внесoк у рoзвитoк аудитoрськoї діяльнoсті, зoкрема виявлення
пoмилoк, шахрайства в прoцесі аудиту зрoбили такі відoмі вчені, як: Е.Аренс,
Дж. Лoббек, Ф. Дефлиз, Г. Дженик, В. O‘ Рейллі, М. Хірш, Д. Кармайкл,
У.Альбрехт, Г. Вернц, Т. Уильямс та ін. Серед українських наукoвців та
практиків – Ф. Бутинець, М. Білуха, O. Кузьмінський, O. Петрик, Б. Усач,
Н.Петренкo та ін.
Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів
організації методики аудиту доходів підприємств.
Згідно Податкового кодексу України «доходи – це загальна сума доходу
платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого)
протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній
формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній
(морській) економічній зоні, так і за їх межами» [3].
Метою аудиту доходів підприємства є встановлення достовірності даних
первинних документів щодо визначення доходів та формування фінансових
результатів, повноти та своєчасності їх відображення в облікових регістрах,
відповідності методики обліку доходів за видами діяльності згідно діючих
законодавчо-нормативних документів України.
Джерелами отримання аудиторських доказів аудиту доходів за видами
діяльності підприємств визначено: первинні і зведені документи (накладні,
товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт та послуг, договори,
касові ордера, платіжні доручення, виписки з поточного рахунку банківських
установ; митні декларації, інвойси, фіскальні звіти, реєстри обліку доходів та
інше); облікові регістри (Журнали 3,6,1. відомості 1.1,1.2. аналітичні
рахунки 7-го класу. Головна книга, оборотно-сальдова відомість та інше);
звітність (фінансова, управлінська, статистична, податкова); акти попередніх
перевірок аудиторської фірми, податкової інспекції та інші; накази,
розпорядження підприємства. Виходячи з предмету і завдань обліку доходів
за видами діяльності підприємств необхідно сформувати об'єкти аудиту
(табл. 1).
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Таблиця 1
Об’єкти аудиту доходів підприємств [2, с. 63]
–
–

первинні і зведені документів з обліку доходів;
список осіб, які мають право підписувати
документи;
Зміст облікової політики згідно з
– наявність графіку документообігу;
наказом підприємства
– склад доходів за видами діяльності
підприємства;
– методи оцінки доходів;
– робочий План рахунків щодо обліку доходів
– дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг);
– податкові зобов'язання з податку на додану
вартість;
– інші вирахування з доходів;
Операції з обліку доходів
– чистий дохід від реалізації продукції;
– інші доходи від операційної діяльності;
– дохід від участі в капіталі;
– інші фінансові доходи;
– інші доходи
Записи в облікових регістрах, звітності
Акти перевірки ведення обліку доходів на підприємстві

Особлива увага в процесі перевірки має приділятися відповідності даних
кожної статті фінансової звітності даним аналітичного обліку, оборотам і
залишкам синтетичних рахунків у Головній книзі. При цьому кожна стаття
балансу повинна бути проінвентаризованою і підтвердженою відповідними
актами, довідками, тощо.
Варто зазначити, що однією з проблем при здійсненні є відсутність
єдиної інформаційної бази норм і нормативів підприємства для контролю і
обліку за доходами підприємств. Тому, що порівняно з закордонною
продукцією вітчизняна продукція характеризується дуже високою
матеріаломісткістю. Це можна пояснити тим, що велика кількість матеріалів,
що списується на витрати підприємств, розкрадаються або йдуть на
виготовлення тіньової продукції.
Важливою є проблема постійних розбіжностей, що існують між
податковим та бухгалтерським обліком доходів. Тому, це й призводить до
виникнення подвійного обліку доходів і потребує як найшвидшого усунення
шляхом удосконалення чинного законодавства України з цих питань.
Основними проблемами аудиту доходів є проблема наявності недостовірної
інформації, недостатньо ефективне використання сучасної практики,
відсутність досконалої методики складання робочих аудиторських
документів, яка б була закріплена законодавством України [4, с. 67].
Ще одна важлива проблема обліку доходів є проблема рівня
відповідальності обліково-контрольної системи підприємства щодо його
доходів діючому законодавству з обліку, контролю та меті і завданням
самого підприємства [1, с. 113].
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Виходячи з вище перелічених проблем можна запропонувати такі шляхи
вдосконалення обліку і аудиту доходів:
– визначити концептуальні напрямки комп‘ютеризації (розробки
програмного забезпечення) обліку доходів підприємства, що б
унеможливлювало приховування доходів;
– створення єдиної загальнодержавної (міжгалузевої) бази норм і
нормативів для обліку і контролю за доходами підприємств. Ця інформаційна
база дуже необхідна, тому що як показують статистичні дані,
матеріаломісткість вітчизняної продукції значно вища ніж у країнах Заходу.
Це свідчить про те, що в Україні велика частка списаних витрат на
виробництво розкрадається або використовується на виробництво тіньової
продукції;
– розробити досконалу методику складання аудиторських робочих
документів;
– удосконалити законодавство у сфері фінансового контролю шляхом
впровадження прогресивної сучасної форми контролю – аудиту.
Першочергове завдання для розбудови ефективної системи аудиторського
фінансового контролю в Україні повинно бути здійснення заходів щодо
гармонізації нормативно – правового забезпечення із міжнародними і
європейськими стандартами.
Таким чином, до основних завдань аудиту операцій з обліку доходів
підприємств можна віднести: перевірка доходів в розрізі класифікаційних
груп згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку; дотримання
умов визнання та вартісної оцінки доходів за видами економічної діяльності;
перевірка законності та правильності відображення показників доходів в
фінансовій, податковій та інших видах звітності.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ТОВАРІВ НА
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Важливе місце в діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі
займають товари. Рух товарів на підприємствах здійснюється постійно:
починаючи від моменту надходження їх на товарні склади до моменту
вибуття. Тому, існує велика ймовірність виникнення помилок в обліку
товарів або умисних махінацій з ціллю їх крадіжки. Директору підприємства
важко простежувати всі процеси пов‘язані з товарами, тому виникає питання
про необхідність проведення їх аудиторської перевірки.
Загальні питання аудиту товарів висвітлені у працях таких вчених:
Т.А.Бутинець, О. Т. Бровко, В. С. Кобилинська, Н. М. Парасоцька,
А.О.Подольська, К. О. Утенкова, Л. М. Очеретько, О. Г. Череп та інших.
Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»,
товари – це матеріальні цінності, що придбані (отримані) та утримуються
підприємством з метою подальшого продажу. Товари визнаються активом,
якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому
економічні вигоди, пов‘язані з їх використанням, та їх вартість може бути
достовірно визначена [3].
Метою проведення аудиту товарів торговельних підприємств є
висловлення аудитором думки про:
достовірність первинних даних бухгалтерського обліку щодо
постачання товарів;
повноти та правильності відображення первинних даних з обліку у
зведених регістрах;
правильність ведення обліку товарів відповідно до законодавчих та
нормативних актів загальнодержавного та локального характеру;
достовірності відображення залишку товарів у звітності;
відображення витрат на придбання, зберігання та реалізацію [2, c. 297].
Бухгалтерський облік на підприємстві забезпечує правильність
відображення господарських фактів, а аудит підтверджує їх достовірність,
законність та повноту відображення. Для досягнення основної мети аудиту, а
також задоволення потреб користувачів в отриманні повної, достовірної
інформації щодо руху товарів можна виділити наступні завдання:
1) встановлення відповідності аналітичного обліку на рахунку 28
«Товари» даним синтетичного обліку;
2) визначення повноти і правильності відображення в обліку покупних
товарів (за цінами придбання або продажною вартістю);
3) перевірка дотримання порядку визначення торгівельних націнок;
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4) перевірка правильності відображення в податковому обліку операцій
із придбання товарів;
5) перевірка правильності визначення зобов‘язань перед бюджетом з
ПДВ та своєчасності розрахунків.
Основними джерелами інформації для аудиту товарів на підприємстві
виступають:
– наказ про облікову політику підприємства;
– первинні документи з обліку товарів (прибуткові та видаткові
накладні, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі товару тощо),
– оборотно-сальдова відомість,
– регістри синтетичного та аналітичного обліку по рахунку 28
«Товари»,
– фінансова звітність (форма №1, форма №2, форма №5),
– акти і довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша
документація, що узагальнює результати контролю,
– договори купівлі-продажу товарів, супровідні документи тощо.
Здійснюючи аудиторське дослідження, аудитор має вивчити всі
документи, за допомогою яких можливо відтворити ланцюг господарських
фактів від придбання товарів до їх реалізації. Зокрема, документи
оперативного обліку (наприклад, щоденні оперативні дані про рух
дефіцитних основних і допоміжних матеріалів та інша оперативна
інформація, визначена керівництвом суб‘єкта господарювання залежно від
його специфіки), документи складського обліку, регістри аналітичного та
синтетичного обліку, інформацію з діловодства (накази про зміну
матеріально-відповідальних осіб; про проведення ревізій, інвентаризацій
тощо), висновки спеціалістів (щодо якості та придатності товарів,
доцільності їх придбання, списання) тощо [4, c.198].
При проведенні аудиту відображення в обліку і звітності господарських
операцій з товарами аудитору необхідно впевнитися у відсутності помилок і
порушень.
Серед найпоширеніших типових порушень виділяють:
незадовільна організація бухгалтерського обліку товарів;
незадовільна організація складського господарства та збереження
товарів;
невиконання завдання по заготівлі товарів;
придбання непотрібних товарів, наявність на складі зіпсованих
товарів;
завищення собівартості придбаних товарів;
порушення правил прийому вантажів, неправильне визначення та
оформлення нестач;
неповне оприбуткування та надходження товарів;
неправильний розрахунок торгової націнки та її списання на
реалізацію;
порушення порядку проведення інвентаризації товарів;
необґрунтовані претензії до постачальників;
помилки чи підробки при кодуванні документів тощо [1].
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Отже, метою аудиту товарів на торговельних підприємствах є перевірка
правильності надходження, зберігання та вибуття товарів і підтвердження їх
достовірності, законності та повноти відображення в обліку. Для директора
підприємства результати аудиту наявності та руху товарів дозволять
прийняти необхідні управлінські рішення.
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Фінансова діяльність являється система використання різних форм і
методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та
досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота,
що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів [2,
с.201].
Метою фінансової діяльності підприємств є створення необхідної
фінансової бази для виробництва продуктів харчування, продовольства і
сировини структурними виробничими підрозділами, а метою других
сприяння вітчизняним сільськогосподарських товаровиробникам (через
надання їм кредитів, страхування врожаю тощо) в їхній статутній діяльності,
а також у реалізації виробленої ними продукції (продовольства, сировини, в
тому числі й після їх переробки) відповідно до вимог сучасної ринкової
економіки.
Під фінансовою діяльністю підприємства слід розуміти процес,
спрямований на забезпечення виробничо-господарської діяльності коштами
(грішми, фінансовими ресурсами), що визначає фінансовий стан
підприємства [4, с. 105].
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Аналіз фінансової діяльності підприємства – це діагноз його
фінансового стану, що уможливлює визначення недоліків та прорахунків,
виявлення та мобілізацію внутрішньогосподарських резервів, збільшення
доходів та прибутків, зменшення витрат виробництва, підвищення
рентабельності,
поліпшення
фінансово-господарської
діяльності
підприємства в цілому. Матеріали аналізу використовуються в процесі
фінансового планування та прогнозування.
Підприємство має опрацювати таку систему показників, з допомогою
якої воно змогло б із достатньою точністю оцінити поточні та стратегічні
можливості підприємства. Аналітичну роботу підприємства можна поділити
на два блоки:
1) аналіз фінансових результатів та рентабельності;
2) аналіз фінансового стану підприємства.
Показниками та факторами задовільного фінансового стану
підприємства можуть бути стійка платоспроможність, ефективне
використання капіталу, своєчасна організація розрахунків, наявність
стабільних фінансових ресурсів. Показники і фактори незадовільного
фінансового стану: неефективне розміщення коштів, брак власних оборотних
коштів, наявність стійкої заборгованості за платежами, негативні тенденції у
виробництві. До найзагальніших показників комплексної оцінки фінансових
результатів діяльності промислового підприємства належать показники
дохідності та рентабельності. Велике значення має аналіз структури доходів
підприємства та оцінка взаємозв‘язку прибутку з показниками
рентабельності.
Важливо проаналізувати зв‘язок прибутку підприємства з формуючими
факторами, що полегшує практичну орієнтацію в цих питаннях. Дохідність
підприємства характеризується абсолютними та відносними показниками.
Таблиця 1
Нормативні значення коефіцієнтів фінансової діяльності
підприємства [2, с. 233]
№
пор.
1
2
3
4
5
6

Показник

Рекомендоване значення,
тенденції, зміни
Коефіцієнт фінансової автономії
Критичне значення – 0,5, збільшення
Коефіцієнт фінансової залежності Критичне значення – 2, зменшення
Коефіцієнт фінансового ризику
Від 0,5, критичне значення – 1
Коефіцієнт маневреності власного > 0 – збільшення
капіталу
Коефіцієнт
довгострокового 0,4
залучення позикових коштів
Коефіцієнт
фінансової 0,6
незалежності
капіталізованих
джерел

Під час аналізу фінансових результатів діяльності промислового
підприємства доцільно вивчити динаміку змін обсягу чистого прибутку,
рівня рентабельності та фактори, які впливають на них. Основними
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факторами, що впливають на чистий прибуток, є обсяг виручки від реалізації
продукції, рівень собівартості, рівень рентабельності продукції, фінансові
результати та витрати від операційної звичайної діяльності, величина
податку на прибуток та інших податків, що виплачуються з прибутку. Аналіз
фінансових результатів підприємства здійснюється за такими основними
напрямками: аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутковості,
факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг; аналіз
фінансових результатів від іншої реалізації, позареалізаційної та фінансової
інвестиційної діяльності; аналіз та оцінка використання чистого прибутку;
аналіз взаємозв'язку витрат, обсягів виробництва продукції та прибутку;
аналіз взаємозв'язку прибутку, руху оборотного капіталу та грошових
потоків; аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результати; факторний
аналіз показників рентабельності.
Аналіз фінансового стану підприємства проводиться за такими
напрямками: аналіз та оцінка складу та динаміки майна; аналіз фінансової
стійкості підприємства; аналіз ліквідності балансу; комплексний аналіз і
рейтингова оцінка підприємства.
Поточна та оперативна фінансова робота на підприємстві спрямовується
на практичне втілення фінансового забезпечення підприємницької діяльності,
постійне підтримування платоспроможності на належному рівні.
Аналіз фінансового стану показує, по яким пріоритетним напрямкам
необхідно поліпшувати роботу суб‘єкта господарювання. У відповідності з
цим результати аналізу дають відповідь на питання, які найважливіші засоби
покращення фінансового стану підприємства наявні в конкретний період
його діяльності [1, с. 131].
На сьогоднішній час розвиток економіки потребує від підприємства
покращення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції
та послуг на базі впровадження досягнень науково - технічного прогресу,
ефективних форм господарювання та управління виробництвом.
При цьому різко зростає значення фінансової стійкості суб‘єктів
господарювання. Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємства.
За допомогою аналізу розробляється стратегія та тактика підприємства,
обґрунтовуються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх
виконанням, виявляються резерви покращення ефективності виробництва,
оцінюються результати діяльності підприємства. Аналіз фінансового стану
показує, по яким пріоритетним напрямкам необхідно поліпшувати роботу
суб‘єкта господарювання [3, с. 108].
Таким чином, результати аналізу дають відповідь на питання, які
найважливіші засоби покращення фінансового стану підприємства наявні в
конкретний період його діяльності. В сучасних умовах господарювання, при
діяльності виробництва з різними формами власності, потрібен комплексний
підхід до фінансового стану підприємства. Оцінка фінансово економічного
стану і виявлення можливостей покращення ефективності функціонування
підприємства є головною метою фінансово - економічного аналізу.
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В умовах формування правової держави в Україні значно зростає роль
судової експертизи в судочинстві при пізнанні механізму вчинення злочину і
отриманні науково обґрунтованих доказів. Однією із важливих складових
юридичних знань є судова експертиза, адже лише вона дає можливість
встановити опосередкованим шляхом нові факти, які недоступні для
безпосереднього пізнання, тобто ті юридичні факти, з якими норми
матеріального права пов‘язують виникнення, зміну та припинення
правовідносин.
Окремі питання теорії, організації та методики судово-бухгалтерської
експертизи знайшли відображення у працях вітчизняних вчених: М. Т.
Білухи, М. І. Камлика, В. О. Шевчука; зарубіжних вчених: Т. М. Арзуманяна,
Г. А. Атанесяна, А. М. Бєлова, Б. А. Бор‘яна, Н. Г. Гаджиєва, Т. М.
Дмітрієнко, С. Ф. Іванова, М. М. Ласкіна, І. Л. Петрухіна, В. Д. Понікарова,
П. Ю. Пошюнаса, О. М. Ромашова, С. П. Фортинського, С. Г. Чаадаєва,
В.В.Шадріна, О. Р. Шляхова.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» судова
експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань
матеріальних об‘єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про
обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового
розслідування чи суду [3]. Функція судової експертизи полягає у розв‘язанні
на підставі спеціальних пізнань і навичок питань, що виникають під час
розслідування та судового розгляду кримінальних та цивільних справ.
Результатом проведення експертизи вважають складання документа –
висновку експерта, що є одним із передбачених процесуальним
законодавством джерел доказів.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному
провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на
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підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд визначають наявність чи
відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального
провадження та підлягають доказуванню. Фактичні дані визначено як
відомості про факти, одержані в установленому законом порядку. Як уже
було вказано, висновок експерта визнається джерелом доказів у справі. Він
містить не тільки певні відомості про факти, але й повідомляє ті дані зі
спеціальної галузі знань, на підставі яких експерт дійшов своїх висновків.
Таким чином, висновок експерта набуває доказового значення в системі
доказів у кримінальній справі [2].
Варто зазначити, що судова експертиза, як і наука криміналістика, вже
вийшла за межі кримінального процесу і на даний момент обслуговує
цивільне, господарське і адміністративне судочинство, де розгляд справ
неможливий без використання сучасних досягнень природничих, технічних,
економічних та інших наук, а також знань, що набуваються шляхом
спеціальної підготовки або професійного досвіду, які необхідні для
вирішення питань, що виникають, та які прийнято називати спеціальними
знаннями.
Інститут судової експертизи, будучи невід‘ємною частиною
законодавства України, відіграє суттєву роль у вирішенні завдань, які стоять
перед судочинством. До них відноситься захист порушених або таких, що
оспорюють, прав, свобод і охоронюваних законом інтересів громадян,
організацій та їх об‘єднань, а також охорона державних і суспільних
інтересів, попередження правопорушень [1, с. 50].
В свою чергу, ознаками судової експертизи як інституту процесуального
права є: підстави призначення й проведення експертизи; своєрідне й відносне
уособлення правовідносин, які складаються в процесі призначення й
проведення експертизи; процесуальна форма призначення й проведення
експертизи; єдині принципи; власна юридична конструкція; своєрідний
механізм правового регулювання.
Значення експертизи зводиться до наступного: висновок експерта є
джерелом доказової інформації; за допомогою експертизи з‘ясовуються
ознаки, походження і причинні зв‘язки окремих фактів та механізми їх
утворення; експертиза дозволяє визначити час початку та перебіг окремих
явищ; експертиза дозволяє вирішити питання про тотожність осіб, предметів,
речовин, їх групову належність; експертиза дозволяє виявити склад
речовини, дати якісну й кількісну характеристику його елементів; експертиза
дає можливість встановити факти, які мають юридичне значення; експертиза
допомагає дати правильну юридичну оцінку факту, явищу; експертиза є
засобом запобігання правопорушень, а також слугує меті уникнення окремих
судових помилок.
Доказове значення висновку судової експертизи залежить від логічної
форми висновку експерта: висновок про наявність певного факту чи
обставини має більшу доказову цінність, аніж висновок про можливість їх
існування. Зі ст. 94 КПК України слід розуміти, що вказаний показник якості
доказу неодмінно пов'язаний із сукупністю доказів, зібраних у справі.
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Зрештою, значення висновку експерта не можна розглядати окремо від інших
доказів, його визначають лише в контексті конкретного провадження та
зібраних у ньому інших фактичних даних. Сукупність наявних доказів може
мати значення для прийняття рішення слідчим (судом) про винуватість особи
у вчиненні злочину тільки тоді, коли у своєму завершальному вигляді
виключає можливість додаткових версій чи інших тверджень, тобто певний
висновок є єдиним і причиново зумовленим. Доказове значення висновку
експерта зумовлене його відносністю, допустимістю, достовірністю.
Значущість (сила) доказу – це його доказова цінність, вагомість,
переконливість [4, с. 456].
Таким чином, судова експертиза – основний спосіб використання
досягнень науки та техніки при здійсненні правосуддя. Експертиза значно
підвищує надійність і доказову силу зібраних у справі матеріалів, а висновки
експертів як джерело доказів забезпечують встановлення об‘єктивної істини.
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На сьогоднішній день основним завданням будь-якого прогресивного
суспільства, в тому числі і нашої держави, є забезпечення та покращення
життєвого рівня населення. Для цього потрібні чіткі та виважені кроки всіх
гілок влади, що безпосередньо ґрунтувалися б на детальному та глибокому
аналізі цілої низки показників, що характеризують різні аспекти рівня життя
населення. Статистичне дослідження в даній сфері дозволяє здійснити
об‘єктивну оцінку факторів впливу на рівень життя та спрогнозувати
подальшу тенденцію розвитку з урахуванням програм підвищення та
вирівнювання поточного рівня життя населення [1, с. 434].
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Загалом, життєвий рівень населення – це рівень матеріального,
соціального та духовного благополуччя осіб, що проживають на певній
території, який в статистичній практиці оцінюється за наступними
індикаторами:
економічними (характеризують рівень матеріального добробуту
населення) – макроекономічних показників, показників доходів і
матеріальної забезпеченості, витрат і споживання матеріальних благ;
соціальними (характеризують рівень суспільно-політичного та
інтелектуального розвитку) – показників зайнятості населення, освітнього
рівня, стану здоров‘я населення, стану довкілля, соціально-політичної
напруги;
демографічними – показника середньої очікуваної тривалості
життя, коефіцієнта смертності немовлят, коефіцієнта дитячої смертності,
коефіцієнта материнської смертності [2, с. 291].
Безумовно усі ці показники у сукупності дають нам змогу зробити
загальний висновок про становище, у якому перебуває населення певної
країни, регіону або навіть соціальної групи.
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства для забезпечення
нормального рівня життя населення необхідні матеріальні затрати. За
результатами проведеного Державною службою статистики України
дослідження «Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів»
станом на 2016 рік можна зробити невтішні висновки про рівень
забезпеченості населення нашої країни. Загалом, відсоток домогосподарств
із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць нижче
прожиткового мінімуму (1227,33 грн) від загальної кількості досліджуваних
домогосподарств становив – 5,14%. Серед них 61,8% постійно відмовляли
собі у необхідному, крім харчування; 11,8% не змогли забезпечити для себе
навіть нормальне харчування, а 6,6% лише іноді мали можливість вживати
гарячі страви. Проте найбільшу увагу привернув той факт, що 0,5 тис.
домогосподарств із 775,2 тис. відповіли «Так» на питання: «Були випадки за
останній рік, коли хто-небудь з членів домогосподарства не харчувався
зовсім протягом доби?».
Найбільший відсоток домогосподарств 57,5% має доходи нижчі
середнього рівня загальних доходів (2427,51 грн.), серед них також досить
значний відсоток (52,3%) стверджують, що про постійну відмову необхідних
для нормального проживання та забезпечення речей, крім харчування, а 6,6%
з них не змогли забезпечити себе навіть продуктами харчування. Лише
інколи харчуватися гарячими стравами мали змогу 1,5%, що на радість
менше, ніж у випадку з домогосподарствами чий дохід становив менше
прожиткового мінімуму. Проте і серед цих домогосподарств 0,1 тис. осіб з
досліджуваних 8668,3 тис. досліджуваних іноді не мали змоги харчуватися
протягом всього дня.
Варто також звернути увагу на те, що 72,3% від загальної кількості
досліджуваних домогосподарств відносять себе до бідних, 27,0% - до
небідних, але й не представників середнього класу і лише 0,7% віднесли себе
до представників середнього класу.
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Із загальної кількості домогосподарств 33,1% стверджують, що їх
матеріальний стан за останні дванадцять місяців погіршився, трохи менший
відсоток – 32,6%, що скоріше погіршився, ніж покращився, 29,9%
стверджують, що змін у їх матеріальному стані не відбулося, лише 3,5%
вважають, що матеріальний стан скоріше покращився і лише 0,9% точно
впевнені в покращені свого матеріального стану.
Не менш важливим для держави є й психологічне налаштування її
громадян, в даному випадку 50,3% вважають, що їх матеріальний стан на
наступні дванадцять місяців неодмінно погіршиться, трохи менше 41,6%
стверджують, що залишиться без змін, лише 5,4% думають, що покращиться,
а 2,7% взагалі не змогли відповісти на це запитання [3].
Тобто, спираючись на вище наведену інформацію, можна зробити
висновок, що населення нашої держави не має необхідних коштів для
забезпечення найнеобхіднішого для свого життя, що свідчить про низький
рівень життя більшості населення нашої держави.
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В умовах ринкових відносин результати роботи кожного підприємства
значною мірою залежать від системи управління, яка забезпечує економічну
самостійність підприємства, його конкурентоспроможність та стійке
фінансове становище на ринку. Вирішення проблеми ефективного розвитку
та економічного зростання промислових підприємств неможливе без
удосконалення,
насамперед
управління
витратами.
Тому
перед
управлінським персоналом постає важливе завдання пошуку і впровадження
такої системи, яка б відповідала принципам єдності підходів на різних рівнях
управління, планування, обліку, калькулювання, оцінки та аналізу;
можливості управління витратами на різних стадіях життєвого циклу
виробів; органічного поєднання зниження витрат з досягненням високої
якості готової продукції.
При здійсненні основної господарської діяльності кожне підприємство
несе безліч різноманітних витрат, що пов‘язані з нею. Визначення витрат
підприємства
дається
у
Національному
положенні
(стандарті)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (далі
НП(С)БО) [2].
175

Питанням теоретичних виробничих витрат основ займалися такі
науковці, як Ф.Ф. Бутинець, А.В. Череп , Г.О. Партин Ю.В. Сіра та ін. Але
низка питань, пов‘язаних із проведенням витрат та собівартості реалізованої
продукції підприємств виробничої сфери, потребує подальшого розгляду.
Основні вимоги до визнання, складу і оцінки витрат, а також вимоги до
розкриття інформації про витрати у фінансовій звітності визначаються
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» (П(С)БО 16)
[3]. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням
доходу, для отримання якого вони здійснені. Тобто витрати визнаються,
виходячи з принципу відповідності доходів і витрат. Витрати, які неможливо
прямо пов‘язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат
того періоду, в якому вони були здійснені.
Велика кількість класифікаційних ознак витрат призвела до необхідності
їх ієрархічного упорядкування (табл. 1.1). Виділимо три рівні ідентифікації
витрат. Початковий рівень включає ті класифікаційні ознаки витрат, які
визначають їх за походженням. Середній – маніпулятивний – рівень містить
ознаки для спостереження, обліку, калькулювання, групування, формування
витрат за правилами зовнішньої звітності. І, нарешті, вищий рівень витрат
відповідає за аналіз, синтез, прийняття економічно обґрунтованих
управлінських рішень.
Таблиця 1.1
Класифікація витрат підприємства
Рівні виконуваних
Класифікаційні
Види
операцій над
ознаки
витратами
1
2
3
Початковий
Предмет
(джерело) Матеріальні
витрати,
собівартість
(базовий)
витрат
реалізації, втрати від знецінення (джерело
– виробничі запаси)
Амортизація,
собівартість
реалізації,
знецінення (джерело – основні фонди,
нематеріальні активи)
Оплата праці (джерело – трудовий ресурс)
Відсотки
по
залученому
капіталу,
собівартість
реалізації
інвестованого
капіталу, знецінення (джерело – фінансові
активи)
Економічні відносини:
−
з державою – податки, відрахування;
− з іншими господарюючими суб‘єктами –
орендна
плата,
страхові
платежі,
банківські внески за обслуговування,
штрафи тощо;
−
з суб‘єктами в рамках підприємства.
Надзвичайні втрати (джерело – стихійні
лиха)
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1
Середній
(маніпулятивний)
Середній
(маніпулятивний)

2

3

Види діяльності

Виробничі;
операційні;
звичайні;
надзвичайні
Види витрат
Економічні елементи; калькуляційні статті
Центри виникнення Витрати виробництва; цеху; дільниці;
(місце виникнення)
технологічного переділу; служби
Види продукції, робіт, Витрати виробів; типових представників
послуг
виробів; групи однорідних виробів;
одноразових замовлень; напівфабрикатів;
товарної, реалізованої, валової продукції

Вищий
(управлінський)

Склад
Характер віднесення
на
собівартість
продукції
Роль
в
технологічному
процесі виробництва
Зв‘язок з обсягом
виробництва
Періодичність
виникнення
Зв‘язок
з
часом
виникнення
та
відображенням
у
звітному періоді
Зв‘язок з часом

Одноелементні; комплексні
Прямі; непрямі

Ефективність
Передбачуваність
Контрольованість
Аналітичність

Ефективні; неефективні
Плановані; неплановані
Контрольовані; неконтрольовані
Фактичні; базові; планові; стандартні

Основні; накладні
Змінні; постійні
Поточні; одночасні
Поточні; майбутні; наступні

Короткострокові;
середньострокові;
довгострокові
Залежність
від Релевантні; нерелевантні
прийнятого рішення
Методика обчислення Маржинальні; середні
витрат на одиницю
продукції
Реальність
Дійсні (явні); можливі (альтернативні)

Класифікація витрат продовжує удосконалюватись і на даний час, і
знаходить своє відображення в останніх економічних дослідженнях.
Отже, можна зробити висновок, що зараз до складу собівартості
виготовлених на підприємстві виробів включаються тільки витрати, пов‘язані
з процесом виробництва. Таким чином, конкретні параметри класифікації й
обліку витрат підприємства визначаються економічними, юридичними,
організаційними, технологічними умовами, а також компетентністю
керівників і, відповідно, їхніми потребами в управлінській інформації.
Класифікація витрат дає змогу ефективно керувати витратами та вести чіткий
їх облік та досягати поставленої мети діяльності підприємства.
177

Список використаних джерел:
1. Бутинець Ф.Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб
управління / Ф.Ф. Бутинець // Проблеми теорії та методології
бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – №1(22). – С. 11-18.
2. Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності». Наказ Міністерства фінансів
України від 07.02.2013 №73 // Офіційний вісник України. – 2013. – №19. –
С. 97.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Наказ
Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318. Електронний ресурс.
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
Яна Крива
Науковий керівник: Овсюк Н.В., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин, трансформації
діяльності вітчизняних суб‘єктів господарювання до міжнародних стандартів
та нормативів, удосконалення існуючої методики проведення обліку,
контролю та аналізу, важливу роль відіграє комплекс інформаційних
технологій і систем, який докорінно спрощує, удосконалює існуючі елементи
економіки та формує інноваційні підходи до їх функціонування. В ринкових
умовах для ефективного розвитку будь-який суб'єкт господарювання – від
приватного підприємця до державної корпорації – повинен мати оперативну
інформацію про стан свого майна, рух грошових коштів, розрахунки з
дебіторами та кредиторами, фактичний стан виробництва, результати
діяльності та зміни у власному капіталі.
Дослідження інформаційних систем і технологій у бухгалтерському
обліку сьогодні є досить актуальним питанням. Його дослідженням
займаються такі українські науковці як Ф. Бутенець, С. Івахненков,
В.Клименко, С. Кузнецова, Ю. Кузьмінський, І. Литвин, М. Пушкар,
Л.Терещенко та ін.
Створення та використання комп'ютерної системи бухгалтерського
обліку сприяє не тільки прискоренню процесу обробки інформації на
підприємствах, але й суттєвому покращенню його організації. Такі
можливості зумовлені тим, що комп'ютерний спосіб обробки інформації
вимагає формального та чіткого опису облікових процедур у вигляді
алгоритмів, що призводить до впорядкування порядку виконання обов'язків
працівників бухгалтерської служби. Впровадження інформаційної системи
дозволяє переходити на нові методи управління, на якісно новий рівень
менеджменту і ведення бухгалтерського обліку та є стратегічно важливим
для будь-якого підприємства [1].
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На ринку програмних продуктів представлено широкий спектр програм
автоматизації обліку, найпоширенішими з яких і найбільш адаптованими до
української системи є: «Парус-Підприємство», «1С: Підприємство 8.0»,
«Ажур-ДОК», «Дебет Плюс», «Акцент-бухгалтерія» і «Бест звіт плюс».
Функціональні
особливості
програм
спрямовані
на
комплексну
автоматизацію бюджетних організацій та державних установ. Вони здатні
вирішувати такі завдання:
– автоматизація бухгалтерського обліку в бюджетній установі;
– розрахунок заробітної плати і грошового забезпечення;
– тарифікація для фахівців у сферах медицини та освіти;
– планування і розподіл фінансування;
– матеріальний облік;
– управління діловими процесами;
– адміністрування документообігу та канцелярії;
– управління персоналом;
– формування і зведення звітів.
Проте, крім таких спільних особливостей в них є деякі розбіжності. Щоб
обрати найкраще інформаційне забезпечення для відповідного робочого
місця потрібно розглянути кожну з цих програм.
―Парус-Підприємство‖ – це система автоматизації для середніх
компаній. Дана програма має, розширену систему аналітики, яка орієнтована
на різні види діяльності, а також систему захисту інформації. В програми є
модульна структура, що дає можливість проводити подальшу інтеграцію.
―Парус-Підприємство‖
дозволяє
автоматизувати
усі
розділи
бухгалтерського обліку і складається з таких модулів [3]:
– адміністратор;
– бухгалтерія;
– реалізація і склад;
– корпоративні фінанси;
– планування;
– розрахунки за тепло- і електроенергію;
– змінні звіти.
«1С: Підприємство 8.0» - це набір прикладних рішень, побудованих за
єдиними принципами і на єдиній технологічній платформі. Завдяки даній
програмі можна вирішити багато різних питань пов‘язаних з обліком та
управлінням підприємства. Серед зручностей "1С: Підприємство 8.0" слід
виділити можливість зміни користувачем збережених даних, для чого
відпадає необхідність створювати складні запити й переробляти результати
їх обробки в об'єкти мови програмування, достатньо отримати об'єкт із бази
даних, змінити його властивості та знову зберегти [10].
«Ажур-ДОК» – це універсальна програма. Її призначення полягає в
автоматизації ведення обліку, підготовки і друку різної бухгалтерської і
торгової документації з вбудованими можливостями зміни і розширення
функціональності.
Система управління підприємством «ДЕБЕТ Плюс» має модульну
структуру, що дає можливість замовнику підібрати оптимальний комплект
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поставки, з функціональністю, що відповідає потребам підприємства. Уся
інформація в системі зберігається у вигляді первинних документів,
проведень, довідників і початкових залишків. [4].
«Акцент-бухгалтерія» – це універсальна автоматизована програма для
ведення бухгалтерського, управлінського та фінансового обліку на
підприємствах. Ця програма забезпечує повноцінний правильний з
бухгалтерської точки зору багатовимірний та багаторівневий аналітичний і
синтетичний облік. ―Стандартне рішення‖ що входить в комплект поставки
продукту, створене для підприємств оптово-роздрібної торгівлі. Також
напрацьовано ряд спеціалізованих рішень, які базуються на стандартах і
враховують специфіку бухгалтерського обліку при автоматизації
підприємств.
―Бест звіт плюс” – програмний комплекс призначений для автоматизації
процесів роботи зі звітною документацією встановленого зразка. Він
забезпечує організацію електронного документообігу у всіх без винятку
суб'єктів господарювання будь-якої форми власності та джерел фінансування
або між ними та державними контролюючими органами, подача звітності
яким передбачена чинним законодавством. Це можливість інтеграції даних з
будь-якої бухгалтерської програми (1C, і т.д.) [5].
Кожна з наведених програм має свої особливості у сфері управління
операційною діяльністю в різних організаціях та певні переваги і недоліки, а
також різну вартість. Зазвичай найбільшу увагу звертають саме на ціну
програми в умовах обмеженості фінансових ресурсів. Найдорожчою
програмою серед наведених є ―1С: Підприємство‖, і ця програма набула
найбільшого поширення в Україні, порівняно з іншими програмними
продуктами. Найбільше даний програмний продукт підходить великим
підприємствам та аудиторським компаніям, оскільки там працюють багато
фахівців-обліковців. Для порівняння такі ж можливості для управління
операційною діяльністю підприємства має «Дебет Плюс», хоча її вартість є
нижчою, ніж ―1С: Підприємство‖ і вона підходить усім підприємствам
незалежно від розміру.
«Парус-Підприємство» та «Бест звіт плюс» виконують найосновніші
серед наведених функції, тобто зведення бухгалтерського балансу облік
банківських операцій, облік товарно-матеріальних цінностей та
облік основних засобів. «Ажур-ДОК» та «Акцент-бухгалтерія» теж
виконують дані функції, окрім них «Ажур-ДОК» має можливість ще ведення
управлінського обліку, а «Акцент-бухгалтерія» облік заробітної плати. Тому
їх доцільно використовувати в основному малим і середнім підприємствам.
Отже, інформаційне програмне забезпечення стало невід‘ємною
складовою системи бухгалтерського обліку без якої неможливо уявити
сучасну бухгалтерію. Вдало підібране та ефективно налагоджене програмне
забезпечення бухгалтерського обліку забезпечує максимальну ефективність
управління підприємством в цілому та системи бухгалтерського обліку
зокрема. Використання інформаційних технологій в бухгалтерському обліку
забезпечує його оперативність, так як в такому випадку, стан розрахунків,
активів та зобов‘язань можна проконтролювати в будь-який момент часу.
180

Список використаних джерел:
1. Івахненков
С.В.
Інформаційні
технології
в
організації
бухгалтерського обліку:Наукове видання. – Житомир, 2012. – 416 с.
2. Ефективні
ІТ-рішення [Електронний
ресурс]
—
Режим
доступу: http://team.ua/
3. Корпорація
ПАРУС [Електронний
ресурс]
—
Режим
доступу: http://www.parus.ua/ua/
4. Система управління підприємством «ДЕБЕТ Плюс» [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.debet.kiev.ua.
5. ТОВ
"БЕСТ
ЗВІТ"[Електронний
ресурс]
—
Режим
доступу: http://www.bestzvit.com.ua/
Яна Крива, Ольга Мамедова
Науковий керівник: Покиньчереда В.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах господарювання особливої актуальності набуває
питання ефективності використання трудових ресурсів. Достатня
забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їхнє
раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають
велике значення для підвищення ефективності функціонування будь-якого
підприємства. Вчасно отримати інформацію про недоліки у роботі
працівників, втрати робочого часу, погіршення продуктивності праці,
виявити причини та визначити заходи щодо їх усунення дозволяє система
економічного аналізу.
Трудові ресурси є головним ресурсом кожного підприємства, від якості
й ефективності використання якого багато в чому залежать результати
діяльності підприємства та його конкурентоздатність. Під трудовими
ресурсами розуміють частину працездатного населення, яка володіє
фізичними й розумовими здібностями та знаннями, необхідними для
здійснення корисної діяльності.
Термін «трудові ресурси» використовується для характеристики
працівників підприємства як один з елементів ресурсного потенціалу
підприємства. Трудові ресурси підприємства являють сукупність працівників
різних професійно-кваліфікаційних рівнів, зайнятих на підприємстві, які
входять до його облікового складу. В облікову кількість штатних працівників
включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір
(контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і
більше [2, с. 87].
Основними показниками, які характеризують стан та ефективність
використання трудових ресурсів є дані про чисельність персоналу різних
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категорій і професій, його кваліфікацію й освітній рівень, про витрати
робочого часу, кількість виробленої продукції чи виконаних робіт, а також
дані про рух особового складу підприємства.
Для оцінювання трудових ресурсів використовується інформація
оперативної і бухгалтерської звітностей, дані табельного обліку, первинних
документів, матеріали хронометражу і фотографій робочого дня,
позаоблікові матеріали тощо.
Для формування за результатами проведення аналітичних процедур
повної та достовірної інформації про стан трудових ресурсів підприємства
методика економічного аналізу має охоплювати аналіз чисельності, складу та
руху робочої сили; аналіз використання фонду робочого часу; аналіз
продуктивності праці та пошук резервів підвищення ефективності
використання ресурсів праці (рис. 1).
Етапи аналізу стану та ефективності
використання трудових ресурсів
Аналіз чисельності, складу та руху робочої сили
Аналіз використання фонду робочого часу
Аналіз продуктивності праці
Визначення резервів підвищення ефективності
використання трудових ресурсів

Рис. 1. Етапи аналізу стану та ефективності використання трудових
ресурсів на підприємстві [2, с. 220]
На першому етапі проводиться аналіз чисельності персоналу в цілому та
за кожною категорією окремо, оскільки роль і значення окремих категорій
персоналу у виробничій діяльності підприємства різні. Аналізуючи
чисельність працівників визначають абсолютну і відносну забезпеченість
підприємства робочими кадрами, а також вплив зміни чисельності робітників
на виконання виробничої програми [1, с. 125].
Структура кадрів вивчається шляхом зіставлення фактичної і планової
питомої ваги чисельності кожної категорії працівників у загальній
чисельності персоналу. При цьому визначають причини зміни структури
кадрів, вивчають тенденції цього процесу на передових підприємствах, а
також нормативні документи, на підставі чого розробляються відповідні
заходи щодо раціоналізації структури кадрів. Необхідно пам‘ятати, що для
високопродуктивної праці підприємство має бути забезпечене робітниками
відповідної кваліфікації. З метою аналізу відповідності кваліфікації
робітників складності робіт порівнюють середні тарифні розряди робіт і
робітників:
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Tp = ∑ Тр* ЧР
∑ ЧР
(1)
де Тр – середній тарифний розряд;
ЧР – чисельність робітників.
На другому етапі аналізу вивчається повнота використання трудових
ресурсів, яку можна оцінити за кількістю відпрацьованих за звітний період
днів і годин одним робітником, а також за інтенсивністю використання
робочого часу. Величина фонду робочого часу залежить від чисельності
робітників, кількості відпрацьованих одним робітником днів у середньому за
звітний період і середньої тривалості робочого дня. Вплив названих чинників
на зміну фонду робочого часу визначають одним із методів елімінування.
Вивчення конкретних причин втрат робочого часу дають можливість вжити
необхідних заходів для їх усунення [1, с. 125].
Важливим етапом аналізу є розрахунок продуктивності праці, під якою
розуміють ефективність використання трудових ресурсів підприємства, що
виражається відношенням виробленої продукції до затрат праці, витрачених
в процесі виробництва [3, с. 112]. Аналіз полягає в розрахунку показників
продуктивності праці і порівнянні темпів зростання продуктивності праці та
заробітної плати. При оцінці показника співвідношення темпів зростання
продуктивності праці і середньої заробітної плати необхідно враховувати, що
при перевищенні темпу приросту продуктивності праці відбувається відносне
вивільнення працівників, досягається відносна економія витрат на оплату
праці, знижується зарплатоємність продукції, збільшуються рентабельність
продажів і рентабельність інвестованого капіталу, що призводить до
збільшення можливостей компанії створювати вартість.
На завершальному етапі серед резервів ефективності трудових ресурсів
доцільно виділити екстенсивні (ліквідацію понадпланових втрат робочого
часу, усунення браку та відхилень від нормальних умов праці) та інтенсивні
(забезпечення виконання норм виробітку усіма робітниками-відрядниками та
здійснення нереалізованих організаційно-технічних заходів). Для виявлення
внутрішніх резервів можна застосовувати комп‘ютерні технології, які
забезпечують швидке отримання відповідної інформації [1, с. 126].
Таким чином, оцінка використання трудових ресурсів дозволяє виявити
недоліки у роботі, їх причини та внутрішні резерви економії трудових витрат
і підвищення ефективності використання кадрів завдяки їх раціонального
розміщення, повнішого завантаження і використання відповідно з набутою
професією, спеціальністю і кваліфікацією. Система трудових показників дає
можливість поєднати та пов‘язати окремі показники між собою, а їх аналіз
дозволяє оцінити вплив кожного окремого й усієї сукупності показників на
загальну результативність праці. Підприємства повинні бути зацікавлені в
якнайшвидшому усуненні усіх недоліків в роботі працівників та
використанні виявлених резервів, оскільки це дозволить підвищити
ефективність праці, а це, у свою чергу, покращить результати діяльності
підприємства.
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КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Контроль є досить важливим у державноиу управлінні. Контроль явище
багатогранне і багатопланове. Залежно від того, на якому рівні та стосовно
чого розглядається, контроль може бути охарактеризований як форма чи вид
діяльності, як принцип, як функція.
У сфері управління контроль є конкретним самостійним видом роботи.
Функція контролю у державному управлінні полягає в аналізі та
співставленні фактичного стану в тій чи іншій галузі з вимогами, які
поставлені перед ними, відхиленнями у виконанні поставлених завдань та
причинах цих відхилень, а також оцінкою діяльності й доцільності саме
такого шляху.
Така специфічність призначення контролю, як зазначають у своїх
працях дослідники цієї проблеми, і дає змогу виділити його серед інших
функцій управління, створити спеціальні органи, які не виконують або майже
не виконують інших, окрім контролю, державних функцій, визначити
компетенцію цих органів [1, с.151].
У літературі можна зустріти думку про те, що контроль в порівнянні з
іншими функціями управління має вторинний характер. На наш погляд, і при
переліку функцій управління, і при розгляді їх мова йде не про другорядність
його як виду діяльності, а про послідовність дій у процесі управлінської
діяльності. Тому черговість може лише підкреслити самостійність та
специфіку виконуваної функції, але не її другорядність.
Контроль не існує у відокремленому вигляді, як не має бути контроль
заради контролю. Контроль здійснюється в певній галузі управління, з її
особливостями та конкретним змістом, а тому у певному обсязі та формі. Він
спрямований на конкретний результат і шляхи досягнення цього результату,
а також на усунення суб'єктивних та урахування об'єктивних перешкод при
здійсненні управлінської діяльності.
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У державному управлінні контроль перебуває у тісному зв'язку з іншими
функціями управління й разом з тим призначений для оцінки відповідності
здійснення цих функцій завданням, що стоять перед управлінням. Контроль
забезпечує конкретність управління й здійснення його відповідно до
прийнятих рішень.
Маючи інформацію про правомірність чи неправомірність діяльності
органу чи посадової особи, доцільність її, можна оперативно втрутитися,
привести важелі управління у відповідність з умовами, що виникають, та
передолати небажані наслідки. Контроль дає можливість не лише коригувати
управлінську діяльність, але й допомагає передбачити перспективи
подальшого розвитку та досягнення конкретного результату.
Сучасна побудова Української держави орієнтується на нові принципи
діяльності органів виконавчої влади, а відповідно й нові підходи до завдань,
функцій державних органів, їх структури. У зв'язку з цим постало питання
про призначення контролю як функції управління, зміну компетенції
державних органів контролю [2, с.37].
Нові умови розвитку держави та її впливу на суспільство потребують
адекватних підходів до системи державного контролю та її законодавчого
забезпечення. Необхідність існування такої системи пояснюється тим, що з
переходом до нових політичних і економічних засад нашого суспільства не
стало менше недоліків у сфері державного управління, а управлінські
рішення, які прийняті навіть вищими органами виконавчої влади, не є такими
вже й бездоганними.
Україна будує ринкові відносини, характерною ознакою яких є
існування різних форм власності. В цих умовах роль державного управління
й контролю як його важливої функції значно зростає. Змінюється їх
призначення, форми роботи, а в деяких галузях і обсяг, проте значення в
цілому не зменшується.
Виходячи з досвіду інших країн, неважко передбачити, що суб'єкти як
приватної, так і державної власності у своїй господарській діяльності будуть
орієнтуватися на прибуток, дбати про свої інтереси, які не завжди
співпадатимуть з інтересами держави та суспільства. Хоч робляться лише
перші кроки до ринку, проте прикладів порушення законодавства, умисного
приховування прибутків, невідповідності управлінських дій новим умовам та
негативних наслідків господарювання вже достатньо. До них можна віднести
й монополізацію виробництва окремих груп товарів чи послуг, що дає змогу
диктувати умови споживачам чи користувачам, і намагання ухилитися від
податків. Погоня за максимальними прибутками, відсутність контролю з
боку держави за цими процесами та недоліки державного управління стали
причинами багатьох негативних наслідків. Стало можливим завезення на
територію держави токсичних речовин, впровадження небезпечних для
людини виробничих технологій, хижацьке ставлення до навколишнього
середовища [3, с. 54].
Тому й в умовах розвитку демократії, розвитку ринкових відносин
об'єктивною реальністю залишається контроль. Відповідно нові умови
здійснення управлінської діяльності потребують і перегляду завдань
контролю, форм і методів його здійснення.
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Під впливом процесів, що відбуваються у сфері державного управління,
формується певна система контролю. Вона є частиною усієї системи
державного контролю в інших сферах і має свої особливості як формування,
так і функціонування, обумовлені конкретним змістом контрольної
діяльності та органами, що її здійснюють.
Тому, будь-який вид управління не може існувати без контролю, так як
управління не може існувати без перевірки виконання встановлених вимог,
без уявлення, відчуття фактичного стану об'єктів управління.
Призначення контролю як однієї з важливих функцій управління
вивчати та виявляти фактичний стан справ в різних сферах господарського
життя, щоб об'єктивно відображати дійсність, перевіряти виконання
прийнятих рішень, виявляти відповідність діяльності підприємства та
посадових осіб інтересам власника, держави, суспільства [4, с. 220].
Основними цілями контролю як функції управління на підприємстві
забезпечення: планового плину виробничого процесу; стандартів якості
продукції, що випускається; ефективності діяльності підприємства;
фінансової конкурентноздатності підприємства; гарантій належного
виконання управлінського рішення; встановлення зворотного зв'язку в
процесі управління.
Контроль надає інформацію про те, які процеси відбуваються в
суспільстві, допомагає виробити найбільш доцільні рішення загальних і
специфічних питань розвитку економіки, надає можливість вирішувати чи
правильно прийняті рішення, чи своєчасно вони втілені в життя, наскільки
ефективні.
Отже, контроль як функція управління тісно взаємопов'язаний з іншими
його функціями. Управлінський цикл стосується кожної функції управління,
а функції взаємодіють між собою, проникаючи одна в одну в результаті
процесів комунікації і прийняття рішень. Тому контроль передбачається
заздалегідь, тобто його організація планується і контролюється, що
передбачається будь-якою функцією управління: плануванням, організацією,
мотивацією, контролем. Таким чином, контроль є важливою складовою
управління та частиною управлінського циклу.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАЛЬШОГО
РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Роздрібна торгівля товарами — сфера підприємницької діяльності з
реалізації товарів або надання послуг на підставі усного чи письмового
договору купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх
власного некомерційного використання.
Вона є однією з пріоритетних галузей економіки України, що потребує
особливої уваги з боку держави та розвивається під впливом низки чинників
соціального, правового та економічного характеру. Мінливість цих чинників
впливає на тенденції розвитку ринкового середовища та функціонування
торговельних підприємств, вимагаючи дієвих підходів для забезпечення
ефективного використання їх ресурсного потенціалу. Тому аналіз сучасного
стану та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі є вкрай важливим для
досягнення стабільних позитивних результатів діяльності роздрібних
торговельних підприємств в Україні. Досягнення бажаних показників, у свою
чергу, залежатиме від якісно сформульованого масиву облікової інформації ,
яка напряму впливає на ефективність рішень, прийнятих на основі аналізу
показників.
Отже, облік у роздрібній торгівлі відіграє досить важливе значення та
має такі особливості:
1)
на відміну від виробництва, в торгівлі нічого не виробляють,
надана послуга не має кількісних характеристик;
2)
у торгівлі відсутній процес визначення виробничої фінансової
собівартості результату, а отже, прямих і непрямих (накладних) витрат,
обліку готової продукції та інших облікових робіт, характерних для
виробництва;
3)
з огляду на велику номенклатуру товарів бухгалтерський облік
роздрібного товарообігу здійснюють лише у вартісному вираженні за цінами
продажу. Кількісно-вартісний облік ведуть за товарами, що потребують
особливого контролю (дорогоцінні вироби, автомобілі тощо);
4)
у роздрібній торгівлі окремо облікують різницю між купівельною
й продажною вартістю придбаних товарів для обчислення валового доходу і
фінансових результатів діяльності;
5)
витрати торгівельних підприємств становлять витрати обігу, що
не включають до вартості товарів, належать до витрат звітного періоду,
обліковуються на відповідних статтях адміністративних витрат, витрат на
збут і фінансових витрат, а також списуються на фінансовий результат
звітного періоду.
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Загалом сьогодні роздрібна торгівля стає однією з галузей та сфер
економіки, яка найбільш динамічно розвивається. У минулі роки до
фінансово-економічної кризи у сфері торгівлі України відбулись відчутні
позитивні зміни:
завершився процес приватизації у сфері товарного обігу;
визначилася стійка тенденція до реального зростання обсягу
товарного товарообороту, що є свідченням розширення та активізації
внутрішнього споживчого ринку;
темпи
зростання
роздрібного
товарообороту
істотно
перевищують темпи зростання валового внутрішнього продукту та існують
позитивні зміни в структурі товарообігу.
Одночасно із позитивними аспектами розвитку роздрібної торгівлі
також притаманна низка недоліків: темпи зростання роздрібного товарообігу
значно відстають від темпів зростання реальних доходів домогосподарств
внаслідок погіршення споживчих настроїв; фізична маса товарів не зростає;
розвиток роздрібної торгівлі йде нерівномірно як на регіональному, так і за
окремими сегментами споживчого ринку.
В Україні лідером за темпами розвитку торговельних мереж виступає
м. Київ, що обумовлено вищим, порівняно з населенням України, рівнем
доходів мешканців столиці та міграцією населення із периферії до центру. За
сучасних соціально-економічних умов господарювання, розвиток роздрібної
торгівлі України значною мірою залежить від кількості об‘єктів роздрібної
торгової мережі, форм їх організації та спеціалізації, рівня забезпеченості
населення.
Динамічний розвиток торгівлі підтверджується статистичними даними
Державного комітету статистики України, з яких видно, що оборот
роздрібної торгівлі має тенденцію до зростання. Оборот роздрібної торгівлі у
порівнянних цінах за січень-лютий 2016 року зменшився на 2,4% порівняно з
січнем-лютим 2015 року. А оборот роздрібної торгівлі України в січнівересні 2015 року зріс в порівнянних цінах на 16% в порівнянні з січнемвереснем 2014 року. В номінальному вираженні роздрібний товарооборот за
дев‘ять місяців 2015 року склав 578,2 млрд. грн. [1, с. 234].
На підставі загального аналізу стану ринку роздрібної торгівлі в Україні
можна виділити наступні тенденції його розвитку:
1.Регіональна
експансія
та
глобалізація.
Сучасна
торгівля
характеризується великою фінансовою потужністю, що обумовлює
переважно екстенсивний шлях її розвитку, оскільки збільшення обсягів
продажів суттєво обмежене колом покупців, враховуючи транспортний та
часовий фактор. Саме тому характерною ознакою сучасного етапу розвитку
роздрібної торгівлі є постійне збільшення кількості об‘єктів, формування
торгових мереж спочатку — у межах міста, потім — регіону та країни в
цілому.

188

2.Зміна форматних пріоритетів споживачів. Останніми роками
активізувався розвиток невеликих торговельних об‘єктів, які розташовані в
центральній частині міст і на житлових масивах (формат «магазин біля
будинку»). Це пояснюється переважно тим, що великі формати неефективні
для щоденних покупок.
3. Посилення уваги до цінової гнучкості. Ціна товару, як відомо, є
однією з детермінант успіху роздрібного торговельного підприємства.
Сучасний споживач у своїй поведінці всі більше орієнтується на зниження
своїх витрат.
4. Розширення додаткових послуг. Підвищення привабливості магазинів
можливе не лише за рахунок цінової політики, а й шляхом збільшення
контурів обслуговування, надання покупцям найбільш широкого переліку
супутніх послуг. Це обумовлює суттєве зростання значущості сервісної
політики в процесі управління діяльністю торговельного підприємства.
5.Підвищення якості товарного асортименту. При формуванні
асортименту провідні світові компанії спираються на результати вивчення
запитів покупців і враховують новітні тенденції, що притаманні поведінці
сучасного покупця[2, с. 89].
Дані умови можуть бути забезпечені лише за рахунок цілісної та якісно
налаштованої обліково-аналітичної системи в управлінському процесі, адже,
лише добре налагоджений облік дозволяє виробляти ефективні рішення та
стежити за їх виконанням. Можна зробити висновок, що галузь роздрібної
торгівлі в Україні є надзвичайно динамічною та розвивається під впливом
низки чинників, зокрема купівельної спроможності населення, стану
товарозабезпечення, розвитку матеріально-технічної бази, інституціональних
перетворень, концентрації та конкуренції. В останні роки структура
роздрібної торгівельної мережі значно покращується, зменшується частка
неорганізованої торгівлі, розвивається мережа дискаунтерів та гіпермаркетів,
з‘являються представники іноземних роздрібних торговельних мереж.
Отже, облік є незалежною системою, яка вважається важливою
складовою загальної інформаційної системи, що відображає факти бізнеспроцесів і узагальнює інформацію про результати діяльності підприємства..
Тобто, облік є найважливішим і необхідним інструментом управління
підприємством, адже, з метою прийняття ефективних управлінських рішень
облік повинен забезпечувати якісне інформаційне забезпечення. Тому
інформація бухгалтерського обліку є фундаментальною платформою
управління, яка лежить в основі подальшого успіху та позитивних
результатів діяльності господарських суб‘єктів.
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СУТНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ЇЇ ВИДИ
Сучасні умови господарювання характеризуються наданням суб‘єктам
підприємницької діяльності повної господарської самостійності у виборі
ринків збуту продукції, постачальників і підрядників, у пошуку джерел
фінансування. З огляду на зазначене, теоретики та практики особливу увагу
приділяють взаєморозрахункам підприємства у фінансовому середовищі.
Облік дебіторської є одним із найбільш складних та дискусійних питань, що
зумовлено проблемою неплатежів. Вагомого значення набуває облік
заборгованості, як найважливішого інструменту управління грошовими
потоками та ефективності їх використання, підтримки щоденної
платоспроможності підприємства.
Ефективне управління дебіторською заборгованістю підприємства
означає чітке розуміння змісту та класифікаційних ознак, які мають бути
різнобічними та зручними для розв‘язання облікових завдань.
Дослідженню проблем обліку дебіторської заборгованості присвятили
роботи вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема такі, як І. А. Бланк,
Ф. Ф. Бутинець, Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільїна, О. М. Кияшко,
Н. О. Матицина, І. В. Орлов, Є. Є. Сіверс, В.П.Шило та інші. Аналіз
результатів їх досліджень засвідчує підвищену увагу до питань дебіторської
заборгованості, що пов‘язано із необхідністю врахування змін сучасного
бізнес-середовища. Це змушує суб‘єктів господарювання знаходити нові
підходи до оптимізації цього процесу, опрацьовувати нові форми та методи
аналізу дебіторської заборгованості, розробляти системи оцінки показників
стану розрахунків з використанням новітніх досягнень у галузі сучасних
інформаційних технологій для автоматизації обробки потрібної інформації та
прийняття відповідних управлінських рішень.
Так, автори фінансового словника Загородній А.Г., Вознюк Г.Л.,
Смовженко Т.С. дають визначення дебіторській заборгованості як сумі
фінансових зобов‘язань чи грошового боргу, яке підлягає погашенню. Майже
ідентичним є поняття дебіторської заборгованості у економічному словнику,
а саме як сумі невиконаного зобов‘язання, несплаченого боргу.
Професори Гарвардського університету Зві Боді і Роберт К. Мертон
визначають дебіторську заборгованість як «рахунки до отримання»,
зазначаючи, що це та сума, яку покупці продукції повинні виплатити
корпорації (підприємству).
Стосовно сучасних вітчизняних вчених, то Дубровська Є.В. визначає
дебіторську заборгованість як неоплачені юридичними та фізичними особами
товари (роботи, послуги) та/або вилучені кошти з кругообігу підприємства,
що мають документальне підтвердження, яке надає право на отримання
боргу у вигляді грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів [1, с.4].
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Деякі українські вчені розглядають дебіторську заборгованість як
кошти, вилучені у підприємства, або які на певний термін знаходяться в
інших осіб.
Згідно з П(С)БО 10 й Інструкцією про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку, дебіторська заборгованість поділяється на
довгострокову та поточну. При цьому враховуються два критерії: строк
погашення та зв‘язок з нормальним операційним циклом. Довгострокова
дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості фізичних та
юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та
буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. Поточна дебіторська
заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході
нормального операційного циклу, або буде погашена протягом 12 місяців з
дати балансу [4].
Дебіторська заборгованість також класифікується за об‘єктами щодо
яких вона виникла. Згідно з цим виділяють такі види дебіторської
заборгованості: заборгованість орендаря за фінансовою орендою, яка
відображається в балансі орендодавця; заборгованість забезпечена
векселями; надані позики; дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги; дебіторська заборгованість за розрахунками (з бюджетом, за
виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків); інша
дебіторська заборгованість [3, с.152].
Залежно від своєчасності погашення, дебіторська заборгованість
поділяється на: дебіторську заборгованість, строк оплати якої не настав
(строкова дебіторська заборгованість); дебіторська заборгованість не
сплачена в строк (прострочена), у тому числі сумнівна дебіторська
заборгованість та безнадійна дебіторська заборгованість. З огляду на
зазначене, враховуючи зарубіжну практику, вважаємо за доцільне ввести ще
одну категорію заборгованості – бездоганну або реальну. Однак зауважимо,
що будь-який суб‘єкт господарювання може самостійно обрати ознаку
класифікації.
Досить доречним є пропозиція низки вчених про поділ дебіторської
заборгованості за ступенем дотримання фінансової дисципліни на допустиму
та невиправдану. Це дає можливість простежити порушення фінансовогосподарської дисципліни на підприємстві.
Дебіторська заборгованість також може поділятися на «грошову»
заборгованість – за перерахованою раніше передоплатою (підприємство було
у статусі покупця, і йому винні товари, роботи, послуги); «товарну»
заборгованість – за відвантажені у минулому товари, роботи, послуги
(підприємство було у статусі продавця, і йому винні кошти).
Можна виділити ще особливий вид дебіторської заборгованості, як
відстрочені податкові активи – сума податку на прибуток, що підлягає
відшкодуванню у наступних періодах і виникає у випадку, коли обліковий
прибуток менший за податковий прибуток [2].
Успішна діяльність підприємств західних країн є ознакою того, що
дебіторська заборгованість у їхніх активах становить 21-22%. За інформацією
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Головного управління статистики у Вінницькій області, небагато українських
фірм та компаній можуть показати такий показник в своїх балансах, оскільки
справжній розмір дебіторської заборгованості на переважній кількості
українських підприємств становить від 40 до 60 % у їхніх активах. Практика
роботи промислових підприємств свідчить, що на розрахунки з покупцями за
відвантажену продукцію припадає більше ніж 80 % загального обсягу
дебіторської заборгованості, саме тому вона стає одним з основних об‗єктів в
управлінні фінансовим станом підприємства.
Отже, результатом проведення даного дослідження є проведений аналіз
сутності поняття «дебіторська заборгованість». Також виявлено, що
науковці, даючи визначення поняття «дебіторська заборгованість»,
розглядають тільки один бік дослідження, що є недоліком. Ми вважаємо, що
дебіторська заборгованість – показник фінансового стану підприємства, який
являє собою суму заборгованості на користь підприємства на певну дату за
наданий споживчий кредит покупцям, а також авансування постачальників
щодо яких у підприємства з‘являється майнове право вимагати оплату боргу.
Таким чином, нами було здійснено аналіз класифікації дебіторської
заборгованості, яка розкриває економічну природу її видів та можливість
відповідати структурі бухгалтерського балансу.
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ПАТ «АГРАРНИЙ ДІМ»
У теперішній час, коли підприємства несуть повну відповідальність за
результати своєї господарської діяльності перед співвласниками,
працівниками, банком і кредиторами, значення аналізу фінансовогосподарської діяльності підприємства стає необхідністю.
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Актуальність обраної теми полягає в тому, що аналіз фінансовогосподарської діяльності є необхідним елементом в системі управління
підприємства, оскільки є тією базою, на якій будується розробка економічної
стратегії підприємства. Уміння проводити і оцінювати підсумки аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємства дозволить приймати
кваліфіковані управлінські рішення щодо зниження ризику та підвищенню
прибутковості фінансово-економічної діяльності підприємства, виявляти
фактори та резерви підвищення ефективності господарської діяльності
підприємств.
Головною метою аналізу є своєчасно виявляти і усувати вади фінансової
складової діяльності і визначити резерви поліпшення становища
підприємства. Суть проблеми полягає в тому, що більшість підприємців, які
зіткнулися з перешкодами, не задумуються над необхідністю аналізу своєї
діяльності, а тому взагалі його не здійснюють.
Проблемам аналізу та поліпшення фінансово-господарської діяльності
присвячено ряд робiт вiтчизняних та закордонних вчених, серед яких треба
видiлити працi Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин
І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Савицька Г.П., Шеремет А. Д., та iнших.
Мета аналізування не тільки у оцінці ефективності фінансовогосподарської діяльності підприємства, а й у тому, щоб постійно проводити
діяльність, спрямовану на поліпшення показників роботи.
Метою даної роботи є проведення загального аналізу фінансовогосподарської діяльності підприємства ПАТ «Аграрний дім» і виявлення
шляхів її підвищення.
Для реалізації поставленої мети необхідно провести аналіз фінансових
результатів підприємства, проаналізувати основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства та розробити основні рекомендації
щодо поліпшення фінансового стану підприємства і підвищення його
фінансових результатів.
ПАТ «Аграрний дім» займається виробництвом сільськогосподарської
продукції, її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на
основі раціонального використання землі. Проаналізуймо основні показники
фінансово-господарської діяльності даного підприємства.
У 2016 році порівняно з плановим 2015 роком дохід від реалізації
продукції зріс на 76363 тис. грн., також зросла і собівартість реалізованої
продукції 62592 тис. грн. Тобто рівень рентабельності зріс на 3,4 % це
свідчить про те, що підприємство ефективно реалізовує власну продукцію.
Чистий прибуток збільшився на 21295 тис. грн. у 2016 році порівняно з
2015 році, тобто збільшилась частка більш рентабельних видів продукції в
загальному обсязі її реалізації.
Валовий прибуток порівняно з планом збільшився на 13771 грн.
внаслідок збільшення обсягу реалізації продукції і покращення структури
продукції за рентабельністю. Резервом можливого збільшення валового
прибутку є відповідне зниження собівартості продукції.
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Внаслідок зростання вартості основних засобів на 2399 тис. грн.,
фондоозброєність підвищилась на 23 тис. грн. Це позитивно впливає на
покращення рівня праці на виробництві та свідчить про забезпечення
робітників підприємства засобами праці.
Фондовіддача за аналізований період зменшилась на 1,4 тис. грн. , це
могло статися як результат введення нової техніки, вартість якої на одиницю
продукції хоча і вище, але експлуатаційні витрати - значно нижче, так що в
загалом така техніка ефективніше старої. В майбутньому це призведе до
збільшення виготовленої продукції.
Таким чином, можна констатувати, що підприємство добре забезпечене
фондами, але для більш ефективного їх використання потрібно їх своєчасно
оновлювати більш сучасними і модернізованими та вивести зі складу
основних засобів застарілі об‘єкти і ті, що практично не використовувались
у виробництві, адже гарна матеріально-технічна база – запорука успішної
діяльності.
Аналіз підприємства ПАТ «Аграрний дім» дозволив виявити той факт,
що виробничо-комерційна діяльність за останні роки покращилась. Цьому
свідчить зростання основних економічних показників. Валовий та чистий
прибуток підприємства мають тенденцію до покращення та відображають
ефективну роботу підприємства. Але не зважаючи на це господарству
необхідно покращити технічну базу підприємства, використовуючи сучасні
технології щодо вирощування культур, підвищити автоматизацію та
механізацію виробництва, використовувати високоякісні сорти культур та
гербіциди, вчасно проводити заплановані агротехнічні заходи.
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ
Закономірно, що процес зміни економічного розвитку під впливом
глобалізації економіки вимагає розробки принципово нових підходів до
прийняття рішень, спрямованих на формування та забезпечення успішної
реалізації конкурентної тактики і стратегії підприємницької діяльності. У
цьому контексті особливої актуальності набуває проблема інформаційного
забезпечення процесу прийняття рішень. Центральною складовою фінансової
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звітності як основи інформаційного забезпечення є бухгалтерський баланс,
використання якого на належному рівні дозволяє обґрунтування і прийняття
рішень, що забезпечує підвищення ефективності роботи підприємства.
Проблеми, пов‘язані із визначенням сутності принципів побудови
бухгалтерського балансу у вітчизняній науковій літературі розглядаються в
працях А.М. Кузьмінського, О.М. Петрукома, А.В. Рабошука, М.Т. Щирба,
Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, Ю.А. Вериги, О.М. Ганяйло, Г.Г. Кірейцева,
М.В.Кужельного, Н.М. Малюги, Є.В. Мниха, С.О. Олійника, М.С. Пушкаря,
В.В. Сопко, Л.К. Сука, Л.В. Чижевської, П.Я. Хомина, В.О. Шевчука,
І.Й.Яремка та ін.
Слід зазначити, що бухгалтерський баланс є способом економічного
групування і узагальненого відображення у грошовій оцінці стану
господарських засобів за складом і розміщенням та за джерелами їх
утворення і цільовим призначенням на певну дату. Він є центральною
обліковою категорією, серцевиною бухгалтерської діяльності. У ньому як у
дзеркалі, відображається рівень фінансового благополуччя суб'єкта
господарювання.
Нормативне регулювання змісту та форми балансу, а також загальні
вимоги до розкриття його статей регламентується НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності». Відповідно, баланс – це звіт про фінансовий
стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і
власний капітал [1]. Метою складання балансу є надання користувачам
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан
підприємства на звітну дату. Користувачами бухгалтерського балансу є
фізичні та юридичні особи, які потребують інформації про стан активів,
зобов‘язань та власного капіталу підприємства на певну дату [1].
Враховуючи, що бухгалтерський баланс є відокремленим поняттям у
системі бухгалтерського обліку та звітності, що має власний зміст та
призначення, доречним є визначення принципів його побудови. До них
відносяться: принцип подвійності, принцип роздвоєння сутності на
протилежності, принцип симетрії та відповідності, принцип необхідності та
достатності, принцип ієрархічності, принцип статичності та динамічності,
принцип незгортання статей активів та зобов‘язань.
Основоположним принципом побудови бухгалтерського балансу є
принцип подвійного відображення в обліку фактів господарського життя.
Так, у американського вченого Р. Ентоні принцип подвійності наведений
першим серед інших принципів бухгалтерського обліку. Його сутність, на
думку вченого, полягає у наступному: засоби дорівнюють зобов‘язанням
плюс капітал. Принцип подвійності, по суті, формула бухгалтерського
балансу, що покладена в основу його побудови [2, c. 152].
Зміст принципу роздвоєння сутності на протилежності – полягає у тому,
що майно підприємства відображається у балансі за двома протилежними
аспектами: економічним та правовим. Таким чином, у бухгалтерському
балансі один об‘єкт – майно підприємства, роздвоюється на протилежності –
актив і пасив. Зазначені протилежності або симетричні або рівнозначно
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відповідають одна одній. Продовжуючи попередній приклад, можна
зазначити, що названі протилежності однієї сутності – актив і пасив –
відповідають характеристиці рівноваги – підсумок активу, завжди дорівнює
підсумку пасиву. Це відповідає принципу симетрії та відповідності.
За допомогою принципу необхідності та достатності, нескінченність
пізнання долається системою необхідних і достатніх знань на різних
історичних етапах розвитку науки, на кожному із них накопичуються старі і
виробляються нові знання. При цьому важливо знайти раціональне
співвідношення між необхідною інформацією і достатньою. Використання
даного принципу щодо бухгалтерського балансу стало причиною зміни назв,
переліку і способів групування статей у ньому в різні історичні періоди.
Застосування принципу ієрархічності при побудові балансу дозволило
виокремити на першому рівні ієрархії – актив і пасив, на другому – чотирьох
розділів активу і п‘яти розділів пасиву, на третьому – окремих статей
балансу; на четвертому – розшифровку окремих статей (наприклад,
зазначення залишкової вартості, первісної вартості та зносу основних засобів
підприємства) [3, c. 13].
Принцип статичності та динамічності знаходить своє відображення у
підходах до оцінки статей бухгалтерського балансу. В Україні до оцінки
статей бухгалтерського балансу використовується змішаний, статикодинамічний, підхід. Пріоритетними для форми № 1 «Баланс» є особливості
статичного балансу, серед яких: мета складання, інтерпретація активу і
пасиву, окремих об‘єктів обліку. Проте, підходи до оцінки статей
вітчизняного балансу характеризують його, в окремих випадках, як
динамічний баланс. Інформаційною базою для форми № 1 «Баланс» є дані
бухгалтерського обліку, підтверджені результатами інвентаризації. Такий
дуалістичний, статико-динамічний підхід знижує інформаційну цінність
балансу та викривлює інформацію, подану у ньому.
Принцип агрегування та деталізації статей є необхідним при наданні
інформації щодо активів, власного капіталу та зобов‘язань підприємств
відповідно до запитів користувачів, оскільки в умовах комп‘ютерної
обробки даних ступінь деталізації обмежується лише потребами користувачів
та готовністю підприємства надати зазначену інформацію. Агрегування
даних використовується для узагальнення нерелевантної для даної групи
користувачів інформації.
Забезпечення повноти інформації про стан активів та зобов‘язань
підприємства, відображених у балансі здійснюється за допомогою принципу
незгортання статей дебіторської та кредиторської заборгованостей. Чинним
законодавством даний принцип трактується як вимога до побудови
бухгалтерського балансу, проте її недотримання може стати причиною
перекручення інформації, що вплине на ефективність майбутніх рішень.
Враховуючи важливість даної вимоги при складанні бухгалтерського
балансу, вважаємо за необхідне включити її до складу принципів побудови
бухгалтерського балансу. Наступним принципом, дотримання якого є
обов‘язковим при побудові бухгалтерського балансу, є відповідність даних
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на кінець звітного періоду даним на початок, балансу на наступний звітний
період, оскільки він забезпечує достовірність, повноту та зіставність
інформації при прийнятті рішень [4, c. 166].
Таким чином, можна зробити висновок, що дотримання усіх принципів
бухгалтерського балансу розроблених концептуальних основ забезпечує
відповідність інформації бухгалтерського балансу необхідним якісним
характеристикам, що зумовлюють її релевантність в процесі прийняття
економічних рішень.
Список використаних джерел:
1 . НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затв. наказом
Міністерства фінансів України від 07.02.13 № 7 3.
2. Верига Ю.А. Історичний аспект розвитку балансу та використання
його в аудиті / Ю.А. Верига // Вісник Тернопільської академії народного
господарства. - 2012. - № 3. – С. 152-154.
3. Гринів Б. Проблеми бухгалтерського балансу : його використання в
аналізі / Б. Гринів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. − № 1. − С. 11-15.
4. Лончакова В.О. Недоліки та переваги сучасної форми
бухгалтерського балансу / В.О. Лончакова // Вісник ЖІТІ. – 2012. − № 19. –
С. 164-166. − (Економічні науки).
Анастасія Лабінська
Науковий керівник: Сегеда С.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого
розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності
значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану
підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності, фінансової
стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності,
оздоровлення підприємств та виходу їх з кризового стану.
Дослідженням питань оцінки фінансового стану підприємств займались
Афанасьєв М.В., Покропівний С.Ф., Бандурка О.М., Савицька Г.В., Галушко
О.С., Єфімова О.В., Козак В.Г., Поддєрьогін А.М., Сайфулін Р.С.,
Філімоненков О.С. та інші.
Ефективна діяльність підприємства в сучасних умовах економіки
залежить від основного показника ефективності – прибутку. Необхідність і
значення аналізу фінансових результатів полягає в тому, що прибуток
відбиває кінцевий результат виробничо-фінансової діяльності підприємства.
Прибуток є джерелом розширення виробництва, формування державного і
місцевого бюджетів [2].
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Прибуток як кінцевий фінансовий результат являє собою різницю між
сумою загальних доходів підприємства та величиною всіх його витрат.
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку та звітності
інформації про доходи підприємства, його витрати та порядок подання її у
фінансовій звітності визначають П(С)БО15 «Дохід», П(С)БО 16 «Витрати»,
П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», а також інші джерела з питань
фінансових результатів [1].
Здійснюючи комерційну або фінансову діяльність, будь-яке
підприємство зіштовхується з необхідністю визначення деяких економічних
показників. Вони потрібні для аналізу результатів праці і виявлення їх
рентабельності. До одного з головних показників відноситься валовий
прибуток.
Валовий прибуток – це загальний прибуток отриманий підприємством
від підприємницької діяльності. Визначається як різниця між чистим
доходом і собівартістю цієї продукції [2].
Валовий прибуток (збиток) підприємства формується за такою схемою
[1]:
Дохід (виручка) від
реалізації продукції
(робіт, послуг)

Податок
на додану
вартість

Акцизний
збір

Інші
вирахування
з доходу

Чистий дохід (виручка)

Чистий дохід
(виручка)

Стабільність
реалізованої
продукції

Валовий
прибуток
(збиток)

Чистий прибуток – це один з найважливіших факторів, який впливає на
рентабельність суб‘єкта господарювання. Достовірно проведений аналіз
цього показника може дати відповідь на питання про те, чи варто
підприємству продовжувати розпочатий шлях, або пошукати інші
можливості отримання доходу [2].
У формуванні чистого прибутку велику роль відіграє відрахування від
прибутку – це податок на прибуток від звичайної діяльності і податок з
надзвичайного прибутку. З огляду на те, що підприємство може мати
надзвичайні доходи і надзвичайні витрати, чистий прибуток (збиток)
визначається так [1]:
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Фінансові
результати від
звичайної
діяльності
(прибуток, збиток)

Податок на
прибуток
від
звичайної
діяльності

Доходи
(витрати)
від
надзвича
йної
діяльнос
ті
Чистий прибуток
(збиток)

Податки з
надзвичайного
прибутку

Щоб зробити висновок щодо рівня ефективності роботи підприємства,
отриманий прибуток необхідно порівняти з понесеними витратами. Це
порівняння, тобто співвідношення прибутку з понесеними витратами,
характеризує таке поняття, як рентабельність.
Показник рентабельності (прибутковості) показує, скільки гривень
прибутку одержує підприємство від 1 грн. вкладеного в його діяльність
капіталу (активів, пасивів) при понесених витратах у розрахунку на 1 грн.
Основні показники рентабельності [3]:
1. Рентабельність продукції (витрати) (Рпр) визначається відношенням
прибутку від реалізації продукту від реалізації продукції (Пр) до повної
собівартості реалізації продукції (С):
Рпр = Пр / С * 100%.
(1)
Цей показник характеризує вихід прибутку в процесі реалізації
продукції на одиницю витрат в основній діяльності підприємства.
2. Рентабельність реалізації (Рреа) визначається як відношення прибутку
від реалізації (Пр) до виручки від реалізації без податків, що включаються в
ціну продукції (В):
Рреа = Пр / В * 100%.
(2)
Рентабельність реалізації характеризує доходність основної діяльності
підприємства.
3. Рентабельність активів (Ракт) визначається як відношення прибутку
(балансового чи чистого) (Пб або Пч) до середнього розміру активів за
якийсь період (Аср):
Ракт = Пб (або Пч) / Аср * 100%.
(3)
Цей показник служить для визначення ефективності використання
капіталу, оскільки дає загальну оцінку доходності вкладеного у виробництво
капіталу.
4. Рентабельність поточних активів (Рпа) є відношенням чистого
прибутку підприємства (Пч) до середнього розміру поточних активів
(оборотних коштів) підприємства (Ап.ср):
Рпа = Пч / Ап.ср * 100%.
(4)
Цей показник характеризує розмір прибутку, отриманий з кожної гривні,
що вкладена у поточні активи.
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5. Рентабельність власного акціонерного капіталу (Ракц.к) визначається
як відношення чистого прибутку (Пч) до середньої величини власного
капіталу підприємства (Кс) за якийсь період:
Ракц.к = Пч / Кс * 100%.
(5)
Цей показник займає особливе місце серед показників рентабельності і
характеризує ефективність використання власних коштів акціонерів, розмір
прибутку, що отриманий на кожну гривню вкладень акціонерів у
підприємство і залишається в розпорядженні підприємства.
Отже,
ефективність
підприємства
визначається
через
його
рентабельність. Підприємство є рентабельним, якщо суми виручки від
реалізації продукції досить не тільки для покриття витрат на виробництво та
на реалізації, а й на утворення прибутку.
Список використаних джерел:
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Т.А. Обущак // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 92–98.
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Науковий керівник: Даценко Г.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ В БЮДЖЕТНИХ
УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ
Ефективність функціонування бюджетної установи перебуває в тісному
зв‘язку із системою організації та обліку оплати праці. Незалежно від сфери
фінансово-господарської діяльності, праця виступає як цілеспрямована
діяльність людей, основне джерело їхніх доходів. Процес оплати праці в
бюджетній сфері має значні особливості, так як свої особливості має сама
бюджетна сфера. Головною особливістю є характер фінансово-економічних
відносин. В бюджетних установах фінансування виплат на заробітну плату у
відповідності до чинного законодавства здійснюється за окремими статтями,
які є захищеними. Тому великого значення набуває правильний облік
розрахунків з оплати праці в бюджетних установах та дієвий контроль за
його здійсненням. З метою чіткого розмежування видатків бюджетних
установ
та
одержувачів
бюджетних
коштів
за
економічними
характеристиками операцій застосовується економічна класифікація видатків
бюджету, яка забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного
процесу стосовно виконання бюджету.
Питання аналізу видатків на оплату праці в бюджетних установах має
своє відображення у наукових працях багатьох вчених, таких як:
В.Т. Александров, С.Л. Береза, Ф.Ф. Бутинець, О.І. Ворона, П.К. Германчук,
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І.Г. Голіков, Л.В. Дікань, Н.М. Зорій, В.І. Крисюк, Н.М. Малюга,
О.В. Олійник, Л. Панкевич, І.Т., Н.М. Сідельник, Ткаченко, та інші.
Метою дослідження є аналіз видатків на оплату праці працівникам
бюджетної сфери.
Ефективність функціонування бюджетної установи, як і будь-якого
суб‘єкта господарювання, перебуває в тісному зв‘язку із системою
організації та обліку оплати праці. Незалежно від сфери фінансовогосподарської діяльності, праця виступає як цілеспрямована діяльність
людей, основне джерело їхніх доходів. Праця як економічний ресурс є
сукупністю використовуваних при здійсненні громадсько-корисної
діяльності фізичних та розумових здібностей людей [1, с. 120].
Здійснення нарахування та виплати заробітної плати в бюджетних
установах регулюється нормативно-правовою базою, а саме: Законом
України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р., Кодексом законів про працю,
Постановами Уряду щодо оплати праці, Інструкціями, розпорядженнями
Кабінету міністрів України. Законом визначено, що заробітна плата – це
винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовою
угодою власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за
виконану ним роботу [3].
Закон України [3] також надає право керівникам місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені
централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та
організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах
доходів і видатків:
установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій
конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;
надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на
оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім
матеріальної допомоги на поховання;
затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до
їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на
оплату праці [4, с. 205].
Заробітна плата при правильній організації забезпечує прямий і
безпосередній зв‘язок доходів із кількістю та якістю витраченої праці. Саме
за її допомогою оцінюється кваліфікація працівника, складність виконуваної
ним роботи, обсяг та якість вироблених матеріальних благ, наданих послуг.
Тобто, показники оплати праці дають загальне уявлення про внутрішню
діяльність бюджетної установи та виступають засобом контролю за мірою
праці [1, с. 120].
Фінансування витрат на оплату праці працівників бюджетних установ
передбачене кошторисом доходів і витрат на ці цілі та здійснюється у межах
асигнувань. Планування витрат на оплату праці при складанні кошторису
здійснюється згідно з вимогами Порядку складання, розгляду, затвердження
та основними вимогами до виконання кошторису бюджетних установ.
Економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого
розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних
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коштів за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх
предметними ознаками. Такий розподіл дає змогу виділити захищені статті
бюджету та забезпечити єдиний підхід до всіх одержувачів стосовно
виконання бюджету. Ця класифікація є важливою для планування та
організації обліку видатків кожної бюджетної установи, адже всі видатки
плануються в кошторисі і відображаються в бухгалтерському обліку та
звітності за кодами економічної класифікації (табл. 1). Економічна
класифікація видатків бюджетних установ передбачає їх поділ на поточні,
капітальні та нерозподілені видатки.
У бюджетних установах застосовуються переважно місячні тарифні
ставки заробітної плати – посадові оклади, розмір яких, а також надбавок до
них визначається на підставі тарифікації, яка проводиться постійно діючою
тарифікаційною комісією. Держава здійснює регулювання оплати праці
працівників бюджетних установ шляхом: встановлення розміру мінімальної
заробітної плати та інших державних норм і гарантій; встановлення умов і
розмірів оплати праці на підставі законодавчих та інших нормативних актів
України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів у
межах асигнувань за рахунок загального та спеціального фондів;
оподаткування доходів працівників [1, с. 121].
Таблиця 1
Економічна класифікація видатків на оплату праці в бюджетних
установах і організаціях [2]
Код
2110
«Оплата
праці»

Код
2111
«Заробітна
плата»

Код
2120
«Нарахування
на
оплату
праці»

Код 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату»
За цією категорією передбачаються видатки на оплату праці всіх
працівників бюджетних установ (організацій), а також грошове
забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу, поліцейських згідно з установленими посадовими окладами,
ставками або розцінками, матеріальну допомогу, у тому числі видатки на
премії та інші види заохочень чи винагород відповідно до законодавства.
заробітна плата за встановленими посадовими окладами (тарифними
ставками) або розцінками всіх штатних працівників, у тому числі за
трудовими договорами; надбавка за вислугу років; доплата за ранг,
надбавки та доплати обов‘язкового характеру;
премії та інші види заохочень чи винагород відповідно до
законодавства;
матеріальна допомога, допомога на оздоровлення при наданні
щорічної відпустки та в інших випадках за рішенням адміністрації
установи (організації) відповідно до законодавства;
винагороди та інші виплати, нараховані працівникам, які не
перебувають у штаті установи (організації), відповідно до умов цивільноправового договору (за винятком суб‘єктів господарювання);
одноразова грошова допомога у зв‘язку з виходом на пенсію або, якщо
це передбачено законодавством, у відставку.
За цим кодом здійснюється нарахування бюджетними установами
(організаціями) на фонд оплати праці, а саме: сплата єдиного внеску на
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування, нарахованого
відповідно до законодавства.
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Отже, організація обліку та аналізу витрат на оплату праці виступає
трудомістким процесом, який включає багато особливостей, залежно від
специфіки та сфери діяльності бюджетної установи.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТИПОВІ ПОМИЛКИ ТА ПОРУШЕННЯ В ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ
З ОПЛАТИ ПРАЦІ
Облік праці та заробітної плати є одним із найскладніших у всій системі
обліку на підприємстві. Питання організації розрахунків з оплати праці на
підприємстві є основою соціально-трудових відносин найманих працівників,
роботодавців і держави, що впливають на ефективність управління
трудовими ресурсами в цілому. Розмір нарахованої заробітної плати,
своєчасність і повнота розрахунків з працівниками впливає на якість праці
найманих працівників та суму витрат підприємства. Аудит розрахунків з
оплати праці є однією найважливіших і складних ділянок аудиторської
роботи, оскільки безпосередньо зачіпає економічні інтереси усіх без винятку
працівників підприємства, що перевіряються. Саме тому проблемні питання
обліку розрахунків з оплати праці потребують подальших досліджень.
Питанню обліку та аудиту розрахунків з оплати праці присвячено багато
праць таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як: Л.О. Андрущенко,
М.Т. Білуха, Н.І. Дорош, П.М. Гарасим, С.Ф. Голов, Н.Л. Жук, О.А. Петрик,
Л.А. Сахно, Г.А. Семенов, В.В. Сопко, Б.Ф. Усач, П.Я. Хомин, С.В. Ярмішко
та ін. У зв‘язку із постійними змінами нормативно-законодавчої бази обліку
праці та заробітної плати ці питання потребують подальшого вирішення.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна
плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за
трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує
працівникові за виконану ним роботу [3].
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Порядок нарахування та виплати заробітної плати в Україні
здійснюється у відповідності до чинних нормативно-законодавчих
документів: Кодексу законів про працю, Податкового Кодексу України,
Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про відпустки»,
Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні», Закону України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування»,
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку
обчислення середньої заробітної плати», Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і
організацій, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і
організацій, Інструкції зі статистики заробітної плати, П(С)БО 16 «Витрати»,
П(С)БО 26 «Виплати працівникам» та ін.
Головне мета аудиту розрахунків з оплати праці – перевірка дотримання
нормативно-правових актів при нарахуванні оплати праці, утриманнях з неї і
правильності ведення бухгалтерського обліку з оплати праці.
При аудиті розрахунків з оплати праці необхідно:
дослідити нормативно-правовове забезпечення аудиту розрахунків з
оплати праці та ознайомитись з типовими помилками та фактами
шахрайства;
здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;
перевірити дотримання трудової дисципліни і трудового законодавства;
встановити відповідність фактичної структури і штату підприємства;
визначити організацію і стан обліку оплати праці і розрахунків з
персоналом;
проконтролювати правильність встановлених тарифних ставок, місячних
окладів, відрядних розцінок і норм виробітку, своєчасність і правильність
розрахунків з персоналом з оплати праці тощо [4, с. 105].
Розрахунки з оплати праці – це одна з найбільш трудомістких ділянок
аудиторської перевірки, яка потребує значної уваги бухгалтерів, так і
аудиторів. Труднощі зокрема викликані постійними змінами законодавства у
сфері трудових відносин. В обліку розрахунків з оплати праці виникає багато
умисних і ненавмисних помилок і порушень, які мають бути виявлені при
аудиторській перевірці [1, с. 14].
Найбільшою проблемою обліку розрахунків із працівниками з оплати
праці на сьогодні є недостатня автоматизація даної ділянки обліку та
відсутність частини додаткових реквізитів у документах, якими
підтверджуються операції з обліку праці та її оплати. Тому одним із напрямів
удосконалення бухгалтерського обліку є зменшення кількості документації
завдяки впровадженню багатоденних і накопичувальних документів,
використання типових міжвідомчих форм, пристосованих до використання
обчислювальної техніки [2, с. 141].
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Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до
цілої серії помилок і порушень, які є найважчими за своїми наслідками. На
деяких підприємствах наявні неофіційні позаоблікові нарахування й виплати
заробітної плати працівникам без сплати встановлених законодавством
податків і платежів, так звана заробітна плата «у конвертах», цей момент
потребує вдосконалення існуючих підходів бухгалтерського обліку. Для
правильної організації обліку праці і заробітної плати важливе значення має
класифікація персоналу за сферами застосування праці, професіями,
кваліфікацією, стажем роботи та іншими ознаками. Важливо відображати
економічно достовірну та обґрунтовану інформацію про виконання
нормативів та динаміку показників про працю, нагляд за дотриманням
співвідношення зростання продуктивності праці та заробітної плати, за
зменшенням невиробничих витрат, прихованих та явних збитків робочого
часу, стимулювання праці на підприємстві. На основі цієї інформації
здійснюється контроль за виконанням робочого часу на підприємстві,
упровадженням прогресивних методів праці, дотриманням правильного
співвідношення між зростанням продуктивності праці та заробітної плати
[2, с. 141].
Основні порушення – зловживання, розкрадання, помилки в області
нарахування та використання заробітної плати на підприємстві класифіковані
на рис. 1.
Порушення в організації обліку та оплати праці
неправильне нарахування заробітної плати персоналу підприємства (нерегламентоване
використання посадових окладів, годинних ставок, норм та розцінок за виконану роботу,
недостовірне визначення середньої заробітної плати, необґрунтоване нарахування
премій, доплат, надбавок та інших виплат працівникам, незаконність нарахування
відпускних та матеріальної допомоги працівникам, непроведення індексації заробітної
плати, перевищення додаткової заробітної плати над основною);
зловживання при здійсненні утримань із заробітної плати працівників (застосування
завищених або занижених ставок утримань до фондів соціального страхування із
заробітної плати працівників, неправильне обрахування ПДФО, незаконне застосування
соціальної пільги, безпідставне або помилкове здійснення утримань за виконавчими
листами, аліментів, профспілкових внесків);
документальні порушення (відсутність типових форм первинного обліку нарахування та
виплати заробітної плати, розбіжність сум по платіжних та розрахункових відомостях,
відсутність та підробка у платіжних відомостях підписів осіб, наявність підчищань,
перекручень тощо, невідповідність даних аналітичного та синтетичного обліку);
розкрадання грошових коштів за рахунок заробітної плати (введення в розрахунковоплатіжні відомості підставних осіб, дописування різних цифр до сум виплат в
розрахунково-платіжних відомостях після підписів одержувачів заробітної плати,
привласнення грошових коштів шляхом виправлення раніше виданої суми на нову,
виправлену, нецільове використання коштів, призначених на оплату праці).

Рис. 1. Порушення в організації обліку та оплати праці [4, с. 106]
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Отже, при обліку оплати праці можуть виникати різного роду
порушення та помилки, які негативно впливають на достовірність
бухгалтерської звітної інформації. Аудит розрахунків з оплати праці займає
об‘ємну частину аудиторської перевірки, ця ділянка обліку є досить
специфічною та вимагає від аудиторів особливої уваги і зосередженості.
Список використаних джерел:
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2. Ярмішко С.В. Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці та
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3. Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 р. №108/95-ВР
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу :
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ЕКОНОМІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
Успішне функціонування підприємств в сучасних умовах потребує
підвищення ефективності фінансово – господарської діяльності на підставі
удосконалення управління виробництвом, створення конкурентоспроможної
продукції та залучення інвестицій.
Для цього необхідно створити таку інформаційну систему, яка була б
здатна задовольнити запити всіх зацікавлених користувачів для
обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Інструментом
інформування користувачів виступає фінансова звітність.
Проблематика процесу управління підприємством, складання фінансової
звітності та його основних функцій знайшла відобрадення у працях
І. Гєрчикова, Б. Райзберга , М. Мескона, О. Мельникa.
Поняття звітності підприємства та її видів досліджували Є. Свідерський,
М. Коваленко, В. Андрієнко. Г. Білик, Ф. Бутинець, Е. Соколова присвятили
увагу вивченню інформативності фінансової звітності для прийняття та
реалізації управлінських рішень.
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На основі фінансової звітності будується захист майнових та фінансових
інтересів різних учасників, зацікавлених у результатах діяльності і сталому
функціонуванні підприємства, тому фінансова звітність як джерело
інформації, не втрачає свого значення, а також вдосконалюється по мірі
розвитку суспільства та економіки.
Звітна інформація – це основа для ухвалення важливих управлінських
рішень як всередині підприємства, так і поза ним.
Склад та методика складання фінансової звітності чітко визначається
Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»
від 16.07.1999 р. № 996 та НП(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 [2].
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для
прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про
фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
Бухгалтерська звітність – звітність, що складається на підставі даних
бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.
Елементами фінансової звітності підприємств є:
1)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) – відображає на певну дату
його активи, зобов‘язання і власний капітал;
2)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) –
відображає інформацію про доходи, витрати, фінансові результати та
сукупний дохід;
3)
Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає
надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в
результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
4)
Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі
власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;
5)
Примітки до фінансової звітності – сукупність показників і
пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової
звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або
міжнародними стандартами фінансової звітності [3].
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; забезпеченості зобов'язань
підприємства; визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
регулювання діяльності підприємства; інших рішень.
Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які
не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних
інформаційних потреб.
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Інформація, яка фіксується у формах звітності, насамперед відображає
фінансові результати минулих подій, охоплює різні за характеристиками
показники, але вцілому не спроможна надати відомості, потрібні для
районного та обласного рівнів управління України.
Надмірна деталізація і періодизація звітності замість сприяння
обґрунтованості управлінських рішень, як правило, зумовлювала лише
непродуктивні витрати робочого часу як працівників бухгалтерського обліку,
так і управлінців різних рівнів на рутинну обробку таких звітних даних. У
той же час, ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств
залежить від якості управлінських рішень.
Фінансова звітність повинна надавати інформацію про таку суспільно
корисну діяльність підприємства, яка може бути визначена та описана або
виміряна і важлива з точки зору ролі підприємства в оточуючому його
соціально-економічному середовищі.
Залежно від інформаційних потреб, користувачі поділяються на
зовнішніх та внутрішніх.
Зовнішні користувачі: кредитори, інвестори, постачальники, клієнти,
суспільство. Від цього залежить: зайнятість в даному регіоні, орієнтування
місцевих постачальників, вкладання коштів в соціально-економічну сферу
розвитку регіону.
Внутрішні користувачі: керівництво, представники та працівники
підприємства [1].
Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються
відповідними положеннями (стандартами) та методичними рекомендаціями.
Стаття повинна наводитися у фінансовій звітності, якщо відповідає
критеріям:
1) існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних
вигод, пов‘язаних з цією статтею;
2) оцінка статті може бути достовірно визначена.
Фінансова звітність розглядається як інструмент для об‘єктивної та
достовірної оцінки фінансово-майнового стану, результатів діяльності та
руху грошових коштів підприємства.
Отже, удосконалення інформаційного забезпечення процесів управління
на основі фінансової звітності завжди було та й залишається одним із
головних та пріоритетних напрямків наукових досліджень. Удосконалення
принципів складання, змісту форм фінансової звітності, можливість
додаткового
розкриття
інформації
забезпечить
підвищення
її
інформативності та значення.
Список використаних джерел:
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АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах функціонування підприємств в Україні важливу роль
відіграють їх ресурси, що становлять основу економічного потенціалу. Від
джерел формування економічного потенціалу та ефективності його
використання залежать економічні показники діяльності підприємства,
зокрема такі, як обсяг виробництва, доходи, витрати, прибуток.
Слід відмітити, що економічний потенціал будь-якого підприємства
визначає результати його діяльності за певний період, тим самим дає змогу
власникам можливість зіставити планові показники із фактичними, оцінка
фінансово-економічних показників стає переконливим аргументом
доцільності функціонування будь-якого підприємства.
Дослідженнями аналізу економічного потенціалу підприємств
займаються такі науковці, як: Ансофф І.М., Божанова О.В., Дерев‘янк
Ю.М., Ігнатовський П.Ю., Прохорова В.В. та інші.
Поняття «економічний потенціал» стосовно окремого підприємства
характеризує не тільки виробничі можливості, а інтегральні здібності
підприємства максимально задовольняти потреби споживачів і враховувати
інтереси при оптимальному використанні наявних ресурсів.
Економічний потенціал можна розглядати як у функціональному, так і
цільовому та тимчасовому аспектах. Наприклад, у функціональному аспекті
економічний
потенціал
є
сукупністю
виробничих,
фінансових,
маркетингових, інформаційних і інших можливостей, в той час як, у
цільовому аспекті - це сукупністю можливостей для досягнення цілей
конкретного підприємства. У розрізі тимчасового аспекту виділяють фактор
часу, який надає специфічні умови функціонування економічного потенціалу,
створюючи динамічний характер [1, c. 304].
Економічний потенціал, як складна, динамічна система характеризується
наступними рисами:
- підприємства визначається реальними можливостями в тій чи іншій
сфері економічної діяльності;
- можливості підприємства залежать від наявних у нього ресурсів і
резервів, які не використовуються у виробництві;
- наявність ресурсів у підприємств, які систематично удосконалюють
свій потенціал забезпечує стабільне отримання доходу.
Економічний потенціал підприємства визначається спроможністю
працівників використовувати ресурси для створення товарів, виконання робіт
та надання послуг з метою одержання максимального прибутку. З метою
досягнення повноцінного уявлення про економічний потенціал потрібно
забезпечити комплексний підхід до його оцінки та аналізу з врахуванням
галузевих особливостей підприємства, що дозволить оцінити ефективність
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використання наявних ресурсів [3, c. 117]. Економічний потенціал
формується на основі наявних ресурсів, які в свою чергу є основною
складовою потенціалу підприємства.
При аналізі економічного потенціалу досліджують такі види ресурсів:
- технічні (особливості виробничого устаткування, необхідних
матеріалів);
- технологічні
(динамічність
технології,
наявність
конкурентоспроможних ідей, наукові розробки);
- кадрові (кваліфікаційний, демографічний склад працівників, їхня
здатність пристосовуватися до змін цілей підприємства);
- ресурси організаційної структури системи управління (характер і
гнучкість керівної системи);
- інформаційні (характер інформації про можливості підприємства у
внутрішньому середовищі, можливість її розширення);
- фінансові (склад капіталу, ліквідність, можливість отримання
кредитів).
При аналізі структури економічного потенціалу певного підприємства
виділяють об‘єктивні та суб‘єктивні складові.
Таблиця 1
Структурні елементи економічного потенціалу
Об‘єктивні складові
виробничий потенціал;
інноваційний потенціал;
фінансовий потенціал;
потенціал відтворення;
інформаційний потенціал;
інфраструктурний потенціал

Суб‘єктивні складові
науково-технічний потенціал;
маркетинговий потенціал;
потенціал організаційної структури
управління;
кадровий потенціал;
управлінський потенціал

Аналіз даних складових на підприємстві дає можливість оцінити
економічний потенціал в розрізі певних частин, які його складають в одне
ціле [2,c. 34].
Система оцінки економічного потенціалу підприємства базується на
методах спостереженнях та аналізі. Вона націлена на пошук оптимальних
шляхів функціонування й розвитку суб‘єкта господарювання, є засобом
обґрунтування стратегічних рішень, що необхідний на всіх рівнях підготовки
та прийняття рішення.
Науковці виділяють декілька методів оцінки економічного потенціалу
підприємств. Серед них, можна виділити основні чотири групи, а саме:
I. за напрямом формування інформаційної бази:
- критеріальні – за інформаційну базу беруть абсолютні (натуральні або
вартісні) значення ключових показників (за належного інформаційного
забезпечення ці методи є найточнішими);
- експертні – прості у використанні, не потребують збирання повної
інформації про конкурентів, оскільки базуються на думці досвідчених
фахівців;
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II. за способом відображення кінцевих результатів виділяють:
- графічні – забезпечують найвищий рівень сприйняття кінцевих
результатів оцінювання, інтерпретованих у графічних об‘єктах;
- математичні – базуються на факторних моделях оцінювання, котрі
полягають у розрахунку одного показника або кількох цифрових значень
показників, за якими формується остаточна оцінка;
- логістичні – є алгоритмізованими методами оцінювання, що
базуються на логічних припущеннях;
III. за можливістю розроблення управлінських рішень:
IV. за способом оцінювання:
- матричні (табличні) – в основу цих методів покладено ідею розгляду
процесів конкуренції в їх взаємозалежності та динаміці. Використовуючи
матричні
методи,
управлінці
мають
змогу
оцінити
рівень
конкурентоспроможності потенціалу не тільки свого підприємства;
- індикаторні – ґрунтуються на використанні системи індикаторів, за
допомогою якої оцінюють конкурентоспроможність потенціалу підприємства
й національної економіки в цілому.
Під індикатором розуміють сукупність характеристик, котрі дають змогу
у формалізованому вигляді описати стан параметрів того чи іншого об‘єкта,
що досліджується, і на цій підставі сформулювати рекомендації з підвищення
результативності функціонування об‘єкта. Кожний індикатор у свою чергу
розпадається на низку показників, які відображають стан окремих елементів
досліджуваного об‘єкта. Отже, постає складне завдання з відбору
найвагоміших індикаторів для оцінювання кожного щодо названих факторів
[4, c. 83].
Таким чином, ефективний розвиток підприємства обумовлений не
тільки обсягом наявних ресурсів, а також: їх якістю, структурою, ступенем
збалансованості складових, раціональністю їх використання. При оцінюванні
економічного потенціалу підприємства й ефективності його використання
необхідно чітко уявляти структуру, основні характеристики його складових
елементів, їхнє співвідношення та використання в процесі виробництва, а
також зв‘язок з іншими компонентами.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ІНШИХ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
В умовах динамічних змін економічних відносин бухгалтерський облік
потребує перегляду деяких категорій в тому числі і витрат. Надзвичайної
актуальності набуває необхідність розподілу витрат за видами діяльності.
Згідно з цією ознакою витрати поділяються на операційну, інвестиційну та
фінансову діяльність підприємства. Принципи побудови їх обліку свідчать
про те, що певні проблеми залишилися актуальними і вимагають більш
глибокого подальшого дослідження.
Питанням обліку інших витрат операційної діяльності підприємств
різних галузей господарювання досліджували провідні вітчизняні та
зарубіжні науковці: П.С. Безруких, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець,
Б.І. Валуєв, М.А. Вахрушина, З.В. Гуцайлюк, В.А. Дерій, В.М. Жук,
З.В. Задорожний, Є.В. Калюга, Т.П. Карпова, М.Б. Кулинич.
Незважаючи на значні напрацювання в галузі обліку витрат діяльності
підприємств, проблеми ефективності та прозорості економічної інформації, а
саме інформації щодо інших витрат операційної діяльності підприємств, яка
акумулюється в системі бухгалтерського обліку для складання фінансової
звітності, є частково не вирішеними. Важливим завданням бухгалтерського
обліку на сучасному етапі є більш раціональне його реформування з метою
приведення у відповідність з вимогами ринкової економіки, міжнародних
стандартів і управління.
Облік витрат підприємства постійно розвивається й поліпшується у
зв‘язку із удосконаленням комп‘ютерної техніки і комунікаційного
середовища, методології й організації бухгалтерського обліку як основного
інформаційного джерела про витрати підприємства. Витрати - це зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов‘язань, яке
призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення
капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками)[3].
Витрати визнаються в обліку, коли існує ймовірність зменшення
майбутніх економічних вигід, пов‘язаних із зменшенням активів або зі
збільшенням зобов‘язань, що може бути вірогідно визначено. Витрати
визнаються з урахуванням принципу відповідності. Вони включаються до
Звіту про фінансові результати у періоді, в якому був визнаний дохід, для
отримання якого були здійснені ці витрати[3].
В бухгалтерському обліку на рахунку 94 ―Інші витрати операційної
діяльності‖ ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім
витрат, які відображаються на рахунках 90 ―Собівартість реалізації‖, 91
―Загальновиробничі витрати‖, 92 ―Адміністративні витрати‖, 93 ―Витрати на
збут‖[1].
212

Згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій у складі
рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» є такі субрахунки як 941
―Втрати на дослідження та розробки‖ та 944 ―Сумнівні та безнадійні борги‖,
які є досить сумнівними в результаті проведення не безпосередньо самої
операційної діяльності, а за операціями. Не зовсім зрозумілим є формування
резерву сумнівних боргів, що виникають у результаті реалізації
підприємством готової продукції по рахунку 94 «Інші витрати операційної
діяльності». Очевидно, що створення такого резерву може буде спричинене
також за результатами реалізації фінансових інвестицій, собівартість яких
при реалізації відображають на рахунку 97 «Інші витрати». Тому доцільним є
включення рахунку «Сумнівні та безнадійні борги» окремим субрахунком до
рахунку 95 «Фінансові витрати» (нового субрахунку 952 «Сумнівні та
безнадійні борги від фінансової діяльності»), не виключаючи його з рахунку
94 «Інші витрати операційної діяльності». Тобто, в рахунок 95 «Фінансові
витрати» включити новий субрахунок 952 «Сумнівні та безнадійні борги від
фінансової діяльності», а зазначений Планом рахунків бухгалтерського
обліку 952 «Інші фінансові витрати» перенести на субрахунок 953, що буде
логічним, виходячи з методики обліку витрат діяльності підприємства.
Також, хотілося б відзначити, що створення нематеріального активу
власними силами є процесом капітального інвестування, і не пов‘язано
безпосередньо з основною чи операційною діяльністю. Даний процес
пов‘язаний з діяльністю, що забезпечує її виконання, тобто інвестиційною.
Оскільки субрахунок 941 ―Витрати на дослідження і розробки‖ є не стільки
операційними витратами, а витратами інвестиційної діяльності, то було б
доцільним перенести даний субрахунок на рахунок 971, а сам рахунок 971
―Собівартість реалізованих фінансових інвестицій‖ перейменувати на ―Інші
інвестиційні витрати‖, оскільки для обліку інвестицій вже існує рахунок 96.
Поряд із зазначеними моментами виникає ще одна проблема, яка
стосується чіткого облікового розмежування операцій інвестиційної та
операційної діяльності. Зокрема, мова йде про розуміння та облік
відображення собівартості реалізованих основних засобів, нематеріальних
активів та інших необоротних матеріальних активів, які ми пропонуємо
відобразити на окремому субрахунку витрат інвестиційної діяльності 978
―Собівартість реалізованих основних засобів та виробничих запасів‖. За
чинною обліковою практикою дані витрати відображаються на субрахунку
943 ―Собівартість реалізованих виробничих запасів‖, що на нашу думку є
некоректним та створює плутанину в інформативному просторі
господарюючого суб‘єкта.
Окрім проблем обліку витрат за видами економічної діяльності існує
також проблема, яка пов‘язана із тим, що підприємства приховують частину
своїх витрат, яку не відображають у системі обліку. Це пояснюється тим, що
великий відсоток цих витрат належить до витрат на оплату праці. Тому
недивно, що в науковому обігу з‘явився термін ―тіньова зарплата‖.
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Основною проблемою обліку витрат підприємства в Україні є проблема
повноти та своєчасності їх відображення у системі обліку. На даний момент
рівень не відображення витрат (за даними програми діяльності Кабінету
Міністрів України) в країні коливається від 10 до 50%. Найбільша частина
витрат, що залишається поза обліком, належить до витрат на оплату праці.
Джерелом коштів для покриття такої заробітної плати виступають «тіньові
доходи», які виникають за рахунок вартості не облікованої реалізованої
продукції. Основними причинами цього є значні відсотки відрахувань до
соціальних фондів оплати праці, відсутність дієвої нормативно-правової
бази, низький рівень контролю [2, с.30].
Отже, перспективи подальших досліджень зазначених проблем обліку
витрат підприємства досить широкі і впродовж багатьох років викликатимуть
інтерес у вчених-економістів із урахуванням розмірів і форм власності
підприємств, видів їх економічної діяльності, системи оподаткування тощо.
Перейменування вище згаданих рахунків дозволить розмежувати види
діяльності, що сприятиме подальшому економічному розвитку і процвітання
господарюючих суб‘єктів. Дані проблеми та шляхи їх вдосконалення не є
вичерпними й потребують доповнень, змін, уточнень та конкретизації у
подальших наукових працях та дослідженнях.
Список використаних джерел:
1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік : підруч. для
студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / Франц Францович Бутинець та
ін. – 3- тє вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП "Рута", 2005. – 480 с
2. Михалевич С. Проблеми обліку витрат та шляхи їх вирішення
[Текст]// Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 3.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" № 318
від 31.12.1999 р. (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
Валентина Липецька, Владислав Витинник
Науковий керівник: Августова О.О., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНИХ
ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Основою для прийняття оперативних і стратегічних управлінських
рішень є повна, правдива та всебічна інформація про економічний стан
підприємства, джерелом якої виступають дані бухгалтерського обліку та
звітності. Проте, важливою проблемою сучасного бухгалтерського обліку є
забезпечення достовірності показників обліку і фінансової звітності. Одним
із засобів такого забезпечення виступає інвентаризація як елемент методу
бухгалтерського обліку. Обов‘язковість проведення інвентаризації перед
складанням річної фінансової звітності визначено Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
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Дослідження теоретичних та практичних засад інвентаризації знайшли
висвітлення у наукових працях багатьох вчених, серед яких Бутинець Ф.Ф.,
Калюга Є.В., Кужельний М.В., Швець В.Г та ін.
Із положень законодавства можна зробити висновок, що інвентаризація
– це перевірка і документальне підтвердження наявності та стану, оцінка
активів та зобов‘язань підприємства. Інвентаризація є одним із невід‘ємних
елементів бухгалтерського обліку і відіграє роль обов‘язкового доповнення
до поточної документації господарських операцій [1].
Інвентаризація – метод бухгалтерського обліку, а у разі проведення
документальних перевірок – прийом фактичного контролю, який
здійснюється шляхом безпосередньої перевірки наявності й стану товарноматеріальних цінностей, коштів, розрахунків, обсягу виконаних робіт і
реальності статей балансу.
Інвентаризація проводиться, як правило, на перше число місяця, що
полегшує наступне порівняння її результатів з показниками обліку. До
початку інвентаризації матеріально відповідальні особи проводять певну
роботу щодо відображення всіх первинних документів з вибуття і
оприбуткування цінностей та коштів в книгах і регістрах.
Проведення інвентаризації є обов‘язковим:
перед складанням річної фінансової звітності;
у разі передачі майна державного підприємства в оренду,
приватизації майна державного підприємства, перетворення державного
підприємства, передачі державного підприємства (його структурних
підрозділів) до сфери управління іншого органу управління (на дату
передачі), крім передачі в межах одного органу управління, в інших
випадках, визначених законодавством;
у разі зміни матеріально відповідальних осіб, а також у разі зміни
керівника колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше
половини його членів або на вимогу хоча б одного члена колективу (бригади)
при колективній (бригадній) матеріальній відповідальності (на день
приймання- передачі справ) в обсязі активів, які знаходяться на
відповідальному зберіганні;
у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування
цінностей (на день встановлення таких фактів) в обсязі, визначеному
керівником підприємства;
за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого
документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення
такої інвентаризації. У цих випадках інвентаризація має розпочатися у термін
та в обсязі, зазначених у належним чином оформленому документі цих
органів, але не раніше дня отримання підприємством відповідного
документа;
у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після
закінчення явищ) в обсязі, визначеному керівником підприємства;
у разі припинення підприємства;
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у разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними
стандартами (на дату такого переходу);
в інших випадках, передбачених законодавством [2].
Процес інвентаризації умовно можна розділити на три етапи: підготовка
до інвентаризації; проведення інвентаризації; завершення інвентаризації
(табл.1).
Таблиця 1
Етапи інвентаризації [3]
Етап
Підготовка до
інвентаризації

Проведення
інвентаризації

Завершення
інвентаризації

Виконання
1) Визначення об`єктів, кількості, строків, способів
проведення інвентаризації;
2) підготовка і видача наказу на проведення
інвентаризації; створення інвентаризаційної
комісії
Робоча інвентаризаційна комісія:
1) перевіряє фактичну наявність господарських засобів
підприємства;
2) перевіряє дотримання умов та порядку зберігання
матеріальних та грошових цінностей, а також правил
утримання та експлуатації основних засобів;
3) перевіряє реальність вартості зарахованих на баланс
підприємства активів та зобов‘язань;
Дії робочої інвентаризаційної комісії:
1) визначає результати інвентаризації, акти інвентаризації
та звіряльні відомості);
2)
розробляє
пропозиції
стосовно
усунення
інвентаризаційних різниць;
3) оформляє протокол засідання з відображенням
висновків та пропозицій щодо результатів інвентаризації.

На всіх етапах проведення інвентаризації є постійні, незмінні процедури,
зокрема, документування результатів, складання порівняльних відомостей і
таке інше, але є й такі, що змінюються залежно від об'єктів, що
інвентаризуються.
На успіх інвентаризації в основному впливають такі чинники:
правильне рішення власника щодо проведення інвентаризації;
підбір кадрів, які здатні втілювати в життя рішення власника
щодо об'єктивного проведення інвентаризації;
контроль виконання – під яким розуміють постійний, груповий
аналіз процесу і результатів роботи членів інвентаризаційних комісій. Це дії,
які тісно пов'язані між собою [4, с. 117].
Результати інвентаризаційної роботи повинні відображатися у примітках
до річного фінансового (бухгалтерського) звіту, зокрема, зазначається
інформація за виявленими інвентаризаційними різницями та прийнятими
щодо них рішеннями (скільки зараховано за пересортицею, скільки списано в
межах норм природного убутку, віднесено на винних осіб чи на результати
діяльності)
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Таким чином, можна зробити висновок, що в сучасних ринкових умовах
інвентаризація є одним з найважливіших методів бухгалтерського обліку і
фінансово-господарського контролю. Вона забезпечує дотримання таких
принципів звітності як достовірність та зрозумілість і формує інформацію
про наявність і стан активів та зобов‘язань, яка буде представлена
користувачам у фінансовій звітності без помилок та невірних трактувань.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНИХ ДОХОДІВ
В сучасних умовах господарювання визначальним фактором, який
впливає на функціонування підприємств є розмір доходів, які формуються в
процесі операційної діяльності.
Господарська діяльність будь – якого підприємства складається з двох
безупинних взаємозалежних господарських процесів: виробництва товарів
(робіт, послуг) і їх реалізації. З метою здійснення своєї діяльності
підприємство має розпоряджатися певними матеріальними, трудовими і
фінансовими ресурсами та засобами.
Планомірне комбінування та використання визначених факторів
виробництва, організація виготовлення та реалізації продукції (виконання
робіт, надання послуг ) є основною для отримання доходів, досягнення цілей
підприємства та задовольняння економічних інтересів його власників.
Фінансовим підсумком господарської діяльності підприємства є його дохід.
У процесі дослідження вивчені праці вітчизняних вчених: С. Ф. Голов,
В. О. Ластовецького, Т. Г. Маренич, Ю. А. Вериги, С. В. Михалевич,
І. А. Білоусової та М. Г. Чумаченка, О. В. Лишиленка, В. С. Костюченко,
С. О. Кириленко, В. В. Худа, а також національні Положення (стандарти)
бухгалтерського обліку, інші інструктивні вказівки і рекомендації
Міністерства фінансів України, постанови Кабінету міністрів України,
облікові дані досліджуваного підприємства.
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Дохід підприємства являє собою один з головних узагальнюючих
показників фінансово – господарської діяльності підприємства. Згідно з
Законом України «Про підприємства в Україні» всі суб‘єкти ринку
здійснюють свою діяльність з метою отримання відповідного доходу
(прибутку).
Згідно П(С)БО 15 дохід визнається під час збільшення активу або
зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за
винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за
умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена[1].
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку визначають дохід як
валове надходження економічних вигод протягом певного періоду, яке
виникає в ході звичайної діяльності, коли власний капітал зростає в
результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників капіталу
[2].
Розгляд поняття «дохід підприємства» у широкому трактуванні як за
економічним, так і за бухгалтерськими підходами дає змогу визначити
наступні основні його характеристики:
- дохід підприємства являє собою один із видів фінансових результатів
його господарської діяльності за певний період;
- цей фінансовий результат характеризує надходження економічних
вигод;
- основними формами економічних вигод, що характеризують дохід
підприємства, виступають виручка з реалізації іншого майна, а також
надходження коштів з позареалізаційних операцій;
- економічні вигоди, що формують дохід підприємства, визначаються їх
обсягом у грошовій формі.
У процесі управління доходами підприємства головна роль відводиться
формуванню доходу від операційної діяльності.
Операційна діяльність – це основний вид діяльності підприємства, з
метою здійснення якої воно створено.
Основна частина операційних доходів підприємства є джерелом
відшкодування усіх поточних витрат, пов‘язаних зі здійсненням його
операційної діяльності. Реалізація цієї задачі забезпечує самоокупність
діяльності підприємства.
Частина коштів підприємства є джерелом виплат податкових платежів,
пов‘язаних зі здійсненням цієї діяльності. За рахунок цієї частини коштів
забезпечується формування коштів державного та місцевих бюджетів,
позабюджетних фондів. Реалізація цієї задачі забезпечує виконання
фінансових зобов‘язань підприємства перед державою.
Важливою характеристикою операційного доходу підприємства є його
висока залежність від ризику, що притаманна господарській діяльності
конкретного підприємства.
Ця діяльність може здійснюватись за обраною підприємством
агресивною, помірною або консервативною політикою, що відповідним
чином буде позначатись і на сумі отриманих ним економічних вигод
(доході).
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Тому об‘єктивне оцінювання доходу підприємства має базуватись на
обов‘язковому врахуванні такого фактору, як ризик.
Операційна діяльність підприємства орієнтована переважно на товарний
ринок, у той час як фінансова та інвестиційна його діяльність здійснюються в
основному на фінансовому ринку. При цьому, операційна діяльність
пов‘язана з різними видами та сегментами товарного ринку, що визначаються
специфікою сировини та матеріалів, складом обладнання, яке
використовується, характером готової продукції. Відповідно і умови
формування операційного прибутку в значній мірі пов‘язані зі станом
кон‘юнктури відповідних видів та сегментів товарного ринку [3].
Господарські операції, що входять до складу операційної діяльності
підприємства, носять регулярний характер. У порівнянні з операціями інших
видів діяльності частота операцій по ній найвища. Це визначає регулярність
формування операційного прибутку за нормальних умов господарювання
підприємства.
Інтенсивність розвитку операційної діяльності є основним параметром
оцінки окремих стадій життєвого циклу підприємства.
Відповідно можливості формування операційного доходу на різних
стадіях життєвого циклу підприємства визначають мету й задачі не тільки
політики управління доходом, але і спрямованість загальної стратегії
розвитку підприємства.
Отже, можна зробити висновок, що немає єдиного трактування поняття
дохід, що зумовлює розподіл його на різні класифікаційні групи. В умовах
ринкових відносин необхідно кожному підприємству забезпечити повне і
ефективне використання ресурсів підприємства задля покрашення рівня його
діяльності і підвищення конкурентоспроможності.
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НЕПРИБУТКОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Система бухгалтерського обліку є важливим елементом економіки
держави, тому роль бухгалтерського обліку для формування надійного
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інформаційного забезпечення управління діяльністю некомерційних
організацій важко переоцінити.
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується наступними
масштабними
проблемами:
високим
рівнем
бідності;
значною
диференціацією доходів населення; зростанням числа депресивних в
економічному плані регіонів; низькою ефективністю інститутів влади тощо.
Вирішення зазначених проблем можливе при активному впливі громадян на
прийняття управлінських рішень в економічній і соціальній сферах життя
суспільства. Саме тому держава все частіше делегує виконання функцій
громадським організаціям, що належать до неприбуткових (некомерційних)
або як їх ще називають – третій сектор економіки.
Неприбуткові підприємства, установи та організації – це підприємства,
установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання
прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства й іншої
діяльності, передбаченої законодавством [2].
Діяльність неприбуткових організацій спрямована на: забезпечення
соціальної справедливості; надання можливостей для самореалізації
особистості; формування якісних і доступних систем освіти і охорони
здоров'я, соціального захисту. Відповідно до ст.1. п.5 Закону України «Про
громадські об‘єднання» [3] громадські організації повинні бути
непідприємницькими структурами, діяльність яких не пов‘язана з
отриманням прибутку. Саме ця ознака неприбутковості є вирішальною під
час функціонування подібних товариств і саме вона є вирішальною щодо
врахування порядку їх оподаткування і ведення бухгалтерського обліку.
Згідно із п. 133.4 Податкового кодексу України [2] неприбуткові
організації, які відповідають визначеним у статті 133.4.1 вимогам, не є
платниками податку на прибуток. Для того, щоб бути віднесеним до цієї
категорії суб‘єктів господарювання, необхідно, щоб, по-перше, об‘єднання
було віднесено до реєстру неприбуткових установ, по-друге, її установчі
документи повинні містити заборону розподілу отриманих доходів
(прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої
організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування ЄСВ), членів
органів управління та інших пов‘язаних із ними осіб. Якщо першу вимогу
виконують під час реєстрації громадської організації, то саме виконання
другої вимоги повинне бути забезпечене громадськими об‘єднаннями і
передбачене в їх статутах до середини 2017 р. Приведення статутних
документів громадських об‘єднань у відповідність до норм Податкового
кодексу вимагає Закон України № 909 – VІІІ від 24.12.2015 р. [4].
Ігнорування зазначених вимог може обернутися виключенням громадських
організацій із реєстру неприбуткових організацій, позбавляючи їх права бути
неплатниками податку.
На якість системи бухгалтерського аудиту некомерційної організації
можуть вплинути наступні фактори:
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- вимога з боку керівництва неприбуткової організації, щоб витрати на
здійснення внутрішнього контролю (через обмеженість ресурсів) не
перевищували економічних вигод від цих заходів;
- низький або недостатньо високий рівень компетентності працівника,
відповідального за внутрішній контроль, який не дозволяє виявити
незвичайні, спірні операції;
- нерозуміння вимог інструктивних листів, недбалість і неуважність
працівників;
- навмисне порушення системи контролю в результаті змови;
- зловживання з боку представників керівництва, відповідальних за
внутрішній аудит;
- зміна правил обліку або умов ведення господарської діяльності,
впливають на ефективність контрольних функцій [1, ст. 4].
Види і форми аудиту некомерційних (неприбуткових) організацій
повинні відповідати особливостям їх функціонування. Так, наприклад, для
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також установ,
організацій, створених ними, які утримуються за рахунок коштів відповідних
бюджетів, є необхідним проведення фінансового аудиту, в ході якого
аналізуються:
- правильність ведення обліку та складання звітності;
- законність і цільове використання державних ресурсів.
Крім цього доцільно проводити аудит ефективності за такими
напрямами, як:
- діяльність органів виконавчої влади;
- організація бюджетного процесу;
- виконання державного (місцевого) бюджету, державних (місцевих)
програм;
- використання бюджетних коштів, державної власності, природних та
інших національних ресурсів.
Оскільки в Україні функціонує значна кількість некомерційних
(неприбуткових) організацій і має місце постійна тенденція до їх зростання,
на початкових етапах можна залучати до аудиту їх діяльності приватні
аудиторські компанії на договірних засадах. Аналогічна практика існує в
багатьох розвинених країнах світу.
Підводячи підсумок, зазначимо, що зростаючий інтерес до
некомерційного сектору економіки, а також функція, яку він виконує в
сучасному суспільстві, вимагають більшої уваги до організації
бухгалтерського обліку, звітності та незалежного контролю за діяльністю
некомерційних організацій.
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СУТНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЇЇ ОЦІНКА ТА
КЛАСИФІКАЦІЯ
Розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується посиленням
конкурентної боротьби: швидко зростає номенклатура та обсяги виробництва
товарів і послуг, збільшується кількість суб'єктів господарювання, вітчизняні
підприємства виходять на міжнародні ринки товарів та послуг, тощо. З
метою забезпечення зростання прибутку у цих умовах суб'єкти
господарювання використовують різноманітні механізми розширення
клієнтської бази і збільшення обсягів реалізації, що у свою чергу призводить
до зростання розміру дебіторської заборгованості.
Сучасні теоретичні та методичні аспекти досліджуваної в статті
проблеми 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 організаційнометодичні питання обліку дебіторської заборгованості потребують
додаткової систематизації та уточнення.
Дебіторська заборгованість – це сума боргів юридичних та фізичних осіб
підприємству та є наслідком господарських операцій, що мали місце в
минулому, але підлягають погашенню в майбутньому [4, с.54].
Від початку формування ринкових відносин в Україні і донині існує
чимало актуальних нерозв‘язаних питань, пов‘язаних з обліком дебіторської
заборгованості. Це відповідно обумовлює постійний перегляд нормативних
актів і регламентуючих документів, вироблення нових шляхів удосконалення
організації та методики обліку розрахунків з дебіторами.
Основними нормативно-правовими документами, які регламентують
відображення дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку є
П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість» .
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У П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» дебіторська заборгованість
визначається як сума заборгованостей дебіторів підприємству на певну дату.
При цьому дебіторами є всі юридичні та фізичні особи, які внаслідок
минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів. Під
таке трактування підлягає як заборгованість дебіторів, яка утримується
підприємством до дати погашення, так і заборгованість дебіторів призначена
для перепродажу [1].
Дебіторська заборгованість може класифікуватися за різними ознаками.
Однак, при наявності різних класифікаційних ознак, дебіторська
заборгованість найчастіше класифікується за однією певною ознакою в
межах рахунків відповідно до «Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і
організацій». Це зумовлено тим, що облік в Україні чітко регламентований,
на відміну від країн із ринковою економікою, де рішення про порядок
розміщення різних видів дебіторської заборгованості в балансі та ступінь
деталізації цих статей приймає фірма, а тому у кожної з них склад і структура
дебіторської заборгованості в балансі можуть бути різними.
Дебіторська заборгованість класифікується за такими ознаками:
- за контрагентами;
- за терміном погашення;
- за об‘єктами, щодо яких виникли зобов‘язання дебіторів.
Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість поділяється на
довгострокову та поточну. Довгострокова – це сума заборгованості, яка не
виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12
місяців з дати балансу. Поточна – сума дебіторської заборгованості, яка
виникає в ході нормального циклу або буде погашена протягом 12 місяців з
дати балансу. Поточною дебіторською заборгованістю вважається також
сума дебіторської заборгованості, яка триває більше одного року, але
очікується, що вона буде погашена в ході нормального операційного циклу
підприємства. При цьому враховуються два критерії: строк погашення та
зв‘язок з нормальним операційним циклом.
Дебіторська заборгованість також класифікується за об‘єктами щодо
яких вона виникла. Згідно з цим виділяють такі види дебіторської
заборгованості:
- заборгованість орендаря за фінансовою орендою, яка відображається в
балансі орендодавця;
- заборгованість забезпечена векселями;
- надані позики;
- дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги;
- дебіторська заборгованість за розрахунками (з бюджетом, за виданими
авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків);
- інша дебіторська заборгованість.
Залежно від своєчасності погашення дебіторська заборгованість
поділяється на:
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- дебіторську заборгованість, строк оплати якої не настав (строкова
дебіторська заборгованість);
- дебіторська заборгованість не сплачена в строк (прострочена) [1].
Оцінка дебіторської заборгованості передбачає визначення дійсної
ринкової вартості дебіторської (кредиторської) заборгованості підприємства
з урахуванням строків її формування, планованих термінів погашення,
юридичних підстав, за якими виникла заборгованість, обтяженого
заборгованості штрафами або пенею.
Можна визначити такі види оцінки дебіторської заборгованості:
1) на основі історичної собівартості — первісне (історичне) оцінювання,
яке визначають за номінальним і спонтанним методами оцінювання;
2) на основі вартості реалізації (погашення) — чисте реалізаційне
оцінювання, що визначають за величиною сумнівних боргів, експертне
оцінювання, при розрахунку якого використовують оцінювання продажу;
3) на основі поточної вартості — оцінювання з урахуванням валютного
курсу; оцінювання з урахуванням індексу цін; оцінювання з урахуванням
поточної відсоткової ставки, яке базується на методі потоку, що
дисконтувався, і для розрахунку якого запропонований порядок визначення
загальної реалізаційної вартості заборгованості;
4) на базі теперішньої вартості — теперішня оцінка на основі первісної
вартості (метод оцінювання — первісний), теперішня оцінка на основі
поточної вартості (метод оцінювання — поточний).
На основі проведеного дослідження можна дійти висновку, що
дебіторська заборгованість за своєю суттю є сумою заборгованостей
дебіторів підприємству на певну дату, що виникає внаслідок надання коштів,
продажу інших активів, робіт, послуг безпосередньо боржникові та не є
фінансовим активом, призначеним для продажу. Для організації обліку та
аналізу розрахунків з дебіторами важливе місце посідає класифікація
дебіторської заборгованості, є необхідність усунення розбіжностей щодо
трактування сутності дебіторської заборгованості у національних стандартах
бухгалтерського обліку, а також в удосконаленні її класифікації.
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ПІДПРИЄМСТВА
Робота кожного підприємства неодмінно пов‘язана із рухом грошових
коштів у касі. Важливою умовою для забезпечення їх збереження та
правильності здійснення обліку є вчасне та правильне документальне
оформлення операцій з надходження, вибуття та зберігання на підприємстві
коштів. Облік готівкових коштів є важливою складовою системи фінансового
обліку на підприємствах, який постійно розвивається, відбуваються зміни
законодавчих норм, що призводить до необхідності систематичного
дослідження нових вимог, які також стосуються і зміни обліку готівки, форм
документів, якими оформляються операції.
Тема обліку касових операцій постійно викликала інтерес у бухгалтерівпрактиків та провідних економістів. Серед розглянутих наукових праць щодо
теоретичних та практичних питань обліку касових операцій можна
відзначити таких авторів, як Білуха М. Т., Бутинець Ф. Ф., Завгородній В. П.,
Огійчук М. Ф., Сопко В.В., Яремко І. Й. та інших.
В період переходу до повноцінної ринкової економіки автоматизація
бухгалтерського обліку, точність і оперативність інформації є вирішальними
факторами успішного розвитку економіки України. Завдання автоматизації –
підвищення якості роботи як бухгалтерів, так і бухгалтерії в цілому.
Комп‘ютер – це тільки інструмент, що дозволяє максимально повно
використовувати кваліфікацію спеціаліста й максимально спрощувати
повсякденну рутинну роботу.
Перехід до автоматизованого бухгалтерського обліку готівкових
операцій вимагає не лише бажання та коштів, а й значної підготовчої роботи
як організаційної, так і методичної. Перехід потрібно організовувати плавно,
поетапно, краще за все до початку звітного періоду (кварталу, року).
Звірений баланс, залишки, звітність за попередній період необхідні як вхідна
інформація для введення в комп'ютер [1]. Потрібно також правильно оцінити
склад і обсяг необхідного документообігу, визначити, які документи будуть
вестись в електронному вигляді, а які – в паперовому. Для цього насамперед
необхідно точно визначити завдання автоматизації. Звичайно, найбільша
кількість помилок в обліку при паперовій технології виникає на етапі
переносу даних з одного облікового регістру до другого, а також при
складанні різноманітних довідок і звітів.
Використання автоматизованого обліку дасть змогу повністю
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звільнитися від такого роду помилок, оскільки як правило при
автоматизованому обліку ведеться тільки один обліковий регістр, всі інші
формуються автоматично і ризик помилки при переносі даних між
регістрами обліку дорівнює нулю [1]. Кожний бухгалтер знає, скільки часу і
сил вимагає підготовка тих чи інших довідок, звітності та іншої оперативної
інформації, що завжди потрібна терміново. Використання засобів
автоматизації дає змогу практично повністю вирішити цю проблему,
протягом лічених хвилин підготовити найрізноманітніші й деталізовані
бухгалтерські дані. Потрібно також звернути увагу на те, що правильний
вибір засобів автоматизації і програмного забезпечення дозволить легко і
швидко адаптувати роботу бухгалтерії до частих змін правових норм, які
вносяться Урядом України.
В Україні використовується значна кількість програмних продуктів для
автоматизації бухгалтерського обліку, найбільш популярними з яких є:
«Парус», «Fіn Ехрегt», «БЕСТ», «Lаdу Fіn», «Фінанси без проблем», «ІС –
Бухгалтерія – Проф. для Windows» та ін.
Найбільш розповсюдженою програмою є автоматизований продукт
«1С:Бухгалтерія».
«1С:Бухгалтерія» – універсальна бухгалтерська програма, яка є значно
удосконаленою версією. «1С:Бухгалтерія» може бути налагоджена самим
бухгалтером на особливості ведення бухгалтерського обліку на своєму
підприємстві, на будь-які зміни законодавства і форм звітності. Один раз
засвоївши
універсальні можливості програми,
бухгалтер зможе
автоматизувати різні розділи обліку: касу, банк, матеріали, товари, основні
засоби, розрахунки з організаціями, зарплату і т.д. За рахунок повної
налагодженості «1С:Бухгалтерія» із успіхом використовується на
підприємствах, в торгівлі, в бюджетних організаціях.
Основні особливості «1С:Бухгалтерії» в процесі обліку касових
операцій:
- ведення синтетичного і аналітичного обліку стосовно до потреб
підприємства;
- можливості ведення кількісного і багатовалютного обліку;
- отримання всіх необхідних звітів і різних документів по синтетичному і
аналітичному обліку;
- повна налагодженість: можливість змінювати і доповнювати план
рахунків, систему проводок, наладки аналітичного обліку, форми первинних
документів, форми звітності;
- можливості автоматичного друку вихідних (первинних) документів [1].
«1С:Бухгалтерія 8.0» містить підсистему обліку коштів підприємства,
що забезпечує формування грошових документів – платіжних доручень,
платіжних ордерів, касових ордерів.
Вихідними даними для роботи програми є проводки, які вносяться в
журнал господарських операцій. В програму слід вводити всі проводки, які
відбивають господарську діяльність підприємства. Програма розрахована для
зберігання великої кількості проводок – десятків і сотень тисяч, але Ви
завжди зможете знайти серед них потрібні по даті, рахунках дебету і кредиту,
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сумі або змісту. Крім того, можна обмежити «видимість» проводок деяким
часовим інтервалом, проглядаючи проводки за рік, півроку, квартал і т.д.
Вихідні документи безготівкових грошових платежів програми на
підприємстві можуть бути сформовані як у друкованому, так і в
електронному виді. Забезпечено взаємодію зі спеціалізованими банківськими
програмами типу «Клієнт банку». Касова книга формується автоматично.
Передбачено можливість розрахунків банківськими картами, в іноземних
валютах, обміну валюти. Грошові операції автоматично відображаються в
бухгалтерському та податковому обліку [2].
Для ведення аналітичного обліку програма дозволяє вводити
необмежену кількість довідників об‘єктів аналітичного обліку (субконто): за
видами продукції, матеріалами, підприємствами, співробітниками та ін.
При веденні касових операцій в автоматизованих системах необхідно
дотримуватися чотирьох умов для забезпечення безпомилковості та
відсутності збоїв:
- наявність правильно оформлених первинних документів;
- забезпечення безперебійності та безпечності роботи інформаційної
системи;
- безпомилкове перенесення інформації у програму, правильне
відображення касових і банківських операцій у Журналі операцій та
проведень;
- забезпечення перевірки введеної інформації.
Таким чином використання комп‘ютерної системи обліку забезпечує не
тільки оперативне відображення облікових даних, а й дає змогу моделювати
інформаційні потоки. Комп‘ютерне моделювання грошових коштів на
конкретному підприємстві дає можливість формувати зведену інформацію
про грошові кошти для більш глибокого аналізу, розуміти процеси, які
відбуваються у структурних підрозділах підприємства, проводити
оперативний
аналіз
діяльності
структурних
підрозділів,
оцінку
інформаційних потоків, документообігу й ефективності застосування
комп‘ютерної техніки, виявляти недоліки документообігу на підприємстві.
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СУТЬ ТА РОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Фінансові ресурси виступають одним із найбільш важливих для
забезпечення діяльності суб‘єктів господарювання видом ресурсів.
Значущість фінансових ресурсів у фінансово-господарській діяльності
підприємства зумовлюється здатністю фінансових ресурсів швидко
трансформуватися у матеріальні, нематеріальні, технологічні, інноваційні та
інші види ресурсів. Тому дослідження теми щодо суті та ролі фінансових
ресурсів є досить актуальним.
Дослідженням даної теми займалися такі вчені, як О. Д. Василик,
В.М. Опарін, О. О. Терещенко, К. В. Павлюк, О. Р. Романенко, М. І. Савлук
та інші.
Виробнича і фінансова діяльність підприємств починається з
формування фінансових ресурсів. Вони мають створити передумови для
стабільного процесу виробництва та його постійного зростання, що визначає
конкурентоспроможність підприємства на ринку. Врешті-решт виграє той,
хто зуміє залучити більше ресурсів з найменшими затратами.
Фінансові ресурси – це сукупність фондів, які беруть участь у
забезпеченні діяльності суб'єктів і здійснюють обіг у грошовій формі.
Фінансові ресурси підприємства можуть перебувати у розпорядженні
підприємства на постійній або тимчасовій основі.
Ресурси, залучені на постійній основі, називають власними фінансовими
ресурсами. Ними розпоряджається підприємство протягом усього періоду
функціонування.
Власні фінансові ресурси формуються при створенні статутного фонду,
а потім збільшуються або зменшуються в процесі здійснення підприємством
фінансово-господарської
діяльності.
Внесені
засновниками
кошти
підприємство інвестує в придбання основних засобів та оборотних активів,
здійснює фінансово-господарську діяльність і отримує прибуток.
Прибуток є формою фінансових ресурсів, прирощених (зароблених)
підприємством у результаті його господарської діяльності. Він
спрямовується насамперед на розвиток виробництва. Капітальні вкладення та
приріст оборотних коштів відображають збільшення статутного фонду, тобто
тих ресурсів, які постійно перебувають у розпорядженні підприємства.
Важливим аспектом фінансової діяльності підприємств є формування та
використання різних грошових фондів, через які здійснюється процес
розширеного відтворення, фінансування науково-технічних розробок,
освоєння та впровадження нової техніки і технологій, економічне
стимулювання тощо.
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Стабільність функціонування підприємства ґрунтується на достатності
фінансових ресурсів та їх стабільному кругообігу.
Фінансові ресурси, що формуються на рівні підприємств, забезпечують
можливість здійснення виробництва продукції, інвестування, формування
оборотних коштів, створення фондів економічного стимулювання, виконання
зобов‘язань
перед
бюджетом,
фінансово-кредитною
системою,
постачальниками
та
працівниками,
здійснення
міжгосподарських
розрахунків. Їх рух опосередковує рух матеріальних та трудових ресурсів,
необхідних складових організації виробничого процесу.
Розмір, склад та структура фінансових ресурсів підприємства
зумовлюється обсягом виробництва та його ефективністю. Від розміру
фінансових ресурсів залежить зростання виробництва та соціальноекономічний розвиток підприємства, оскільки їх ефективне використання
визначає платоспроможність, ліквідність, фінансову стійкість підприємства.
Фінансові ресурси підприємств посідають одне з чільних місць у
відтворювальному процесі, формуванні власних грошових фондів і
фінансових ресурсів держави (ресурсів бюджетних та позабюджетних
централізованих фондів). Унаслідок цього фінансові ресурси підприємств
перебувають під постійним фінансовим контролем [1, c. 28].
На формування фінансових ресурсів підприємства мають вплив
різноманітні чинники, які залежно від суб'єктів підприємницької діяльності,
поділяють на зовнішні, що безпосередньо не пов'язані з діяльністю окремого
підприємства, та внутрішні, які безпосередньо пов'язані з діяльністю
окремого підприємства. Зовнішні чинники включають в себе: стан економіки
в цілому, зміну політичного курсу влади, інфляцію, зростання цін на ресурси
[2, c. 59].
До внутрішніх чинників можна віднести:
– рівень досконалості фінансової структури підприємства (деталізація
фінансових завдань);
– якість організації управління фінансовими ресурсами;
– налагодження роботи з посередницькими організаціями;
– забезпечення зв'язку збутової стратегії із виробничою;
– позиціонування, вибір сегментів ринку згідно з виробничими
можливостями;
– моніторинг існуючого ринку продукції;
– якість фінансового, управлінського та податкового обліку;
– здійснення цінової політики, виходячи із затрат на виробництво,
пошук шляхів їх зниження, аналіз цін конкурентів;
– загальна оцінка ефективності функціонування виробництва та
узгодження її із фінансовим планом підприємства;
– визначення критеріїв відповідності кваліфікації персоналу займаним
посадам (згідно з організаційною структурою) й делегуванню повноважень
та межі відповідальності [3, c. 59].
Достатній обсяг фінансових ресурсів, їх ефективне використання
визначають стійкий фінансовий стан підприємства: платоспроможність,
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фінансову стійкість, ліквідність. Отож, роль фінансових ресурсів в
підприємницькій діяльності важко переоцінити, оскільки вони здатні в
короткі строки перетворюватися в будь-який інший вид економічних
ресурсів і забезпечувати їх кругообіг. Тому від наявності у підприємства
достатньої кількості фінансових ресурсів значною мірою залежить
успішність підприємницької діяльності і надійність організації як ділового
партнера.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА З
ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Стрімкий розвиток ринкових відносин, конкуренції та виникнення
нових організаційно-правових форм підприємств призвело до використання
нових інформаційних систем і технологій у сфері управління товарних
запасів. Ефективна господарська діяльність в умовах сучасної економіки
вимагає вчасного отримання достовірної інформації, яку здатні генерувати
системи бухгалтерського обліку підприємств.
Проблеми обліку товарних запасів і виторгу висвітлені у працях:
П. Й. Атамаса, В. І. Бачинського, І. О. Бланка, Ю. А. Вериги,
С. І. Головацької, В. Г. Горєлкіна, Н. Н. Грабової, Б. В. Гриніва,
Р. Є. Грачової, П. О. Куцика, Н. Г. Міценко, Л. В. Нападовської,
В. О. Озерана, В. К. Орлової, В. С.Рудницького, В. В. Хліпальської та ін.
Процес реалізації товарів потребує постійної наявності на підприємствах
торгівлі товарних запасів. Формування необхідних розмірів товарних запасів
дозволяє торговельному підприємству забезпечити стійкість асортименту
товарів.
Запаси - це продукція виробничо-технічного призначення, споживчі й
інші товари, що перебувають на різних стадіях виробництва й обігу, та
очікують вступу в процес виробничого або особистого споживання. Запаси
складають значну частку оборотних активів на підприємствах.
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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.
Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» товарні запаси – це товари у вигляді
матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються
підприємством з метою подальшого продажу» [1].
В процесі переміщення товарні запаси сфери обігу набувають різних
форм:
- запаси готової продукції на складах підприємств-виробників;
- 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 (на складах та в торговельному
залі).
В системі сучасного управління товарними запасами існує ряд проблем,
основною з яких є облік запасів. Для того щоб правильно організувати облік
товарних запасів, бухгалтеру потрібно обрати науково обґрунтоване рішення
щодо застосування на підприємстві оптимальної системи та методу оцінки
запасів, що дасть змогу визначити вартість залишків запасів на кінець
звітного періоду та собівартість реалізованих товарів [2, c. 594].
Розвиток глобальної економіки зумовлює необхідність модернізації та
впровадження нових інформаційних систем, серед яких ключове місце
займає бухгалтерська інформаційна система. У сучасному інформаційному
середовищі бухгалтерський облік перебуває на етапі пошуку нових ідей та
затребуваності [3, c. 201]. В умовах ринкової економіки зростає складність
ефективного управління підприємством. Керівник при прийнятті
управлінських рішень повинен мати зручний інструмент для одержання
об‘єктивної інформації про господарську діяльність підприємства, яка
виходить головним чином із бухгалтерії. В свою чергу, бухгалтеру необхідні
засоби автоматизації обліку, які дозволили б йому звільнитися від рутинної
та одноманітної роботи. Для цього застосовується спеціальне програмне
забезпечення.
Програмний продукт "1С: Роздріб 8 для України" призначений для
автоматизації бізнес-процесів роздрібних торгових точок (магазинів), як
самостійних, так і тих, що входять в розподілену роздрібну мережу.
Програма дозволяє автоматизувати облік товарних запасів на складах та
облік грошових коштів в касах, а також може використовуватися в якості
касової програми. Найчастіше прикладне рішення "1С: Роздріб для України"
використовують спільно з іншими програмами серії 1С: Підприємство 8 для
комплексного вирішення завдань.
Найбільш актуальними сучасними концепціями комп‘ютерних
інформаційних систем підприємства є MRPІІ і ERP, які первісно
розроблялися для виробничих підприємств.
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Отже, інформаційні системи відіграють досить важливу роль для
спрощення роботи з товарними запасами на підприємстві. Комп‘ютеризація
систем обліку товарних запасів дасть можливість створити гнучкий механізм
для роботи з товарними запасами та забезпечити усі потреби споживачів.
Список використаних джерел:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затв.
Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246.
2. Новодворська В. В. Організація обліку товарних запасів та їх
відображення в обліковій політиці підприємства // Глобальні та національні
проблеми економіки. – 2016. – Вип. 13. – С. 592 – 595.
3. Оляднічук Н. В. Інформаційні системи в бухгалтерському обліку /
Н. В. Оляднічук // Збірник наукових праць Уманського національного
університету садівництва. - 2016. - Вип. 88(2). - С. 198-206.
Вікторія Мельник
Науковий керівник: Откаленко О.М., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Прибуток є першочерговим стимулом до створення нових і розвитку вже
діючих підприємств. Можливість отримання прибутку спонукає людей
шукати більш ефективні способи поєднання ресурсів, винаходити нові
продукти, на які може виникнути попит, застосовувати організаційні і
технічні нововведення, які обіцяють підвищити ефективність виробництва.
Працюючи прибутково, кожне підприємство вносить свій внесок в
економічний розвиток суспільства, сприяє створенню і примноженню
суспільного багатства і росту добробуту народу.
Прибуток – багатозначна економічна категорія. Від глибини її пізнання і
раціональності використання залежить ефективність комерційного
розрахунку, ціноутворення та інших економічних важелів господарювання.
Будучи джерелом виробничого і соціального розвитку, прибуток займає
провідне місце у забезпеченні самофінансування підприємств і об‘єднань,
можливості яких багато в чому визначаються тим, наскільки доходи
перевищують витрати.
Не дивлячись на важливість даної категорії, до цього часу відсутній
єдиний підхід до визначення економічної сутності прибутку. Основною
причиною різних трактувань є розбіжність поглядів на питання про природу
виникнення та особливості формування прибутку. Спробу розкрити сутність
прибутку робили такі класики політекономії, як Д. Мілль, Д. Рікардо, Н.
Сеніор, С. Сісмонді, А. Сміт, Ж.-Б. Сей, І. Фішер та ін. Також даній проблемі
присвячена значна кількість наукових праць сучасних вчених, а саме: Білика
В., Бланка І., Буряковського В., Філімоненка О. та ін. Проте сучасні
дослідники також не дають єдиного визначення категорії прибутку. Дане
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питання і до сьогодні залишається актуальним та потребує поглибленого
дослідження.
Без перебільшення можна стверджувати, що прибуток є однією з
найскладніших економічних категорій. На протязі декількох століть
економістами-класиками досліджувалась сутність поняття «прибуток» та
висловлювались різні концепції його формування.
Еволюцію поглядів на природу прибутку в науковій літературі
починають розглядати з меркантилістів, які ототожнювали багатство з
грішми, а джерелом багатства вважали міжнародну торгівлю. Особливої
теорії прибутку у представників меркантилізму не спостерігається, оскільки
вони лише виводили його з обігу як різницю між ціною продажу та ціною
придбання товару.
Нами було узагальнено основні концепції економічної сутності
прибутку.
А. Сміт, розглядаючи роль прибутку у формуванні капіталу, зазначав,
що «тільки в руках приватних осіб починають нагромаджуватися капітали...».
Працю робітника він вважав джерелом збільшення вартості матеріалів,
заробітної плати та прибутку [1, c.258].
Представники
класичної
політичної
економіки,
досліджуючи
взаємозалежність величини прибутку від рівня ціни на сировину та
заробітної плати, визначили роль прибутку як основного мотиваційного
чинника розвитку капіталістичної економіки. Так, Д. Рікардо вважав працю
робітників основною, особливо наголошуючи, що «... у всіх країнах і в усі
часи прибуток залежить від кількості праці, яка потрібна для постачання
предметами необхідності робітників...» [2, c.97].
Прибуток у Д. Рікардо – це перевищення цінності над заробітною
платою. Категорія «цінність» включала і синтезувала в собі корисність та
витрати. Матеріальною основою цінності виступала вартість, яка включала і
заробітну плату. Він стверджував, що робітник створює своєю працею
цінність більшу, ніж одержує у вигляді заробітної плати. Головне, що
цікавило Рікардо, - це проблема величини прибутку і його співвідношення із
заробітною платою. Зменшення прибутку у зв'язку зі зростанням заробітної
плати розглядав як надзвичайно складну проблему, що загрожувала
нагромадженню капіталу, тому що зменшується джерело нагромадження і
зникають «стимули до нагромадження».
Дж. С. Мілль заявляв, що заробітна плата є винагородою за працю, а «...
прибуток капіталіста також є, власне кажучи, винагородою за утримання
(невживання)». Це та частина доходу, яку капіталіст міг би витратити на
«задоволення своїх потреб чи примх», або за рахунок якої він міг би
збільшити своє багатство. Величина норми прибутку завжди має
перевищувати ставку позичкового процента, бо капіталіст має право на
винагороду за підприємницький ризик. Дж. С. Мілль робив висновок, що
«загальна сума прибутку на капітал, тобто доходу, отриманого людьми, які
забезпечують виробництво капіталом, має бути достатнім для задоволення
трьох таких цілей. Цей прибуток повинен забезпечувати достатній еквівалент
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за утримання, відшкодування за ризик і винагороду за працю та мистецтво,
необхідні для здійснення контролю над виробництвом» [3, c.45].
Сучасні підходи до трактування сутності категорії «прибуток»
стосуються в основному визначення його як частини доходу від реалізації
продукції, форми прояву вартості додаткового продукту, який зі сфери
виробництва переходить у сферу обміну, де і реалізується.
І. М. Бойчик визначає прибуток як частину чистого доходу, що
залишається підприємству після відшкодування усіх витрат, пов'язаних із
виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності [4, c.159].
О.С. Філімоненков вважає, що прибуток – це грошовий вираз вартості
реалізованого чистого доходу, основну форму грошових накопичень
господарюючих суб'єктів. Він характеризує дохідність підприємства від
проведення відповідних заходів, окупності вкладених витрат і використаного
майна в результаті проведення заходів.
Я. В. Лебедзевич проаналізував економічний та бухгалтерський
прибуток а встановив, що економічний прибуток є меншою величиною в
порівнянні з бухгалтерським прибутком. Оцінюючи обидва види прибутку з
точки зору можливості їх відображення в бухгалтерському обліку та з точки
зору їх розмірів, встановлено, що бухгалтерський прибуток є
найоптимальнішою базою обчислення податку на прибуток, що призведе до
нівелювання негативних явищ, пов‘язаних із втратою платоспроможності та
незадоволенням інтересів соціально-економічних партнерів [5, c.209].
Отже, існує велика різноманітність визначення поняття «прибуток», і
серед великої їх кількості не можна виділити одне, яке б повністю
задовольнило наші потреби. І кожне з цих визначень не є помилковим, а
навпаки, вкладає новий зміст і дає інше розуміння даного терміну. Тому
подальше вдосконалення і дослідження питання формування і використання
чистого прибутку підприємства має стати основою для подальших
досліджень даної теми сучасними вченими, які зможуть, можливо, розкрити
нам цей термін з більш широкої, наочної та зовсім нової точки зору.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВІСТІ ПРОВЕДЕННЯ
АУДИТУ ВИТРАТ
Забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства значною
мірою залежать від поведінки витрат та управління ними. В умовах швидких
змін конкурентного середовища, зростання розміру підприємств, підвищення
складності процесів управління у керівництва підприємства недостатньо
інформації, необхідної для прийняття правильних управлінських рішень та
забезпечення конкурентоспроможності. Тому виникає необхідність більше
уваги приділяти контрою за витратами виробництва шляхом проведення
аудиту.
Питання організації та методики аудиту витрат розглядалось у роботах
вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячених аудиту, серед яких
можна виділити таких вчених як Бутинець Ф.Ф., Гамова О.В.,
Ніконович М.О., Сиротюк Г. В. та інші.
Витрати підприємства є одним з найважливіших і одним з трудомістких
об'єктів обліку, контролю. Від правильності їх визначення залежить точність
розрахунку фінансового результату діяльності підприємства.
Мета аудиту витрат відповідно до МСА 200 "Ціль і основні принципи
аудиту фінансової звітності" полягає у висловленні аудитором незалежної
професійної думки щодо правильності відображення у звітності
підприємства інформації про витрати понесені підприємством.
Критерієм оцінки при аудиті даної ділянки буде виступати документ,
який визначає методичні засади формування в обліку інформації про витрати
підприємства, а саме П (С)БО№ 16 "Витрати" [1, c.128].
При проведенні аудиту витрат виробництва вивчаються процеси і
явища, відображені документально і пов‘язані з виробничою діяльністю
підприємства. Якість аудиту залежить від того, наскільки ретельно проведена
робота до початку аудиторської перевірки:
- увага до підбору клієнта,
- отримання інформації про клієнта,
- встановлення і прийняття умов і зобов‘язань підприємства і
аудиторської фірми,
- планування аудиту.
За перевірки витрат виробництва підприємств аудитор має звернути
увагу на правильність списання фактичних матеріальних цінностей, витрат
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на їх закупівлю і списання на окремі види калькуляційної одиниці. Особливу
увагу необхідно приділити впливу цін на матеріальні цінності і транспортнозаготівельні витрати
З особливою увагою аудитор повинен перевірити правильність списання
матеріальних витрат на окремі види калькулювання продукції. З цією метою
для перевірки використовуються первинні документи з витрачання
матеріальних цінностей (норми і нормативи), звітні документи структурних
підрозділів, оскільки неправильне списання матеріальних витрат
невиправдано збільшує або зменшує ціну на продукцію, що впливає на
обсяги реалізації, а невиправдане зниження ціни приводить до зменшення
прибутку або збитковості підприємств.
Передує початку аудиту попередній огляд, який проводиться з метою
оцінки слабких і сильних сторін внутрішнього контролю процесу
виробництва і витрат. Для цього можна використати методи і прийоми, які
розробляються аудиторською фірмою, а також спеціальні аудиторські
процедури - тести. Під час такого тестування аудитор встановлює:
- чи визначаються в наказі про облікову політику витрати, що
списуються на виробництво, відповідно до П(С)БО;
- чи не змінювалась протягом звітного періоду облікова політика щодо
визначення витрат на виробництво і собівартості продукції;
- чи дотримуються на підприємстві вимог, встановлених наказом про
облікову політику [3, c.252] .
Наступник кроком аудитора є прийняття рішення щодо методу
організації перевірки (суцільна, вибіркова, аналітична) та кількості
аудиторських процедур, необхідних для підготовки об‘єктивного
аудиторського висновку.
Аудиторська перевірка формується у відповідній послідовності.
Аудитор
самостійно вибирає послідовність перевірки залежно від особливостей
діяльності підприємства й умов договору. Вважаємо, що при аудиті витрат
виробництва доцільніше застосовувати підхід від загального до конкретного.
Аудитору важливо правильно оцінити систему внутрішнього контролю,
бухгалтерського обліку, рівень суттєвості і аудиторський ризик.
Аудиторський ризик при аудиті витрат виробництва можна визначити як
ймовірність не виявлення суттєвих викривлень інформації про витрати
на виробництво продукції у бухгалтерській звітності, відносно якої
висловлена невідповідна думка про достовірність, або ймовірність визнання,
що вона містить суттєві викривлення цій інформації, коли насправді таких
викривлень у бухгалтерській звітності немає.
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Аудитор в ході перевірки з‘ясовує такі питання:
- обґрунтованість
- списання понесених витрат на виробництво продукції;
- додержання підприємством норм, визначених П(С)БО 16 "Витрати";
- обґрунтованість відображення витрат згідно класифікації видів
діяльності;
- правильність оформлення операцій з обліку витрат виробництва і
калькуляції собівартості та виходу продукції в первинних документах,
регістрах аналітичного і синтетичного обліку;
- законність і достовірність формування загальновиробничих витрат, їх
розподілу та відображення в обліку;
- достовірність незавершеного виробництва тощо [2, c.127].
Здійснюючи аудиторські процедури, аудитор визначає можливі
помилки,
які виникають в ході перевірки. Щодо аудиту витрат виробництва, то
типовими помилками є:
- невідповідність застосованого методу обліку витрат,
- зафіксованому в обліковій політиці;
- витрати підприємства не співставимі з
- доходами; неправильна оцінка залишків незавершеного виробництва;
- неправильне розмежування витрат за звітними періодами;
- необґрунтоване
- включення в собівартість окремих видів витрат;
- порушення методології обліку.
Отже, Здійснення якісного й ефективного аудиту витрат виробництва
забезпечує прибутковість підприємства, інформаційну прозорість різних
напрямів господарської діяльності та виживання в конкурентному
середовищі.
Список використаних джерел:
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЗАПАСІВ
Для здійснення господарської діяльності підприємствами всіх форм
власності та галузей економіки використовують запаси, які є найбільш
важливою і значною частиною активів підприємства. Вони займають
особливе місце у складі майна і домінуючу позицію у структурі витрат
підприємств різних сфер діяльності. Запаси є складовою частиною групи
матеріальних ресурсів, які формують економічні ресурси. Розвиток
підприємства в ринкових умовах неможливий без виготовлення
конкурентоспроможної продукції та її реалізації на внутрішніх і зовнішніх
ринках збуту. Водночас необхідною складовою здійснення виробничого
процесу є наявність та використання значної кількості запасів, які становлять
основу готової продукції. Важлива роль у конкурентоспроможності готових
виробів належить системі бухгалтерського обліку та оцінці запасів, які є
основним джерелом інформації, необхідної для прийняття важливих
управлінських рішень.
Проблеми обліку та оцінки запасів розглядались у працях вітчизняних
вчених-економістів: Бутинця Ф. Ф., Валуєва Б. І., Герасимовича А.М.,
Голова С. Ф., Завгороднього В., Нападовської Л. В., Чебанової Н. В.,
Сук Л.К., Шевчука В. О. та інших.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» (далі П(С)БО
9) визначає запаси як 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.
Оцінка - це перетворення об‘єктів бухгалтерського обліку в вартісний
вигляд в грошовій одиниці для відображення їх загальної вартості в цілому
по підприємству. Методика оцінки запасів при надходженні та вибутті
встановлена відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», та при цьому підприємство
має право вибору методу оцінки при вибутті цих об‘єктів.
Відповідно до П(С)БО 9 в балансі товарно-матеріальні цінності
відображаються за:
первісною вартістю – сумою фактичних витрат на їх придбання
або виготовлення;
чистою вартістю реалізації запасів – очікуваною ціною реалізації
запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на
завершення їх виробництва та реалізацію;
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справедливою вартістю – сумою, за якою можна обміняти актив
або оплатити зобов‗язання в результаті операції між обізнаними,
зацікавленими та незалежними сторонами.
Порядок оцінки й обліку запасів регламентовано П(С)БО 9 «Запаси»
[1]. За ним в обліку запаси відображаються відповідно до їх первісної
вартості, порядок визначення якої залежить від способу надходження.
Таблиця 1
Відображення запасів відповідно до їх первісної вартості
Надходження запасів
Придбання за плату

Виготовлення
власними силами
Отримання як внесок
до статутного капіталу

Формування первісної вартості
Первісну вартість запасів складають фактичні витрати на їх
придбання, а саме:
суми,
що
сплачуються
згідно
з
договором
постачальнику (продавцю), за мінусом непрямих податків;
суми ввізного мита;
суми непрямих податків у зв‘язку з придбанням запасів,
які не відшкодовуються підприємству;
транспортно-заготівельні витрати;
інші витрати, безпосередньо пов‘язані з придбанням
запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для
використання в запланованих цілях
Первісну вартість визначають як собівартість виробництва
запасів. Остання розраховується за правилами із П(С)БО 16
―Витрати‖
Первісна вартість запасів дорівнює погодженій засновниками
(учасниками) підприємства їх справедливій вартості

Безоплатне отримання

Первісною вартістю визначається справедлива вартість
запасів

Запаси, придбані в
результаті обміну на
подібні

Первісна вартість одиниці запасів дорівнює балансовій
вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість
переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то
первісною вартістю отриманих запасів буде їх справедлива
вартість
Первісною вартістю запасів, що придбано в результаті
обміну на неподібні запаси, буде справедлива вартість
отриманих запасів

Запаси, придбані в
результаті обміну на
неподібні

Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того
періоду, в якому вони були здійснені:
— понаднормові втрати й нестачі запасів;
— фінансові витрати (за винятком фінансових витрат, які включаються
до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31 «Фінансові
витрати»);
— витрати на збут;
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— загальногосподарські та інші подібні витрати, безпосередньо не
пов‘язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану,
придатному для використання в запланованих цілях [3, с. 150].
Транспортно-заготівельні витрати – це затрати на заготівлю, оплата
тарифів за вантажно-завантажувальні роботи і транспортування до місця
використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування.
Пункт 9 П(С)БО 9 «Запаси» передбачає два методи розподілу
транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) на собівартість придбаних запасів:
1) прямого підрахунку;
2) середнього відсотка.
Згідно з першим методом, ТЗВ, пов‘язані з придбанням запасів,
включають до первісної вартості кожної одиниці придбаних запасів. Однак
його доцільно застосовувати, коли можна точно визначити витрати, пов‘язані
з транспортуванням тих чи інших одиниць запасів у вартісному чи
натуральному вираженні.
За другим методом ТЗВ обліковують на окремому субрахунку обліку
запасів. Його застосовують, якщо витрати, пов‘язані з придбанням та
доставкою запасів, неможливо пов‘язати з конкретними одиницями запасів
[2, с 15].
Таким чином, можна зробити висновок, що запаси - це оборотні активи у
матеріальній формі, які належать установі та забезпечують її функціонування
(або перебувають у процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання
послуг) і будуть використані, як очікується, протягом одного року. Первісну
вартість запасів складають фактичні витрати на їх придбання, а саме:
суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику
(продавцю), за мінусом непрямих податків;
суми ввізного мита;
суми непрямих податків у зв‘язку з придбанням запасів, які не
відшкодовуються підприємству;
транспортно-заготівельні витрати(затрати на заготівлю, оплата
тарифів за вантажно-завантажувальні роботи і транспортування до місця
використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування);
інші витрати, безпосередньо пов‘язані з придбанням запасів і
доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в
запланованих цілях.
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ТРАНСПОРТОМ
Транспорт є однією з найважливіших галузей матеріального
виробництва. Переміщення людей і вантажів – життєва потреба суспільства.
У своїй діяльності транспорт, особливо автомобільний, пов‘язаний зі
сферами виробництва, обігу та споживання. У першому випадку він в ролі
внутрішньоцехового
і
внутрішньозаводського
транспорту,
який
безпосередньо бере участь в процесі виробництва, переміщаючи сировину,
напівфабрикати і продукцію всередині підприємства. У другому випадку,
коли продукт закінчує своє пересування зі сфери виробництва в сферу
споживання, транспорт є продовженням процесу виробництва, виступаючи в
ролі зовнішнього транспорту та обслуговує просторові економічні зв‘язки.
Автотранспорт при будь-якій формі власності має властиву йому
організацію, маючи в своєму розпорядженні основні й обігові кошти.
Здійснення автомобільних перевезень пов‘язано з витратами автомобільного
палива та мастильних матеріалів, виплатою заробітної плати та іншими
витратами. Тому в даний час облік витрат на експлуатацію автотранспорту
займає одне з головних місць в загальній системі бухгалтерського обліку.
Метою бухгалтерського обліку витрат по управлінню автотранспортом є
об‘єктивне відображення витрат, своєчасне надання інформації, необхідної
для контролю за витратами і прийняття управлінських рішень.
Виходячи з поставленої мети, перед бухгалтерським обліком стоять
наступні завдання: перевірка законності і доцільності здійснюваних на
підприємстві витрат, правильності їх документального оформлення;
об‘єктивний розподіл витрат на експлуатацію автотранспорту по звітних
періодах; правильне розмежування витрат за місцями їх виникнення і
статтями встановленої номенклатури; своєчасне надання інформації,
необхідної для оцінки ефективності витрат і прийняття управлінських
рішень; контроль і аналіз виконання на підприємстві затверджених
кошторисів витрат; контролювання використання прибутку; вишукування
резервів для скорочення витрат і підвищення рентабельності роботи
автотранспорту [1].
Важливими угрупуваннями витрат, що використовуються в практиці
обліку витрат в системі управління автомобільним транспортом, є
класифікація витрат по економічних елементах і статтях витрат.
У складі витрат автотранспортних підприємств доцільно передбачити
такі статті:
- прямі витрати на оплату праці;
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- відрахування на соціальні заходи (у відсотках до прямої оплати праці
згідно з діючим законодавством);
- витрати палива і мастильних матеріалів;
- витрати на заміну і ремонт (знос) автомобільних шин;
- інші матеріальні витрати;
- амортизаційні відрахування;
- витрати на ремонт і технічне обслуговування рухомого складу;
- інші прямі витрати.
Цей перелік може змінюватися і доповнюватися залежно від потреб
управління витратами та виробничих особливостей підприємства [2, с. 143].
За допомогою бухгалтерського обліку автотранспортні підприємства
мають можливість:
- проконтролювати кожну статтю витрат;
- проаналізувати витратний механізм управління автомобільним
транспортом;
- підготувати дані для калькулювання собівартості одиниці
транспортних послуг;
- використати дані обліку для планування витрат на майбутнє;
- заповнити форми фінансової звітності – «Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)» (ф.№ 2) та «Примітки до річної
фінансової звітності» (ф. № 5) в частині витрат діяльності.
Можливі два варіанти ведення обліку витрат. За першого варіанта в
системі бухгалтерського обліку, а точніше – в системі фінансового обліку,
проводиться весь комплекс робіт, включаючи калькуляцію собівартості
послуг. При другому варіанті в системі рахунків фінансового обліку ведеться
лише узагальнюючий облік витрат на рахунках синтетичного обліку і
вирішується лише завдання зі складання фінансової звітності. Решта завдань
(контроль, аналіз, прогноз витрат, калькуляція собівартості одиниці
перевезень) вирішується в системі управлінського обліку. Обраний варіант
обліку зазначається в наказі про облікову політику [3, с. 145].
Облік витрат є внутрішньою системою підведення підсумків, яка
повинна правильно відображати результат виробничої діяльності та надання
послуг, з тим щоб мати можливість вплинути на систему зовнішньої
звітності. Разом з тим треба відзначити такий фактор, що оптимізація витрат
може вплинути на приріст прибутку і зниження загальної кількості витрат,
але не потрібно забувати, що витрати нерозривно пов‘язані з виробництвом
та наданням послуг і зменшення витрат може негативно вплинути на
подальшу діяльність у сфері автомобільного транспорту.
Таким чином, на сьогоднішній день, у сфері автотранспорту питання
витрат займає важливе місце. Саме на них необхідно зосередити особливу
увагу, адже витрати є головним об‘єктом аналізу в процесі управління
автомобільним транспортом. Облік витрат забезпечує отримання вичерпної
інформації, необхідної для того, щоб управляти відповідною системою і
оцінювати її шляхом виведення фінансових результатів. Для підприємства,
що здійснює свою діяльність у автомобільній сфері, необхідно знати
економічну сутність витрат свого підприємства та шляхи їх зниження, адже
високі витрати гальмують збільшення попиту на послуги.
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На сьогоднішній день гостро стоїть питання, що пов'язане з проблемою
неплатежів або дебіторською заборгованістю. Підприємства першочергово
розв'язують власні проблеми, незважаючи на виконання фінансових
зобов'язань з платежів перед контрагентами. Така поведінка суб‘єктів
господарювання обумовлена відсутністю їхньої майнової відповідальності за
недотримання договірних зобов'язань, дає їм змогу ухилятися від
взаєморозрахунків із клієнтами. У таких умовах дедалі більше зростає
необхідність аудиту дебіторської заборгованості.
Дослідженням даного питання займалося багато вітчизняних та
зарубіжних вчених. Серед них Бутинець Ф. Ф., Власова І.О., Давидов Г. М.,
Ковальов В. В., Кулаковська Л.П., Новікова Н.М., Петрик О.А., Савчук В.П.,
Соловей Н.В., Усач Б.Ф., Шеремет А.Д. та багато інших.
Метою роботи є дослідження основних проблем контролю, пов‘язаних з
розрахунками із дебіторами та обґрунтування напрямів удосконалення
аудиту дебіторської заборгованості підприємств.
Аудит дебіторської заборгованості підприємства можна поділити на
зовнішній та внутрішній.
Серед основних проблем у системі зовнішнього аудиту дебіторської
заборгованості можна виділити такі:
1. Неправильно проведене попереднє планування аудиту, вибір хибної
стратегії та складання не точного плану аудиту заборгованості дебіторів.
Важливою є програма аудиторської перевірки та вибору аудиторських
процедур, доцільних в кожному конкретному випадку аудиту
заборгованостей. Вважається, що аудитор має приступити до здійснення
аудиту ще до закінчення звітного періоду, який буде перевірятись. На жаль,
цього правила не завжди дотримуються українські аудитори, що деякою
мірою погіршує якість аудиту [5, с.94].
2. Недостатній аналіз формування облікової політики підприємства, а
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саме моменти, що стосуються обліку дебіторської заборгованості, стають
перепоною на шляху до успішного проведення аудиторської перевірки та
підготовки достовірного висновку про стан господарства підприємства.
3. Сьогодні підприємства дуже невпевнено використовують основні
форми рефінансування, а їх застосування могло б забезпечити значне
прискорення трансформації дебіторської заборгованості у грошові кошти
[1, с.48].
4. Використання у вітчизняних умовах традиційної за кордоном
методики аудиту дебіторської заборгованості не завжди доцільно через
відсутність необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації щодо
розрахунків з різними дебіторами. Крім цього, загальна криза неплатежів,
характерна для сучасної української економіки, змушує сумніватися в
об‘єктивності, своєчасності і корисності отриманих результатів аудиту.
Використання вітчизняних методик не дає змоги однозначно оцінити стан
дебіторської заборгованості, а також ступінь його впливу на фінансовогосподарський стан підприємств [1, с.48].
5. Відсутність на більшості підприємств структурного підрозділу, до
обов‘язків, якого б входило здійснення всеохоплюючого контролю за станом
системи обліку на підприємстві. Мова йде про відділ внутрішнього контролю
(аудиту), структуру, завдання та функції якого визначає кожне підприємство
виходячи з особливостей власної діяльності. До основних завдань подібного
відділу, серед іншого, входило б здійснення контролю за проблемною
дебіторською заборгованістю [4, с.948].
Для вдосконалення системи зовнішнього аудиту дебіторської
заборгованості можна порекомендувати [3, с.43]:
1. Розробити комплекс заходів щодо постійного моніторингу
потенційних дебіторів (оцінювання фінансового стану та платоспроможності,
ринкової репутації, іміджу тощо).
2. Створити резерв сумнівних боргів та виробити порядок його
визначення в обліковій політиці підприємства.
3. Вчасно здійснювати контроль співвідношення дебіторської та
кредиторської заборгованості. Значне перевищення фактичної дебіторської
заборгованості створює загрозу фінансовій стабільності підприємства і
робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування.
4. Управління при лімітуванні дебіторської заборгованості як у
загальних обсягах, так і в розрахунку на одного дебітора (існуючого чи
потенційного) і своєчасно переглядати граничні суми.
5. Періодично здійснювати інвентаризацію заборгованості.
Якщо розглядати внутрішній аудит дебіторської заборгованості, то варто
зазначити, що для забезпечення ефективності системи внутрішнього
контролю
на
підприємстві
доречно
створити
підрозділи,
які
підпорядковуватимуться керівництву. На великих підприємствах цим
займається відділ управління та контролю дебіторської заборгованості, на
малих це може бути особа, яка буде керувати усіма розрахунками.
Ефективність контролю забезпечить постійний моніторинг та аналіз
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величини дебіторської заборгованості, інвентаризація заборгованості шляхом
звірки заборгованості з контрагентами, а також перевіркою первинних
документів.
Для удосконалення контролю дебіторської заборгованості та прийняття
рішення про її погашення керівництво підприємства повинно володіти
достовірною інформацією про всі взаєморозрахунки підприємства за
зазначений період. Необхідно розробити пакет робочих документів
контролера для організації ефективного процесу контролю дебіторської
заборгованості. Така документація повинна відповідати об‘єктивним умовам
функціонування та специфіки діяльності підприємства, а також
уможливлювати одержання усієї необхідної достовірної інформації про стан
об‘єкта та співставлення її з плановими (нормативними). Це дасть змогу
чітко виділити грошові потоки підприємства, а також мінімізувати ризик
виникнення заборгованості [2, с.59].
Отже, на сьогоднішній день існує чимало проблемних питань, що
стосуються аудиту дебіторської заборгованості. Створення резерву
сумнівних боргів, моніторинг потенційних дебіторів, систематичне
проведення інвентаризації розрахунків, відокремлення особи, відповідальної
за стан розрахунків із дебіторами дасть змогу вирішити ці проблеми.
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Вивчення суті і типів господарських операцій є важливою складовою
опанування обліку, в цілому, для того, щоб достовірно розуміти зміни в
ресурсах підприємства та джерелах їх утворення та правильного складання
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балансу. Господарська операція являє собою дію або діяльність чи факт, що
мав місце на підприємстві, внаслідок якого відбуваються зміни в ресурсах
підприємства та джерелах їх утворення.
Кошти підприємств, що беруть участь у господарських операціях завжди
змінюються і переходять з однієї форми в іншу. Тому стан коштів, ресурсів
та джерел їх утворення, що відображені в Балансі постійно змінюються, але
дані зміни не порушують «балансову» рівність тому, що уся діяльність
підприємства відображається за допомогою відображення здійснення
господарських операцій у балансових рахунках.
Кожна господарська операція характеризується відповідними ознаками і
показниками. До ознак господарських операцій відносять:
час та місце здійснення господарських операцій;
речові елементи, які складають господарську операцію – матеріальні
ресурси, грошові кошти;
витрати, ціни, норми, розцінки, використані при їх оформленні. [2, с.
59]
Отже, ознаки господарської операції якісно відрізняють її від інших і
разом з тим дають можливість об'єднувати однакові господарські операції в
певні групи.
Наприклад, операція з видачі грошей з каси якісно відрізняється від
операції по видачі матеріалів з цеху. Касові операції відрізняються одна від
одної в залежності від того, кому видають кошти, хто їх видає, коли, і кому (в
одному випадку видається заробітна плата, в іншому - гроші на купівлю
канцелярських товарів тощо).
Ознаки поділяються на постійні та змінні. До постійних належать такі,
які протягом певного часу (звітний період і більше) чи по відношенню до
будь-якої іншої ознаки не змінюються. До них належать планові, купівельні
та облікові ціни, оклади, тарифні ставки, норми запасу матеріальних
цінностей, табельні номери працівників тощо. До змінних ознак відносять
такі. які постійно змінюються. Наприклад, один і той же матеріал
відпущений з одного і того ж складу, одним і тим же комірником, може бути
використаний для виготовлення різних виробів. Остання ознака (напрямок
затрат) в даному випадку є змінною, а всі інші - постійними. [1, c. 352]
Усі господарські операції класифікують на чотири типи.
До першого типу відносять такі операції, під час проведення яких одна
зі статей активу балансу збільшується, а інша зменшується на одну і ту ж
саму суму, що не здійснює будь-якого впливу на валюту балансу. До
прикладу: видано з каси підзвітній особі кошти для закупівлі МШП у розмірі
250 грн. У даному випадку зменшилась стаття активу балансу «Готівка» та
збільшилась — «Дебіторська заборгованість за виданими авансами».
Господарські операції другого типу призводять до змін у статтях пасиву
балансу: одна стаття збільшується, а інша — зменшується на одну і ту ж суму
та не здійснює впливу на розмір валюти балансу. Наприклад: із прибутку
було виділено 10000 грн. для формування резервного капіталу. В даній
операції змінилися дві статті пасиву: зменшилась сума коштів у статті
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«Чистий прибуток» та збільшилась стаття — «Резервний капітал».
До третього типу господарських операцій належать такі, що призводять
зміни у статтях і активу, і пасиву, одночасно збільшуючи їх на одну і ту саму
суму та, загалом, валюту балансу. [2, c. 74] Наприклад: Оприбутковано
товар від постачальника на суму 50000 грн. на умовах наступної оплати. У
даному випадку збільшилась стаття активу «Запаси» та стаття пасиву
«Кредиторська заборгованість за надані товари, роботи та послуги».
Господарські операції четвертого типу впливають на зміну статей активу
та пасиву одночасно зменшуючи їх підсумок на одну і ту ж суму та, як
наслідок, валюту балансу в цілому.[2, c. 76] Наприклад: Погашено вексель,
виданий постачальникам на суму 38000 грн. Під час цієї господарської
операції зменшилась стаття активу « Поточний рахунок у банку» та
зменшилась стаття пасиву «Поточна кредиторська заборгованість за
векселями виданими».
Отже, вивчення суті господарських операцій, впливу змін до яких вини
призводять і їх правильної реєстрації є невід‘ємною частиною обліку та
ефективного функціонування підприємства, адже неправильне визначення
типу тієї чи іншої операції призведе до складання невірної та неправдивої
звітності про діяльність підприємства.
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АНАЛІЗ АУДИТУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ
Однією з головних передумов успішної діяльності підприємства є
наявність висококваліфікованих працівників. Без трудового колективу немає
організації, а без фахівців жодна організація не здатна досягти своїх цілей.
Головним чинником, що сприяє залученню на підприємство спеціалістів та
досягненню ними високих показників у роботі є заробітна плата та інші
виплати робітникам. Заробітна плата є не тільки джерелом, за рахунок
якого забезпечується життєдіяльність працівників, а її зростання впливає на
підвищення продуктивності праці та прибутків підприємства, а також
допомагає здійснювати державі соціальну та регулюючу функції.
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Розрахунки з оплати праці – це одна з найбільш трудомістких ділянок
аудиторської перевірки, яка потребує значної уваги бухгалтерів, так і
аудиторів. Труднощі зокрема викликані постійними змінами законодавства у
сфері трудових відносин.В обліку розрахунків з оплати праці виникає багато
умисних і ненавмисних помилок і порушень, які мають бути виявлені при
аудиторській перевірці.
Дослідженню питань обліку та аудиту розрахунків з оплати праці
присвячено багато праць таких вітчизняних вчених, як:
Головною метою проведення аудиту оплати праці є незалежний та
об‘єктивний висновок аудитора, що покликаний відобразити реальність сум
заборгованості на дату проведення перевірки та фінансовий стан суб‘єкта
господарської діяльності взагалі. Тут також можуть виникати певні
проблеми. Окрім змін законодавства, існують інші недосконалості, такі, як:
непрофесійність і необ‘єктивність аудитора та неточні або неправильно
подані твердження управлінського персоналу на перевірку. Тому основним
шляхом вирішення останньої для аудитора є розробка плану та стратегії
виконання завдань, що зменшить вірогідність ризику відносно неточності
висновку.
Методика процесу перевірки полягає у правильному оформленні
первинних документів з виплат заробітної плати та відображення, на їх
підставі, господарського стану рахунків бухгалтерського обліку.
Недоцільним буде розпочати з обґрунтованості оцінки організації праці,
введення аналітичного та синтетичного обліку бухгалтерського балансу,
нарахування і виплат зарплати, якщо, першочергово, стадію перевірки не
розпочати з умов дотримання Колективного договору, Положення про оплату
праці, Положення про соціальний пакет. Саме дотримання таких первісних
умов зменшить ряд проблем, бо вирішення проблем на нижньому рівні
покращить роботу обліку на верхньому, що поступово приведе перевірку до
міжнародних стандартів[3, с. 1].
Для проведення аудиту розрахунків з оплати праці складається
загальний план аудиту , що наведені в МСА, які діють з 2000р. Показники
праці та заробітної плати, що підлягають аудиторській перевірці наступні:
- чисельність працівників, їхні професії та кваліфікація;
- витрати робочого часу у людино-годинах, людино-днях;
- кількість виготовленої продукції;
- розмір фонду оплати праці за категоріями працюючих, видами
нарахувань; нарахування премій, відпускних;
- розмір відрахувань (збір на обов‘язкове державне пенсійне
страхування, військовий збір, збір до фонду соціального страхування на
випадок безробіття та ін..) [4, с. 289].
Під час перевірки правильності нарахування і виплати заробітної плати
працівників з почасовою формою оплати праці встановлюється: відповідність
інформації у відомостях на виплату заробітної плати тарифікаційним
спискам працівників; наявність у відомості печатки, підписів керівника та
бухгалтера; наявність/відсутність у відомостях підчисток і необумовлених
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виправлень; наявність зазначення дати виплати і підписів працівників про
отримання заробітної плати; правильність підрахунків платіжної відомості;
правильність визначення суми утриманих і перерахованих податків із
заробітної плати працівників; ідентичність підписів у платіжній відомості й
особовій справі [1, с. 267].
При перевірці правильності нарахування заробітної плати аудитор може
виявити такі типові порушення, як неправильне відображення дати прийому
на роботу або звільнення з роботи, завищення окладу (розряду), а також
включення в робочі дні періоду, за які слід було би нараховувати допомогу з
тимчасової непрацездатності. Крім цього, при перевірці особлива увага
приділяється правильності оформлення розрахунково-платіжних відомостей,
в яких можуть бути виявлені такі порушення:
- включення до відомостей підставних осіб (вплив порушення:
приховування прибутків з метою ухилення від сплати податків, завищення
даних про матеріальні затрати. В такому випадку застосовується зустрічна
перевірка)
- завищення суми «Разом до виплати»(приховування прибутків з метою
ухилення від сплати податків. Завищення даних про матеріальні затрати)
- неповне нарахування та утримання авансів (Виникають розбіжності
між показниками, відображеними в розрахункових і платіжних відомостях,
зведеннях по заробітній платі, записах на рахунках синтетичного і
аналітичного обліку, і вихідними даними первинних документів. Як наслідок
– необґрунтовані виплати, можливість розкрадання коштів)
- неправильний розрахунок єдиного соціального внеску (У зв‘язку з
неправильним застосуванням бази нарахування або розміру страхових
тарифів відбувається викривлення розрахунків з Пенсійним фондом України)
За допущені та невиправлені помилки у бухгалтерському обліку і
звітності передбачені фінансові санкції, адміністративна та кримінальна
відповідальність. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства
визначені Податковим кодексом України. За порушення законодавства, що
регулює питання оплати праці винні особи притягуються до
відповідальності:
дисциплінарної;
матеріальної;
адміністративної;
кримінальної.[2, с. 16].
Отже, правильність введення аудиторської перевірки оплати праці
допоможе визначити ряд важливих проблем, що дозволить прийняти
правильні управлінські рішення. Для досягнення основної мети вирішення
проблем аудиту праці слід розробити чіткий алгоритм, заснований на
системному та структурному підході,також необхідно орієнтуватися на
відповідну документацію, яка потребує більш детального розкриття певних
рахунків балансу та фінансової звітності. Для економії часу слід
вдосконалити комп‘ютерну систему обліку та підвищити рівень кваліфікації
працівників. Саме такі заходи відобразять удосконалення методики аудиту
праці та її оплати, а у зв‘язку з цим досягнуть рівня міжнародних стандартів
на шляху інтеграції в Європейський Союз.
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Собівартість перевезень— це виражені у грошовій формі поточні
витрати транспортних підприємств, безпосередньо пов'язані з підготовкою та
здійсненням процесу перевезень вантажів і пасажирів, а також виконанням
робіт і послуг, що забезпечують перевезення.
Витрати на перевезення включають у собівартість того звітного періоду,
у якому вони виникли, незалежно від дати сплати грошових коштів.
Непродуктивні витрати відображаються в обліку того звітного періоду, у
якому вони виникли.
Планування собівартості перевезень є складовою плану економічного та
соціального розвитку транспортних підприємств, які розробляються ними
самостійно на підставі показників планового обсягу перевезень вантажів і
пасажирів, інших робіт і послуг, продуктивності праці, фонду її оплати тощо.
Метою обліку витрат і визначення собівартості перевезень є своєчасне,
повне та достовірне визначення фактичних витрат на їхнє виконання,
обчислення фактичної собівартості окремих видів перевезень, здійснення
контролю за використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів [1].
Облік і калькулювання фактичної собівартості перевезень на
транспортних підприємствах здійснюється з використанням нормативного,
стандарт-костінгу, позамовного методів або простим підрахунком витрат.
Основними елементами нормативного методу є облік витрат на
виконання окремих видів перевезень за діючими нормами, облік відхилень
від норм і облік зміни норм.
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Для обчислення фактичної собівартості перевезень у разі застосування
нормативного методу обліку основою є нормативна калькуляція.
У разі застосування нормативного методу обліку перед заповненням
форми звітної калькуляції складається відомість розрахунку собівартості
кожного виду перевезень, у якій собівартість одиниці визначається в розрізі
виробничих підрозділів за окремими статтями витрат з виділенням витрат за
нормами, змінами норм і відхиленнями від норм.
Фактична собівартість перевезень обчислюється шляхом додавання до
нормативної собівартості або віднімання від неї виявлених у звітному періоді
відхилень від норм і зміни норм.
Для складання нормативної, планової та звітної калькуляцій
застосовується єдина номенклатура статей витрат.
Фактичні витрати, що перевищують нормативні, не включаються до
витрат виробництва, якщо такі перевитрати пов'язані зі зловживаннями,
нестачами, крадіжками, нетехнологічним використанням і порушенням
правил зберігання.
Позамовний метод обліку витрат і калькулювання собівартості
передбачає відокремлений облік витрат з кожного виду перевезень (робіт,
послуг) у розрізі статей витрат [2].
Об'єктом обліку і калькулювання при застосуванні цього методу є
окремі види перевезень (робіт, послуг), а калькуляційними одиницями —
відповідні одиниці їх виміру.
Собівартість перевезень, тобто сума витрат, що припадає на
калькуляційну одиницю, визначається шляхом ділення суми фактичних
витрат з кожного об'єкта калькулювання на відповідний обсяг виконаних
перевезень.
Витрати на оплату праці основних працівників, зайнятих на виконанні
окремих видів перевезень, безпосередньо включаються до собівартості
відповідних об'єктів калькулювання.
Відрахування на соціальні заходи від заробітної плати основних
працівників включаються у собівартість перевезень виходячи з розміру
відповідних витрат на оплату праці у відповідності з порядком, установленим
чинним законодавством.
Вартість паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів,
витрачених на здійснення певних видів перевезень, включається до їх
собівартості за прямою ознакою.
Амортизаційні
відрахування
включаються
безпосередньо
до
собівартості окремих видів перевезень.
Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт рухомого
складу, безпосередньо зайнятого на певному виді перевезень (робіт, послуг),
включаються до собівартості за прямою ознакою.
На підставі даних первинних документів витрати групують за видами
перевезень, статтями калькуляції й окремими елементами витрат.
Синтетичний облік витрат ведуть на рахунку 23 „Виробництво‖.
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Аналітичний облік здійснюють за видами перевезень, робіт, послуг у розрізі
калькуляційних статей витрат. Облік витрат допоміжних виробництв
здійснюють на окремому субрахунку 232 „Допоміжне виробництво‖. Згідно з
діючою методикою за дебетом рахунків 92, 93, 94 відображають
адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати [3].
На підприємствах, де діючі норми незначною мірою відрізняються від
планових, за основу обліку відхилень беруться норми, закладені до планових
калькуляцій собівартості окремих видів перевезень. Якщо норми витрат
змінюються у процесі виконання перевезень, виявлена різниця враховується
окремо як пов'язана зі зміною норм, а планова собівартість залишається
попередньою.
Якщо на підприємствах поточні норми значно відрізняються від
планових, зведений облік витрат і калькулювання фактичної собівартості
перевезень здійснюється з використанням нормативних калькуляцій.
На підставі даних зведеного обліку витрат на виробництво складаються
калькуляції фактичної собівартості, які використовуються для контролю за
виконанням плану собівартості як окремих видів, так і всього обсягу
перевезень. Звітні калькуляції складаються на всі здійснені підприємством
види перевезень.
Зведений облік витрат на експлуатацію рухомого складу, його
обслуговування та ремонт при нормативному методі ведеться за статтями
витрат у розрізі окремих видів перевезень (робіт, послуг) з виявленням і
обліком відхилень від норм у кожному з показників.
Нормативи витрат мають розроблятися з урахуванням особливостей і
конкретних умов діяльності підприємства, окремо для кожного виробничого
підрозділу, що необхідно для своєчасного виявлення відхилень, аналізу їхніх
причин, внесення змін у нормативи.
Відхиленням від норм вважаються як перевитрати, так і економія
матеріальних, трудових та інших витрат (у тому числі зумовлених заміною
матеріалів і запчастин, оплатою непередбачених технологічним процесом
робіт, доплатами за відступи від нормальних умов праці тощо).
Отже, собівартість робіт і послуг, що надаються одними допоміжними
підрозділами іншим, а також основному виробництву, визначають на підставі
фактичної суми витрат і після бухгалтерського узагальнення витрат на
автомобільні перевезення та визначення обсягу виконуваних робіт
розраховують фактичну собівартість одиниці продукції.
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Забезпечення проведення ефективного процесу контролю за
формуванням та зміною виробничих запасів підприємства відіграє велике
значення, особливо на підприємствах, де зосереджуються великі потоки
матеріальних цінностей. Здійснення діяльності в сучасних мінливих умовах
вимагає розробки і впровадження нововведень по організації управління
виробничих запасів на складах підприємств. З метою нормального
функціонування виробництва і збуту продукції, а також прискорення
оборотності оборотних коштів, в організації повинна бути організована
постійна аналітична робота щодо забезпечення оптимального рівня запасів.
Це зумовлює необхідність дослідження сучасних особливостей організації
аналізу матеріальних ресурсів на складах вітчизняних підприємств з метою
досягнення найбільш ефективних результатів діяльності.
Дослідження наукових розробок та публікацій показало, що проблемам
аналізу матеріальних ресурсів та ефективності їх використання на
підприємстві приділяли та приділяють значну увагу такі науковці та фахівці
в галузі економіки як: К. Л. Багрій, М. С. Білик, Н.А. Гура, Г.П. Голубнича,
Н.І. Дорош, Т. А. Довга, Б.А. Засадний, О. Я. Кобилюх, Г. І. Кіндрацька,
Т.Г. Мельник, В. В. Сироїжко, О. А. Сандальнова та інші. Враховуючи
значний внесок науковців, очевидно, що окремі аспекти та питання аналізу за
формуванням та зміною матеріальних запасів та проведення аналізу
ефективності їх використання на підприємстві все ще потребують уточнень
та подальшого наукового опрацювання.
Матеріальні ресурси - це різні види сировини, матеріалів, палива,
енергії, комплектуючих і напівфабрикатів, які господарюючий суб'єкт
закуповує для використання в господарській діяльності з метою випуску
продукції, надання послуг та виконання робіт.
Від рівня управління ресурсами, його координації з процесом
виробництва залежать основні показники діяльності підприємств —
виконання плану реалізації, зростання продуктивності праці, зниження
собівартості продукції, прискорення оборотності оборотних засобів. Це
обумовлено такими факторами значимості матеріальних ресурсів у
виробництві:
- виробничі запаси складаються в основному з сум власних оборотних
засобів, тому прискорення їх оборотності це великий резерв підвищення
ефективності;
- витрати на матеріальні ресурси є основною частиною собівартості
продукції;
- правильна організація управління матеріальними ресурсами є умовою
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ритмічності виробництва;
- більш жорстке нормування витрат матеріальних ресурсів та
лімітування вимагають посилення режиму економії.
Мета аналізу ефективного використання матеріальних ресурсів полягає
в одержанні найбільш інформативних ключових параметрів, які дають
об'єктивну й точну оцінку наявності в підприємства різних видів
матеріальних ресурсів з погляду забезпечення його конкурентоспроможності,
уможливлюють оцінку ефективності управлінських рішень щодо формування
портфеля замовлень на матеріальні ресурси, виявлення резервів підвищення
ефективності використання ресурсів, розробку заходів для їх мобілізації.
Основними напрямками аналізу матеріальних ресурсів є:
- аналіз стану та використання виробничих запасів;
- аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів;
- аналіз рівня та динаміки узагальнювальних показників ефективності
використання матеріальних ресурсів;
- факторний аналіз матеріаломісткості продукції;
- аналіз наявності матеріальних ресурсів;
- аналіз динаміки, складу і структури матеріальних ресурсів.
Джерела інформації для аналізу сировини та матеріалів є заявки, план
матеріально-технічного постачання, договори на постачання сировини і
матеріалів, форми статистичної звітності про наявність і використання
сировини та матеріалів, оперативні дані відділу матеріально-технічного
постачання, відомості аналітичного бухгалтерського обліку про
надходження, витрату і залишки сировини і матеріалів та інші джерела,
виходячи з цілей і завдань проведеного аналізу. [1, с. 51].
У процесі аналізу необхідно також перевірити забезпеченість потреби в
завезенні матеріальних ресурсів договорами на їх постачання і фактичне їх
виконання. Порушення комплектності постачання, як правило, призводить до
порушення термінів виготовлення, порушення асортименту та можливого
зниження обсягу випуску. Велике значення надається виконанню плану по
термінах постачання матеріалів. Порушення термінів постачання веде до
недовиконання плану виробництва і реалізації продукції. Для оцінки
ритмічності поставок використовують коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт
варіації. У процесі аналізу визначається відповідність фактичного розміру
запасів найважливіших видів сировини і матеріалів нормативним.
В процесі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами в
першу чергу перевіряють якість плану матеріально-технічного постачання.
Перевірку реальності плану починають з вивчення норм і нормативів, що
покладені в основу розрахунку потреби підприємства в матеріальних
ресурсах. Потім перевіряється відповідність плану постачання потребам
виробництва продукції й утворення необхідних запасів виходячи з
прогресивних норм витрати матеріалі
Важливою умовою безперебійної роботи підприємства є повна
забезпеченість потреби в матеріальних ресурсах джерелами покриття. Вони
можуть бути зовнішніми і внутрішніми. До зовнішніх джерел відносяться
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матеріальні ресурси, що надходять від постачальників відповідно до
укладених договорів. Внутрішні джерела - це скорочення відходів сировини,
використання вторинної сировини, власне виготовлення матеріалів і
напівфабрикатів, економія матеріалів у результаті впровадження досягнень
науково-технічного прогресу.
Отже, повне і своєчасне забезпечення підприємства сировиною і
матеріалами необхідного асортименту і якості,зменшення його втрат під час
зберігання і перевезення, поліпшення використання сировини і матеріалів,
скорочення до мінімуму відходів є необхідною умовою виконання планів по
виробництву продукції, зниження її собівартості, зростання прибутку та
рентабельності.
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Успішне функціонування підприємства в ринкових умовах можливе
лише за умов здійснення безперервного руху грошових коштів — їх
надходження (приплив) і витрачання (від вибуття), забезпечення наявності
певного вільного залишку на рахунках банку.
Грошові кошти займають значну роль в житті будь-якого суспільства.
Основним завданням перед підприємством в умовах ринкової економіки є
підвищення ефективності його функціонування за рахунок раціонального
управління грошовими потоками, яке дозволить забезпечити фінансову
рівновагу та ритмічність діяльності підприємства, прискорити обіг капіталу,
знизити ризик неплатоспроможності та отримати прибуток.
Грошові потоки – надходження вибуття грошових коштів та їх
еквівалентів у результаті господарської діяльності підприємства, тобто це
система ―фінансового кругообігу‖ суб‘єкта господарювання[4] .
Особлива увага аналізу грошових коштів та стану розрахунків
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підприємства у системі регулювання та управління грошовими потоками в
останні роки приділена у працях таких науковців, як : Бланк І. А.,
Загородников С. В., Єрешко Ю. О., Кеменов А. В., Еленевская Є. А..
У процесі аналізу досить важливим є виявлення обсягів вхідного потоку
(надходжень грошових коштів), вихідного грошового потоку (витрачання
грошових коштів) та загального обороту грошей. Вхідний грошовий потік
визначається як сума надходження грошових коштів від операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності, а вихідний потік — як сума
витрачання грошових коштів в ході проведення кожного виду діяльності[1].
Основною метою аналізу 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].
Наявність грошових коштів тісно пов‘язана з прибутком і рухом
оборотного капіталу. Аналізуючи грошові потоки, слід виходити з того, що
готівкові кошти, з одного боку, є складовою оборотних активів, а з іншого —
їх обсяги, шляхи надходження та вибуття залежать насамперед від зміни
обсягів виробничих запасів, стану дебіторської та кредиторської
заборгованості, платежів до бюджету тощо.
Господарюючий суб‘єкт виробляє і реалізує (продає) рентабельну
продукцію, виконує відповідні роботи, надає послуги, що є передумовою
надходження та отримання певного потоку грошових коштів. Отже, можна
зробити висновок, що приріст (зменшення ) грошових коштів за певний
період часу має відповідати прибутку (збитку) від діяльності підприємства.
Основними завданнями аналізу грошових потоків є: виявлення
тенденцій та закономірностей розвитку грошових потоків підприємства;
постійне дослідження шляхів формування грошових потоків та оцінка
ступеню раціонального їх використання; своєчасне виявлення і запобігання
можливості
виникнення
причин
погіршення
платоспроможності
підприємства та його банкрутства; пошук резервів та пошук прискорення
обороту коштів.
Аналіз руху грошових коштів включає такі етапи[3]:
1. Аналіз позитивного грошового потоку: структура джерел
надходження грошових коштів; динаміка джерел надходження грошових
коштів.
2. Аналіз негативного грошового потоку: структура напрямів
використання грошових коштів; динаміка використання грошових коштів.
3. Аналіз чистого грошового потоку: збалансованість позитивного та
негативного потоків; якість чистого грошового потоку.
4. Аналіз грошового потоку за видами діяльності: порівняння фінансової
структури балансу за різні періоди; структура грошового потоку від
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
5. Аналіз відхилення залишку грошових коштів від чистого фінансового
результату: оцінка наявності грошових коштів; відхилення залишку
грошових коштів від фінансового результату.
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6. Аналіз достатності надходження грошових коштів та ефективності їх
використання.
Отже, аналіз грошових коштів надає можливість керівництву
підприємств сконцентрувати свої зусилля на забезпеченні зростання
фінансової стійкості, підвищенні ритмічності операційного процесу,
оцінюванні чистого оборотного капіталу від виробничо-комерційної
діяльності, зниженні потреб у позиковому капіталі, виявленні внутрішніх
резервів підвищення платоспроможності підприємства, обґрунтуванні
конкретних шляхів щодо недопущення браку ліквідності, діагностиці
потенційного банкрутства і виробленні раціональності рішень щодо
управління грошовими коштами та формування грошового потоку.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З
ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
Удосконалення ринкових відносин і збільшення обсягів українського
ринку, вихід українських суб‘єктів господарювання на ринки іноземних
держав, розширення спектра бізнес-процесів не тільки не зменшили, а
навпаки, збільшили значення прямих контактів посадових осіб і
відповідальних працівників різних суб‘єктів господарювання між собою, а
також можливості оперативного придбання товарів (робіт або послуг) за
готівковий та безготівковий розрахунок на ринку посадовими особами і
відповідальними працівниками підприємства. Все це вплинуло не тільки на
збільшення обсягів розрахунків із підзвітними особами окремих суб‘єктів
господарювання, але і значно їх ускладнило.
Раціональна організація розрахунків з підзвітними особами та
інформативного забезпечення даного процесу сприяє зміцненню
розрахункової дисципліни, підвищенню відповідальності підприємств за
дотримання розрахунків, скороченню дебіторської та кредиторської
заборгованості, прискоренню оборотності оборотних засобів підприємств і
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організацій.
Бухгалтерський облік з підзвітними особами має свої особливості,
охоплює масу інформації і велике коло бухгалтерської документації. Тому
забезпечення повного, своєчасного та в межах нормативно-правового
законодавства документування операцій з обліку розрахунків з підзвітними
особами – запорука дотримання норм облікової політики підприємства та
достовірності даних обліку і звітності в цілому.
Питання розрахунків із підзвітними особами регулюються нормативноправовими актами, тому на останніх базуються всі дослідження науковців у
цьому напрямі. Зокрема, у навчальних посібниках облік відряджень
розглядають такі вчені, як О.І.Коблянська, В.І.Лемішовський, В.С.Лень,
О.В.Лишиленко, Р.Л.Хом‘як та ін.
У процесі господарської діяльності у підприємств виникає необхідність
видачі з каси готівки працівникам підприємства під звіт на господарські
витрати та службові відрядження. У цьому випадку виникають розрахункові
відносини з підзвітними особами.
Підзвітними особами вважаються працівники організації, які отримали
авансом кошти з каси. У підзвіт видаються для майбутніх витрат на
відрядження, а також на оплату господарських витрат, витрат, пов'язаних з
придбанням матеріалів по дрібному опту в роздрібній торгівлі, і на інші
господарські потреби.
Розрахунки з підзвітними особами регулюються відповідно до вимог та
стандартів бухгалтерського обліку. До них належить Інструкція про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов‘язань і господарських операцій № 291, НП(С)БО 10 «дебіторська
заборгованість», НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,
НП(С)БО 9 «Запаси» та НП(С)БО 16 «Витрати» [1].
Згідно з діючим законодавством облік розрахунків з підзвітними
особами та за відрядженнями ведеться на одному субрахунку 372
«Розрахунки з підзвітними особами», що є досить не коректним для
облікового процессу. Назва субрахунку 372 не відповідає його сутності та не
розкриває змісту. Тому доцільним є запропонувати змінити назву субрахунку
на більш відповідну (наприклад «Розрахунки з підзвітними особами та за
відряджен- нями»). А вже безпосередньо в процесі обліку на кожному
підприємстві відкривати рахунки третього порядку. Кількість і назва цих
рахунків залежить від виду діяльності підприємства, його розмірів і
чисельності підзвітних осіб. Для прикладу можна запропонувати такі
рахунки:
3721 «Розрахунки, що пов‘язані з придбанням ТМЦ і оплатою
дрібних послуг»;
3722 «Розрахунки за службовим відрядженнями»;
3723 «Розрахунки, що пов‘язані з реалізацією сільськогосподарської продукції» [2, c.259].
Під час проведення обліку розрахунків з підзвітними особами часто
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виникають певні порушення, а саме порушення оформлення первинних
касових документів. Найчастішими помилками є те, що у і видаткових
касових ордерах, за допомогою яких видається готівка з каси працівникам
підприємства у підзвіт (на господарські потреби або на відрядження),
відсутні паспортні дані особи, що одержує готівкові кошти, відсутні
необхідні підписи, а також не зазначено кореспонденцію рахунків. Зазначені
порушення призводять до погіршення стану контролю за порядком
здійснення касових операцій і можуть спричинювати зловживання на
підприємстві. З метою уникнення цього доцільним є введення використання
безготівкових платіжних карток на підприємстві, які є різновидом платіжного
засобу безготівкової форми оплати розрахунків [3, c.357].
В зв‘язку з новими умовами роботи роль бухгалтерського обліку
повинна бути змінена. Зокрема, на сучасному етапі підприємствам необхідна
автоматизована система обліку сучасних засобів обчислювано техніки, яка
дозволяє забезпечити:
— повне і своєчасне задоволення інформаційних потрібностей
користувачів;
— виконання контрольних і аудиторських задач з ціллю отримання
необхідної інформації про відхилення;
— отримання автоматизованим шляхом готових комп‗ютерних
управлінських рішень;
— аналіз і прогнозування господарсько – фінансової діяльності
підприємства.
Основними шляхами удосконалення даної ділянки обліку може бути:
1) систематизація і аналіз інформації про підзвітних осіб та інших
дебіторів підприємства;
2) моніторинг заборгованості підзвітних осіб і своєчасне притягнення їх
до відповідальності за порушення законодавства;
3) контроль за заборгованістю, строк сплати по якій ще не настав, а
також за заборгованістю, не сплаченою в строк;
4) комп‘ютеризація як обліку розрахунків з підзвітними особами
зокрема, так і всього облікового процесу в цілому [4, c.459].
Таким чином, удосконалення порядку обліку розрахунків з підзвітними
особами та відповідного документального забезпечення дозволить
працівникам не допускати помилок при звітуванні за проведені витрати на
відрядження з дотриманням норми їх відшкодування та одночасно ж
забезпечити достовірність обліку і звітності підприємств щодо зазначеного
питання.
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СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
В умовах ринкової економіки обгрунтованість та дієвість управлінських
рішень на мікро- та макрорівнях значною мірою залежить від результатів
оцінки фінансового стану суб‘єктів господарювання, зміст яких виходить за
межі обчислення окремих коефіцієнтів і передбачає вивчення комплексу
показників, що відображають різні аспекти діяльності суб‘єкта
господарювання. Значна кількість підприємств в Україні має незадовільну
структуру капіталу та відчуває нестачу оборотних коштів. За своєчасної
розробки та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення фінансового
стану в довгостроковому періоді, такі підприємства можуть збільшити свій
майновий потенціал, відновити платоспроможність та прибутковість.
Питання аналізу фінансового стану підприємства висвітлені у численних
працях вітчизняних вчених економістів, а саме: М.Ю. Аверіної, Т.В.
Безбородової, Н.М. Богацької, І.В. Данильчука, С.О. Мошенського, Г.В.
Савицької та інших.
Фінансовий аналіз є способом накопичення, трансформації і
використання інформації фінансового характеру, який має на меті: оцінити
поточний і перспективний фінансовий стан підприємства; дати оцінку
можливим і доцільним темпам розвитку підприємства з позиції їх
фінансового забезпечення; виявити доступні джерела коштів, можливість і
доцільність їх мобілізації, спрогнозувати становище підприємства на ринку
капіталів. В основі фінансового аналізу, так само як і фінансового
менеджменту в цілому, лежить аналіз фінансової звітності [1, с. 93].
Інформаційною базою аналізу фінансового стану є бухгалтерська
фінансова звітність, тобто система показників, які відображають майновий і
фінансовий стан підприємства на конкретну дату. Крім фінансової звітності
використовується інформація, яка доступна тільки внутрішнім користувачам,
тобто підрозділам та працівникам підприємства. Кожен з них використовує
дані, які йому необхідні для прийняття відповідних управлінських рішень.
Тому, в процесі аналізу фінансового стану підприємства використовується
наступна інформація: конструкторсько-технологічна; планово-нормативна
(фінансовий план, нормативи запасів); дані всіх видів господарського обліку
(оперативний, бухгалтерський, статистичний); звітність: оприлюднена
фінансова звітність (річна) та квартальна, а також комерційна звітність, яка
складається за спеціальними вказівками, та обов‘язкова статистична
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звітність; позаоблікова інформація: маркетингові дослідження, закони,
інструкції та експертна інформація [4, с. 57].
Фінансовий аналіз передбачає дослідження важливих аспектів
грошового обороту та прийняття заходів із закріплення фінансовоекономічного стану господарюючого суб'єкта. Стабільний фінансовий стан
підприємства означає своєчасне виконання зобов'язань перед його
персоналом, партнерами та державою, що свідчить про фінансову стійкість,
нормалізацію плато- і кредитоспроможності та рентабельності активів,
власного капіталу й продажів [2, с. 4].
У процесі фінансового аналізу вибирають і оцінюють критерійні
показники, використовуючи їх для прийняття обґрунтованих фінансових та
інвестиційних рішень з урахуванням індивідуальних особливостей діяльності
господарюючого суб'єкта. Параметри, отримані у результаті аналітичної
роботи, повинні бути оцінені з позиції їх відповідності рекомендованим
(нормативним) значенням, а також умовам діяльності конкретного
підприємства.
Показники (фінансові коефіцієнти), отримані у результаті аналізу
поточної (операційної) діяльності, використовують з метою фінансового
планування, прогнозування та контролю. Фінансовий аналіз допомагає
приймати управлінські рішення, що направлені на зміцнення фінансовоекономічного стану підприємства в інтересах власників.
Для досягнення основної мети аналізу фінансового стану підприємства
можуть застосовуватися різні методи аналізу. Практика фінансового аналізу
передбачає сім основних методів [3, с. 14]:
- горизонтальний аналіз - порівняння кожної позиції звітності з
попереднім періодом;
- вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури
підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції
звітності на результат загалом;
- трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з певними
попередніми періодами і визначення тренду, тобто основної тенденції
динаміки показника, очищеної від випадкових впливів та індивідуальних
особливостей окремих періодів;
- аналіз відношень показників (коефіцієнтів) - розрахунок відношень між
окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення
взаємозв'язку показників; - порівняльний (просторовий) аналіз;
- факторний аналіз - аналіз впливу окремих факторів (причин) на
результативний показник діяльності підприємства;
- кореляційний аналіз - застосовується тоді, коли спостерігається такий
зв'язок між показниками, за якого одні з них входять до факторів, що
визначають інші, якщо немає загальних факторів, які впливають на обидва
результативні показники.
Отже, фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є
результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин
підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і
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характеризується системою показників, що відображають наявність,
розміщення і використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансового стану
дає якісну та кількісну інформацію про діяльність підприємства, що є
необхідною для його функціонування, як відкритої економічної системи.
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РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ
ПІДВИЩЕННЯ
Рентабельність виступає одним з основних показників оцінки діяльності
підприємства, який характеризує кінцевий результат його функціонування.
Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, відображають
результати господарської діяльності. Вони характеризують ефективність
роботи підприємства, тобто прибутковість різних напрямів діяльності,
окупність витрат та інше. Величина показників рентабельності характеризує
співвідношення результатів роботи з наявними або використаними
ресурсами. Показники рентабельності зазвичай використовуються для оцінки
діяльності підприємства та як інструмент в інвестиційній політиці та
ціноутворенні.
Розгляду питань щодо рентабельності підприємства присвячено багато
праць відомих вчених економістів: Беця М.П., Бланка І.О., Бутинця Ф.Ф.,
Короткевича О.В., Павловської О.В., Рудої Р.В., Сайфуліна Р.С., Семенової
О.М. та ін. Дослідження праць зазначених науковців дає можливість
узагальнювати теоретичні підходи до визначення показників рентабельності.
У найширшому, найзагальнішому понятті рентабельність означає
дохідність виробництва та реалізації всієї продукції (робіт, послуг) або
окремих її видів. Варто зазначити, що рентабельність безпосередньо зв‘язана
з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною
сумою отриманого прибутку.
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Основні показники рентабельності можна об'єднати в наступні групи:
- показники рентабельності активів (капіталу);
- показники рентабельності продажів;
- показники рентабельності виробничої діяльності.
Рентабельність активів визначається як відношення прибутку
(балансового чи чистого) до середнього розміру активів за якийсь період.
Цей показник служить для визначення ефективності використання капіталу,
оскільки дає загальну оцінку доходності вкладеного у виробництво капіталу,
як власного, так і залученого [4, с. 110].
Науковці звертають увагу на те, що рентабельність активів підприємства
залежить від рівня організації виробництва та управління; структури
капіталу; ступеня використання виробничих ресурсів; обсягу, якості та
структура продукції; витрат на виробництво та собівартість продукції;
прибутку за видами діяльності та напрямів його використання.
Рентабельність використання активів може бути підвищена, якщо
підприємство досягає того ж обсягу прибутку, але зменшує при цьому суму
коштів, які вкладені в основні і оборотні засоби (наприклад, реалізує частину
машин, устаткування, якщо вони використовуються не досить ефективно,
знижує залишки виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової
продукції, товарів, вивільняє кошти, іммобілізовані в дебіторську
заборгованість) [1, с. 43].
Рентабельність реалізації визначається як відношення прибутку від
реалізації до виручки від реалізації без податків, що включаються в ціну
продукції. Рентабельність реалізації характеризує доходність основної
діяльності підприємства. Менеджер використовує цей показник для
контролю над взаємозв‘язком між цінами, кількістю товару, що реалізується,
витратами виробництва і реалізацією продукції [5, с. 162].
Рентабельність продукції, яка досягнута підприємством в базовому
періоді повинна бути скоригованою з урахуванням умов ціноутворення
планового періоду. Можна визначити резерви, які не були використані
підприємством у базовому періоді для зростання прибутку, а саме за рахунок:
- ліквідації непродуктивних і понаднормативних витрат, що відносяться
на собівартість продукції;
- ліквідації фактів поставки готової продукції покупцям з відхиленнями
від узгоджених технічних і якісних параметрів, які ведуть до зниження
оптових цін на ці вироби, і отже, прибутку від реалізації;
- структурних зрушень в асортименті продукції, що виробляється та
реалізується, в бік випуску рентабельнішої продукції [1, с. 44].
Рентабельність виробничої діяльності – це відношення валового
прибутку або чистого прибутку до суми витрат за реалізованою продукцією.
Одним з факторів зростання рентабельності та підвищення ефективності
виробництва є його розширення, тобто збільшення обсягів виготовлення
товарів і послуг. Здійснити це можна двома шляхами:
- за рахунок збільшення кількості залучених у виробництво факторів
(екстенсивний шлях);
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- за рахунок поліпшення технологій (інтенсивний шлях).
Збільшення показників рентабельності підприємства значною мірою
залежить від зростання чистого прибутку, який залишається в розпорядженні
підприємства після сплати податків. Тому для підвищення рентабельності
підприємства в цілому, потрібно збільшувати прибуток і цього можна
досягти наступними методами:
- нарощувати обсяги виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг;
- зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) продукції, тобто
знижувати її собівартість;
- з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є в
розпорядженні підприємства, в тому числі і фінансові ресурси;
- вміти найдоцільніше розміщувати (вкладати) одержаний раніше
прибуток з точки зору досягнення оптимального ефекту [2, с. 55].
Роль і значення показника рентабельності полягають у наступному:
- цей показник є одним з основних критеріїв оцінки ефективності роботи
підприємства;
- рентабельність
–
результативний, якісний показник діяльності
підприємства;
- підвищення рентабельності сприяє підвищенню фінансової стійкості
підприємства [3, с. 150-154].
Отже, рентабельність як показник дає уявлення про достатність чи
недостатність прибутку порівняно з іншими окремими величинами, які
впливають на виробництво та реалізацію та взагалі на діяльність
підприємства. Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити
ефективність вкладення коштів у нього та раціональність їх використання.
Підприємство є рентабельним, якщо суми виручки від реалізації продукції
досить не тільки для покриття витрат на виробництво та на реалізації, а й на
утворення прибутку.
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Серед існуючих напрямів проведення аудиту на підприємствах чинне
місце займає аудит установчих документів або статутної діяльності
підприємства. Виокремлення даного об‘єкту аудиту пов‘язане з тим, що він
по суті входить до концепції функціонування підприємства. Своєчасність і
об‘єктивність проведення перевірки установчих документів дасть змогу
підприємству ефективно функціонувати та конкурувати з іншими установами
та організаціями.
У вітчизняній науці дослідженню даного питання присвячено чимало
праць таких відомих авторів як: Бутинця Ф.Ф., Валуєва В.Г., Виноградової
М.О., Жидєєва Л.І., Іванової Н.А, Полякової Л.М., Подольського В.І.,
Платонова О.І., Ролінського О.В. та інших. Тому, дослідження даної
тематики є досить актуальним на сьогодні.
Аудит установчих документів – це перевірка ключових документів, на
основі яких підприємство було створене та здійснює свою діяльність.
Метою аудиту установчих документів є встановлення відповідності
правових основ функціонування підприємства, зазначених у статуті та інших
документах, законодавчо-нормативним актам, що регулюють створення та
господарсько-фінансову діяльність підприємства [3, с. 468].
У відповідності до поставленої мети вирішуються такі завдання:
- перевірка юридичного статусу економічного суб'єкта і права його
функціонування, наявності установчих документів у повному обсязі;
- перевірка формування статутного капіталу, його структури,
обґрунтованості оцінки внесених цінностей, складу засновників і їх внесків,
правильності оформлення бухгалтерськими документами і відображення в
бухгалтерському обліку;
- перевірка правильності оформлення зміни статутного капіталу, аналіз
його обґрунтованості;
- перевірка наявності державної реєстрації та ліцензування,
патентування окремих видів діяльності;
- аудит обліку та виплат дивідендів, достовірність даних з обліку
розрахунків із засновниками;
- узагальнення виявлених зауважень за результатами перевірки
установчих документів, формування статутного капіталу та законності
здійснення окремих видів діяльності [3, c. 471].
Для виконання поставлених вище завдань аудитору слід застосовувати
такі методичні прийоми, як документальні (дослідження документів,
прийоми нормативно-правового регулювання), розрахунково-аналітичні та
узагальнення і реалізації результатів аудиту. Кожний методичний прийом,
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своєю чергою, ґрунтується на певних аудиторських процедурах, які
представляють систему методичних дій аудитора на об‘єкт дослідження. В
цьому випадку, процедури, які відповідають обраним методичним прийомам
аудиту,
доцільно
застосовувати
нормативно-правові,
лічильнообчислювальні, логічні, опитування, порівняльно-зіставлювальні та
узагальнення.
Предметом уваги аудитора в процесі перевірки є різні документи, що
містять вичерпну інформацію про діяльність підприємства, а саме:
1)
статут економічного суб‘єкта;
2)
установчий договір;
3)
патент для суб‘єктів малого підприємництва;
4)
протоколи зборів засновників;
5)
свідоцтво про державну реєстрацію;
6)
документи, пов‘язані з приватизацією й акціонуванням
підприємств, що перебували у власності держави;
7)
документи, що підтверджують права власності засновників на
майно, внесене в оплату придбаних ними акцій під час державної реєстрації
товариства за участі державних або муніципальних підприємств;
8)
свідоцтво про реєстрацію в органах статистики, державної
фіскальної
служби, Пенсійному фонді, у Фонді зайнятості, Фонді
соціального страхування;
9)
журнали реєстрації видачі доручень і повноважень під час
реєстрації, перереєстрації, ліквідації, реорганізації та іншим особам (крім
керівника) економічного суб‘єкта [4, c. 211].
Аудит установчих документів доцільно проводити за такими трьома
напрямами:
1. Перевірку документів насамперед слід здійснювати за формальними
ознаками: чи прошито статут і договір, чия печатка стоїть (і чи взагалі є) на
останній сторінці, чи нема в них виправлень від руки. Попри всю
елементарність цих вимог, вони надзвичайно важливі і вимагають знань
законів України та інших правових актів.
На жаль, нині не існує єдиних правил затвердження статуту. В більшості
випадків його затверджують печаткою органу реєстрації. Ставлять її зі
зворотного боку статуту на місце, де заклеєно кінці нитки, якою прошито і
скріплено документ. Однак окремі органи реєстрації вимагають, окрім того,
щоб підписи засновників були ще завірені нотаріально, хоча суттєвого
значення це не має.
2. Наступним етапом перевірки правових основ функціонування
підприємства є вивчення змісту статуту. Насамперед вивчають:
1) вид підприємницької діяльності: приватне, товариство з обмеженою
відповідальністю, акціонерне товариство тощо;
2) аналізують задекларовані у статуті види діяльності;
3) окремо уточнюють (як із засновницьких документів, так і з
опитування засновників): чи протягом періоду функціонування підприємства
були факти виходу зі складу засновників або ж введення в їх число нових.
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3. Аудиторові необхідно ще раз переглянути статут та засновницьку
угоду на предмет відповідності їх змісту вимогам чинного законодавства.
Зокрема, з‘ясувати, чи у них вказано власник(и) та найменування
підприємства, його місцезнаходження, мета діяльності, порядок формування
та повноваження органів управління, компетенція та право трудового
колективу тощо [2, c. 156].
За результатами перевірки установчих документів складається
аудиторський висновок, у якому повинно бути висловлено думку щодо
законності юридичних документів, а також фіксуються виявлені недоліки,
обґрунтовуються можливі негативні наслідки і даються конкретні пропозиції
щодо їх усунення в подальшій діяльності підприємства, що перевіряється.
Отже, аудит установчих документів полягає в ретельній перевірці
дотримання юридичних норм під час заснування товариства, тобто
відповідність його чинному законодавству. Тому, в процесі перевірки
основна увага аудитора приділяється документам, що містять достовірну
та
вичерпну
інформацію
про організаційні
засади
діяльності
підприємства. Як наслідок, аудиторський висновок буде позитивним і у
підприємства буде змога впевнитися у законності своєї господарської
діяльності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Торгівля як складова економічної системи країни забезпечує зайнятість
її населення, збалансованість виробництва та споживання, задоволення
попиту споживачів в різноманітних товарах, сприяє підвищенню
ефективності економічних зв‘язків між галузями народного господарства,
обумовлює стійкість грошового обігу і бере активну участь у формуванні
державного бюджету. Багатоаспектність взаємодії роздрібної торгівлі з усіма
галузями економіки та інститутами суспільного життя, зміни обсягу
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циркулюючої в її каналах товарної маси, посилення впливу зовнішніх і
внутрішніх дестабілізаційних факторів на результати господарювання
підприємств, їх конкурентоспроможність та перспективи сталого
економічного розвитку потребують реформування наявних і пошуку нових
ефективних інструментів управління комерційною діяльністю підприємств
роздрібної торгівлі. В цьому контексті дедалі більшої актуальності набуває
проблема створення якісної системи інформаційної підтримки управління,
яка дасть змогу будь-якій управлінській ланці отримувати об‘єктивну і
своєчасну інформацію за будь-яким напрямом продажу товарів в режимі
реального часу. Вирішальну роль у розв‘язанні цієї проблеми відіграє
удосконалення теоретичних, організаційно-методичних та прикладних
аспектів обліку реалізації товарів у роздріб.
Окремі організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку
реалізації товарів в контексті сучасної маркетингової політики, бонусних
програм і знижок, документування товарних операцій на етапі первинного
обліку, їх відображення на рахунках обліку та в звітності обґрунтовані у
працях таких сучасних науковців, як, зокрема: А.В. Амалян, Н.А. Букало, Л.І.
Коваль, П.О. Куцик, Ф.Ф. Макарук, Л.Я. Підвисоцька, Т.О. Тарасова, О.В.
Фоміна, Н.В. Чебанова, І.Л. Шерер, Л.М. Янчева. Віддаючи належне
науковим напрацюванням вчених, слід відзначити, що за сучасних умов
ведення бізнесу подальшого наукового розвитку потребують принципово
важливі питання, що пов‘язані із забезпеченням ефективності
функціонування підсистеми обліку в інформаційній системі управління
роздрібним товарообігом торговельного підприємства.
Організація обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної
торгівлі забезпечує:
– виконання плану товарообігу, підготовку інформації, необхідної для
керування всіма службами підприємства;
– перевірку правильності документального оформлення, законності і
цілеспрямованості операцій, своєчасне і повне їх відображення в обліку;
– правильність списання товарних втрат;
– дотримання правил проведення інвентаризацій, своєчасне виявлення і
відображення в обліку їх результатів [1, с. 110].
Завдання організації системи обліку товарів на підприємствах роздрібної
торгівлі полягають у:
– оптимальному функціонуванні системи обліку, що створює умови для
формування облікової, контрольної і аналітичної інформації в оптимальному
режимі;
– визначенні важелів контролю і управлінні цими системами, а також у
методах їх використання для різних рівнів від керівників підрозділів обліку,
контролю та аналізу до керівництва підприємства;
– запровадженні наукових досягнень у практику технології обліку на
суб‘єкті господарювання будь-якого виду;
– наявності облікової, контрольної та аналітичної інформації за
необхідними розрізами, у встановлені терміни для досягнення її корисності
та забезпечення вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів [2, с. 299].
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Вважаємо, що для забезпечення формування достовірної і точної
інформації про обсяг реалізації товарів в обліковій системі підприємства
роздрібної торгівлі доцільним є оптимальне поєднання комплексу умов та
елементів облікового процесу з рівнями управління продажами товарів
(вищий – управління обліковою системою і товарорухом загалом, контроль і
аналіз комерційної діяльності, розроблення альтернативних рішень щодо
збуту товарів; середній – вирішення завдань на рівні комплексу задач
бухгалтерського обліку реалізації товарів; нижчий – оброблення фактичних
даних щодо товароруху в системі оперативного обліку), а також
удосконалення діючої практики обліку реалізації товарів в частині
документального відображення відповідних господарських операцій та їх
відбиття на рахунках бухгалтерського обліку.
Вдосконалення облікової документації і документообігу, на наш погляд,
має здійснюватися в таких напрямах:
– підвищення оперативності оформлення та обробки інформації щодо
процесу реалізації товарів;
– збільшення рівня об‘єктивності аналітичної інформації, яка
знаходиться в первиннихдокументах;
– зростання контролю з обліку вибуття товарів та виробничих запасів;
– забезпечення економії витрат ресурсів та праці на документування й
оброблення документів.
Для забезпечення скорочення часу на виписку і облікову обробку
товарно-транспортних накладних та виписаних на їх основі приймальних
квитанцій організацій-покупців пропонуємо ліквідувати недоліки типових
форм. Зокрема, в процесі реалізації товарів замість виписування накладних та
рахунків-фактур доцільніше було б оформляти накладну-рахунок на відпуск
товарно-матеріальних цінностей, яку слід виписувати в трьох примірниках,
один з яких має залишається на підприємстві, а два інших мають
видаватися покупцеві, з яких один примірник використовується для
оприбуткування цінностей, що надходять на склад, а інший – разом з
платіжним дорученням передається в обслуговуюче відділення банку з
метою оплати. Накладна-рахунок має об‘єднати основні реквізити тих
документів, які вона заміняє, а саме найменування, місце знаходження і
банківські реквізити відвантажувача і одержувача товарів, підставу для
відпуску, ціну, суму до оплати [3].
Пріоритетним напрямом удосконалення діючої практики обліку в
контексті формування системи інформаційної підтримки управління
реалізацією товарів є також деталізація показників продажу для забезпечення
накопичення інформації щодо отриманих доходів, здійснених витрат і
фінансових результатів. Аналітичну деталізацію інформації щодо продажу
товарів для визначення фінансових результатів, доходів і витрат на
торговельних підприємствах пропонується здійснювати за такими
критеріями:
1) спрямованість інформаційних потоків (зовнішні, внутрішні);
2) об‘єкти аналітики, товарні групи, товарні позиції, трендові компанії.
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З огляду на те, що підприємство, згідно з діючим законодавством, має
право самостійно приймати рішення щодо ведення аналітичного обліку та
відкриття рахунків третього і нижчих порядків, вважаємо за доцільне ввести
рахунки третього порядку до рахунку 702 «Дохід від реалізації товарів»: 7021
«Дохід від реалізації товарів», 7022 «Дохід від реалізації товарів за
дисконтними картками», 7023 «Дохід від реалізації товарів зі знижками»,
7024 «Дохід від реалізації товарів в період розпродажу», 7025 «Дохід від
реалізації товарів за іншими заходами впливу на обсяги продажу товарів», а
також до рахунку 704 «Вирахування з доходу»: 7041 «Вирахування з доходу
за товари, повернені покупцями»; 7042 «Сума знижок, наданих покупцям»,
7043 «Інші вирахування з доходу». Це не лише забезпечить деталізацію
облікової інформації щодо результатів продажу товарів, але й дасть змогу
організувати дієву систему управлінського обліку та внутрішньої звітності на
підприємстві, суттєво підвищити якісний рівень внутрішнього контролю й
аналізу товароруху.
Таким чином, для забезпечення торговельної діяльності підприємства
здійснюють операції купівлі-продажу товарів. Внесені пропозиції
сприятимуть підвищенню ефективності відображення реалізації товарів в
обліковій системі підприємства роздрібної торгівлі і забезпечать формування
релевантної інформації для прийняття ефективних і своєчасних
управлінських рішень за кожним напрямом продажу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В АНАЛІЗІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
З методологічної точки зору аналіз господарської діяльності
підприємства є організованим процесом оцінки ряду показників, що
характеризують діяльність підприємства. Принципи проведення аналізу та
навіть його висновки і результати залежать, перш за все, від того підходу,
який був покладений в основу аналізу господарської діяльності
підприємства. На сучасному етапі розвитку менеджменту, обліку та
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економічного аналізу найбільш популярним і науково обґрунтованим
підходом в організації аналітичної роботи є системний підхід. На цьому
наголошує значна кількість дослідників. Але, незважаючи на цей факт, до
сьогодні відсутній єдиний підхід до розуміння сутності та особливостей
системного підходу в аналізі господарської діяльності підприємства. Часто
цей підхід називають ще комплексним, але, ряд дослідників наголошують на
відмінності вказаних підходів. Саме тому, актуальним є більш глибоке
дослідження сутності системного підходу як одного з найбільш
застосовуваних на сучасному етапі розвитку аналітичної діяльності.
На наш погляд, доцільність застосування саме системного підходу до
аналізу господарської діяльності підприємства обумовлена, перш за все,
характеристикою самого об‘єкта дослідження. Кожне підприємство
розглядається сьогодні як відкрита економічна система. Так, як підкреслює
Ю.В. Великий, «суб‘єкт господарювання є складною соціально-економічною
системою з багатоаспектною господарською діяльністю та різноманітними
зовнішніми й внутрішніми економічними зв‘язками» [2, с.75]. Тому, для
найбільш повної характеристики цього суб‘єкта необхідним стає
застосування саме системного підходу.
Системний підхід — один зі спеціальних способів наукового
дослідження, за яким досліджуваний об'єкт розчленовують на елементи, що
їх розглядають в єдності, тобто як систему. Сукупність елементів є
субстратом системи, системоутворювальні відношення між елементами
становлять структуру системи [1, с.27].
Відповідно, в основі системного підходу лежить не просто аналіз
окремих елементів системи (наприклад, основних засобів, оборотних коштів
тощо), але й аналіз їх взаємозв‘язків і взаємозалежностей.
Виходячи з цього, можна стверджувати, що системний підхід потрібно
відрізняти від комплексного. Згідно з системним підходом, основною
особливістю системи є її емерджентна властивість, що стає в центрі
визначення системи і відрізняє її від комплексу. Комплекс може бути цілком
визначений через свої компоненти, у той час як для системи це принципово
неможливо [5, с.2]. За рахунок постійних взаємодій між окремими
елементами системи вона постійно змінюється, на відміну від комплексу, що
є порівняно сталою структурою.
Тому, системний підхід у аналізі господарської діяльності підприємства,
не просто охоплює аналіз всіх елементів у роботі підприємства (це є
характеристикою комплексного підходу), а встановлює взаємозалежності і
дає можливість спрогнозувати зміни в діяльності підприємства залежно від
ряду факторів. Тобто, характерною ознакою системного підходу в аналізі є
врахування цілісності всіх підрозділів підприємства як цілісності окремих
елементів системи – властивості постійно змінюватися під дією тих чи інших
чинників. З метою максимально повного врахування впливу факторів
необхідною умовою системного підходу в аналізі господарської діяльності
підприємства стає використання сучасних інформаційних технологій,
спеціалізованих обліково-аналітичних програмних комплексів.
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Г.В. Савицька серед головних особливостей системного підходу виділяє
наступні: динамічність, взаємодія, взаємозалежність і взаємозв'язок
елементів системи, комплексність, цілісність, підпорядкованість, виділення
провідної ланки [4, с.54].
Відмічаючи переваги застосування системного підходу в аналізі
господарської діяльності, дослідники підкреслюють, що він надає змогу
глибше вивчити об‘єкт, отримати більш повне уявлення про нього, виявити
причинно-наслідкові зв‘язки між окремими частинами об‘єкта, розробити
науково обґрунтовані варіанти розв‘язання господарських задач, визначити
ефективність цих варіантів, а також надасть підставу для вибору найбільш
доцільних і ефективних управлінських рішень [3, с.2].
Зважаючи на переваги системного підходу в аналізі господарської
діяльності, його на сьогодні називають найбільш перспективним та науково
обґрунтованим напрямком удосконалення аналізу. Це пов'язано з цілою
низкою факторів серед яких найбільш актуальні наступні:
- розгляд аналізу у взаємозв'язку з системою управління підприємством
виступає конкретизованим принципом загальнонаукової діалектичної теорії
пізнання;
- використання системного підходу до вивчення аналізу господарської
діяльності, який сьогодні отримав нові практичні можливості, пов'язані в
розширенням інформаційних технологій, сприяє його більш глибокому
розумінню та посиленню його впливу як безпосередньо на процес
управління, так і на результати діяльності підприємств [1, с.27].
Отже, кожне сучасне підприємство повинне створити умови для
організації аналітичних робіт за системним підходом, тобто, не по окремим
елементам підсистеми, а в їх єдності і взаємозалежності. При цьому,
необхідним є дотримання ряду принципів, відповідно до яких реалізується
системний підхід в аналізі діяльності підприємства. Серед таких принципів
науковці виділяють наступні:
- принцип композиції – узгодження спільної і приватної мети;
- принцип пропорційності, що передбачає внутрішню пропорційність,
яка повинна поєднуватись із зовнішньою пропорційністю, тобто відповідним
рівнем розвитку елементів зовнішнього середовища;
- принцип зважання на «вузьке місце», що забезпечує особливу увагу
найбільш слабкому елементу системи;
- принцип онтогенезу, який враховує послідовність стадій життєвого
циклу підприємства;
- принцип інтеграції, що спрямовує систему на високий рівень
організації і дає змогу одержати синергетичний ефект;
- принцип інформованості, що виділяє інформаційне забезпечення як
головну умову конкурентоспроможності [3, с.2-3].
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Таким чином, системний підхід є найбільш сучасним і науково
обґрунтованим способом здійснення аналізу господарської діяльності
підприємства. Системний підхід відрізняється від комплексного, оскільки
включає не лише аналіз комплексу елементів системи, але й оцінює
взаємозв‘язки та взаємозалежності між різними елементами системи, а також
зовнішніми факторами впливу.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОБЛІКУ МШП
За роки незалежності України, в умовах переходу до ринкових відносин
вітчизняна система бухгалтерського обліку зазнала суттєвих змін стосовно
всіх об‘єктів обліку, однак єдиної методології з обліку малоцінних та
швидкозношувальних предметів і досі не створено. Існування певних
розбіжностей у законодавчо-нормативній базі щодо оцінки, класифікації,
віднесення малоцінних засобів до того чи іншого активів створює для
підприємства проблему оптимальної організації обліку МШП, що в свою
чергу може призвести до формування неправдивих облікових даних та
недостовірності фінансової звітності. Недостовірна та неправдива інформація
про фінансовий стан підприємства, при цьому, унеможливлює прийняття
адекватних рішень як зовнішніми, так і внутрішніми користувачами.
Основні аспекти організації бухгалтерського обліку малоцінних та
швидкозношувальних предметів, а саме питання сутності, визнання, оцінки
та класифікації МШП знайшли своє відображення в наукових працях
багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків, серед яких:
М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець, А.М.Герасимович, М.В.Кужельний, С.Ф.Голов,
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М.С.Пушкар, В.В.Сопко, Н.М.Ткаченко, М.Г.Чумаченко, В.Г.Швець,
П.С.Безруких, С.О.Марченко, Р.Л.Хом‘як, П.П.Новиченко, В.Ф.Палій,
О.М.Левченко та інші. Разом з тим, деякі теоретичні аспекти щодо обліку
МШП потребують проведення подальших досліджень.
Наведемо визначення МШП, що містяться в П(С)БО 9 «Запаси»: «До
складу запасів відносяться малоцінні та швидкозношувані предмети,
використовувані протягом не більш одного року чи нормального
операційного циклу, якщо він перевищує один рік. Під операційним циклом
розуміється проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності
й одержанням засобів від реалізації зробленої з таких запасів продукції чи
товарів і послуг».
Зазначимо, що у визначенні МШП, наведеному в П(С)БО 9, відсутній
вартісний критерій і немає посилання ні на який перелік предметів, а
передбачається лише один критерій при віднесенні предметів праці до складу
МШП, а саме: предмети повинні використовуватися протягом не більш
одного року. Введення П(С)БО надало підприємствам право самостійно
приймати рішення про зарахування до складу МШП чи нематеріальних
активів саме тих предметів, що відповідають зазначеному критерію [1].
І, хоча такий підхід до віднесення предметів до складу МШП без
установленого вартісного критерію трохи незвичний для бухгалтера, з
економічної точки зору він цілком обгрунтований: на двох різних
підприємствах той самий предмет може знаходитися в експлуатації протягом
різних періодів і, отже, може бути віднесений до різних видів активів. В
Балансі відсутні позиції для відображення МШП. Тому, на нашу думку,
доцільним було б і в Балансі (ф.1) виділити окрему статтю для відображення
в ній інформації по МШП, що логічно визначено в П(С)БО 9. Включення в
Балансі до статті «Виробничі запаси» вартості МШП, по-перше, явно не
узгоджується з П(С)БО 9, де МШП відокремлені від виробничих запасів, а
по-друге, що більш важливо, в Балансі в статті «Виробничі запаси» разом
показана інформація не тільки про виробничі запаси, але і про МШП, які за
економічним змістом не можна ототожнювати з виробничими запасами.
Тому включення МШП до статті «Виробничі запаси» в Балансі не можна
вважати обґрунтованим, оскільки зміст статті «Виробничі запаси» не
розкриває інформації про їх фактичний стан. Незважаючи на те, що за роки
незалежності в Україні проведено значну роботу з реформування системи
бухгалтерського обліку, досі ще не створено єдиної універсальної
методології обліку операцій із МШП, оскільки різні науковці і вчені
пропонують різне її трактування, виділяють певні свої особливості,
закономірності і порядок проведення обліку.
На сьогодні проблема достовірності, повного розкриття і прозорості
фінансової звітності та даних обліку дуже актуальна. Здебільшого це
зумовлено небажанням керівництва підприємств розкривати у фінансових
звітах достовірну інформацію з метою уникнення податків і виплати
дивідендів чи укриття факту розкрадання капіталу інвесторів. Не менш
важливою проблемою обліку МШП є правильна організація аналітичного
обліку.
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Одним з основних напрямків усунення даних проблем та порушень є
визначення основних способів організації обліку. Основна проблема,
пов‘язана з відображенням у бухгалтерському обліку інформації про
наявність і рух МШП, полягає у визначенні його вартісної межі. Друга
проблема є наслідком першої і зводиться до оптимізації бухгалтерського
обліку операцій про наявність і рух МШП. Прийняття Положення
(стандарту), яким були б встановлені методологічні принципи формування в
обліку інформації про МШП зі строком корисного використання більше
року, не передбачається. Тому розробку методології обліку МШП доведеться
провадити підприємствам самостійно, виходячи з положень П(С)БО 9 [1],
Плану рахунків [2] та Інструкцій [3].
Наявність певних розбіжностей у різних нормативних документах та
наукових джерелах, зокрема, щодо класифікації МШП, їх оцінки, віднесення
того чи іншого активу до МШП і т.д. вказують на наявність проблем, які не
під силу вирішувати окремому працівнику або службі (бухгалтерії)
підприємства. У зв‘язку з цим для оперативного вирішення проблем,
пов‘язаних із використання та обліком запасів, на підприємстві доцільно
створити спеціальну постійно діючу комісію, яку можна назвати «експертна
комісія по запасах». До її складу необхідно включати керівників або
провідних фахівців функціональних підрозділів заводу. В разі потреби до
участі в роботі комісії слід запрошувати консультантів, аудиторів, експертів з
інших організацій.
Що стосується шляхів вдосконалення ведення обліку, то особливу увагу
слід приділити раціоналізації системи контролю за збереженням МШП.
Даний контроль здійснюють такими методами:
1) через систему матеріальної відповідальності – укладанням договорів з
працівниками, які мають доступ та оформляють документи, пов‘язані з рухом
матеріальних цінностей;
2) документальне оформлення всіх операцій руху матеріальних
цінностей (прийняття, відпуск, списання);
3) затвердження окремим наказом посадового списку осіб, що мають
право підписувати документи з прийняття, відпуску та списання
матеріальних цінностей;
4) налагодження складського господарства;
5) проведення інвентаризацій [4, c.753].
В результаті проведених досліджень, можна зробити висновок, що
методика організації обліку МШП має дискусійний характер та потребує
подальшого вдосконалення, про що свідчить наявність певних розбіжностей
в нормативно - правовій базі щодо оцінки та класифікації МШП, віднесенні
малоцінних засобів до того чи іншого виду активу. Як наслідок
ускладнюється дотримання основних методичних принципів ведення обліку,
що призводить до формування неправдивих та недостовірних облікових
даних та спотворення інформації про фінансовий стан підприємства.
Основною причиною цього є нестабільність та неоднозначність нормативно –
правової бази. Тому, з метою вирішення вище вказаних проблем, доцільним
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було б введення окремого П(с)БО, де зазначалися б основні методологічні
принципи формування в обліку інформації про малоцінні засоби, їх оцінка,
визнання, класифікація, критерії віднесення, в тому числі вартісні, до того чи
іншого виду активів з орієнтованим переліком предметів, при цьому, норми
бухгалтерського і податкового обліку повинні бути максимально наближені.
Єдиний шлях вирішення всіх раніше поставлених проблемних питань з
обліку МШП – формування єдиної, цілісної методології обліку.
Список використаних джерел:
1. Положення
(стандарт)
бухгалтерського
обліку9
―Запаси‖
[Електронний ресурс]: затверджено наказом Міністерства фінансів України
від 20жовтня 1999 №246 (із змінами та доповненнями) - Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755 (із змінами та
доповненнями)
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://minrd.gov.ua/fizichnim-osobam/zakonodavstvo/kodeksi/53771.html
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій від 30.11.1999 № 291 (зі змінами та доповненнями) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: [підручник для
студентів спеціальності ―Облік і аудит‖ вищих навчальних закладів – 8-ме
вид., доп. і перероб.] – Житомир: ПП ―Рута‖, 2009. – 912 с.
Юлія Охрименко
Науковий керівник: Коцеруба Н.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АУДИТ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО
ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Реформування економічних відносин в Україні в напрямі ринкових змін
визначило необхідність створення такого механізму господарювання, який
дав би змогу підприємствам реалізувати ринкові принципи та сприяв
підвищенню їх конкурентоспроможності, забезпечив динамічний розвиток.
На сучасному етапі з‘являється дуже багато суб‘єктів господарювання,
які займаються комерційною діяльністю, але не всі з них витримують в
суворих ринкових умовах, тому, що отримують недостатній рівень
позитивного фінансового результату. Актуальною на сьогоднішній день стає
проблема удосконалення аудиту доходів суб‘єктів господарювання.
Значний внесок у вирішення проблем аудиту формування і розподілу
прибутку зробили такі науковці, як: М.Т. Білуха, О.С. Бородкін, І.О. Бланк,
Ф.Ф. Бутинець, А.Д. Бутко, Б.І. Валуєв, В.Г. Горєлкін, В.П. Завгородній, О.П.
Корольчук, В.Д. Лагутінта ін. Із зарубіжних вчених слід відмітити Р.А.
Алборова, А. Аренса, С.М. Бичкову, В.І. Макар‘єву, В.Ф. Палія, І.А.
Слабінську, Я.В. Соколова, В.П. Суйца, Г.І. Тамошину, А.Д. Шеремета та ін.
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Прибуток – це кінцева мета і рушійний мотив ринкової економіки,
головний стимул і основний показник ефективності функціонування будьякого підприємства (фірми). Одночасно можна стверджувати, що прибуток –
зворотний бік витрат виробництва [2, с. 63].
Найчастіше прибуток торговельного підприємства визначається, як
різниця між валовою виручкою та валовими витратами. Після того, як
підприємство сплатило всі витрати, залишається кінцевий фінансовий
результат, а саме: прибуток або збиток. Ще простіше, кількісно, можна
визначити прибуток як різницю між сумою, що отримана з продажу, і
собівартістю продукції. Але, перед тим, як погодитися з таким обчисленням
розміру прибутку, треба з‘ясувати, що слід вважати витратами. Не
випадково, що бухгалтери та економісти по-різному підходять до розуміння
прибутку. А законодавчі органи різних країн або тої чи іншої країни в різний
час по-різному підходять до елементів формування витрат або собівартості
відповідно до визначення обсягів прибутку, системи і механізму
оподаткування [4, с. 64].
Метою аудиту формування та використання прибутку є встановлення
достовірності відображення в обліку та звітності фінансових результатів,
визначення напрямів розподілу та ефективності використання прибутку, що
залишається в розпорядженні торговельного підприємства після
оподаткування.
Основним завданням аудиту формування та використання прибутку
торговельного підприємства є підтвердження
інформації про його
господарську діяльність, достовірності та повноти обліку, відповідності його
чинному законодавству з метою надання висновку про реальний фінансовий
стан.
Джерелами аудиту формування та використання прибутку є:
1) первинні документи;
2) облікові регістри;
3) фінансова звітність [1, с. 12].
В аудиті прибутку підприємств доцільним є застосування аналітичних
процедур. Їх зміст зводиться до: аналізу взаємозв'язків між даними різних
форм бухгалтерської звітності; порівняння фактичних даних із планами та з
даними за попередні періоди; використання логічного взаємозв'язку між
рахунками; порівняння інформації з даними аналогічних підприємств і в
середньому по галузі; визначення незвичайних відхилень і їх причин.
Використання таких процедур дозволяє скоротити та спростити процедуру
перевірки.
Аудит формування та використання прибутку здійснюється в наступній
послідовності:
1.На першому етапі розробляється стратегія і тактика аудиту
формування та використання прибутку і бухгалтерського обліку,
визначаються обсяги і термін аудиторської перевірки. Оскільки зміст й
форма загального плану контролю прибутку має властивість змінюватися
залежно від мети перевірки, виду підконтрольного об‘єкта, сфери діяльності,
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то під час його формування доцільно врахувати такі аспекти, як особливості
фінансово-господарської діяльності клієнта, залучення внутрішнього
персоналу відносно проведення аудиту та вибір сфери діяльності аудитора.
2.На наступному етапі аудитор повинен здійснити попередню оцінку
стану бухгалтерського, податкового обліку і фінансової звітності. Окрім того,
на цьому етапі за допомогою опитування, вивчення, аналізу фінансової
звітності та даних бухгалтерського обліку аудитор накопичує необхідну
інформацію для перевірки.
Одним із найголовніших етапів аудиту формування та використання
прибутку є етап оцінювання, на ньому аудитор має одержати якнайбільше
даних щодо об‘єкта дослідження з метою їх аналізу й оцінки для наступного
формування обґрунтованої думки, на підставі якої і грунтуватиметься
висновок про достовірність фінансової звітності клієнта. Збір необхідної
інформації для її аналізу проводиться з використанням аудиторських
процедур таких, як перевірка, інспектування, спостереження, запити і
підтвердження, інвентаризація, а також аналітичні процедури. У разі
виявлення фактів фальсифікації фінансової звітності та помилок у ній, то
аудитор досліджує потенційний вплив цих викривлень на звітні показники [4,
с. 83].
Четвертий етап підтвердження достовірності фінансової звітності
базується на підтвердженні здійсненої оцінки та аналізу про реальність
відображених у системі рахунків бухгалтерського обліку та звітності даних
про активи, зобов‘язання, та відповідно про доходи, витрати й фінансові
результати господарюючого суб‘єкта. Під час висловлення власної думки про
реальність фінансової звітності аудитор повинен бути достатньо впевненим,
що вона не містить викривлень та помилок. Але разом з тим, аудитору варто
пам‘ятати про те, що у зв‘язку з застосуванням аудиторської вибірки також
з‘являється ризик того, що навіть істотні помилки можна не виявити [3, с.
66].
Кінцевим етапом процесу аудиту формування та розподілу прибутку є
етап звітування, на якому аудитор формує думку про фінансово-майновий
стан підприємства. Що дозволить йому формувати загальний аудиторський
висновок щодо достовірності звітних показників. При складанні
аудиторського висновку аудитор використовує стандартні форми. Робочі
листи і анкети слугують основою для складання аналітичної частини
висновку.
Таким чином, досліджуючи питання методики проведення аудиту
формування та розподілу прибутку можна констатувати наявність загальних
засад до перевірки показників фінансової звітності підприємства, водночас
відмінність у підходах до змісту різних форм фінансової звітності викликає
об‘єктивну необхідність аналізу інформації та її оцінки.
Список використаних джерел:
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Ірина Паламарчук
Науковий керівник: Копчикова І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
Одним із основних детекторів фінансового стану підприємства та
надзвичайно важливим елементом економічного життя країни виступає
бухгалтерський облік. Тому ефективність його регулювання та організації
набувають стратегічного значення. На сучасному етапі розвитку механізм
регулювання потребує вирішення достатньої кількості недоліків і проблем та
запровадження нових підходів до організації бухгалтерського обліку, які
відповідають цілям забезпечення сталого розвитку України та сучасним
тенденціям світового досвіду у цій сфері
Питання сучасного стану та тенденцій розвитку бухгалтерського обліку
стало об‘єктом досліджень багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців.
Серед них варто виділити праці Бутинця Ф.Ф., Валуєва В.І., Жука В.М.,
Кужельного М.В., Кузнєцова С.А., Литвина Ю.Я., Огороднікову І.І.,
Стадника М.В., Тимофєєва В.М., Турянського Ю.І. та багато інших.
Метою даного дослідження є виявлення актуальних проблем та
недоліків сучасного бухгалтерського обліку в Україні та знаходження
можливих варіантів їх вирішення.
Розвиток сучасних економічних відносин вимагає отримання
достовірної інформації про діяльність будь-якого суб‘єкта господарювання.
Це означає, що кожен господарюючий суб‘єкт зобов‘язаний вести
бухгалтерський облік безперервно від створення до ліквідації, з метою
реєстрації всіх фактів господарського життя. Якщо на підприємстві діє
недосконала система обліку, то користувачі отримуватимуть викривлену та
неправдиву інформацію про фінансовий стан господарюючого суб‘єкта та
господарські процеси. Як наслідок, це може призвести по-перше до втрати
підприємством потенційних покупців, замовників та інвесторі, по-друге – до
санкцій та штрафів податкових органів. Тому система обліку на підприємстві
повинна бути належним чином організована відповідно до особливостей
установи, сфери її діяльності, нормативно-правового законодавства,
конкретних економічних, правових та інших умов країни [2, c.30].
Теперішній стан бухгалтерського обліку в Україні не можна назвати
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досконалим, оскільки на сьогодні існує ряд проблем, які потребують
невідкладного вирішення. Одним з найголовніших недоліків бухгалтерського
обліку можна виділити проблему його державного регулювання. Оскільки на
сьогоднішній день підприємства мають право самостійно вирішувати низку
облікових проблем, розширилися їхні права та стала більш вільною їх
господарська діяльність, в той же час, сфера державної регламентації обліку
звузилася.
Згідно із статтею 6 Закону України про ―Державне регулювання
бухгалтерського обліку та фінансової звітності‖ здійснюється з метою
створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують
і захищають інтереси користувачів; удосконалення бухгалтерського обліку та
фінансової звітності [1].
В даній сфері задіяні два інститути – Державна служба статистики та
Міністерство фінансів. Перший з них організовує планово-фінансову роботу
в апараті Держстату України, на підприємствах, в установах та організаціях,
що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням
фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення
бухгалтерського обліку. Міністерство фінансів визначає методологію обліку
та звітності, тобто розробляє нормативні документи, що стосуються даної
сфери. Але питання регулювання бухгалтерського обліку не є
першочерговим в роботі Міністерства фінансів та Державної служби
статистики, отже на теперішній час немає чітко визначеного суб‘єкта
державної влади, за яким закріплювалася б відповідальність за становище
обліку в країні. В правовому полі наявні недоліки знаходять відображення в
Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
саме за яким розмито відповідальність за стан даної сфери економічної
діяльності країни.
Також важливою проблемою сучасного бухгалтерського обліку, якій
неможливо не приділити уваги, є досі невирішене питання щодо дотримання
міжнародних стандартів. Адже на сьогоднішній день немає чіткої відповіді за
якими стандартами повинні працювати вітчизняні підприємства – за
національними чи міжнародними, і яким із них необхідно віддавати перевагу.
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) – це прийняті Радою з
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено
порядок складання фінансової звітності. Згідно з теперішнім законодавством
кожне підприємство самостійно обирає доцільність застосування
міжнародних стандартів (крім випадків, коли обов‘язковість застосування
міжнародних стандартів визначена законодавством) [3, c.67].
Україні
існує
низка
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку, але також , досить широкого використання набули і
МСФЗ. Вони за своєю структурою і змістом схожі до П(С)БО та НП(С)БО,
але між ними існують значні розбіжності. Відмінною рисою між МСФЗ та
П(С)БО є те, що звітність за міжнародними стандартами формується, не
ґрунтуючись на нормах законодавства, а виходячи з наявних фінансових
реалій. З відси слідує,що МСФЗ дозволяють підприємствам відступати від
власних вимог, якщо застосування їх окремих позицій в певний проміжок
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часу є недоречним. В той же час, П(С)БО не надають подібних можливостей
підприємствам, тобто вимагають повного дотримання своїх норм. Наступна
розбіжність полягає в тому, що форми фінансової звітності за П(С)БО в
певних аспектах відрізняються від форм звітності за МСФЗ. Міжнародні
стандарти не регламентують порядок статей в бланках звітності, а
національні, в свою чергу, не дають можливості відступати від встановленого
формату фінансових звітів. Але найбільш суттєвою відмінністю МСФЗ від
П(С)БО є увага до деталей. Тобто, міжнародні стандарти містять у собі безліч
приміток, які надають можливість чітко розкрити суть операцій. Зокрема,
МСФЗ включають більш детальні вимоги до розкриття інформації про
облікову політику, про невикористані кредитні кошти, про виділення сум, що
відносяться до часток участі в спільній діяльності тощо. В той же час, в
національних стандартах такої деталізації не існує [4, c.12].
Через поступовий перехід українських стандартів до міжнародних
виникла проблема непостійності законодавчої бази. Міністерство фінансів
регулярно вносить зміни в наявні нормативно-правові акти, або, взагалі,
скасовує деякі з них та натомість видає нові; змінює статті форм звітності,
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, План рахунків, а отже й
Інструкцію до нього тощо. Це зумовлює необхідність бухгалтерів слідкувати
за змінами в законодавстві, що викликає певні незручності та, навіть,
непорозуміння.
Отже, сучасний облік потребує певного реформування для подолання
наявних недоліків. В першу чергу, необхідно внести зміни в Закон України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо системи
регулювання обліку в країні. Тобто необхідно створити новий регуляторний
орган, який би ніс повну відповідальність за сферу обліку в Україні, або ж
внести відповідні зміни в повноваження Мінфіну та Держстату. Також
зрозумілою є потреба переходу на Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку. Для здійснення успішної трансформації НП(С)БО в МСФЗ необхідно
призначити суб‘єкт влади відповідальний за впровадження міжнародних
стандартів та організувати заходи по підготовці кадрів. Разом з цим
вирішиться проблема непостійності законодавчої бази, оскільки з повним
переходом на МСФЗ всі нормативно-правові акти відразу адаптуються до
міжнародних стандартів, а не поступово, як це здійснюється тепер.
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ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА: ПІДХОДИ ДО
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого ряду
нерозв‘язаних питань. Зокрема, це теоретичні засади економічного аналізу
зобов‘язань підприємства. Як відомо, зобов'язання – це заборгованість
підприємства, яка виникає внаслідок минулих подій і призводить до
зменшення ресурсів підприємства. Вирішення питання сутності зобов‘язань
підприємства досягається за допомогою аналізу фінансово-господарської
діяльності підприємства, що здійснюється на всіх стадіях та об'єктах обліку.
Методику обліку, аналізу і контролю зобов‘язань підприємств доволі
широко досліджували і продовжують досліджувати вітчизняні і зарубіжні
вчені, що відображено у багатьох працях. Розглядаючи спеціальну
літературу, що стосується проблем методичного забезпечення обліку,
аналізу і контролю зобов‘язань, відомі праці таких вчених, як А.С. Бакаєва,
Ф.Ф. Бутинця, М.Т. Білухи, І.А. Єфремова, Ю.С. Ігумнова, Є.В. Мниха.
Також над питаннями у галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю
зобов‘язань підприємства працювали і зарубіжні вчені-економісти: Глен
А. Велш, Альберт Р. Макмін, Б. Райан, Денієл Г. Шорт.
Методологія обліку зобов‘язань в Україні затверджена П(С)БО 11
«Зобов‘язання» [5], П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», П(С)БО 14
«Оренда», П(С)БО 17 «Податок на прибуток», П(С)БО 26 «Виплати
працівникам». У міжнародній
практиці цей аспект розглядається в
МСБО 1 «Подання фінансових звітів», МСБО 10 «Непередбачені події і
події, які сталися 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» [7].
Поняття зобов‘язань в міжнародних і національних стандартах
ідентичне: зобов‘язання – це теперішня заборгованість підприємства, яка
виникла в результаті минулих подій і погашення якої спричинить вибуття з
підприємства ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди [5].
У сучасній економічній літературі трактувань зобов‘язань є чимало.
Згідно з визначенням Бакаєва А.С., зобов‘язання трактується як договір,
згідно з яким одна сторона (боржник) зобов‘язана здійснити на користь
другої сторони (кредитора) певні дії або ж утриматися від них.
Досить влучно надане визначення поняття «зобов‘язання» Б. Райаном,
зобов‘язання – це вільно укладена згода між двома чи більше сторонами
для здійснення певної діяльності, що має економічну цілеспрямованість.
Єфремов І.А. під зобов‘язаннями розуміє розрахункові відносини
між
об‘єднаннями (підприємствами)
у процесі господарської
діяльності,а також із працівниками і службовцями, у результаті чого
виникають незакінчені розрахунки [7].
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Основними рисами, що визначають зобов‘язання, на думку Ф.Ф.
Бутинця, є: «конкретні
економічні ресурси (поверненню підлягають
ресурси, або їх грошовий еквівалент – залежно від умов договору);
адресність (ресурси повертаються позикодавцю або іншій третій особі за
дорученням позикодавця); строк погашення заборгованості; винагорода
за користування ресурсами; санкції за порушення договірних зобов‘язань»
[8].
Згідно з Господарським
кодексом України [1], господарські
зобов‘язання виникають із закону або іншого нормативно-законодавчого
акту, з господарського договору та інших угод, за певних вимог в
законодавстві щодо яких підприємство має виконати відповідні дії, внаслідок
заподіяння шкоди, а також унаслідок інших подій, з якими закон пов‘язує
настання правовідносин у сфері господарювання.
Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України [2] зобов‘язанням є
правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов‘язана вчинити на
користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати
роботу тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати
від боржника виконання його обов‘язку».
Методологічні засади формування інформації щодо зобов‘язань у
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності визначені Законом України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», НП(С)БО1,
П(С)БО 11 та МСБО 37. Перелік визначень поняття зобов‘язання в
законодавчо-нормативних документах України систематизовано в табл. 1.
Таблиця 1
Поняття «зобов’язання» у законодавчо-нормативних документах [8]
№
з/п

Законодавче джерело

1.

Закон України
«Про бухгалтерський
облік та фінансову
звітність в Україні» [3]

2.

НП(С)БО1
«Загальні вимоги до
фінансової звітності»
[4]

3.

П(С)БО11
«Зобов‘язання» [5]

4.

МСБО37
«Забезпечення, умовні
зобов‘язання та умовні
активи» [7]

Визначення
Зобов‘язання – заборгованість підприємства, що виникла
внаслідок минулих подій і погашення якої в
майбутньому, як очікується, приведе до зменшення
ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні
вигоди.
Зобов‘язання – заборгованість підприємства, яка
виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в
майбутньому, як очікується, призведе до зменшення
ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні
вигоди.
Поточні зобов‘язання – зобов‘язання, які будуть
погашені протягом операційного циклу підприємства
або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців,
починаючи з дати балансу.
Зобов‘язання – існуюче зобов‘язання суб‘єкта
господарювання, яке виникає в результаті минулих
подій і погашення якої, за очікуванням, призведе до
вибуття ресурсів суб‘єкта господарювання, котрі
втілюють у собі економічні вигоди.
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Трактування зобов‘язань у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» [4] та Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» [3] майже співпадає з визначенням за міжнародними
стандартами, про
що свідчить адаптація вітчизняної системи
бухгалтерського обліку до міжнародної.
Дослідження навчально-наукової літератури дало змогу з‘ясувати, що
зобов‘язання, які відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності, має свої особливості та поєднує в собі економічні та юридичні
засади. Саме тому питання щодо співвідношення облікових та юридичних
аспектів зобов‘язань потребує подальшого наукового вивчення, оскільки
має не лише теоретичне, а й важливе практичне значення в процесі
бухгалтерського обліку.
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СУТНІСТЬ МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА
ЙОГО АНАЛІЗ
В сучасних ринкових умовах однією з головних проблем
функціонування будь-якого суб‘єкта господарювання є управління майновим
потенціалом. Тому важливим завданням керівників підприємства є
формування, об‘єктивне оцінювання й ефективне використання об‘єктів
майнового потенціалу, що стає найважливішим засобом забезпечення
конкурентоспроможності підприємства, прибуткової діяльності та
досягнення в цілому стійкого розвитку в майбутньому.
Теоретичним аспектам формування та ефективного використання
сукупного потенціалу підприємств і окремих його видів присвячені праці
Богині І. В., Денисюк О. Г., Фаріона С. Я., Шаріпової О. С., Осіпова П. В.,
Іщук С. О., Татарнікової Н. І., Федосік І. М., Горячої О. Л., Ліпич О. М.,
Шилепницького П. П.
Сутність майнового потенціалу підприємства визначається як
сукупність ресурсів, які контролюються підприємством в результаті минулих
подій, функціонують у матеріальній, нематеріальній, фінансовій формах та,
використовуючи які, підприємство очікує отримати економічні вигоди у
майбутньому та результатів господарської діяльності у формі чистого
доходу, доданої вартості та чистого прибутку [1].
Майновий потенціал як різновид ресурсного потенціалу відіграє велику
інформативну роль. Співставлення величини майнового потенціалу з
кінцевими результатами господарювання дає комплексне уявлення про
ступінь використання майнових ресурсів і резервів підвищення ефективності
виробництва та, відповідно, конкурентоспроможності продукції і
підприємства в цілому [2].
При дослідженні майнового потенціалу необхідною умовою є
обґрунтування його структури. Вивчення структури майнового потенціалу
підприємства ґрунтується на системному підході, який представляє собою
напрям методології наукового пізнання, в основі якого лежить розгляд
об‘єктів як систем, що дозволить дослідити важкодоступні властивості та
взаємозв‘язки в об‘єктах. Системний підхід дає можливість відобразити
майновий потенціал як комплекс взаємопов‘язаних підсистем, об‘єднаних
спільними цілями, розкрити його інтегровані властивості, внутрішні та
зовнішні зв‘язки.
Майновий потенціал підприємства забезпечує весь процес господарської
діяльності на підприємстві. Відповідно до цього всі його складові елементи
забезпечують відповідні стадії даного процесу [3].
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Рис. 1. Структура майнового потенціалу підприємства[3]
Для забезпечення ефективного управління майновим потенціалом
підприємств необхідно систематично здійснювати достовірну оцінку його
вартісної величини. Оцінка виступає одним з структурних елементів
системного підходу щодо управління майновим потенціалом підприємства,
оскільки вона є процесом визначення його вартості з врахуванням
майбутнього та реального доходу, який він принесе в певний момент часу в
умовах зовнішнього середовища та наявних ризиків.
Величину майнового потенціалу підприємства можливо визначити як
сукупність вартості окремих його об‘єктів з врахуванням отриманих
результатів під впливом наявних на підприємстві елементів інтелектуального
капіталу. Майнові об‘єкти одноособово формують лише сукупність активів і
тільки за умови впливу на них певних елементів інтелектуального капіталу,
вони перетворюються на майновий потенціал. Інтелектуальний капітал, який
впливає на формування величини майнового потенціалу, відображає
конкурентні переваги підприємства у зовнішньому середовищі [4].
Аналіз вартісного обсягу майнового потенціалом підприємств
неможливо здійснювати без ефективної системи інформаційного
забезпечення. Інформація про майновий потенціал підприємства міститься в
планових, нормативних, фактичних та прогнозних показниках.
Основними недоліками, які характерні існуючим підходам щодо підбору
показників для оцінки майна підприємств є:
велика загальна кількість показників для оцінки майна;
неоднозначне тлумачення показників з однаковим економічним
змістом, що ускладнює процес аналізу;
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відсутність єдиного підходу до формування методики розрахунку
показників в економічній літературі та нормативно-правових актах;
відсутність системи показників для оцінки майна підприємства.
Система показників для оцінки майновим потенціалом підприємства має
включати формування показників за наступними групами: обсяги,
формування, стан та ефективність використання об‘єктів майнового
потенціалу та рівень його привабливості.
Використовуючи дану систему показників можна побудувати
інтегральний показник оцінки майнового потенціалу підприємства як по
кожній групі визначеної системи показників, так й по всім групам з метою
формування загального інтегрального показника. На основі побудованого
інтегрального показника можна визначити рейтинг підприємства як
узагальнюючу оцінку його конкурентоспроможності. Окрім побудови
рейтингів, розроблена система показників може використовуватись для
формування паспорту моніторингу майнового стану підприємства [5].
У сучасних динамічних умовах господарювання, майновий потенціал
підприємств не знаходиться в статичному стані, його обсяги постійно
змінюються під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів. Розвиток
майнового потенціалу дає можливість суб‘єкту господарювання досягти
встановлених цілей в сфері соціально-економічного функціонування.
Розвиток майнового потенціалу забезпечується процесами розширення та
реалізації можливостей об‘єктів майнового потенціалу з метою оптимізації
його кількісних, структурних та якісних характеристик.
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Початок року приніс для нас низку зарплатних новацій. Так, із 1 січня
2017 року, якщо нарахована зарплата працівника менша за розмір
мінімальної заробітної плати, бухгалтер має нарахувати такому працівнику
доплату до мінімальної заробітної плати.
Законодавчі нововведення кінця минулого року започаткували зміни в
системі оплати праці, запроваджено нові розміри мінімальної заробітної
плати на 2017 рік. Її місячний розмір становитиме 3200,00 грн., а
погодинний — 19,34 грн.
Мінімальна заробітна плата залишається державною гарантією, але суть
терміна змінилася. Уведено й новий термін — мінімальний посадовий
оклад (тарифна ставка), який не може бути меншим за прожитковий мінімум
для працездатних осіб станом на 1 січня 2017 року [1].
Зі зміною визначення змінилися і складові мінімальної заробітної плати.
Якщо раніше до мінімальної заробітної плати не враховували доплати,
надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати, то тепер чинні норми
законодавства про працю таких обмежень не містять.
Стаття 31, якою з 1 січня 2017 року доповнено Закон про оплату праці,
установлює нову вимоги: якщо нарахована заробітна плата працівника, який
виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір
мінімальної заробітної плати, роботодавець має провести доплату до рівня
мінімальної заробітної плати. Якщо розмір заробітної плати у зв‘язку з
періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної
заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.
Якщо ж працівник працює за трудовим договору на умовах неповного
робочого часу, а також якщо він не виконав у повному обсязі місячну
(годинну) норму праці, мінімальна заробітна плата виплачується
пропорційно до виконаної норми праці [2].
Тобто пропорційно виконаній нормі праці роботу оплачують, якщо
працівник не виконав місячну норму праці, бо перебував у відпустці, на
лікарняному, працює неповний робочий час тощо.
Обчислюючи розмір заробітної плати працівника для забезпечення її
мінімального розміру, відповідно до статті 31 Закону про оплату праці не
враховують:
доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного
ризику для здоров‘я;
доплати за роботу в нічний та надурочний час;
доплати за роз‘їзний характер робіт;
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премії до святкових і ювілейних дат.
До мінімальної заробітної плати враховується підвищення посадових
окладів працівників, передбачене умовами оплати праці, за роботу:
в установах і організаціях, розташованих на території населених
пунктів, яким надано статус гірських;
в певних типах закладів;
у шкідливих та важких умовах праці.
Без проведення доплати до рівня мінімальної заробітної плати
оплачують і час простою не з вини працівника — за статтею 113 Кодексу
законів про працю України не нижче двох третин тарифної ставки
встановленого працівникові розряду (окладу) [3].
Коли в установі запроваджено підсумований облік робочого часу з
обліковим періодом місяць, працю понад нормальну тривалість робочого
часу за обліковий період оплачують як надурочну і понад розмір мінімальної
заробітної плати.
Отже, для нарахування доплати до мінімальної заробітної плати мають
виконуватися такі умови:
нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму
праці, є меншою за мінімальну заробітну плату в місячному розмірі;
нарахована заробітна плата працівника, який працює на умовах
неповного робочого часу, є меншою за мінімальну заробітну плату в
місячному розмірі, розраховану пропорційно відпрацьованим дням
(годинам).
Cтаття 31 Закону про оплату праці, доплату до рівня мінімальної
заробітної плати слід щомісяця виплачувати разом із виплатою заробітної
плати [2].
Доплата до мінімальної заробітної плати за сумісництвом працівникамсумісникам також потрібно нараховувати доплату до рівня мінімальної
заробітної плати, однак пропорційно їхній зайнятості.
Оскільки сумісники працюють на умовах неповного робочого часу,
розмір мінімальної заробітної плати, який вони повинні отримувати за свою
роботу за сумісництвом, слід визначати пропорційно відпрацьованого ними
часу в установі.
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На сучасному етапі входження України до Європейського союзу
неабияка увага приділяється приведенню українських стандартів у
відповідність до європейських, у тому числі перехід до організації
управлінського обліку за допомогою інструментів бухгалтерського
інжинірингу.
Проблеми розвитку інжинірингового інструментарію в бухгалтерському
обліку досліджують І.М. Богатая, H.A. Бреславцева, Т.О. Графова, В.М.Жук,
Л.А. Зімакова, 0.М. Євстафьєва, Г.Є. Крохічева, Д.В. Курсєєв, О.В.
Кузнецова, В.В. Уіесняк, В.І. Ткач, 1.М. Ткач, М.В. Шумейко та ін. Проте, ці
публікації розкривають окремі аспекти бухгалтерського інжинірингу як
методу побудови стратегічно орієнтованої системи обліку, потребуючи
актуалізації та поглиблення.
Мета дослідження полягає у аналізі історичних аспектів виникнення та
обгрунтування сутності бухгалтерського інжинірингу, розгляд можливості
його застосування в якості методу побудови стратегічно орієнтованої
системи обліку.
Інжиніринг являє собою галузь людської інтелектуальної діяльності,
основною метою якого є застосування досягнень науки, техніки,
використання законів й природних ресурсів для розв‘язання конкретних
проблем та завдань, а також інжиніринг є системою прийомів й методів, які
підприємство, фірма, організація використовує для проектування своєї
діяльності . В Україні найбільш прийнятним є визначення, сформульоване у
пп. 14.1.85 ПКУ, згідно з яким інжиніринг – надання послуг із складення
технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і
техніко-економічних обстежень, а також надання консультацій, пов‘язаних із
такими послугами (роботами) . Відповідно, бухгалтерський інжиніринг –
процес застосування в системі бухгалтерського обліку запозичених з інших
наук специфічних інструментів, що організовується окремими службами
задля підвищення значимості результатів звітності обліку в управлінні
підприємством [ 2 ] .
Однією з основних причин, що зумовлює доцільність застосування
інжинірингу в бухгалтерському обліку є здатність побудови на його основі
системи обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту, що
підвищує ефективність управління наявними операціями та бізнеспроцесами, дозволяє ідентифікувати загрози і ризики внутрішнього і
зовнішнього середовища, що є особливо актуальним в умовах проявів
світової фінансово- економічної кризи.
На сьогоднішній день фахівці нараховують біля сотні видів інструментів
бухгалтерського інжинірингу, що характеризуються використанням
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математичного
апарату,
специфічного
програмного
забезпечення,
використанням структурованих планів рахунків, різних видів балансів,
п‘ятивимірних систем замість двох і т.п. Саме широке застосування
інструментів бухгалтерського інжинірингу передувало вирішення двох
основних проблем:
1) ідентифікація визначальних факторів та їх функціонування;
2) формування моделі бухгалтерського інжинірингу [1 ] .
Під час розробки моделі бухгалтерського інжинірингу професор Ткач
І.М. спирався на наступні визначальні фактори :
1)
інструменти бухгалтерського інжинірингу використовуються для
розв‘язання найрізноманітніших завдань: модульні комп‘ютерні програми,
нульовий балансовий звіт, похідний балансовий звіт, оціночні відомості
капіталу, гудвілу, чистих пасивів тощо;
2)
основою
використання
таких
інструментів
виступає
структурований план рахунків;
3)
використання окремих позицій моделі управлінського обліку
власності;
4)
більш інструментів орієнтовані на використання імунізаційних
систем (тобто не сприйняття окремих факторів, загроз);
5)
дані, отримані під час використання таких інструментів,
порівнюються з відповідними бухгалтерськими даними з метою
встановлення і використання буферних зон (зони фінансового ризику) [ 3 ] .
Бухгалтерський інжиніринг передбачає застосування творчих та
інноваційних підходів до удосконалення фінансового обліку як
інформаційної технології, що забезпечує надання інформації для прийняття
управлінських рішень, використання якого дозволяє одержати якісний
стрибок в функціонуванні такої технології, що передбачає підвищення рівня
задоволення потреб користувачів облікової інформації. За результатами
застосування бухгалтерського інжинірингу з метою розробки стратегічно
орієнтованої системи обліку має бути одержана нова революційна технологія
обробки даних про діяльність підприємства та його зовнішнє середовище, яка
виступатиме інформаційною передумовою для розробки і реалізації стратегії
підприємства [ 4 ] .
Отже, бухгалтерський інжиніринг є одним із методів, що може бути
використаний для побудови стратегічно орієнтованої системи фінансового
обліку, оскільки дозволяє розробити нову інформаційну технологію для
формування облікової інформації, яка дозволить забезпечити процес
формування, розробки, реалізації і контролю стратегії підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЯК
СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Мотивація є рушійною силою досягнення цілей як для будь-якого
підприємства, організації, установи, так і суспільства в цілому. Питання
мотивації працівників ніколи не втрачає своєї актуальності на будь-якому
підприємстві, в тому числі бюджетних установах. Проблема мотивації
трудових ресурсів у бюджетних установах є однією з найбільш гострих.
Зміни суспільних відносин і соціально-економічних умов у країні висувають
до керівників всіх рівнів нові вимоги. Виникає необхідність не тільки вміло
керувати мотивацією співробітників і впливати на ефективність їх трудових
зусиль, а й враховувати у суб‘єктів управління наявність специфічних
особистих потреб, бажань, мотивів, що створюють передумови успішної
реалізації ними трудових знань та навичок. Проблемам мотивації праці
працівників бюджетних установ присвятили свої наукові роботи такі відомі
українські та закордонні вчені як: К. Альдефер, М. Білик, В. Бочаров,
І. Ксьонжик,
К. Лобанова,
В. Москова,
Р. Нікітіна,
І.Пахомова,
Н. Перевозчикова, Л. Поліщук, С. Свірко, Л. Сінельник, Т. Тонконог,
С. Цимбалюк.
Не існує законодавчих норм, які б визначали обов‘язок роботодавця
мотивувати працівників, так само як немає в законі і самого поняття
«мотивація». Під цим терміном прийнято розуміти формування у людини
спонукання до здійснення певних дій. Система мотивації персоналу – це
система управління, яка стимулює працівників до виконання певних дій, які
відповідають цілям організації. Одним із ключових завдань служби
персоналу є розробка та супровід системи мотивації. Матеріальна мотивація
ефективна тільки тоді, коли вона реально залежить від результатів праці.
Велике значення має правильно вибрана система оплати праці, тобто
працівники повинні бути переконані в наявності стійкого зв‘язку між
зарплатою і продуктивністю праці, що вироблена продукція або послуги
відповідають найвищим вимогам якості [1].
Серед основних проблем в оплаті праці працівників бюджетної сфери
окреслюються наступні:
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– необґрунтованість диференціації тарифних ставок і посадових окладів
працівників, які виконують однакову за рівнем складності та
функціональними ознаками роботу;
– недосконалість державних гарантій з оплати праці, що встановлені
законами про діяльність у галузі освіти, охорони здоров‘я, культури і спорту;
– відсутність єдиного підходу до визначення додаткових видів оплати
праці;
– недостатня обґрунтованість тарифних коефіцієнтів між розрядами
Єдиної тарифної сітки;
– відсутність довідників кваліфікаційних характеристик професій
(посад) працівників бюджетної сфери за окремими напрямами діяльності, що
призводить до необ‘єктивного оцінювання посад для подальшого їх
віднесення до розрядів Єдиної тарифної сітки, нераціонального розподілу
обов‘язків працівників і необґрунтованості кваліфікаційних вимог до добору
кадрів.
Побудова ефективної мотиваційної структури професійної діяльності в
бюджетних установах вимагає концептуальних підходів до розробки
управлінських стратегій роботи з персоналом. Професійна діяльність
пов‘язана з низкою мотивів, утворюючи мотиваційну сферу працівника, в
якій останні розташовуються в субпідрядній відносно одна до одної ієрархії.
Компоненти мотиваційної структури в системі управління конкретної
установи досить різноманітні, але найбільш поширений вплив мають:
грошова винагорода;
оцінка та визнання професійних досягнень;
можливість професійного зростання.
Тому розробка концепції мотиваційних стратегій персоналом передбачає
глибокий взаємозв‘язок позначених елементів кадрової роботи, яка в
бюджетних установах у наш час практично відсутня. В умовах обмеженості
ресурсів важливо розробити таку систему мотивації праці працівників, яка б
забезпечила баланс між пристойним доходом для них та високою якістю їх
праці. Це має сприяти збереженню висококваліфікованих кадрів у
бюджетних установах, підняти їх трудову свідомість на рівень вищого
порядку, змінивши ставлення до своєї роботи, підвищити ефективність
роботи бюджетної сфери загалом [2].
Організація оплати праці справляє великий вплив на ефективність
діяльності працівників бюджетної установи. До основних факторів, що
впливають на ефективність праці, можна зарахувати систему та форми
оплати праці, мотиваційні механізми, що стосуються ефективності праці в
бюджетній установі тощо. Варто підкреслити, що провідна роль у мотивації
працівників належить заробітній платі як основній формі доходу бюджетних
працівників [3].
Зараз в Україні існує дві паралельні системи оплати праці працівників
бюджетної сфери: одна заснована на дії Єдиної тарифної сітки, а інша –
упорядкована спеціальними нормативно-правовими актами, які належать до
спеціального законодавства, що регулює оплату праці окремих категорій
працівників (державні службовці, судді, працівники правоохоронних органів,
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прокурорські працівники тощо).
Низький рівень мотивації праці призводить до того, що у бюджетних
установах працюють або люди передпенсійного чи пенсійного віку, які через
неможливість чи небажання підвищувати кваліфікацію не можуть знайти
кращої роботи, або випускники навчальних закладів, які, не маючи
практичного досвіду роботи, не можуть влаштуватись у комерційні установи.
Це породжує значну плинність кадрів і втрату висококваліфікованих
фахівців.
Враховуючи все вищезазначене, можна сформулювати такі шляхи
удосконалення системи мотивації праці у бюджетних установах:
– розробити дієву систему оцінки ефективності праці персоналу
бюджетних установ, яка б ґрунтувалась на показниках результативності
праці (незважаючи на те, що у бюджетній сфері важко визначити, що є
результатом праці, але цілком можливо розробити рейтингову систему
оцінки праці), а до основних показників, що мають бути включені до системи
оцінювання, слід віднести: рівень освіти, чисельність помилок у роботі за
період; кількість штрафів, що були сплачені установою з вини працівника;
оцінка роботи працівника безпосереднім керівником; оцінка роботи
працівника споживачем послуг бюджетної сфери;
– запровадити у бюджетних установах замість неефективної Єдиної
тарифної сітки контрактну систему оплати праці;
– використовувати більше нематеріальних стимулів праці, у т. ч. таких
як ротація кадрів, підвищення кваліфікації, залучення працівників до
активної участі у суспільному житті установи, залучення персоналу для
участі у всеукраїнських та регіональних конференціях тощо;
– підвищити заробітну плату державним службовцям, особливо
провідним та головним фахівцям [4].
Отже, в умовах ринкової економіки бюджетні установи можуть
залишитися без кваліфікованих кадрів, якщо не будуть впроваджувати
інновації в систему мотивації персоналом. Але впровадити нову систему
мотивації персоналом недостатньо. Треба коригувати її, досліджувати ефекти
від інноваційних заходів, враховувати колишні помилки.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА
ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Оподаткування доходів фізичних осіб є складовою частиною
фінансового механізму держави. У результаті перерозподілу доходів
(платежів) фізичних осіб, з одного боку, реалізується економічна доктрина
щодо рівня добробуту різних верств населення, а з іншого - формується
фінансова база держави. Податки, є обов‘язковим атрибутом держави
незалежно від моделі та політики її розвитку. Досвід країн з розвиненою
ринковою економікою доводить, що найбільш великими прибутковими
статтями доходів бюджетів є податок на доходи фізичних осіб, сплачуваний
за прогресивною шкалою.
Значний внесок у дослідження питань оподаткування доходів фізичних
осіб зробили такі відомі вчені-економісти, як: М. Бондар, О. Василик,
Є. Гордієнко,В. Мельник, Ф. Меньков, В. Опарін, Г. П‘ятаченко,
А. Соколовська, М. Соболев, В. Степаненко, К. Швабій, В. Янчев, та інші.
У сучасних умовах господарювання показники бухгалтерського обліку
максимально повинні використовуватися для складання податкової звітності,
задовольняти інформаційні потреби податкових органів з нарахування і
своєчасності сплати податків та зборів кожної юридичної і фізичної особи.
Під час розробки облікової політики на підприємстві доцільним є
запровадження окремого розділу, такого як «Організація обліку податкових
платежів» та формування внутрішнього положення про податковий облік на
підприємстві. В зазначеному розділі потрібно розкривати інформацію про:
– робочий план рахунків – необхідним є зазначення рахунків та
субрахунків для кожного виду платежів і зборів;
– графік документообігу документів – описати рух кожного первинного і
зведеного документу, облікового регістра до складання податкової звітності.
Зміст і структура облікової політики підприємства в розділі «Організація
обліку податкових платежів» повинна здебільшого відповідати законодавчим
і нормативним актам та висвітлювати ті моменти, які відсутні в Податковому
Кодексі України [1].
Пропонуючи напрями удосконалення обліку розрахунків з бюджетом за
податком на доходи фізичних осіб, необхідно приділити неабияку увагу
формам податкової звітності. Адже нині складання податкової звітності
займає більше часу і уваги порівняно з фінансовою та статистичною
звітністю. Можна зазначити, що форми податкової звітності потребують
удосконалення, оскільки інформація щодо більшості загальнодержавних і
місцевих податків та зборів дублюється, зокрема, спочатку подається у
спеціальних додатках, а потім відображається у податкових деклараціях.
Крім того, значна кількість додатків, що подаються одночасно з податковими
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деклараціями, не містять суттєвої інформації, та використовується лише як
допоміжні таблиці. Удосконалення податкових форм, можливе шляхом їх
спрощення, тобто необхідно виключити ті показники, які дублюються в
інших формах податкової звітності. Ще одним із шляхів удосконалення є
скорочення деяких додатків до податкових декларацій, оскільки не всі
додатки несуть суттєве інформаційне навантаження. Зазначені зміни
дозволять скоротити затрати часу на заповнення відповідних форм, а,
відповідно, це призведе до підвищення рівня продуктивність праці.
Здавалося б, що з обліком ПДФО немає ніяких проблем, але оскільки
працедавець, виплачуючи заробітну плату, повинен перераховувати в
бюджет суму ПДФО, утриману з такої виплати. Звичайно це не склало б
проблеми, якби заробітна плата виплачувалася однією сумою. Але, оскільки
КЗпП України встановлено, що заробітна плата повинна виплачуватися не
рідше ніж два рази на місяць, то виникає пролема при виплаті зарплати за
першу половину місяця. Точно визначити суму частини заробітної плати не
завжди виходить, через відсутність в бухгалтерії на момент проведення
виплати достовірних даних про відпрацьований час, і як наслідок, коректно
розрахувати суму ПДФО, належану до виплати, також не виходить.
Оскільки, не маючи кінцевої суми заробітної плати певного працівника,
неможливо точно нарахувати пенсійно-соціальні внески, щоб визначити базу
утримання ПДФО [2].
На практиці цю проблему вирішують по різному. Самим простим
способом є - заплатити 18% від фактичної суми виплати, а під час виплати
зарплати за другу половину місяця суму ПДФО виплатити виходячи з
точного розрахунку, але за вирахуванням вже виплаченої суми.
На нашу, думку, дану проблему можна вирішити двома шляхами:
– законодавчо визначити методику розрахунку ПДФО з заробітної
плати за першу половину місяця, наприклад, з заробітної плати за першу
половину місяця з фактичної суми утримуємо всі соціальні внески, а також
суму ПДФО й перераховуємо в бюджет, а в кінці місяця при виплаті другої
половини заробітної плати розраховуємо соціальні внески та суму ПДФО з
залишкової суми, тобто в кінці місяця ми не додаємо суму зарплати за першу
половину місяця до другої, а розраховуємося лише по другій частині, що
значно спростить облік та аудит розрахунків з ПДФО;
– законодавчо визначити іншу методику розрахунку ПДФО з заробітної
плати, а саме, не утримувати ПДФО з заробітної плати за першу половину
місяця, а утримувати однією сумою вже з кінцевої суми зарплати за весь
відпрацьований місяць, тобто за першу половину місяця виплачуємо
зарплату без будь-яких утримань, а в кінці місяця вже провадимо їх з повної
суми заробітної плати.
Удосконалення розрахунків з бюджетом за податком з доходів фізичних
осіб повинно здійснюватись у таких напрямках: забезпечення переходу від
переважно фіскальних до стимулюючих функцій податків та реформування
системи прямого оподаткування [3].
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Стратегічним напрямом у формуванні державної політики прямого
оподаткування фізичних осіб повинно стати забезпечення переходу від
переважно фіскальних до регулюючих і стимулюючих функцій податків.
Реалізація такого напряму спроможна забезпечити зниження рівня тіньової
економічної діяльності, що в кінцевій формі створює можливості для
розширення бази оподаткування.
Реформування системи прямого оподаткування в напрямах посилення
регулюючих і стимулюючих функцій прямих податків повинно
здійснюватись в контексті зменшення податкового навантаження на
економіку, удосконалення способів адміністрування податків, оптимізації
структури податків, усунення причин зростання податкової заборгованості.
Для посилення впливу регулюючих і стимулюючих функцій прямого
оподаткування на забезпечення сталого розвитку національної економіки
необхідно:
– відмінити збори Єдиного соціального внеску нарахуванням на фонд
заробітної плати, замінивши їх перерозподілом суми податку з доходів
фізичних осіб;
– для компенсації відміни зборів нарахування з підприємств в соціальні
фонди запровадити вищий рівень мінімальної заробітної плати, що
практично виведе рівень заробітної плати в Україні на європейський рівень
та дозволить утримувати соціальні фонди за рахунок власне працюючих;
– перейти від податку з доходів фізичних осіб до оподаткування доходів
сім‘ї;
– забезпечити достовірний облік нерухомості та ввести податок на
майно фізичних осіб, виходячи із його ринкової вартості [4].
Отже, удосконалення розрахунків з бюджетом за податком з доходів
фізичних осіб є дуже важливим для будь-якого вітчизняного підприємства та
для економіки в цілому. Воно може зменшити сектор тіньової економіки та
зменшити податковий тягар на підприємство.
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА У
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Практично перед кожним підприємством стоїть завдання отримати
максимальний прибуток для своїх акціонерів і власників. Вирішити її можна
двома способами: нарощувати обсяги продажів або скорочувати витрати.
Беручи до уваги жорстку конкуренцію на ринку і обмежений попит, другий
варіант представляється більш привабливим.
Мета будь-якої оптимізації - підвищення ефективності роботи
організації, а не просто зниження витрат. Скорочення витрат невіддільне від
поняття «ефективність витрат», або, кажучи мовою економіки,
«рентабельність витрат».
Знизивши витрати виробництва, підприємство будь-якої галузі має
можливість знизити ціни і отримати конкурентну перевагу в своїй галузі або
отримати вищі прибутки. Витрати виробництва є важливим внутрішнім
фактором, що безпосередньо впливає на процес ціноутворення, тому з метою
підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства намагаються їх
мінімізувати.
Проблема управління витратами актуальна для усіх підприємств
національної економіки. Вирішення цієї проблематики дозволяє суттєво
збільшити конкурентоспроможність підприємства. Проте слід відзначити, що
витрати вкрай рідко розглядають як системний об‘єкт управління, а рішення
у цій сфері зазвичай приймаються поспіхом і необґрунтовано, здебільшого як
реакція на зміни умов господарювання під впливом зовнішніх та внутрішніх
факторів.В умовах ринкових відносин, враховуючи обмеженість різних видів
ресурсів тема витрат підприємства та їх оптимізації є досить актуальною на
сьогодні.
Дослідження структури витрат та методів їх оптимізації знайшло
відображення в наукових роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних учених,
серед яких О. Амосов А., С. Архієреєв, Е. Гончарова, А. Захаров, Я.
Качмарик, В. Лебедєв, Я. Леонов, В. Панасюк, Т. Резнікова, А. Тимохов, Л.
Цимбалюк, Чандлер, А. Юданов та інші. Але, незважаючи на велику
кількість досліджень у цьому напрямі, відсутність системних та комплексних
підходів до вирішення цих питань не дозволяє конкретизувати пріоритетні
напрями та методи оптимізації витрат на вітчизняних підприємствах, що
можуть бути застосовані на практиці в сучасних умовах.
Національні економічні стандарти визначають витрати як зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов‘язань, які
призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення
власного капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).
Витрати підприємства на рівні виробничих структурних підрозділів
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виступають у формі виробничої собівартості продукції[1].
Розглядаючи витрати в аспекті підвищення конкурентоспроможності,
можна констатувати, що в них відображаються всі сторони господарської
діяльності
підприємств,
їх
досягнення
і
недоліки.
Рівень
конкурентоспроможності пов‘язаний із обсягом і якістю продукції,
використанням робочого часу, сировини, матеріалів, устаткування,
витратами на оплату праці, що проявляється у собівартості продукції, яка
безпосередньо включається до витрат підприємства. Тому оптимізація та
управління витратами підприємства дасть змогу позитивно вплинути на
рівень конкурентоспроможності підприємства[2, c.176].
Існує три основних моделі підвищення ефективності витрат:
«чисте» зниження витрат - зниження витрат за рахунок
позбавлення від непродуктивних витрат. Основна економія йде за рахунок
постійних витрат. Ефективно в разі «ожиріння» компанії;
«інтенсифікація» витрат - відбувається навіть деяке збільшення
витрат, але при цьому більш істотно збільшується і виручка. Як правило, це
відбувається при впровадженні нового обладнання, технологій, які
збільшують продуктивність обладнання, а отже, і виручку. Ефективно для
компаній, що розвиваються на ринках, що розвиваються;
«фіксація» витрат - коли при збільшенні виручки витрати не
збільшуються. Як правило, це або збільшення ціни на продукцію-цію, або
рівноцінне збільшення продуктивних витрат і зниження непродуктивних.
Ефективно для «витривалих» компаній, т. Е. Використовують бережливе
виробництво [3, c.175].
Кожна з цих моделей має свої переваги та недоліки.
Перевагою моделі «чистого» зниження витрат є реальне зниження
витрат за рахунок позбавлення від непродуктивних витрат; збільшення
рентабельності. Недоліком є те, що потрібен серйозний аналіз витрат
компанії, можливий ризик невдоволення персоналу та ризик зниження
продуктивності праці за рахунок усунення дійсно необхідних витрат.
Перевагою моделі «ідентифікації» витрат є збільшення виручки за
рахунок впровадження нових технологій і збільшення випуску продукції;
підтримка більшістю персоналу (у разі грамотної мотивації); збільшення
рентабельності. Недоліком даної моделі є те, що вона можлива лише в разі
доступності нових ринків збуту і споживачів; вимагає інвестицій і їх
обгрунтувань.
Перевагою моделі «фіксації» витрат є збільшення рентабельності при
фіксованих витратах; варіант - збільшення випуску при зниженні витрат.
Недоліком являється те, що підняттяцін далеко не завждиможливо; в
разізбільшеннявипускупродукції не уникнутизбільшеннявитрат.
З урахуванням вищенаведених особливостей після проведення
комплексного аналізу підходів щодо сучасних напрямів оптимізації витрат
підприємства можна виділити заходи, що є доцільними у сучасних умовах:
Зниження витрат виробництва за рахунок збільшення обсягів
виробленої продукції / послуги. Зокрема, цей метод дозволить скоротити
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витрати на рекламу, маркетингові, або інші дослідження, так як загальна
сума витрат залишається незмінною, але на кожну одиницю продукції
припадає менше коштів.
Підвищення обсягу продажів за рахунок більш ефективного
маркетингу. Часто ці два методи використовуються в комплексі, що цілком
зрозуміло.
Зниження витрат за рахунок внутрішніх ресурсів. Це може бути
скорочення управлінських витрат, заміна деяких підрозділів компанії на
аутсорсинг, підвищення продуктивності праці на підприємстві, і так далі.
Обов'язковий пункт - встановлення жорсткої системи контролю
всіх фінансових потоків[4, c.90].
Таким чином, слід констатувати, що оптимізація управління витратами найважливіший елемент системи управління витратами. Без оптимізації
витрат неможливо досягнення конкурентоспроможності та виживання
компанії в умовах мінливої середовища. Невід'ємний елемент оптимізації розробка заходів, які допомагають оцінити ефективність використання всіх
ресурсів підприємства, виявити резерви зниження витрат на виробництві,
зібрати інформацію для підготовки планів і прийняття раціональних
управлінських рішень в області оптимізації витрат. Без участі управлінців і
співробітників цей процес не буде результативним.
Список використаних джерел:
1. Положення (стандарт) бухгалтерськогообліку16 «Витрати», Наказ
Міністерства фінансів України від 31.12.1999N 318.
2. Леонов Я.В. Система управління витратами як фактор підвищення
конкурентоспроможності / Я.В. Леонов, Ю.С. Герасименко // Бюлетень
Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2012. – № 1. Том 2. –
С.175-183.
3. Качмарик Я.Д. Витрати підприємства та шляхи їх оптимізації /
Я.Д. Качмарик, О.С. Верещинська // Науковий вісник НЛТУ. – 2014. – №17.4
– С.174-177.
4.
Цимбалюк Л. Г. Чинники, резерви та шляхи зниження витрат
виробництва як основа зменшення ціни товару / Л. Г. Цимбалюк,
Н. П. Скригун // Вісн. Бердян. ун-ту менеджменту і бізнесу. – 2013. – № 3
(15). – С. 88–95.
Владислав Петрущак, Олексій Клебанський
Науковий керівник: Патраманська Л.Ю., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Початок двадцять першого століття характеризується для нашої країни
виходом економіки на новий етап свого розвитку. Висока швидкість
розвитку інформаційних ресурсів призвела до формування нової економіки,
глобальної за своїми масштабами. Основними ресурсами розвитку все
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частіше стають люди і знання, якими вони володіють, нематеріальні активи.
У комерційних організаціях, головна мета яких полягає в отриманні
прибутку, нематеріальні активи набувають більшого значення в порівнянні з
нерухомістю та обладнанням.
За даними експертів, в умовах розвиненої економічної системи майно
комерційної організації в середньому на 30-60% складається з
нематеріальних активів, однак існують компанії, в яких одні тільки товарні
знаки і бренди можуть займати близько 80% їх капіталу. Обліку
нематеріальних активів у багатьох комерційних організаціях не приділяється
належної уваги, дані активи часом відображаються не в повному обсязі, що
знижує інвестиційну привабливість організації. У великих комерційних
підприємствах керівництво зацікавлене в правильній організації обліку та
аудиті операцій з нематеріальними активами. В рамках аудиторської
діяльності комерційна організація може використовувати цілий спектр
супутніх аудиту послуг, та інших послуг в галузі аудиторської діяльності,
спрямованих на вироблення рекомендацій щодо підвищення якості обліку
нематеріальних активів, на підвищення ефективності їх використання. Дані
обставини визначили актуальність обраної теми дослідження, присвяченого
розробці рекомендацій щодо розвитку методики аудиту нематеріальних
активів комерційних організацій.
Проблемним питанням аудиту нематеріальних активів присвячено
дослідження Т. Банасько, Р. Болгучевої, Н. Бразілій, О. Bакун, Н. Левченко,
Н. Парасоцької, Л. Ревуцького, І. Роженцової, В. Рядської, А. Саюн,
Є. Сініцина, О. Суглобова, Ю. Чуб, С. Шульги, Л. Юрківської та багатьох
інших.
Згідно з П(С)БО 8 під нематеріальним активом розуміють немонетарний
актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований [2].
Водночас пункт 14.1.120. статті 14 Податкового кодексу України (далі –
ПКУ) дає значно ширшу інтерпретацію даному терміну – це 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 [1].
Метою аудиту нематеріальних активів є підтвердження відповідності
існуючого порядку ведення бухгалтерського обліку чинному законодавству,
а також достовірність відображення інформації про нематеріальні активи в
бухгалтерській звітності.
Основними завданнями аудиту нематеріальних активів є:
1)
оцінка системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю
щодо операцій з нематеріальними активами;
2)
отримання аудиторських доказів наявності об'єкта перевірки;
3)
підтвердження прав і обов'язків, що виникають в ході операцій по
формуванню і використанню нематеріальних активів;
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4)
підтвердження своєчасності визнання нематеріальних активів в
бухгалтерському обліку та відображення їх у звітності з урахуванням
виконання основних умов закріплених в обліковій політиці організації
комерційних організацій;
5)
перевірка повноти і правильності документального оформлення і
відображення в бухгалтерському обліку операцій з досліджуваним об'єктом;
6)
перевірка правильності оцінки об'єктів нематеріальних активів;
7)
перевірка оподаткування операцій з нематеріальними активами;
8)
перевірка правильності та повноти подачі і розкриття інформації
про нематеріальних активів у бухгалтерській (фінансової) звітності [3, с.68].
Методичні підходи до проведення аудиту нематеріальних активів
потребують уніфікації на основі постулатів, базових категорій аудиту і в
чіткій регламентації послідовності дій аудитора, що включає в себе знання
нормативно-правової бази, яка регламентує облік і аудит операцій з
нематеріальними активами, і надання аудиторських послуг, постановку мети
і завдань, визначення необхідних джерел інформації, вибір методики аудиту,
що закріплюється в програмі аудиту, оцінку виявлених порушень та
узагальнення результатів перевірки. Важливим моментом є знання складу і
структури бази нормативно-правового регулювання обліку та аудиту
операцій з нематеріальними активами, особливо при розгляді складних
договорів, таких як договір комерційної концесії (франчайзингу).
Для підвищення якості аудиторських перевірок на попередньому етапі
оцінюється надійність системи внутрішнього контролю обліку операцій з
нематеріальними активами організації, ризик внутрішньогосподарської
діяльності, істотність спотворення показників в частині обліку
нематеріальних активів, що може базуватися на сучасній методології і
методиці проведення аудиторських перевірок. Оцінка надійності системи
внутрішнього контролю, виявлення бізнес-процесів, пов'язаних з підвищеним
ризиком, узгодження рівня суттєвості і ризику дозволяють виділити ті
нематеріальні активи, які повинні бути перевірені по суті, визначити
раціональну вибірку об'єктів, що перевіряються.
Інформація про планування, про результати аудиторських процедур
повинна фіксуватися в робочих документах аудитора, які повинні
враховувати специфіку нематеріальних активів. Робочі документи повинні
формуватися в розрізі розв'язуваних в ході аудиту нематеріальних активів
завдань [4, с.119].
Стандартизація є неодмінною умовою ефективності аудиту
нематеріальних активів комерційних організацій і реалізується за допомогою
розробки системи регламентів щодо здійснення контрольної діяльності, що
дозволяє уніфікувати підходи до її здійснення, деталізувати професійну
поведінка внутрішніх аудиторів, підвищити якість роботи, знизити
трудомісткість, забезпечити додатковий контроль за роботою співробітників,
узагальнити кращий професійний досвід. Для якісного проведення аудиту
нематеріальних активів в рамках договору комерційної концесії
рекомендується розробити внутрішньофірмовий стандарт, який враховує
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особливості і специфіку нематеріальних активів комерційних організацій.
Розробка комплексу робочих документів аудитора дозволить регламентувати
його дії в ході перевірки в розрізі основних її етапів [5, с.95].
Таким чином, можна сказати, що на даний час аудит нематеріальних
активів потребує удосконалення, оскільки аудит нематеріальних активів,
виконуючи контрольну функцію, дозволяє сформувати думку щодо
достовірності та повноти їх відображення в бухгалтерській (фінансової)
звітності комерційних організації.
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СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Система управління в Україні характеризується розбалансуванням
прямих та зворотних зв‘язків. В країні склалася розгалужена, проте
недостатньо мобільна та дієздатна система органів державного фінансового
контролю. Така система не забезпечує належного рівня фінансово-бюджетної
дисципліни у державі. Це є наслідком низки проблем, які створюють
тенденції до зростання кількості та обсягів порушень законодавства у
використанні бюджетних коштів. Вирішення проблем державного управління
обумовлює необхідність подальшого удосконалення системи державного
фінансового контролю як важливої умови забезпечення стійкого
економічного зростання країни й зміцнення державності. З розвитком
новітніх технологій, у т. ч. інформаційних, і науково-технічного прогресу
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неможливо ігнорувати процеси автоматизації як один з основних засобів
підвищення ефективності практично будь-якої діяльності, тим більше з
великими обсягами різних даних, якою і є діяльність щодо здійснення
державного фінансового контролю.
Питання, пов‘язані із застосуванням інформаційних технологій в
контролі, розглядалися зарубіжними та вітчизняними науковцями:
В. Н. Васильєвим, Г. А. Титоренком, М. Т. Білухою, Ф. Ф. Бутинцем,
С. В. Івахненковим, В. М. Гужвою, В. Л. Плескачем, А. М. Герасимовичем,
Г. М. Давидовим, В. П. Завгороднім, Г. Г. Кірейцевим, Є. В. Калюгою,
Л. М. Кіндрацькою, Ю. А. Кузьмінським, С. О. Левицькою,
В. Ф. Максімовою. Проте, це питання залишається актуальним і продовжує
залишатись під пильною увагою вчених.
З розвитком ринкової інфраструктури в Україні значно зросла кількість
господарських і фінансових зв‘язків між різними економічними суб‘єктами.
Для успішного контролю необхідно збирати та аналізувати величезні обсяги
інформації, що стосуються цих зв‘язків. Наявне інформаційне забезпечення
контрольних органів має низку недоліків. Основним є те, що одна і та ж
інформація надається платниками податків та одержувачами бюджетних
коштів неодноразово, тобто дублюються інформаційні потоки. Крім того,
одні й ті ж дані проходять подвійну і не завжди однозначну обробку в різних
державних установах. Цю проблему має вирішити ефективна інформаційна
взаємодія в межах єдиної інформаційної системи, отримуючи дані з якої
кожен державний орган зможе, з одного боку, обробляти її в розрізі власних
управлінських завдань, а з другого боку це дозволить проводити аналіз на
різних рівнях – від всієї держави в цілому до кожного конкретного суб‘єкта
[1, c.159].
Інформаційне забезпечення має враховувати основні параметри
фінансових зв‘язків, можливість обміну даними між різними державними
органами, використання ними загальних баз даних як для поточної роботи,
так і для цілей планування і прогнозування, що значно ускладнює структуру
цієї інформаційної системи. Це завдання має вирішуватися як на
загальнодержавному рівні в галузі створення глобальної системи обміну
інформацією, так і на регіональному рівні та окремих міністерств і відомств,
оскільки саме вони можуть визначити склад і обсяг обмінюваної інформації.
Тут також мають бути вирішені питання захисту від несанкціонованого
доступу до цієї системи, вироблення офіційних міжвідомчих документів і
форм обміну. Наразі існує проблема доступу деяких державних органів
(зокрема статистичних) до інформації про платників податків, що надходить
до регіональних податкових органів, яка пов‘язана із захистом комерційної
таємниці.
Необхідно також зазначити, що іноді поділ контрольних функцій між
різними органами виконавчої влади є штучним, що дає привід думати про їх
об‘єднання в майбутньому. Особливо це стосується органів Міністерства
фінансів, Державної фіскальної служби, Держфінмоніторингу, оскільки вони
не тільки користуються однією і тією ж інформацією, але часто виконують
однакові функції. Одним зі способів такого об‘єднання може стати створення
єдиної глобальної інформаційної системи [2, c.45].
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Автоматизація обробки відомостей дозволить відповідним державним
органам не тільки якісно і в найкоротші терміни виконувати свої функції з
обліку фінансових потоків, а й виявляти платників податків, які ухиляються
від постановки на облік або від сплати податків, або одержувачів бюджетних
коштів, які витрачають бюджетні кошти не за цільовим призначенням,
шляхом
проведення
аналітичних
процедур.
Автоматизація
внутрішньовідомчого документообігу дозволить звільнити робочий час
чиновників, використовувати одного разу введені в автоматизовану
інформаційну систему дані для різних цілей і різними користувачами, не
вдаючись до використання паперових носіїв, що значно зменшить
ймовірність помилки «ручного набору».
Автоматизована система інформаційного забезпечення має включати
такі бази даних:
1. Державний реєстр платників податків, який буде включати
ідентифікаційні, статистичні, наукові та інші характеристики.
2. Базу даних порушень податкового законодавства, де має збиратися
інформація про характеристики проведених контрольних заходів, їх
результати і рішення, прийняті на їх основі.
3. Базу даних банківських рахунків, яка містить відомості про фінансові
потоки в розрізі окремих видів банківських рахунків і банків.
4. Базу даних про податкові надходження від юридичних і фізичних осіб
на особові рахунки Державного бюджету в розрізі видів цих надходжень
(різні податки, штрафні санкції, недоїмки, переплати), а також податкових
пільг [3, c.110].
Водночас на сьогодні однією з істотних перешкод створенню надійної та
об‘єктивної звітності в системі державного фінансового контролю в Україні є
низький рівень інформаційного та програмного забезпечення діяльності
органів, які його здійснюють, що визначається такими характеристиками:
відсутність єдиного інформаційного центру органів державного фінансового
контролю та організаційна розпорошеність наявних інформаційних ресурсів
у цих органах; склад і наповнення інформаційних ресурсів не відповідає
наявній організації роботи органів державного фінансового контролю;
наявність міжвідомчого бар‘єру щодо обміну інформацією як на
центральному, так і на місцевому рівнях; відсутність нормативно-правового
забезпечення і методологічна неузгодженість процесів обміну інформацією;
відсутність єдиної системи класифікації і кодування інформації [4, c.83].
Таким чином, можна зробити висновок, що наразі в Україні можна
спостерігати процес постійного реформування системи державного
фінансового контролю та відповідних контролюючих органів. Одним з
напрямів такого реформування має стати автоматизація цих процесів
управління. Найбільш гострою проблемою, яку пропонується вирішити за
допомогою інформаційних технологій, є проблема обміну інформацією між
розгалуженою мережею контролюючих органів. Створення єдиної
інформаційної бази, забезпеченої можливостями вільного доступу кожного з
відповідних державних органів, дозволить оптимізувати процеси взаємодії,
співпраці і комплексної оцінки економічної ситуації на макрорівні.
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ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙ З ТОВАРНОМАТЕРІАЛЬНИМИ ЦІННОСТЯМИ
Дослідження експерта-бухгалтера передбачає правильне застосування
методики загального дослідження, яка характеризує всі методи та прийоми,
що використовуються з метою виявлення фактичних обставин справи, а
також врахування всіх питань, що можуть бути поставлені у процесі судовобухгалтерської експертизи відповідного спрямування.
Дослідженням методики судово-бухгалтерської експертизи присвятили
свої праці такі автори як Л.І.Бочкова, Ж.А.Кєворкова, М.Ф.Сафонова,
О.Є.Новак, М.Т.Білуха, В.Д.Понікаров, М.І.Бігар, Г.Г.Мумінова-Савіна,
Л.І.Савченко, І.А.Каштанова, А.А.Савін, В.С.Рудницький, О.І.Швирьова,
Є.Р.Россінська, Ф.Ф.Бутинець. У роботах зазначених вчених, ґрунтовно
висвітлені теоретико-методичні проблеми проведення судово-бухгалтерської
експертизи, а практичні питання експертного дослідження товарноматеріальних цінностей, носять фрагментарний характер.
Судово-бухгалтерська експертиза операцій з матеріальними цінностями
проводиться науково-дослідними установами судових експертиз на підставі
постанови правоохоронних органів при виявленні зловживань у системі
обліку товарно-матеріальних цінностей, їх нестачі, крадіжці, розтратах. Такі
зловживання, як правило, тісно пов‘язані з організацією складського
господарства, дотримання норм списання матеріалів на виробництво, а
також витратами, браком і псуванням товарно матеріальних цінностей.
Практика здійснення судово-бухгалтерської експертиз операцій з
матеріальними цінностями свідчить, що найбільш розповсюдженим
зловживанням є:
розкрадання матеріальних цінностей шляхом неповного їх
оприбуткування при надходженні від постачальників;
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розукомплектування окремих інвентарних об‘єктів, що
знаходиться на складі або в експлуатації;
розкрадання матеріальних цінностей шляхом передчасного
списання їх з балансу;
розкрадання сировини чи готової продукції шляхом складання
фіктивних актів на сортування і сушіння або за знищення реальних даних про
кількість відходів;
розкрадання
товарно-матеріальних
цінностей
шляхом
застосування завищення обсягів природних витрат [1, с.84].
При проведенні судово-бухгалтерської експертизи операцій з
матеріальними цінностями відповідно до завдань експертної установи та
постанови правоохоронних органів експерт-бухгалтер визначає перелік
об‘єктів експертного дослідження. Ними, зокрема, можуть бути:
оприбуткування товарно-матеріальних цінностей за кількістю,
якістю та ціною;
стан збереження матеріальних цінностей;
закріплення матеріальної відповідальності;
дотримання норм витрат матеріалів на виробництво;
псування матеріальних цінностей;
первинна документація з обліку матеріальних цінностей;
регістри аналітичного і синтетичного обліку матеріальних
цінностей;
нестачі матеріальних цінностей та збитки, виявлені ревізією, їх
обґрунтування і відповідальність конкретних посадових осіб.
Джерелами інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської
експертизи операцій з матеріальними цінностями є нормативно-довідкова та
фактографічна інформація. Розпочинаючи експертне дослідження операцій з
товарно-матеріальними цінностями, експерт-бухгалтер повинен підібрати
необхідні законодавчі, нормативно-правові, інструктивні та довідкові
інформаційні джерела, що стосуються даного питання.
Фактологічна інформація для проведення судово-бухгалтерської
експертизи міститься, переважно, у документах, які додаються до акта ревізії.
Це зокрема: порівняльні відомості результатів інвентаризації; контракти на
постанову
матеріальних
цінностей;
договори
про
матеріальну
відповідальність; первинні документи з надходження матеріальних
цінностей; документація про витрати товарно-матеріальних цінностей.
Важливим джерелом фактографічної інформації для проведення судовобухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями є реєстри
аналітичного і синтетичного обліку за рахунками: 20 ―Виробничі запаси‖; 22
―Малоцінні і швидкозношувані предмети‖; 26 ‖Готова продукція‖; 28
―Товари‖ [2].
Методичні прийоми експертного дослідження операцій з матеріальними
цінностями розмежовується в розмірі двох груп:
розрахунково-аналітичні (економічний аналіз, статистичні та
аналітичні розрахунки, економіко-математичні методи);
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документальні (інформаційне моделювання, нормативно-правове
регулювання, експертизи різних видів, камеральні перевірки, дослідження
документів) [3, c.159].
На основі записів судово-бухгалтерської експертизи експерт-бухгалтер,
використовуючи
методичні прийоми аналітичного групування доказів
правопорушення при здійсненні операцій з матеріальними цінностями, у
спеціальних аналітичних таблицях формує зведений результат експертного
дослідження.
На підставі вищенаведених матеріалів експерт-бухгалтер складає
узагальнюючий висновок судово-бухгалтерської експертизи операцій з
товарно матеріальними цінностями, який разом з журналом судовобухгалтерської експертизи
та аналітичними таблицями
передається
правоохоронному органу, який призначив експертизу. Реалізації результатів
експертного дослідження відбувається в суді чи арбітражі на основі висновку
експерта-бухгалтера, а також в органах управління на основі щодо
профілактики виявлених органів [4, c.85].
Таким чином, можна сказати, що при підготовці та проведенні судовобухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями необхідно
знати перелік об‘єктів такої експертизи, джерела інформації для проведення,
з‘ясувати методичні прийоми експертного дослідження. Потрібно також
засвоїти особливості
застосування документальних і розрахунковоаналітичних методичних прийомів експертного дослідження операцій з
матеріальними цінностями. Слід ознайомитись зі змістом нормативноправових актів, що регулюють облік товарно-матеріальних цінностей. При
проведенні експертизи операцій з матеріальними цінностями необхідні
знання з організацій бухгалтерського обліку сировини, матеріалів, запасних
частин, товарів, готової продукції, малоцінних та швидкозношуваних
предметів, будівельних матеріалів тощо. Особливу увагу слід звернути на
первинні документи і регістри обліку запасів. Треба також враховувати
особливості використання в експертному дослідженні операцій з товарноматеріальними цінностями, висновки інших експертів.
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ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Виробничі запаси є об'єктивною необхідністю на підприємствах. Ця
необхідність зумовлена закономірностями руху матеріалів з джерел їх
надходження. З одного боку, сформовані виробничі запаси забезпечують
постійність, безперервність та ритмічність діяльності підприємства,
гарантують його економічну безпеку, з іншого – виробничі запаси на рівні
великих промислових підприємств потребують великих капіталовкладень,
тому від організації їх обліку та аналізу залежить точність визначення
прибутку підприємства, його фінансовий стан, конкурентоспроможність на
ринку та в цілому ефективність роботи підприємства.
Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм
власності, реформування економічних відносин в Україні висувають нові
вимоги до бухгалтерського обліку, як до способу контролю за веденням
господарської діяльності підприємств. Важливим фактором розвитку
виробництва є стабільна забезпеченість підприємства матеріальними
ресурсами та їх ефективне використання. Враховуючи те, що витрати
сировини, матеріалів, палива, напівфабрикатів у більшості підприємств
займають 80–90% серед всіх витрат на виробництво нової продукції, то
головним завданням є визначення забезпеченості підприємства різними
видами матеріальних ресурсів та пошук резервів раціонального їх
використання [1].
Успішне функціонування будь-якого господарюючого суб‘єкта
неможливо без добре організованої системи бухгалтерського обліку,
контролю і звітності. В сучасних економічних умовах діяльність кожного
господарюючого суб‘єкта є предметом уваги широкого кола учасників
ринкових відносин (організацій і осіб), зацікавлених в результатах його
функціонування. На підставі об‘єктивної звітно-облікової інформації вони
прагнуть оцінити фінансовий стан підприємства і перспективи його
подальшого розвитку. Основним інструментом для цього служить система
бухгалтерського обліку, за допомогою якої можна об‘єктивно оцінити
внутрішні і зовнішні відносини даного суб‘єкта [2, с. 51].
Головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу як
основної ланки діяльності господарського суб‘єкта є наявність і раціональне
використання виробничих запасів.
Система управління запасами характеризується великою кількістю
факторів, які впливають на її ефективність. Загальні вимоги, що висуваються
до такої системи, залежать від цілей, які:
1)
орієнтовані на підприємство: швидкість отримання матеріалів,
товарів та інформації;
2)
орієнтовані на ринок: відповідність управління ринковій
стратегії; здатність до адаптації;
3)
пов‘язані із системною інтеграцією: розподіл завдань управління
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за видами продукції; цілісна система персональної відповідальності за
виконання замовлення;
4)
орієнтовані на виробничий потік: систематичність контролю
процесі управління у виробництві; узгодження окремих процесів управління
[3].
Практика показує, що процес обліку використання виробничих запасів
все ж таки є трудомісткою ділянкою. Тому не дивно, що на багатьох
підприємствах спостерігаються певні недоліки, а на деяких – запущеність
обліку, що призводить до великих втрат запасів. Все це зайвий раз
підтверджує, що до цього часу залишаються невирішеними багато важливих
питань, пов‘язаних з розробкою науково обґрунтованої системи обліку
використання виробничих запасів.
Для організації синтетичного обліку наявності і руху виробничих запасів
на підприємствах використовується рахунок 20 «Виробничі запаси» за
субрахунками.
По дебету рахунка 20 «Виробничі запаси» та його відображають
надходження відповідних запасів на підприємство та збільшення їх вартості в
результаті дооцінки, по кредиту — витрати на виробництво, відпуск в
переробку, на сторону, а також зменшення вартості запасів внаслідок уцінки.
Матеріальні, сировинні та паливні ресурси є одним з найважливіших на
підприємстві, тому й документальне оформлення надходження, наявності і
витрачання зазначених ресурсів є досить відповідальним процесом, який
повинен забезпечити необхідну інформацію як для обліку, так і для контролю
та оперативного управління рухом матеріальних цінностей. Існує декілька
варіантів обліку виробничих запасів бухгалтерії підприємства, а саме:
сортовий, партіонний та сальдовий (оперативно-бухгалтерський) [4, с. 131].
Аналізуючи в цілому діяльність деяких підприємств з обліку
виробничих запасів, можна виокремити наступні негативні аспекти:
1)
складність визначення справедливої (ринкової та неринкової)
вартості запасів, що полягає у використанні підприємствами бартерного
обміну, більше того, обміну на неподібні активи;
2)
низький рівень оперативності інформаційного забезпечення
управління виробничими запасами підприємств;
3)
невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання
процесів утворення запасів;
4)
обмеженість контролю використання виробничих запасів тощо.
Вирішення цих проблем потребує оновлення системи отримання
інформації про виробничі запаси, використання нетрадиційних для
вітчизняної облікової практики підходів щодо ефективного їх використання
та оптимізації результатів діяльності підприємства через застосування
принципів і методів бухгалтерського обліку.
Саме тому можна виділити наступні напрямки вдосконалення
управління виробничими запасами на підприємствах:
1)
підвищення
оперативності
інформаційного
забезпечення
управління виробничими запасами підприємств, яке забезпечується
запровадженням інформаційних технологій обробки економічної інформації;
2)
удосконалення системи автоматизації обліково–аналітичних
робіт в управлінні виробничими запасами та обґрунтування раціональних
методів проведення інвентаризації виробничих запасів, оскільки успішне
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функціонування підприємств залежить, перш за все, не тільки від
вдосконалення внутрішньогосподарської діяльності взагалі, а і від того,
наскільки розвинута система автоматизації їхньої діяльності;
3)
узгодження механізмів бухгалтерського і податкового обліку
виробничих запасів;
4)
обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння
нової техніки і технології виробництва;
5)
чітка організація обліково–контрольних процедур руху запасів
підприємств (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності,
заходів контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів)
[5, с. 519].
Підсумовуючи, можна стверджувати, що реалізація перелічених
напрямів удосконалення обліку запасів підприємством призведе до значного
підвищення результативності його фінансово–економічної діяльності.
Вирішення комплексу суперечливих та дискусійних питань обліково–
аналітичного управління виробничими запасами є актуальним для більшості
підприємств і потребує подальших досліджень.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
У ринкових умовах господарювання забезпечення ефективного розвитку
сільськогосподарських підприємств та зростання їх виробничого потенціалу
вимагає створення якісно нової системи управління матеріальними
ресурсами, і перш за все виробничими запасами. Ключовою ланкою при
формуванні собівартості готової продукції є виробничі запаси оскільки вони
займають особливе місце не лише у складі майна підприємства, а й у
структурі витрат підприємства.
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Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» запаси –це активи, які: утримуються для
подальшого продажу (розподілу, передачі) 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/установою [1].
Для здійснення господарської діяльності підприємствами всіх форм
власності та галузей економіки використовують виробничі запаси, які є
найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. Вони
займають особливе місце у складі майна і домінуючу позицію у структурі
витрат підприємств різних сфер діяльності.
Виробничі запаси — це важлива економічна та облікова категорія,
невід‘ємна умова функціонування будь-якого підприємства.
ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ
За призначенням і причинами утворення

постійні
сезонні

За рівнем наявності у підприємстві

нормативні
понаднормовані

Відносно до балансу

балансові

За ступенем ліквідності

позабалансові
ліквідні
неліквідні

За походженням

первинні

За обсягом

вторинні
вільні
обмежені

Рис.1. Класифікація виробничих запасів
До виробничих запасів відносять:сировину й матеріали;купівельні
напівфабрикати
та
комплектуючі
вироби;паливо;тару
й
тарні
матеріали;будівельні матеріали;матеріали, передані в обробку;запасні
частини;матеріали сільськогосподарського призначення;інші матеріали.
На рис. 1.1. ми пропонуємо узагальнену класифікацію виробничих
запасів, яка базується на різних підходах до визначення класифікації
вітчизняних та зарубіжних фахівців, таких як М.С.Пушкар, В.В.Сопко,
І.І.Сахарцева, Л.З.Сорокіна, Н.М. Ткаченко та ін.
Сьогодні існує безліч питань щодо обліку виробничих запасів, що
потребують вдосконалення. Одним із таких питань є відповідність
національних стандартів міжнародним. У зарубіжних країнах для обліку
запасів переважно використовують МСБО 2 «Запаси». Стандарт визначає
поняття собівартості запасів (початкової вартості) і методи їх оцінки [2]. А
оскільки, національні стандарти, зокрема П(С)БО 9 «Запаси», побудовано на
основі міжнародних стандартів обліку, нами було здійснено порівняльний
аналіз, задля визначення як спільних, так і відмінних характеристик.
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Порівняльний аналіз П(С)БО та МСБО в табл.1 показав, що загалом
методичний підхід до бухгалтерського обліку виробничих запасів за
національними стандартами майже відповідає міжнародним. Однією із
істотних відмінностей між стандартами є обмеження сфери їх застосування.
Так, МСБО використовують всі європейські підприємства, організації та
установи незалежно від форми власності та способу утворення. Відповідно
до П(С)БО 9, то його вимоги не поширюються на ведення бухгалтерського
обліку бюджетними установами, що є обґрунтовано доцільним, оскільки це
випливає з особливостей системи
бухгалтерського обліку бюджетних установ, порядку їх функціонування
та мети діяльності.
Таблиця 1
Порівняння вимог П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси»
Ознака
Визначення
запасів

Оцінка запасів
при надходженні

Оцінка запасів
при
використанні
Відображення
вартості
у
балансі
Розкриття
інформації про
запаси
у
фінансовій
звітності
Облік
запасів
придбаних
за
умови
відстрочки
платежу

П(с)БО 9
Під запасами розуміють 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
ча
виробництва
продукції,
виконання робіт, надання послуг, а
також управління підприємством.
Собівартість формується з таких
витрат:
при
придбанні
у
постачальника; при виготовлені
власними силами; при внесенні до
статутного
капіталу;
при
безоплатному отриманні; при
отриманні внаслідок обміну на
подібні активи; при отриманні
внаслідок обміну на неподібні
активи.
Собівартість перших за часом
надходження запасів (ФІФО);
ідентифікована
собівартість;
середньозважена собівартість.
Найменша з двох оцінок: первісна
вартість або чиста вартість
реалізації.
Балансова
вартість
запасів,
переданих у переробку, на
комісію, в заставу;
Сума збільшення чистої вартості
реалізації, за якого проведена
оцінка запасів.
Спеціальних
правил
не
встановлено.
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МСБО 2
Під запасами розуміють активи,
які призначені для використання
в ході звичайної господарської
діяльності
у
процесі
виробництва, для продажу, чи у
формі
матеріалів,
для
споживання при наданні послуг.

Собівартість формується з таких
витрат: витрати на придбання;
витрати на переробу; інші
витрати.

Собівартість перших за часом
надходження запасів (ФІФО),
ідентифікована
собівартість,
середньозважена собівартість.
Найменша з двох оцінок:
собівартість або чиста вартість
реалізації.
Сума будь-якого сторнування,
будь-якого часткового списання,
яка визначається
як
дохід
певного періоду, обставини або
періоди.
Елемент фінансування має бути
визнаний
процентними
витратами на протязі періоду
фінансування.

Основою напряму удосконалення організації обліку виробничими
запасами є: узагальнення теоретико – методичних основ обліку, аналізу і
контролю виробничих запасів, визначення їх суті та класифікації;
удосконалення
методико-організаційних
основ
фінансового
та
управлінського обліку виробничих запасів, а також їх контролю;
проектування системи економічного аналізу та контролю ефективності
використання виробничих запасів; розробка системи автоматизації обліковоаналітичних робіт в управлінні виробничими запасами.
Отже, визначення та оцінка виробничих запасів містить безліч методів, з
яких підприємство обирає для себе найпростіший, який легко можна було б
поєднати
з
вітчизняним
законодавством
при
управлінні
сільськогосподарським підприємством.
Тому важливою передумовою організації обліку та контролю наявності
та руху виробничих запасів є: класифікація, яка базується на деталізованій
оцінці даних активів; правильне документальне забезпечення, що дозволить
забезпечити ефективну організацію документообігу на всіх стадіях обліку
запасів та передбачає модифіковане використання загальної схеми обліку
відповідно до особливостей конкретного підприємства.
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ЧАСТИНА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
В умовах інтеграції України до Європейських і світових інституцій
виникає необхідність підвищення ефективності функціонування фінансовогосподарської діяльності підприємств. Процес управління господарською
діяльністю має декілька функцій, однією з них є внутрішній контроль.
Незважаючи на важливе значення внутрішнього контролю в системі
управління, система внутрішнього контролю підприємств України не завжди
є досить ефективною. Так, за метою, цільовим спрямуванням та методом
організації внутрішній контроль поділяється на службове розслідування,
тематичні перевірки, ревізію та внутрішній аудит [2, с.176]. Перші три види
внутрішнього контролю широко застосовуються в практичній діяльності
різних підприємств, але контрольно-ревізійні заходи не відповідають
сучасним вимогам ринкових перетворень нашої країни. Тому виникає
потреба в удосконаленні системи внутрішнього контролю шляхом
використання функції внутрішнього аудиту.
У розвиток практичних, теоретичних та методичних засад внутрішнього
аудиту значний внесок внесли такі українські вчені як: Л.Гуцаленко,
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А.Ярова, Л.Кулаковська, В.Немченко, Р.Цебень та ін. Результати їх
досліджень мають велике значення для подальшого розвитку теорії і
практики внутрішнього аудиту.
За визначенням Інституту внутрішніх аудиторів «внутрішній аудит – це
незалежна, об'єктивна діяльність з надання гарантій та консультаційних
послуг, що має приносити користь організації та покращувати її діяльність.
Внутрішній аудит допомагає організації досягати поставлених цілей
використовуючи системний і послідовний підхід до оцінки та підвищення
ефективності процесів управління ризиками, системи контролю і
корпоративного управління» [4].
Головна увага внутрішнього аудиту зосереджена на аналізі
інформаційної системи, включаючи систему бухгалтерського обліку і
супутніх видів контролю, вивченні фінансової та іншої інформації,
дослідженні економічності та ефективності операцій [4].
Для належного функціонування служби внутрішнього аудиту важливе
значення має належне організаційне забезпечення. Тому, першим
найважливішим документом, який визначає порядок створення, правовий
статус, обов‘язки, організацію роботи служби внутрішнього аудиту є
положення про відділ внутрішнього аудиту. Цей документ дозволяє
забезпечити
особливий
організаційний
статус,
незалежність
і
відокремленість певного відділу, що, у свою чергу, гарантує справедливість
та неупередженість суджень його співробітників [4].
На вітчизняних підприємствах можливі два варіанти організації відділу
внутрішнього аудиту залежно від типу загальної організаційної структури
корпорації:
1. Дивізіональна організаційна структура, яка передбачає формування в
кожному дивізіоні відділу внутрішнього аудиту дивізіону. Крім того, на
кожному підприємстві, що входить до складу дивізіону, створюється відділ
внутрішнього аудиту. Очолює та координує роботу всіх служб внутрішнього
аудиту головний внутрішній аудитор.
2. Командна організаційна структура. При цьому до складу служби
внутрішнього аудиту входять спеціалісти різних напрямів, які
підпорядковуються головному внутрішньому аудитору (керівнику служби),
який, в свою чергу, підзвітний віце-президенту з фінансів або фінансовоекономічної служби [1, с. 63].
Внутрішній аудит виконує такі основні функції: контрольну (визначення
адекватності політики підприємства встановленим параметрам та оцінці
ефективності обліку); координаційну (планування роботи внутрішнього
аудитора з погляду на потреби акціонерів, інвесторів, правління
підприємства та раціонального використання можливостей підрозділу);
аналітичну (експертна оцінка й аналіз ефективності важливих аспектів
господарської діяльності); інформаційну (інформування керівництва
підприємства про результати перевірок, виявлені факти порушень вимог
законодавства, або внутрішніх правил); консультативну (надання поточних
консультацій працівникам підрозділів); захисну (передбачає вжиття заходів,
спрямованих на збереження активів підприємства від потенційних крадіжок,
фактів шахрайства, неефективним управлінням бізнесом) [1, с.105].
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Методичні прийоми внутрішнього аудиту досить різноманітні, а їх
використання залежить від досвіду, професійного рівня внутрішнього
аудитора та власне від об‘єкта аудиту. Методи внутрішнього аудиту можна
поділити на дві групи: загальнонаукові (аналізу і синтезу, індукції і дедукції,
аналогії, абстрагування, спостереження тощо) та спеціальні. В свою чергу,
спеціальні методи поділяють на методи проведення перевірки (фактичний
контроль, документальний контроль, аналітичні тести, розрахунковоаналітичні прийоми, [3, с. 19].
Також, варто зазначити, що кожне підприємство наділене правом
розробляти стандарти внутрішнього аудиту, які доповнюються і/або частку
яких складають Міжнародні стандарти професійної практики аудиту
Інституту внутрішніх аудиторів (ІІА).
Ці стандарти діяльності повинні містити положення щодо регламентації
здійснення та управління процесу внутрішнього аудиту на підприємстві.
Також стандарти діяльності повинні охоплювати усі етапи здійснення
внутрішнього аудиту, а саме: вибір об‘єкта для перевірки; планування
внутрішнього аудиту; підготовка нормативної бази, програми і документів,
що підтверджують повноваження аудиторів; спостереження, збір, аналіз,
обробка та документування інформації з вибором і застосуванням
конкретних методів і прийомів; оцінка адекватності системи управління та
контролю; верифікація (оцінка роботи системи); підсумкові висновки та
рекомендації, підготовка звіту, розробка заходів та опрацювання рішень;
організація подальшого контролю за виконанням розроблених заходів і
прийнятих рішень.
Отже, створення оптимальної організаційнї, методологічної структури
внутрішнього аудиту на підприємстві є основою ефективності його
функціонування та подальшого досягнення отримання економічних вигід.
Внутрішній аудит надає змогу передбачити та виправити певні проблеми,
помилки, що виникають під час фінансово-господарської діяльності.
Водночас, інтегральна взаємодія служби внутрішнього аудиту з іншими
підрозділами і системами підприємства дозволить їй ефективно виконувати
функції контролю в інтересах власника.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Для діяльності підприємствам необхідні основні засоби, які безліч разів
беруть участь у виробничому процесі та частинами переносять свою вартість
на продукт, що створюється, не змінюючи при цьому своєї речовиннонатуральної форми.
Сучасний
етап
функціонування
вітчизняних
підприємств
характеризується повною відсутністю або нестачею власних обігових коштів,
низькою ліквідністю активів, застарілою матеріально-технічною базою, на
утримання якої витрати перевищують наявні прибутки, та, звичайно,
недосконалою законодавчою базою, що в тій чи іншій мірі регламенту їх
діяльність. Саме тому особливо актуальними є дослідження проблемних
питань обліку основних засобів підприємств.
Основними нормативними актами, що регулюють облік основних
засобів в Україні є: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні
засоби»[1] та Податковий кодекс України [2].
Згідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» - це матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний
строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік) [1].
Облік основних засобів повинен здійснюватися відповідно до умов
чинного законодавства. Тому, основними етапами такого обліку на
підприємствах можна виділити наступні складові:
1) введення в експлуатацію об‘єктів основних засобів;
2) поліпшення та ремонту об‘єктів основних засобів;
3) ліквідації об‘єктів основних засобів;
4) нарахування амортизації основних засобів.
Діюча вітчизняна практика первинного, синтетичного та аналітичного
обліку основних засобів в основному відповідає вимогам, але система
бухгалтерського обліку потребує певного вдосконалення. На більшості
підприємств не завадило б посилити контроль за збереженням та
використанням основних засобів, а також контроль за документальним
оформленням операцій з ними [4]. Комплексний підхід до обліку, контролю
та аналізу основних засобів дозволить забезпечити ефективне управління з
точки зору забезпечення та експлуатації даного виду необоротних активів.
На даний час, можемо констатувати, що в сучасному підприємництві та
обліковому законодавстві існує низка проблем, які негативно впливають на
процес управління діяльністю підприємства, знижуючи ефективність
використання основних засобів.(Рис.1).
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Рис.1. Проблеми організації обліку основних засобів [3]
Зважаючи на наведені проблеми ведення обліку основних засобів слід
запропонувати шляхи його вдосконалення. Організацію обліку основних
засобів потрібно будувати із урахуванням таких основних факторів:
1) довготривалого терміну використання об‘єктів, протягом якого їх
необхідно обліковувати;
2) технічно складної та багатокомпонентної будови, яку необхідно
детально відображувати в облікових регістрах;
3) необхідність проведення ремонтів, реконструкції, модернізації
основних засобів призводить до зміни їх первісних характеристик, які
потрібно своєчасно відображувати у регістрах обліку;
4) коштовність об‘єктів вимагає адекватної організації процесів їх
приймання, списання, а також і обліку наявності, які б забезпечували їх
цілісність і збереження у робочому стані. Збереження приватної власності,
унеможливлення крадіжок майна, руйнування об‘єктів є однією із основних
проблем, що постійно постають перед суб‘єктами господарювання.
Організація обліку та контролю основних засобів повинна бути
цілісною, єдиною системою взаємопов‘язаних, взаємоузгоджених способів і
методів обліку, які охоплюють увесь комплекс облікових процедур з
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання
та передачі інформації.
Також, потрібно зазначити те, що процедура обліку основних засобів є
досить складною та суперечливою. Недоліки національного законодавства у
сфері бухгалтерського обліку створюють перешкоди для стандартизації та
оптимізації їх обліку на підприємстві. Фінансовий облік основних засобів
потребує удосконалення в методико-організаційних аспектах, а також
узгодженості законодавчо-нормативних документів.
Відображення витрат
на ремонт основних
засобів
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «КОНТРОЛЬ» З РІЗНИХ ТОЧОК
ЗОРУ ВИДАТНИХ ЕКОНОМІСТІВ
На сьогоднішній день, в умовах існування ринкової економіки
підвищується потреба у достовірній обліковій і звітній інформації про
діяльність суб‘єктів господарювання. Достовірна та повна інформація дає
можливість контролювати діяльність окремих господарюючих суб‘єктів, їх
роботу та визначати перспективні напрями розвитку.
Тому і виникла необхідність в контролі за суб‘єктами підприємницької
діяльності. Контроль є складовою частиною управління. Держава не може
нормально функціонувати без чітко організованої системи контролю за
виробництвом, розподілом і перерозподілом суспільного продукту та іншими
сферами суспільного життя в державі.
Однозначного трактування щодо поняття «контроль» не існує. Багато
економістів мають безліч різних думок з приводу трактування поняття
«контролю».
В загальному існують такі визначення поняття «контроль»:
Доктор економічних наук Білуха М.Т. вважає, що «контроль» – система
спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об‘єкта
управління прийнятим управлінським рішенням, встановлення результатів
управлінського впливу на керований об‘єкт виявленням відхилень,
допущених в ході виконання цих рішень [1, с.320].
Професори економіки, такі як:
Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В.,
Малюга Н.М., Петренко Н.І. дотримуються думки, що «контроль» – це
систематичне спостереження і перевірка процесу функціонування
відповідного об‘єкта з метою встановлення його відхилень від заданих
параметрів [2, с.544].
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Отже, науковці Білуха М.Т., [1, с.320] та Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В.,
Малюга Н.М., Петренко Н.І. [2, с.544] визначають поняття «контроль», як
спостереження та перевірку. Даний підхід є правильним але не точним, так
як контроль не обмежується використанням лише таких методів як
спостереження та перевірка. В процесі контролю використовуються також
такі методи як: нагляд, аналіз, обстеження та інші, тому даний підхід
потребує уточнення.
Професор Усач Б.Ф вважає, що «контроль» – це повторне повернення до
раніше розглянутого питання, його перевірка означає перевірку виконання
тих або інших господарських рішень з метою встановлення їх законності та
економічної доцільності [3, с. 263].
На нашу думку його трактування є не повним, так як він визначає
«контроль», як повернення до раніше розглянутого питання. Такий підхід
заперечує класифікації контролю, адже вона передбачає наявність
попереднього контролю, тобто такого, що передує прийняттю управлінських
рішень та поточного, який здійснюється на стадії виконання управлінських
рішень і наступного, що здійснюється після проведення фінансово
господарської діяльності.
Видатні економічні професори: Дікань Л.В., Голуб Ю.О. та
Синюгіна Н.В. досліджуючи суть «контролю» зазначають, що це окрема
функція управління, яка полягає в систематизованому спостереженні за
об‘єктом контролю, виявленні відхилень від заданих параметрів, яка
здійснюється з метою забезпечення ефективної діяльності господарського
суб‘єкта через виконання завдань, які стоять перед системою управління
таким суб‘єктом [4, с. 395].
Професори економічних наук: Павлюк В.В. та Сердюк В.М.
дотримуються думки, що «контроль» це – елемент управління, який являє
собою складний процес, спрямований на перевірку відповідності
контрольованих об‘єктів пропонованим до них вимогам і заданим
параметрам. [5, с. 196].
Таким чином, економічні науковці: Дікань Л.В., Голуб Ю.О.,
Синюгіна Н.В. [4,с. 395]; Павлюк В.В., Сердюк В.М. [5, с.196] визначають
поняття «контроль», як функцію управління з метою забезпечення
ефективної діяльності суб‘єкта господарювання. З чим не можна не
погодитися, проте враховуючи багатогранність даного поняття вважаємо
недоцільним обмежитися лише даною характеристикою.
Економічні науковці: Вітвицька Н.С., Чумакова І.Ю., Коцупатрий М.М.,
Фенченко М.Т. вважають, що «контроль» - це процес, який має забезпечити
відповідність функціонування об‘єкта управління прийнятим управлінським
рішенням і спрямований на успішне досягнення поставленої мети [6, с. 408].
Такі науковці, як: Н.С. Вітвицька, І.Ю. Чумакова, М.М. Коцупатрий,
М.Т. Фенченко [6, с. 408] розглядають «контроль» як процес. Дане
трактування є не однозначним, таке визначення нашу думку звужує сутність
поняття «контролю».
Підводячи підсумок вищесказаного можна стверджувати, що кожен із
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зазначених підходів до визначення поняття «контроль» показує його
сутність, але в той самий час потребує уточнення та доповнення. Контроль
сприяє успішному виконанню планів економічного і соціального розвитку,
раціональному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів,
є необхідною умовою виявлення й усунення недоліків у діяльності об‘єктів
управління та причин, що їх породжують. Саме данні завдання, які він
виконує мають бути принципово важливими при трактуванні сутності
поняття «контроль».
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КОРОТКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ВЕКТА-ВІН»
ТОВ «Векта-Він» є товариством з обмеженою відповідальністю, яке
створене на власності юридичної особи і здійснює свою діяльність згідно з
діючим законодавством України та Статуту в редакції 2011 року.
Метою діяльності товариства є одержання прибутку, згідно із
встановленим законом та Статутом Товариства порядком.
Предметом діяльності товариства - це надання широкого спектру
посередницьких послуг у всіх галузях діяльності, що не заборонені законом,
таких як: оптова торгівля зерном та кормами для тварин; створення та
експлуатація пунктів автомобільного сервісу; реалізація транспортних
засобів, вантажні та пасажирські перевезення; виробництво меблів для офісів
та магазинів; будівництво, реконструкція, ремонт, планування та дизайн
об‘єктів (будинки, квартири, кімнати, номери в готелях), здача їх в оренду
тощо.
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Питанню аналізу господарської діяльності приділяли увагу такі відомі
науковці, як : Міценко Н.Г., Кулай С.М., Зайцева М.О., Гетьман О.О.,
Воронкова А.Е., Євдокимов Н.М., Загорна Т.О., Кирієнко А.В., Коротков
Е.М., Костенко Т.Д., Шаповал В.М..
Метою
дослідження є аналіз фінансово-господарської діяльності
підприємства ТОВ «Векта-Він».
Варто зазначити, що товариство має статутний (складений) капітал у
розмірі 261 000,00 (двісті шістдесят одна тисяча) гривень, 00 копійок.
Розглянемо динаміку зміни основних показників діяльності ТОВ
«Векта-Він» за 2014-2016 роки, таких як:
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 2015р.
порівняно з 2014 р. збільшився на 11656 тис. грн. або на 42,1 %, у 2016 році
порівняно з 2015 роком даний показник суттєво зменшився на 20244,9
тис.грн або на 105,5%.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), які надає
підприємство, в 2015 р. порівняно з 2014 р. збільшилась на 14096,5 тис. грн.
або на 54,1 %, а в 2016 році порівняно з 2015 роком зменшилась на 20458,4
тис.грн або на 103,9%.
У зв‘язку із вищенаведеним, слід відмітити і те, що валовий прибуток в
2015 р. порівняно з 2014 р. зменшився на 984,5 тис. грн. або на 57,6 %, тобто
у 2015 р. підприємство зазнало значного збитку. У 2016 році підприємство
очікувала така сама ситуація, валовий прибуток зменшився на 213 тис.грн.
Інші операційні доходи підприємство отримувало лише у 2015 р., які
становили 2729,9 тис. грн. Тому, можна сказати, що у 2015 р. порівняно з
2014 р. інші операційні доходи збільшились на 2729,9 тис. грн. або на 100 %.
Інші операційні витрати у 2015 р. порівняно з 2014 р. збільшились на
217,9 тис. грн або на 21,7 %. В свою чергу у 2016 році порівняно з 2015
роком витрати також зросли на 217,9 тис.грн або на 17,83%.
Як наслідок, фінансовий результат від операційної діяльності на ТОВ
«Векта-Він» має не вираженого прибутку. Аналізуючи даний показник,
можна сказати, що у 2015 р. порівняно з 2014 р. збільшився на 124 тис. грн.,
тобто на 18,1 %. У 2016 році показник знизився до позначки 984,7 тис.грн.
Інші доходи підприємство не отримувало, а інші витрати від звичайної
діяльності зафіксовані лише у 2015 р. і 2016 р. і становили відповідно 92 тис.
грн. та 25,2 тис.грн, тому можна зробити висновок, що у 2016 році інші
витрати зменшились на 66,8 тис.грн.
Фінансовий результат до оподаткування у 2015 р. в порівнянні з 2014 р.
збільшився на 124,6 тис. грн, що у відносному значенні становить 18,1%, а у
2016 році показник зменшився на 1799,3 тис.грн. або на 182,7%.
Чистий прибуток на досліджуваному підприємстві у 2016 році суттєво
знизився і досяг позначки 984,7 тис.грн, тобто він став менший ніж у 2015
році на 1652,7 тис.грн або на 167,8%.
Слід відмітити, що рівень рентабельності у 2014 р. становить 6,6 %, а це
свідчить про те, підприємство за рахунок одержаної грошової виручки
повністю відшкодувало витрати виробництва на реалізовану продукцію. У
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наступних роках рівень рентабельності різно впав. А саме у 2016 році
порівняно з 2015 роком показник зменшився на 3,33%.
Середньооблікова чисельність персоналу ТОВ «Векта-Він» майже не
змінювалась. Даний показник за аналізований звітний період в 2015 р.
порівняно з 2014 р. зменшився на 1 особу, тобто на 2,9 %, а у 2016 р
порівняно з 2015 р. також зменшився на 1 людину.
Аналізуючи показник продуктивності праці можна зробити висновок,
що в 2015 р. порівняно з 2014 р. збільшився на 378 тис. грн. / чол., тобто на
46,3 %. А у 2016 році вона знизилась на 576 тис.грн або на 93,1%.
Середня вартість основних засобів в 2015 р. порівняно з 2014 р.
зменшилась на 1663,5 тис. грн. У 2016 році показник також знизився на 476,3
тис.грн або на 74,8% або на 59,9 %, що свідчить про поступову амортизацію
основних засобів.
Відповідно фондовіддача в 2015 р. порівняно з 2014 р. збільшилась на
25,4 тис. грн, тобто на 245 %, а це свідчить про більш ефективне
використання основних засобів порівняно з минулими роками. У 2016 р.
відбулось також незначне збільшення фондовіддачі на 1,4 тис.грн або на
3,8%.
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Рис. 1. Динаміка зміни основних показників діяльності ТОВ
«Векта-Він» за 2014-2016 роки
Таким чином, діяльність підприємства ТОВ «Векта-Він» основана на
оптовій зерном та кормами для тварин; створенні та експлуатації пунктів
автомобільного сервісу; реалізації транспортних засобів, які підлягають
реєстрації в органах внутрішніх справ; поставці та реалізації запасних частин
та агрегатів до транспортних засобів; вантажних та пасажирських
перевезеннях тощо.
Відповідно до звітів про фінансові результати за 2014-2016 рр.
рентабельність підприємства спадає, що досить негативно відбивається на
діяльності підприємства. Загалом, фінансовий стан підприємства погіршився
порівняно з попередніми роками, а це спонукає підприємство переглянути
свою фінансову стратегію та тактику, а також використовувати методики
стратегічного менеджменту та антикризового управління.
323

Список використаних джерел:
1. Офіційний сайт http://elevator.com.ua/pages/52.html
2. Статут ТОВ «Векта-Він» .
3. Фінансова звітність ТОВ «Векта-Він» за 2014-2016роки.
Аліна Рабошапко
Науковий керівник: Овсюк Н.В., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ У
ФІНАНСОВОМУ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних динамічних умовах господарювання одним з базових
показників, що характеризує ефективність фінансової діяльності суб‘єкта
господарювання є фінансовий результат: прибуток або збиток.
Основоположною метою діяльності бізнес-структур в умовах економічних
трансформацій є одержання максимальної частки прибутку при мінімізації
усіх можливих витрат.
Проблемні питання формування та бухгалтерського обліку фінансових
результатів аналізувались та досліджувались наступними науковцями:
Ф.Ф. Бутинцем, С. О. Левицькою, Н. Т. Білухою, С.В. Івахненковим,
Л.І. Лавріненком, Ю. А. Веригою та ін. Зазначені вчені внесли вагомий
внесок в розвиток системи обліку фінансових результатів, проте залишається
чимало невирішених питань, котрі потребують детального дослідження для
практичної діяльності, у зв‘язку з перманентною змінною нормативноправової бази.
Метою роботи є дослідження сучасних проблем формування та обліку
фінансових результатів діяльності підприємств.
Дослідження специфіки обліку фінансових результатів є предметом
постійного обговорення серед науковців та практиків у сфері економіки та
управління підприємством. Сутність та поняття фінансового результату для
підприємців і бухгалтерів наочно відображається під час формування і
відображення його в бухгалтерському обліку. Проте слід зауважити, що
ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку,
одним із центральних елементів яких є облік фінансових результатів.
Головною метою роботи є розробка окремого підходу до формування
фінансових результатів в обліку підприємства, що дозволить ефективно
управляти процедурою формуванням фінансового результату підприємства
загалом.
Достовірність формування фінансового результату є основою принципів
і правил бухгалтерського обліку, обов‘язкового дотримання яких вимагає
законодавча база, зокрема концептуальні основи складання та подання
фінансових звітів, міжнародні стандарти фінансової звітності, Закон України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національні
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положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Проте розуміння сутності
поняття « фінансовий результат » – одна з головних передумов формування
відповідних напрямків його обліку, аналізу та можливості здійснення
своєчасного управлінського впливу на окремі
його складові заради
підвищення ефективності діяльності підприємств [ 2, c. 10].
Узагальнюючи існуючі підходи, наведемо класифікацію фінансових
результатів, які на сьогоднішній день використовуються на підприємствах.
Сучасний перелік включає десять класифікаційних ознак, а саме: за періодом
формування
(минулий,
звітний,
майбутній),
за
відповідністю
(недоотриманий, надлишковий та плановий), в залежності від змісту
(економічний, бухгалтерський та податковий), за групами доходів (цільові,
нейтральні та додаткові), за джерелами формування ( від реалізації, від
володіння активами, від змін цін), за способом використання (позитивний,
негативний та нульовий), за характером використання (розподілений та
нерозподілений), за рівнем формування (за центрами відповідальності та
витрат), відповідно до видів діяльності (від операційної, інвестиційної,
фінансової та надзвичайної діяльності), за методикою розрахунку прибутку
(валовий, чистий, маржинальний, загальний та сукупний) [ 4, c.34 ].
Проте з точки зору управління процесом формування фінансових
результатів, існуючі класифікаційні ознаки повністю не можуть
задовольнити інформаційні потреби менеджерів при формуванні стратегії
розвитку підприємства. У зв‘язку з цим, для підвищення аналітичності за
управлінського обліку фінансових результатів та збільшення можливостей
управління фінансовими результатами, автор Пляка О.Г. пропонує доповнити
класифікаційні ознаки. Зокрема необхідно виділити горизонтальне та
вертикальне групування фінансових результатів.
Горизонтальне групування передбачає аналіз та вивчення витрат,
доходів і фінансових результатів у розрізі їх видів на рівні підприємства в
цілому на основі затверджених планів-бюджетів на рік з деталізацією кожної
статті.
Вертикальне групування повинно забезпечити аналіз, контроль та
регулювання витрат і доходів у розрізі їх видів на рівні центрів
відповідальності.
Отже, запропонована автором Плякою О.Г. класифікація фінансових
результатів містить важливі ознаки для забезпечення та підвищення
аналітичності інформації про фінансові результати підприємства [ 4, c.36 ].
Таким чином, можна стверджувати, що фінансовий результат є досить
складною та багатовимірною категорією. Фінансовий результат у формі
прибутку виступає головною метою діяльності підприємства на ринку та
одним з ключових показників, який визначає ефективність його діяльності.
Інформація про фінансовий результат відображається у фінансових звітах
підприємства та є загальнодоступною інформацією для визначення рівня
ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства та є
головним джерелом інформації для потенційних партнерів.
З метою
покращення та підвищення ефективності обліку фінансових результатів слід
зробити наступні дії :
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- необхідно внести зміни на законодавчому рівні у сутність такого
поняття, як «фінансові результати», встановити перелік основних показників,
які характеризують фінансові результати суб‘єкта господарювання;
- доповнити перелік класифікаційних ознаки, які дозволять розробити
відповідну систему та механізми управління окремими складовими фін
результатів з метою покращення управління ними у перспективі [ 2, c. 262 ].
Отже, підсумовуючи наведену інформацію, можна зробити наступні
узагальнення та висновки, що проблеми обліку фінансових результатів на
сьогодні є надзвичайно актуальними та потребують удосконалення
враховуючи постійні нововведення у вітчизняному законодавстві.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ І ОЦІНКА СТАНУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
Для проведення аналізу оцінки стану кредиторської заборгованості
підприємства в умовах ринкової економіки всі підприємства та організації
тісно пов'язані між собою економічними зв'язками.
Основними джерелами інформації для аналізу кредиторської
заборгованості служать бухгалтерський баланс, додаток до балансу «Звіт про
фінансові результати та їх використання» (Форма №2), додаток до
бухгалтерського балансу «Форма №5» (що включає розділи про рух
позикових коштів і дані про дебіторської та кредиторської заборгованості),
оборотні відомості, картки аналітичного обліку, дані інвентаризації, первинні
документи, журнали-ордери і відомості синтетичного обліку, в яких
відображається рух відповідних платежів, розрахункові відомості по
нарахуванню заробітної плати працівникам, чинні нормативні документи, що
визначають ставки і пільги при виробництві розрахунків за напрямками
платежів[1].
Актуальність теми даної роботи визначається тим, що аналіз,
прогнозування та планування кредиторської заборгованості
є досить
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важливим для того щоб забезпечувати виживання підприємства в сучасних
умовах, управлінському персоналу необхідно, перш за все, вміти реально
оцінювати фінансовий стан свого підприємства, а особливо багато уваги
приділяти аналізу кредиторської заборгованості.
Мета аналізу заборгованості є: оцінка платіжної дисципліни покупців і
замовників; аналіз ризиків кредиторської заборгованості; виявлення у складі
кредиторської заборгованості зобов‘язань, малоймовірних для стягнення;
розробка оптимальної політики, спрямованої в напрямі прискорення
розрахунків й зниження ризику неплатежів [2].
Серед вітчизняних та зарубіжних вчених , які досліджували аналіз та
оцінку кредиторської заборгованості є : І. Балабанова, В. Белолипецкого,
И. Бланка, О. Єфімовій, В. Завгороднього, В. Ковальова, Г. Митрофанова,
Є Мниха, Р. Сайфулина, Н. Самсонова, В. Сопка, А. Шеремета, Дж. Бейли,
Ю. Бригхема, Б. Коласса, Р. Мертона, С. Росса, Э. Хелферта, Р. Холта,
Дж. Финнерти та інших.
Вчені дають грунтовне визначення видів кредиторської заборгованості,
досліджує їх сутність та класифікацію. Більш докладно описують виникнення
кредиторської заборгованості та її негативний вплив на економічну систему
підприємства В. Гриньова та В. Коюда. З метою покращення організації
управління заборгованістю В. Сопко та В. Завгородній запропонували
визначити об`єкти заборгованості відповідно до термінів її погашення та
згрупувати за видами заборгованості.
Розрахунки виступають найважливішим фактором забезпечення
кругообігу засобів. Здійснюючи підприємницьку діяльність, учасники
майнового обороту припускають, що в міру проведення господарських
операцій вони не тільки повернуть вкладені кошти, а й отримають доходи.
Однак у реальній практиці виникають ситуації, коли з тих чи інших причин
підприємство не може стягнути борги з контрагентів. Зростання
кредиіторської заборгованості погіршує фінансовий стан підприємства, а
іноді призводить і до банкрутства [5].
Сучасна система управління кредиторською заборгованістю повинна
включати всю сукупність методів аналізу, контролю і оцінки за нею. Разом з
тим управління кредиторською заборгованістю - це робота з джерелами її
виникнення, формування кредитної політики підприємства і організація
договірної роботи, а також управління борговими зобов'язаннями.
Підприємства постійно ведуть розрахунки з постачальниками за придбані в
них сировину, матеріали, основні засоби, товарно - матеріальні цінності та
надані послуги; з підрядниками - за виконані роботи. Від стану розрахунків
на підприємстві багато в чому залежить платоспроможність підприємства,
його фінансове становище і інвестиційна привабливість.
Зобов'язання підприємства, які виникають в ході його поточної
діяльності, складають кредиторську заборгованість, тобто сукупність
фінансових зобов'язань перед кредиторами. У діяльності підприємства
можлива заборгованість контрагентам - постачальникам і підрядникам,
працівникам підприємства, бюджету, позабюджетних соціальних фондів,
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дочірнім, залежним підприємствам, за отриманими авансами і т.д. У першу
чергу до кредиторської відносять заборгованість, яка виникає при
розрахунках з постачальниками [4].
Проведений аналіз загальних економічних показників ПАТ «ПлазмаТек»
дозволив зробити наступні висновки:
- за 2015-2016 роки спостерігається зростання виручки від реалізації
(товарів, робіт, послуг). Це пов'язано зі збільшенням об'ємів реалізації
товарів та послуг, яке викликано зростанням попиту;
- Собівартість продукції зменшилась, за рахунок обновлення обладнання
- на підприємстві відбулося збільшення кількості працівників, у зв'язку з
цим зріс фонд оплати праці. Відбулося підвищення продуктивності праці, що
обумовлює ефективне використання трудових ресурсів на підприємстві;
- відбулося значне збільшення оборотних засобів так в 2014 році в
порівнянні з 2016 роком вартість оборотних засобів виросла;
- середньорічна вартість основних засобів виробництва на протязі 3-х
років збільшилася, за рахунок переоснащення цехів та нового обладнання.
Для удосконалення організації обліку кредиторської заборгованості
пропоную використовувати розрахунковий метод резерву сумнівних боргів
(метод застосування коефіцієнта сумнівності). Що стосується методики
розрахунку коефіцієнту сумнівності, то для досліджуваного підприємства є
найбільш ефективним метод класифікації.
Я вважаю, що для вдосконалення системи обліку кредиторської
заборгованості ПАТ «ПлазмаТек» можна рекомендувати:
1. Розробити заходи, щодо пошуку можливостей збільшення кількості
покупців і замовників підприємства з тим, щоб зменшити масштаб ризику
несплати боргів.
2. Своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням дебіторської і
кредиторської заборгованості.
3. Лімітувати кредиторську заборгованість, як у загальних обсягах, так і
у розрахунку на одного кредитора (існуючого чи потенційного) і періодично
переглядати граничні суми.
4. Контролювати стан розрахунків з дебіторами, зокрема за
протермінованими заборгованостями, своєчасно виявляючи такі види
дебіторської заборгованості, які є недопустимими для підприємства
(наприклад, протермінована заборгованість контрагентів понад три місяці).
Обсяг кредиторської заборгованості повинен бути пов'язаний з
фінансовим становищем підприємства, зіставимо з дебіторською
заборгованістю, відповідати розмірам підприємства.
Збільшення або зниження кредиторської заборгованості призводять до
зміни фінансового стану підприємства. Так як, наприклад, значне
перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською може привести
до так званого технічного банкрутства. Це пов'язано зі значним
відволіканням засобів підприємства з обороту і неможливістю гасити вчасно
заборгованість перед кредиторами. На підставі цього необхідно проводити
моніторинг та аналіз стану розрахунків. Для проведення аналізу
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використовуються дані бухгалтерського обліку та звітності, тому важливу
роль відіграє правильна організація підприємства,а це бухгалтерського
обліку розрахункових операцій, яка вимагає своєчасного і повного
відображення господарських операцій із розрахунків в первинних
документах та облікових регістрах.
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Анастасія Река
Науковий керівник: Денисюк О.М., д.е.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Діяльність будь-якого промислового підприємства пов‘язана з наявністю
та використанням основних засобів. При цьому постійна нестача фінансових
ресурсів, високий рівень морального і фізичного зносу основних виробничих
засобів зумовлюють необхідність їх раціонального та ефективного
використання. Тому актуальною проблемою є визначення заходів щодо
підвищення ефективності використання основних засобів.
Вагомий внесок у дослідженні економічної сутності основних засобів та
їх класифікації здійснили вчені: К.О. Кандиба, Т.А. Бутинець, Є.О.
Кириченко, М.І. Ларка та багато інших.
Нормативне регулювання обліку основних засобів здійснюється
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».
Відповідно до нього, основні засоби – матеріальні активи, які підприємство
утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання
товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік) [1].
Відповідно до МСБО 16, основні засоби – це матеріальні активи, якими
підприємство володіє з метою їх використання в процесі виробництва,
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постачання товарів, здійснення послуг, надання в оренду або для цілей
управління, й які, як передбачається, будуть використовуватися протягом
більш одного звітного періоду [2].
Виробничі основні засоби є частиною основних засобів, що беруть
участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому
натуральну форму. Вартість основних виробничих засобів переноситься на
вироблений продукт поступово, частинами, у міру використання.
Поновлюються основні виробничі засоби через капітальні вкладення.
Невиробничі основні засоби – це житлові будинки та інші об‘єкти соціальнокультурного й побутового обслуговування, які не використовуються у
господарській діяльності і перебувають на балансі підприємства. На відміну
від виробничих основних засобів невиробничі основні засоби не беруть
участі в процесі виробництва і не переносять своєї вартості на вироблений
продукт. Відтворюються вони тільки за рахунок прибутку, який залишається
в розпорядженні підприємства. Незважаючи на те, що невиробничі основні
засоби безпосередньо не впливають на обсяг виробництва, збільшення цих
засобів пов‘язане з поліпшенням добробуту працівників підприємства. Це в
кінцевому рахунку позитивно позначається на результатах діяльності
підприємства, на зростанні продуктивності праці [3].
Джерелами інформації для аналізу основних засобів є форми фінансової
та статистичної звітності, а також дані аналітичного обліку. За результатами
року складається фінансова та статистична звітність. Інформацію про
необоротні активи містять «Баланс (Звіт прo фінансовий стан)», примітки до
фінансової звітності (форма № 5), форми № 11-03, 1- амортизація.
Під час аналізу ефективності використання основних засобів необхідно
вивчити обсяг основних засобів, темпи їх зростання за відповідні періоди,
співвідношення окремих груп у загальній вартості фондів (їх структуру),
визначити активну частину основних засобів, причини зміни їх обсягів та
структури, шляхи покращення структури.
У своїй сукупності основні засоби утворюють виробничо-технічну базу і
визначають виробничу потужність підприємства. В результаті науковотехнічного прогресу і оснащення новою технікою вартість основних засобів
постійно зростає. Стан та ефективність використання основних засобів
визначаються за допомогою таких показників [4]:
фондомісткість – характеризує забезпеченість підприємства
основними фондами ;
фондовіддача – показує оборотність основних фондів;
фондоозброєність – показує скільки основних фондів у
грошовому вимірі припадає на одного працівника;
коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів –
відображає питому вагу залишкової вартості основних засобів у загальній
вартості майна підприємства;
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коефіцієнт зносу – характеризує частку вартості основних
засобів, що списано на витрати виробництва в попередніх періодах;
коефіцієнт вибуття – характеризує інтенсивність вибуття
основних засобів;
коефіцієнт оновлення – характеризує інтенсивність уведення в
дію нових основних засобів;
Таким чином, наведена група показників дає змогу оцінити технічний
стан основних засобів та визначити інтенсивність їх оновлення, а також
оцінити використання всієї їх сукупності, яка характеризує кінцевий
результат їх використання.
Ефективність основних засобів – це результат у вигляді отриманого
ефекту, що співвідноситься з витраченими ресурсами. Підвищення
ефективності полягає в досягненні найбільших результатів при відповідному
рівні розвитку продуктивних сил у порівнянні з витратами праці,
використаними на створення суспільного продукту [5]. Від ефективності
використання залежать темпи зростання продуктивності праці, обсягів
виробництва, поліпшення якості промислової продукції та інших показників.
Для оцінювання резервів підвищення ефективності основних засобів
необхідно, насамперед, знати реальний рівень їх використання та конкретні
можливості його підвищення. Поліпшення використання основних засобів
може бути забезпечене двома шляхами: інтенсивним та екстенсивним.
Інтенсивний шлях передбачає завантаження устаткування та
збільшенням рівня використання їхньої потужності. Основні напрями
підвищення інтенсивності використання основних засобів:
удосконалення структури основних засобів підприємства;
впровадження нових і удосконалення існуючих технологій;
технічний нагляд, обслуговування і ремонт обладнання.
Екстенсивний шлях передбачає такі напрями підвищення ефективності
використання основних засобів:
скорочення простоїв устаткування шляхом підвищення якості
обслуговування та забезпечення основного виробництва необхідними
ресурсами;
ліквідація застарілого, непрацюючого устаткування [6].
Отже, основні засоби становлять головну частину матеріально-технічної
бази будь-якої галузі чи підприємства. Для оцінки рівня ефективності
відтворення основних засобів підприємства варто використовувати
показники, які характеризують технічний стан (відтворення) основних
засобів; узагальнюючі показники використання основних засобів; часткові
показники використання основних засобів. На основі підвищення
ефективності їх використання збільшується економічний потенціал і
виробничі можливості галузі, підвищується технічний рівень виробництва.
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Це, у свою чергу, підвищує темпи випуску продукції, що вирішальним чином
сприяє вдосконаленню розширеного відтворення й правильному
формуванню господарювання.
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Анастасія Река, Вікторія Панасюк
Науковий керівник: Дзюба О. М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ
ПІДПРИЄМСТВА
Характеризуючи сучасний стан організації обліку виплат працівникам
на підприємствах, варто зазначити, що нині ця ділянка обліку потребує більш
детального дослідження для формування цілісної і ефективної системи
розрахунків. Оплата праці є основою соціально-трудових відносин різних
категорій осіб: працівників, роботодавців та держави, яка наповнює соціальні
фонди за рахунок податків та платежів, базою для нарахування яких є
виплати працівникам.
Дослідження питань організації обліку та оподаткування виплат
працівникам є темою наукових напрацювань авторів, таких як:
К.В. Безверхий, В.С. Лень, Т.Г. Мельник, А.М. Соколовська, Н.М. Ткаченко,
В.М. Пархоменко, Б.Ю. Іванова, В.С. Дієсперова, Ф.Ф. Бутинець, Л.В.
Мельянкова, О.П. Левченко, І.М. Бурденко та інші науковці.
Організація обліку та оподаткування виплат працівникам на
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підприємствах здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю
України, Податкового кодексу України, Закону України «Про державний
бюджет України на 2017 рік», Закону України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», Закону
України «Про оплату праці», МСБО 19 «Виплати працівникам», П(С)БО 26
«Виплати працівникам» та інших нормативно правових актів.
Відповідно до МСБО 19 виплати працівникам – це всі форми
компенсації, що їх надає суб‘єкт господарювання в обмін на послуги, надані
працівниками [1].
Виплати працівникам включають:
короткострокові виплати працівникам
виплати по закінченні трудової діяльності
інші довгострокові виплати працівникам
виплати при звільненні

Рис. 1. Структура виплат працівникам відповідно до МСБО 19
«Виплати працівникам»[1]
Для узагальнення інформації про розрахунки з персоналом по оплаті
праці Планом рахунків передбачено пасивний балансовий рахунок 66
«Розрахунки за виплатами працівникам», який включає три субрахунки:
661 « Розрахунки за заробітною платою»;
662 «Розрахунки з депонентами»;
663 «Розрахунки за іншими виплатами».
Для підприємства заробітна плата працівників є елементом витрат
підприємства, які формують собівартість продукції, робіт (послуг). Витрати
на оплату праці відображаються з використанням 8 класу «Витрати за
елементами» і 9 класу «Витрати діяльності» [2].
Сума виплат працівникам підприємства в обов‘язковому порядку
оподатковується. Є два види оподаткувань заробітної плати:
І. Нарахування на заробітну плату. Нарахування на заробітну плату
здійснюють і сплачують за рахунок роботодавця (підприємства, організації
тощо). Роботодавець при нарахуванні заробітної плати працівнику повинен
одночасно нараховувати єдиний соціальний внесок.
ІІ. Утримання із заробітної плати. Утримання із заробітної плати
нараховує і сплачує роботодавець, але проводить за рахунок працівника.
Отже, заробітна плата, яку отримає працівник, буде дорівнювати нарахованій
заробітній платі, зменшеній на суму утримань ( податок з доходу фізичних
осіб, військовий збір) [3]. Ставки податків та зборів наведено в табл. 1.
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Таблиця 1
Ставки податків та зборів
Вид
податку
Єдиний
соціальний
внесок [5]

Ставка податку

Для усіх підприємств, установ, організацій – 22%
Для піприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди – 8,41%
Для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій
інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів
становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за
умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25
відсотків суми витрат на оплату праці – 5,3%
Для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких
кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної
чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів
становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці – 5,5%
Податок з Загальна ставка – 18%
доходу
Для пасивних доходів:
фізичних
для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по
осіб [4]
акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами
спільного інвестування – 18%
для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах,
нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств
(крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах,
які виплачуються інститутами спільного інвестування) – 5%
Військовий 1,5 %
збір [4]

База оподаткування ПДФО визначається з урахуванням податкової
соціальної пільги, якщо працівник має право на неї.
Податкова соціальна пільга (ПСП) застосовується до доходу,
нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового
місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до
законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не
перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму,
діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року,
помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.
Граничний розмір доходу для застосування ПСП у 2017 році становить
2240 грн.
Податкова соціальна пільга встановлюється у розмірі:
50 % – для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому
законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника
податку;
100 % – для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком
до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину;
150 % – для одиноких батьків, для батьків, у яких є дитина інвалід до 18
років, для студентів, аспірантів, інвалідів І та ІІ групи та інших передбачених
Податковим кодексом України.
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200 % – для учасників війни та інших платників передбачених
Податковим кодексом України [4].
Отже, інтеграція України у світовий європейський простір вимагає
перегляду організаційно-економічного механізму регулювання праці і її
оплати та пошуку підходів до подолання проблем із виплатами працівникам,
які виникають на фоні розгортання кризових явищ. Цей процес
супроводжується появою нових та динамічним оновленням діючих
законодавчо-нормативних документів, якими керуються бухгалтери. Таким
чином, існує постійна потреба в аналізі, систематизації та узагальненні
нововведень. Адже питання, що стосуються виплат працівникам, зачіпають
інтереси не лише фізичних, юридичних осіб, а й держави загалом.
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КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
На сучасному етапі розвитку країни особливу актуальність набувають
питання вдосконалення управління, однією із важливих функцій якого є
контроль. Держава не може нормально функціонувати і розвиватися без чітко
організованої системи контролю за виробництвом, розподілом і
перерозподілом суспільного продукту та іншими сферами суспільного життя
в державі. Контроль є невід`ємним елементом суспільства, який зазнає
серйозних змін у процесі розвитку його політичної системи, органів
державного і господарського управління, законодавчої і виконавчої влади.
Особливого значення набуває державний фінансовий контроль в умовах
функціонування господарюючих суб`єктів в державному секторі.
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Таким чином, питання посилення і реформування державного
фінансового контролю залишаються актуальними і сьогодні у зв`язку з не
вирішенням ряду питань.
Проблематикою державного фінансового контролю в усіх його проявах
займались такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: О. Барановський,
І. Басанцов, В. Бурцев, Н. Виговська, Є. Горбачова, Г. Дмитренко,
Т. Жураковський, В. Родіонова, С. Рябухін, В. Симоненко, С. Степашин,
І. Стефанюк, М. Столяров, І. Чугунов, Н. Шевченко, В. Шевчук, С. Шохін,
І. Яртим.
В сучасних умовах в Україні актуальними є проблеми, пов‘язані з
недостатньою дієвістю та ефективністю існуючої системи державного
фінансового контролю, тому вони потребують поглибленого вивчення та
подальшого реформування. Завданням фінансового контролю в державі
залишається встановлення та усунення порушень чинного законодавства,
інших нормативних документів, забезпечення доцільності, ефективності й
раціональності управління фінансовими ресурсами [1]. На підставі
результатів контролю вживаються відповідні заходи, які спрямованні на
запобігання, попередження та усунення цих порушень у майбутньому. Проте
сучасна система державного фінансового контролю в Україні не забезпечує
належної фінансової та бюджетної дисципліни. Однією з головних причин
такого стану є недосконалість чинного законодавства, що зумовлює
зростання основних фінансових порушень.
Слід зазначити, що недооцінка ролі державного фінансового контролю є
однією з причин кризових явищ, що відбуваються у нашій державі протягом
останніх років. Існування потреби створення дієвої, ефективної та
життєздатної фінансової системи, і як наслідок покращення рівня фінансової
дисципліни, що забезпечить зменшення кількості бюджетно-фінансових
порушень, породжує необхідність звернути увагу на вирішення проблемних
питань у сфері функціонування системи державного фінансового контролю в
Україні [2].
На сучасному етапі розвитку державності України не сформульовано
концептуальних засад побудови єдиної системи державного фінансового
контролю, відсутня необхідна аргументація для прийняття обґрунтованих
державних рішень у формі законів, сучасних концепцій і стратегій у
діяльності контролюючих органів.
Вирішенню цих проблем сприятиме розробка концептуальних засад
формування та функціонування єдиної системи державного фінансового
контролю, її організаційної структури, механізму координації діяльності
контролюючих органів, системи управління якістю державного фінансового
контролю.
Ефективність державного фінансового контролю визначається
динамікою якості життя населення, соціально-економічного розвитку
держави, задоволенням соціальних і національних потреб, забезпеченням
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національної безпеки і національних інтересів, конституційних прав і свобод
людини і громадянина, продуктивністю праці, темпами та масштабами
приросту національного багатства, зростанням добробуту на душу населення,
результативністю, цілеспрямованістю управлінської діяльності [3].
В той же час, вважається, що ефективність фінансового контролю
вирішальною мірою залежить від правильної його організації та розподілу
ролей, компетенції суб‘єктів фінансового контролю. Фінансовий контроль є
продовженням і завершенням державного управління фінансами. У країнах з
розвинутим громадянським суспільством і ринковою економікою до завдань
фінансового контролю застосовують систему органів державного управління
фінансами. Ця система лише доповнюється окремими специфічними
елементами і в загальних рисах має такий вигляд: загальнодержавний
фінансовий контроль, відомчий фінансовий контроль, аудит.
Отже, необхідність підвищення ефективності державного фінансового
контролю зумовлена ускладненням фінансових аспектів діяльності держави в
ринкових умовах, у тому числі активним залученням комерційних структур
до задоволення суспільних потреб, використанням інфраструктури банків та
інших фінансово-кредитних установ для обслуговування державних коштів,
виходом держави на ринок як власника майна та виробника товарів і послуг.
Система державного фінансового контролю має бути єдиною і цілісною,
оскільки її побудову визначає принцип єдності бюджетної системи,
дотримання якого має базуватися на єдиних законодавчих нормах,
принципах і вимогах функціонування, на вирішенні поставлених завдань
щодо контролю за коштами Державного і місцевих бюджетів з чітким
розмежуванням функцій і повноважень органів державного фінансового
контролю.
Розбудова незалежної, демократичної, соціальної та правової держави
тісно пов‘язана з удосконаленням механізмів державного фінансового
контролю. У процесі демократизації суспільства, реалізації політичних та
соціально-економічних перетворень в Україні здійснюються прогресивні
заходи щодо поступового приведення державного фінансового контролю до
рівня європейських стандартів, забезпечення діяльності владних органів в
єдиному злагодженому механізмі, включаючи утвердження громадського
контролю.
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Перехід України до ринкової економіки привів до зміни мети
функціонування суб‘єктів господарювання. Якщо за командної економіки
головною метою функціонування господарюючих суб‘єктів було
виготовлення продукції, то нині головною метою існування кожного
підприємства чи організації (фірми), незважаючи на форму власності, тип чи
розміри, є максимізація прибутків. Основою зростання прибутковості
підприємства є збільшення його доходів [1].
В наш час реалізація готової продукції (робіт, послуг) є важливою в
діяльності підприємства, оскільки саме у цієї сфері формується майбутній
прибуток підприємства, а також набуває розвитку проблема подальшого
вдосконалення методики фінансового обліку доходів від реалізації продукції
(товарів, послуг) з максимальним наближенням її до міжнародних стандартів.
Так, питання, пов‘язані з обліком доходів, досліджувало чимало вчених,
зокрема: Ф.Ф. Бутинець, В.С. Лень, О.В. Лишиленко,
В.Г. Лінник,
В.М. Пархоменко, А.М. Поддєрьогін, В.К. Скляренко, Я.В. Соколов,
В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, Р. Фішер, Н.М. Чебанова. М.Г. Чумаченко та
інші.
Проте, незважаючи на достатню нормативну забезпеченість та увагу до
питань обліку доходів з боку держави та науковців, облік доходів продовжує
залишатися тією галуззю обліку, де найчастіше зустрічаються різного роду
протиріччя, порушення та зловживання.
Слід зазначити, що дані звітності іноді викликають сумніви. Навіть якщо
під час складання звітності все було зроблено абсолютно правильно, і у її
укладачів не було ніяких бажань що-небудь спотворити, то, тим не менше,
аналізуючи звітність, ми все одно повинні з граничною обережністю
ставитися до тих даних, які беремо до уваги [2].
В той же час, керівник (уповноважена ним особа), повинен знати, які
свідомі відхилення від вимог нормативних документів робить бухгалтер. Але
далі перед керівником постає питання: чи можна звітність, складену за
запропонованим
нормативними
документами
правилами,
вважати
достовірною? Повністю це зробити неможливо через те, що самій
бухгалтерській методології притаманні певні парадокси. Вони об‘єктивні, і їх
треба знати, розуміти і вміти приймати до уваги.
Розглянемо найважливіші парадокси, пов'язані з доходами від реалізації
продукції, які можуть виникати у діяльності підприємств[3]:
1.
Продукція відвантажена, товари продані, послуги надані, однак
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оплата не надійшла і прибутку немає. Така ситуація виникає при
віддзеркаленні факту реалізації за фактом оплати. Цей парадокс виникає
через невідповідність юридичного права власності та економічної сутності
вкладеного, але ще не завершив оборот капіталу.
2.
Продукція відвантажена, товари продані, послуги надані, однак
оплата не надійшла; проте в балансі відображається прибуток. У цьому
випадку цінності будуть числитися в складі дебіторської заборгованості за
повною вартістю. Одночасно виникають зобов'язання підприємства по сплаті
податків, пов'язаних з реалізацією.
3.
Підприємство придбало великі цінності на суму, що перевищує
величину доходу. Дохід за звітом є, а грошові кошти в касі та на
розрахунковому рахунку відсутні.
4.
Можливий граничний випадок попереднього парадоксу.
Банкрутом оголошується підприємство, яке показало у звіті прибуток. Така
ситуація може виникнути, якщо підприємство в результаті своєї
господарської діяльності вклало прибуток у реалізовуються активи.
5.
Підприємство несе реальні збитки, але в обліку показує
номінальний обліковий прибуток. Наприклад, підприємство вклало великі
кошти в обладнання, яке окупиться лише через кілька років, отже, весь
термін окупності підприємство буде працювати в збиток, але з точки зору
бухгалтерського обліку буде показана прибуток за кожен місяць протягом
усіх цих років. Це так званий парадокс "мертвої точки".
6.
Підприємство сплачує податок на прибуток, маючи реальний
збиток. Така ситуація виникає, якщо підприємство зазнало збитків від
безгосподарності, що не звільняє його від сплати податків.
Отже, при всій обмеженості даних бухгалтерської звітності, якщо вони
складені в строгій відповідності з вимогами діючих нормативних документів,
ці дані можуть принести велику користь всім учасникам господарського
процесу. Попри існуючі парадокси, облікова інформація лежить в основі
ефективного функціонування діяльності підприємства, але за умови вірного
розуміння та використанні інформаційної бази управлінцями.
Зазначені проблеми вказують на необхідність пошуку специфічних
засобів удосконалення обліку доходів від реалізації продукції, адже від
визначення фінансового результату залежить правильність визначення сум
податків і платежів.
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПрАТ «Калина»
Основою ринкового механізму є економічні показники, необхідні для
планування і об‘єктивної оцінки виробничо-господарської діяльності
підприємства, порівняння витрат і результатів на окремих стадіях
відтворювального процесу. В умовах переходу до ринкової економіки
головну роль в системі економічних показників відіграє прибуток, оскільки
він висвітлює різнобічні економічні взаємозв‘язки у процесі відтворення та
забезпечує соціальний розвиток підприємства.
Висвітленням проблем, пов‘язаних з формуванням та використанням
прибутку підприємства, займаються як вітчизняні так і закордонні науковці,
серед яких слід виділити: А. Сміта, Дж. С. Міля, Д. Рікардо, І. М. Бойчика,
М. Т. Білуху, Ф. Ф. Бутинця, Н. М. Ткаченка та інших.
Метою роботи є дослідження основних проблем обліку, пов‘язаних
формуванням прибутку підприємства та напрямків удосконалення обліку
прибутку підприємства.
Основою ринкового механізму є економічні показники, необхідні для
планування і об‘єктивної оцінки виробничо-господарської діяльності
підприємства, порівняння витрат і результатів на окремих стадіях
відтворювального процесу. В умовах переходу до ринкової економіки
головну роль в системі економічних показників відіграє прибуток, оскільки
він висвітлює різнобічні економічні взаємозв‘язки у процесі відтворення та
забезпечує соціальний розвиток підприємства.
Прибуток – це грошове вираження основної частини грошових
накопичень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності.
Як економічна категорія вона характеризує фінансовий результат
підприємницької діяльності підприємства. Прибуток є показником, що
найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяг і якість
виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості.
Базовим підприємством для дослідження було обране Приватне
акціонерне товариство «Калина» (далi - Товариство) створене згідно з
чинним законодавством України відповідно до рішення зборів Засновників
АТ від 08 вересня 2000 року.
Метою діяльності Товариства є забезпечення задоволення попиту
споживачів на товари та послуги в сферах, що визначені у предметі
діяльності; розвиток виробництва та інша діяльність, передбачена Статутом
Товариства, яка не суперечить законодавству України.
Предметом діяльності Товариства є: реалізація виробів та послуг
власного виробництва; виробництво швейних виробів; створення оптовороздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню; організація та
проведення ярмарок, виставок, семінарів та конференцій; торгівельнопосередницька діяльність; оптова, роздрібна та комісійна торгівля [1].
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Прибуток підприємства являє собою результуючий фінансовий
показник, що унеможливлює його безпосереднє використання як об‘єкт
управління і вимагає формування важелів впливу на величину прибутку
через управління факторами його формування та використання.
Складовими системи управління прибутком є: управління прибутком на
етапі його формування - це вибір підприємством стратегії управління
прибутком; управління доходами суб‘єкта господарювання - це контроль за
окремими складовими сукупного прибутку підприємства; управління
затратами суб‘єкта господарювання – відіграє провідну роль не лише в
управлінні прибутком, а й у структурі фінансового менеджменту взагалі;
управління прибутком на етапі його використання – має забезпечувати
стабільне зростання ринкової вартості підприємства та доходів акціонерів.
Отже, підприємство повинно враховувати всі чинники, які мають вплив
на його функціонування і постійно оптимізовувати свою діяльність. Тобто,
формування і використання прибутку є досить складним механізмом, який
охоплює всі сфери діяльності підприємства [3, c.195].
Відповідно до даного механізму, відбувається формування валового
прибутку підприємства шляхом віднімання від доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) податку на додану вартість,
акцизного податку, інших відрахувань з доходу та собівартості реалізованої
продукції.
На
досліджуваному
підприємстві
валовий
прибуток
максимального значення досяг у 2015 році – 5784 тис.грн. В порівняні з 2014
роком показник зріс на 2451 тис.грн (42,37%) [2].
Чистий прибуток ПрАТ «Калина» має чітку тенденцію до зростання.
Найбільшого значення він досяг у 2015 році і склав 3417 тис.грн, що на 1477
тис.грн або на 43,22% більше ніж у 2014 році. Приріст чистого прибутку є
наслідком підвищення рентабельності фінансово-господарської діяльності
[2].
Для ефективного управління прибутком підприємства та збільшення
його величини необхідно:
1. Розробити таку стратегію управління прибутком, яка б відповідала
довгостроковим цілям розвитку підприємства та дозволяла досягти
найкращих результатів за допомогою наявних ресурсів.
2. Враховувати доходи від усіх видів діяльності підприємства, кожний з
яких матиме досить вагомий вплив на величину прибутку.
3. Планувати витрати таким чином, щоб їх сума в жодному разі не
перевищувала доходи в даному періоді. Це дозволить забезпечити хоча б
беззбитковість виробництва та врятувати в подальшому підприємство від
банкрутства.
4. При використанні прибутку орієнтуватися, в першу чергу, на потреби
самого підприємства у формуванні джерел власного фінансування, що в
подальшому призведе до максимізації та стабілізації прибутку та розвитку
суб‘єкта господарювання [4, c.15].
Отже, можна сказати, прибуток – одне з основних джерел фінансових
ресурсів підприємств, формування централізованих і децентралізованих
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фондів грошових коштів. За рахунок прибутку відбувається формування в
значному обсязі бюджетних ресурсів держави, здійснюється фінансування
розширення підприємств, матеріальне стимулювання робітників, вирішення
соціально-культурних заходів тощо. У зв'язку з цим в плануванні та
формуванні прибутку повинні бути зацікавлені не лише трудові колективи
підприємств, але й держава в цілому. В цілому, проаналізувавши дані
підприємства, можна зробити висновок, що показник фінансового результату
досліджуваного підприємства свідчить про ефективну господарську
діяльність. Покращення фінансового стану відбулося у 2015 році за рахунок
збільшення доходу від реалізації товарів, збільшення інших операційних
доходів та доходів звичайної діяльності, а також оновлення господарських
засобів про що свідчать показники фондовіддачі.
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯК НЕВІД'ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ
ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
Останнім часом в Україні та світі зростає усвідомлення важливості
внутрішнього контролю як ключового елементу управління підприємством.
Науковці та практики погоджуються в тому, що продумана та правильно
організована система внутрішнього контролю сприяє безпеці активів
підприємства та інвестицій акціонерів.
На сучасному етапі економічного розвитку одним із найефективніших
методів покращення функціонування фінансово-господарської діяльності
підприємства є організація системи управління, реалізація відтворення якої
здійснюється завдяки виконанню основних функцій управління планування,
організації, мотивації та контролю. При цьому саме завдяки функції
контролю суб‘єкт управління своєчасно отримує інформацію про діяльність
підприємства. Це дає йому змогу ухвалити правильне управлінське рішення.
Саме тому на всіх підприємствах створюють спеціальні структурні
підрозділи внутрішнього контролю, які здійснюють безперервне
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спостереження за фінансовим станом підприємства, аналізом майна і
результатами роботи: прибутком або збитком. Вся отримана інформація
передається керівництву організації для створення чіткої картини ситуації та
підвищення оперативності прийняття того чи іншого управлінського
рішення.
Організації внутрішнього контролю та практиці його застосування в
господарській діяльності підприємства присвячено багато праць вчених
різних епох. Серед вітчизняних науковців, що займаються дослідженнями
проблем контролю в системі управління підприємством можна виділити
таких, як: Ф.Ф. Бутинець, М.Т. Білуха, В.Ф. Максімова, В.М. Мурашко,
Л.В. Нападовська, Бабіч І. І та ін.
Система внутрішнього контролю на підприємстві створюється задля
забезпечення надійності, законності, ефективності, безпеки здійснюваних
операцій та захисту від можливих потенційних помилок та порушень.
Відповідно, такі функції управління як: планування, мотивація, створення
організаційних структур нерозривно пов‘язані з контролем, розглядуваним як
процес досягнення встановлених організацією цілей. А його сутність полягає
не лише у виявленні проблем, що виникають, та їх ліквідації, а й у
впровадженні різноманітних заходів для запобігання подібних ситуацій у
майбутньому.
За оцінками експертів, дві третини банкрутств обумовлені внутрішніми
проблемами підприємств та тільки одна третина зовнішніми. Питання
ефективного управління є важливим для всіх підприємств. Проте у моменти
криз на підприємствах збільшується залежність фінансово-економічної
стійкості суб'єкта господарювання від ефективної системи внутрішнього
контролю (СВК), яка є невід'ємним елементом управління діяльності
підприємств.
Відсутність контролю призводить до непередбачуваних соціальноекономічних наслідків. Упровадження на підприємствах України СВК є
нагальним і очевидним. Можна погодитись з Л.О. Сухарьовою про те, що
«…відсутність чіткої системи внутрішнього фінансового контролю як основи
вирішення актуальних проблем методологічного характеру і проблем
функціонування цієї системи не призводить до переходу (трансформації)
підтверджувального аудиту (який у наш час поширений в Україні) в аудит,
що орієнтований на ризик».
Можна виділити наступні недоліки, які характеризують сучасний стан і
ефективність роботи служб внутрішнього контролю, зокрема фінансового:

зловживання службовим становищем (несплата в повному обсязі
всіх необхідних податків; привласнення грошей шляхом надлишкового їх
списання по касі; привласнення основних засобів, що обліковуються на
балансі підприємства та ін.);

невиконання або неякісне виконання службових обов‘язків
(нехтування важливістю документів, їх підписання без «занурення» у зміст);
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проведення інвентаризації лише на папері;

здійснення купівельних операцій там, де вигідно відповідальній
особі, а не самому підприємству тощо;

неправильна оцінка операцій із заготівлі, виробництва чи
реалізації з точки зору доцільності й раціональності.
Іншою негативною тенденцією у системі внутрішнього контролю є
збільшення кількості та частоти появи фактів правопорушень та випадків
розкрадання майна підприємства. Запобігти цьому можна лише шляхом
забезпечення оптимальних зв‘язків усіх елементів системи. Для цього
керівнику перш за все необхідно чітко визначити базову мету, завдання та
принципи контрольної процедури та визначити можливий вплив
різноманітних чинників на інструментарій задля досягнення поставлених
результатів. Разом з тим, на цьому етапі важливе місце посідає своєчасність
та достовірність вхідної інформації про об‘єкт, який перебуває під
контролем, адже саме від цього залежить ефективність функціонування усієї
системи. Важливу роль у вирішенні цієї проблеми відіграє рівень кваліфікації
наукових кадрів, які здійснюють контроль підприємств, та регулярне
підвищення їх професійного рівня. Для того, аби контроль був ефективним та
зручним у використанні необхідно встановлювати прогресивні технічні та
програмні бази систем внутрішнього і поточного контролю, які б
забезпечували можливість точного і своєчасного отримання необхідних
даних.
Отже, можна сказати, що метою внутрішнього контролю є своєчасне
інформування керівництва про стан підприємства та забезпечення
можливості здійснювати контроль за перебігом запланованих на
підприємстві робіт. Адже внутрішній контроль відіграє важливу роль на
кожному етапі здійснення підприємницької діяльності і є основою
формування повноцінної кадрової політики і забезпечує зростання
ефективності використання людського капіталу. А основними проблемами
здійснення ефективного контролю в процесі управління все ще залишається
відсутність єдиного методологічного забезпечення державного фінансового
контролю, формування відповідної організаційної культури, низька
відповідальність учасників, недостатня увага контрольним діям, відсутність
належної взаємодії між органами державного фінансового контролю та
нескоординованість діяльності інституцій, які повинні забезпечувати його
дієвість.
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ПОТОЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ
На
будь-якому
підприємстві
існують
зобов‘язання
перед
постачальниками, підрядниками, працівниками, за короткострокові та
довгострокові кредити, учасниками та ін.
Зобов‘язання – це заборгованість підприємства, яка виникає, головним
чином, через придбання товарів та послуг в кредит, або кредити, які
підприємство отримує для свого фінансування [2, c.79 ].
Поточні зобов‘язання – короткострокові фінансові зобов‘язання, які
мають бути погашені протягом року з дати складання бухгалтерського
балансу.
Різні дослідження ускладнюються через різноманітність видів
зобов'язань, методів їхнього погашення, велику кількість суб'єктів та об'єктів.
Але водночас чіткі організація і методика обліку дають змогу забезпечити
отримання об'єктивної інформації для аналізу і контролю поточних
зобов'язань, проведення якого сприяє ефективному формуванню, підготовці
та прийняттю управлінських рішень, щодо діяльності підприємства та
підтриманню їхньої фінансової стійкості та платоспроможності на високому
рівні [1, c. 67].
Для обліку інформації про зобов'язання, які мають бути погашені в ході
операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати
балансу, в Плані рахунків передбачено клас 6 "Поточні зобов'язання".
Відповідно до Плану рахунків та Інструкції про його застосування поточні
зобов'язання поділяють на: короткотермінові позики, поточну заборгованість
за довготерміновими зобов'язаннями, короткотермінові векселі видані,
розрахунки з постачальниками та підрядниками, розрахунки за податками й
платежами; розрахунки за страхуванням, розрахунки за виплатами
працівникам; розрахунки з учасниками, розрахунки за іншими операціями.
Підприємство завжди самостійно визначає свою облікову політику з
дотриманням принципів, встановлених законодавством. Облікова політика
включає в себе наказ про політику, План рахунків бухгалтерського обліку та
графік документообліку[2, c.104].
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, створення й розвиток
фондового ринку, прагнення до пожвавлення внутрішнього інвестиційного
клімату, інтеграція України у світову економіку й залучення іноземних
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інвестицій викликає необхідність перебудови методологічних, методичних й
організаційних принципів і методів ведення бухгалтерського обліку й
звітності відповідно до міжнародної практики.
Серед важливих проблем сучасності постає незацікавленість
підприємств у своєчасному розрахунку зі своїми працівниками, оскільки така
заборгованість за суттю є безоплатним кредитом. Наявність позичених
коштів є нормальним та необхідним явищем для будь-якого підприємства,
адже вони є основою ринкових відносин між суб‘єктами господарювання.
Більше того, зобов‘язання є важливим фактором впливу на фінансовий стан
підприємства, зокрема, на його ліквідність, платоспроможність,
кредитоспроможність та фінансову стійкість.
І саме тому в обліку поточних зобов‘язань важливим є налагодження
системи внутрішнього контролю на підприємстві. З цією метою варто
визначити відповідальних осіб за своєчасне погашення зобов‘язань, створити
таблицю, в якій узагальнювалася б інформація про наявні поточні
зобов‘язання із зазначенням термінів погашення. Це, в свою чергу, призведе
до раціоналізації процесу відслідковування зобов‘язань та запобіганню
прострочення заборгованості.
Звичайно, для поліпшення обліку поточних зобов‘язань необхідним є
використання сучасних інформаційних систем, що прискорить роботу
бухгалтерських служб, сприятиме зменшенню кількості помилок та дасть
можливість для оперативного відслідковування зобов‘язань.
Для уникнення штрафних санкцій в зв‘язку з несвоєчасною сплатою або
податками розрахунків, необхідно розробити таблицю, в якій містився б
перелік податків і платежів, строки подання[3, c. 123].
Основною
метою
управління
кредиторською
заборгованістю
підприємства є забезпечення своєчасного нарахування і виплат засобів, які
входять в її склад. Наприклад, при затримці виплат податків підвищуються
штрафні санкції, затримка виплат внесків по страхуванню може викликати
затримку виплат зарплати, і в залежності від цього знижується рівень
матеріальної зацікавленості, продуктивності праці працівників[ 3, c. 77].
Отже, можна сказати, що зобов'язання є необхідною складовою будьякого підприємства. Керівники ж, в свою чергу, повинні дотримуватись
чинного законодавства та часто не боятися впроваджувати нові ідеї щодо
ведення облікової політики для раціонального використання часу, коштів та
навиків облікових фахівців.
У цілому облік поточних зобов‘язань – це складна система рахунків,
документації та звітності, яка в сукупності відображає стан та динаміку
поточних зобов‘язань суб‘єкта господарювання. Отже, якісно налагоджена
облікова система та відповідно, контрольно-аналітичні процеси ‒ це
необхідна передумова ефективного фінансового менеджменту як з точки
зору поточних зобов'язань, так і усього масиву операцій окремо взятого
підприємства.
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АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ
В умовах глобалізації економічний розвиток будь-якої країни тісно
пов'язаний з підвищенням її інвестиційної привабливості для іноземних
інвесторів.
Важливим фактором забезпечення сталого розвитку економіки країни та
становлення її позитивного іміджу на світовій арені є інвестиційна
привабливість держави. Інвестування значною мірою впливає на вирішення
соціально-економічних проблем, з якими стикається будь-яка країна. На
сьогоднішній день, проблема низького рівня капіталовкладень та відсутності
припливу інвестицій є актуальною для України та потребує негайного
вирішення [1].
Визначення місця України в міжнародних інвестиційних процесах
досліджували такі вітчизняні науковці, як: І.А. Бланк, Л.М. Борщ,
Ю.П. Будюк, О.Д. Вовчак, Д.Г. Лук‘яненко, Ю.М. Пахомов, А.А. Пересада,
С.В. Прохода, О.І. Рогач, А.І. Сухоруков, А.С. Філіпченко та інші. В
контексті розгляду впливу іноземного інвестування на економічне зростання
приймаючої сторони цікавими є праці зарубіжних вчених: Л. Альфаро,
К. Боренштейн, С. Ванг, М. Каркові, У. Лівін, І. Озтрук, Е. Сапьєнца та інші.
Інвестиційна привабливість регіону – це відповідність регіону основним
цілям інвесторів, що полягають у прибутковості, безризиковості і ліквідності
інвестицій та рівні задоволення фінансових, виробничих, організаційних та
інших вимог чи інтересів інвестора щодо конкретного регіону [4].
Висока інвестиційна привабливість регіону дозволяє залучати великі
інвестиції на його розвиток та гарантує отримання прибутку для інвесторів.
В Україні загальноприйнятої методики визначення інвестиційної
привабливості регіону немає, її розраховують різні установи та організації за
власними підходами, що спричиняє труднощі у підтвердженні об‘єктивності
оцінки.
В сучасних умовах при аналізі інвестиційної привабливості
використовують, переважно, експертно-рейтинговий підхід, саме його в своїй
роботі досить широко використовують такі відомі світові рейтингові
агентства як Standart&Poors, Moody‘s та Fitch IBCA.
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Алгоритм проведення аналізу є досить універсальний та складається з
наступних етапів:
1) Визначення чинників (критеріїв), які на думку експертів, формують
інвестиційну привабливість та впливають на її рівень.
2) Експертна оцінка ступеня значущості кожного з цих чинників або
визначення їх вагових коефіцієнтів.
3) Підбір показників, які на думку експертів, найбільш повно
розкривають чинники (критерії), що формують інвестиційну привабливість.
4) Проводиться розрахунок всіх необхідних показників, якщо показники
неоднорідні їх значення формалізують.
5) Отримані результати зводяться в відповідні групи, при цьому, за
необхідності, вони коригуються на відповідний ваговий коефіцієнт.
6) Отримані результати є поточною оцінкою того чи іншого чинника.
7) На наступному етапі можна піти двома шляхами:
отримані результати, коригуються на відповідні вагові коефіцієнти та
зводяться в єдиний інтегральний показник - ранг, значення якого дає нам
уявлення про рівень інвестиційної привабливості об‘єкта дослідження. В
даному випадку не проводиться аналіз рівня якості кожного з критеріїв,
дослідників цікавить лише остаточний висновок щодо рівня інвестиційної
привабливості. Зазвичай, такий механізм використовують для того аби
дізнатися поточну ситуацію щодо об‘єкта інвестування. Ця методика не
передбачає подальший поглиблений аналіз з метою визначення та усунення
факторів, що обмежують інвестиційну привабливість об‘єкта дослідження .
визначається рівень якості - ранг кожного критерію, а потім зважаючи
на його значимість робиться узагальнений висновок щодо рівня
інвестиційної привабливості об‘єкта дослідження в цілому.
Отже, в результаті ми отримуємо значення, яке може варіюватися в
межах певної шкали. При цьому використовуються економіко-математичні
методи якісного та кількісного аналізу.
При використанні цього підходу різними аналітичними групами основні
суперечності виникають на перших чотирьох етапах, адже вибір чинників,
показників, які їх характеризують, а також визначення рівня їх значущості
має ситуативний характер і значною мірою залежить від кваліфікації та
думки експертів.
Зокрема Міністерство економічного розвитку і торгівлі України щорічно
розраховує рейтинг привабливості регіонів України за такими показниками,
як економічний стан регіону, розвиток ринкової, транспортної та фінансової
інфраструктури, стан людських ресурсів, діяльність органів місцевої
виконавчої влади у сфері підприємництва. Оцінку інвестиційної
привабливості регіонів проводить також НАН України [5].
Найбільш об‘єктивною з точки зору методики є оцінка і прогнозування
інвестиційної привабливості регіонів Київського міжнародного інституту
соціології (КМІС), що проводиться за рівнями загальноекономічного
розвитку; розвитку інвестиційної інфраструктури; розвитку ринкових
відносин і комерційної інфраструктури; демографічною характеристикою та
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ступенем безпеки інвестиційної діяльності. При цьому індекс інвестиційної
привабливості регіонів розглядається як відносна оцінка якості
характеристик регіону, необхідних інвестору для прийняття рішення щодо
вкладання коштів [6].
Для досліджень інвестиційної привабливості регіонів, також,
використовують методику І.О. Бланка, за якою висновок робиться за п‘ятьма
групами показників: рівень загальноекономічного розвитку (вагомість групи
показників 35%), рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону
(15%), демографічна характеристика регіону (15%), рівень розвитку
ринкових відносин та комерційної інфраструктури регіону (25%), рівень
криміногенних, екологічних та інших ризиків (10%) [2].
Інтегральний ранговий показник оцінки інвестиційної привабливості
регіону (КІП) визначається за формулою:
(1.1)
де – середнє значення показників по групі;
– вагомість групи показників у загальній оцінці регіону.
Для виділення регіонів за ступенем інвестиційної привабливості
використовують шкалу Харрінгтона та її модифікацію за «правилом трьох
сигм», де приблизно 1/6 частина значень інтегрального показника
знаходяться в інтервалі значення функції «прийнятне значення», 1/2 –
«низьке значення», 1/3 – «високе значення». Таким чином, показник регіонів
з високим рівнем інвестиційної привабливості перебуває в інтервалі
0,66 КІП 1,0; із середнім – 0,33 КІП 0,66; з низьким рівнем –
0 КІП 0,33 [6].
Аналіз інвестиційної привабливості за її складовими дозволяє визначити
потенційну потребу в обсягах інвестування; можливість прискорення
реалізації інвестиційних; потенційний попит населення та можливість
залучення робочої сили; можливість створення і підтримки інвестиційного
клімату; ступінь безпечності діяльності в регіоні [4].
Таким чином, у підсумку можна стверджувати, що залучення інвестицій
є пріоритетним напрямом розвитку економіки регіону. Спрямування на
самостійність регіонів викликає необхідність обґрунтування потреб в
інвестиціях та залучення інвесторів. Крім того, суттєвим фактором є
спроможність
інфраструктури
регіону
освоювати
та
ефективно
використовувати інвестиційні кошти. В цьому сенсі важливою є формалізація
підходів до визначення інвестиційної привабливості регіону, оскільки його
позиціювання в цьому аспекті дозволяє залучити потенційних інвесторів для
виконання регіональних інвестиційних програм.
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ЗАСТОСУВАНЯ ВИБІРОКОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЙОГО
НЕДОЛІКИ
Кожного дня людина має матеріальні потреби, які вона задовольняє
купуючи певну продукцію. Із збільшенням населення, фабрики збільшують
кількість товару. Сьогодні, за допомогою різних технологій, заводи
виробляють тисячі товарів, які мають бути відповідної якості, що
встановлена в стандартах. Враховуючи, що машини на фабриках працюють
безперервно, перевірити кожний виріб займе занадто багато часу. Тому, при
дослідженні певного явища, яке вимагає перевірити велику кількість товару,
чи дослідити ситуацію в суспільстві, використовують вибіркове
спостереження.
При вибірковому спостереженні тільки частина одиниць піддається
обстеженню і на основі цих даних характеризують всю сукупність в цілому.
Даним спостереженням користуються у різних сферах суспільного життя. Це
може бути оцінка якості товару чи послуг, вирощеної сільскогосподарської
продукції та іншого. [1.98] Широкого застосування вибіркове дослідження
знайшло себе в державній та відомчій статистиці. Воно дає змогу обстежити
та проаналізувати зібрані данні по стану життя людей, їх відношення до
різних ситуацій, що стосується суспільства та інше. [2.211]
Зазвичай вибірку проводять випадковим способом. Щоб дослідити
партію виробленої продукції, беруть навмання декілька товарів і зібрану
інформацію переводять на всю сукупність. При соціальному дослідженні
опитують різні верства населення з розподіл на стать, вік, вид зайнятості та
іншим. В результаті можна отримати загальне бачення стану масового
суспільного явища. [3.95]
Переваги вибірки:
за рахунок скорочення обсягів роботи цей спосіб є більш економічним;
зменшується затрат часу, тому результати дослідження отримують в
більш короткі строки;
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при визначенні відповідності товару певним вимогам, зменшується
кількість досліджуваних зразків. [2.213]
Але дане спостереження не є 100% точним. Тобто, через те, що
досліджується тільки частина всієї сукупності, то виникає велика
ймовірність, що інша частина має відмінні властивості, не схожу на
проаналізовану інформацію. Це є випадкова похибка, яка утворюється в
наслідок несуцільного характеру обстеження. [2.217] Тому, для визначення
репрезентативних помилок кожної сукупності використовують розрахунки за
певними формулами.
Щоб скоротити розмір похибки, потрібно зібрати данні з більшої
кількості досліджуваної сукупності. Зменшення відношення
вибраних
одиниць дослідження до генеральної сукупності, виведе більш точні дані по
стану масового суспільного явища. Це дасть змогу вивести правильний
результат і застосувати краще рішення при вирішенні певних проблем.
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РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ В
КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Процеси євроінтеграції в Україні відбуваються в умовах економічної
кризи. Пошук шляхів виходу з кризи має на меті підвищення ефективності
управління економікою безпосередньо на державному рівні та на рівні
окремого підприємства. Ефективність регулювання та організації
бухгалтерського обліку, як важливої функції управління, набувають
стратегічного значення. Створення сприятливих умов з боку держави для
виконання системою бухгалтерського обліку підприємства поставлених
завдань є визначальними для запровадження нових підходів до організації
бухгалтерського обліку, які відповідають цілям забезпечення сталого
розвитку України та сучасним тенденціям світового досвіду у цій сфері.
Євроінтеграція обумовлює врахування в цьому процесі кращих облікових
практик.
В умовах постіндустріального суспільства найбільш цінним ресурсом є
інформація. Робота із інформацією - її збір, накопичення, узагальнення,
систематизація, оцінка та перерозподіл - забезпечує прийняття ефективних
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управлінських рішень. Різновидом економічної інформації являється
облікова інформація, яка є основним видом інформаційного забезпечення
управління. Специфічним засобом збору та передачі облікової інформації
виступає система бухгалтерського обліку. Система бухгалтерського обліку
перебуває під впливом багатьох факторів. До них відносяться державний
устрій, законодавство, фінансово-кредитна політика, податкова система,
міжнародні події, стан економіки, внутрішня і зовнішня політика, розвиток
технологій, діяльність професійних об‘єднань у сфері бухгалтерського
обліку, соціально-культурні фактори, система освіти. У різні періоди
розвитку суспільства влив певних чинників на функціонування системи
бухгалтерського обліку зростає. Так, сучасна політична та фінансова криза
негативно вплинула на середовище, в якому функціонує національна система
бухгалтерського
обліку.
Україна
у
рейтингу
глобальної
конкурентоспроможності Всесвітнього Економічного Форуму(ВЕФ) у 2015 р.
серед 140 країн світу знаходиться на 79 позиції (спустилась з 76 місця (2014
р.) до 79 місця (2015 р.)) [3]. Проблемним аспектом наукового осмислення
організації бухгалтерського обліку в Україні є певний розрив між
нормативним забезпеченням, теоретичними дослідженнями та організацією
бухгалтерського обліку на практиці на рівні суб‘єкта економічної діяльності.
Проявляється він у тому, що на тлі досить значної кількості нормативноправових актів, які регулюють бухгалтерський облік та складання звітності
підприємств, значної маси наукових робіт, які досліджують різноманітні
питання організації бухгалтерського обліку підприємства, існує величезна
кількість практичних рекомендацій різних авторів, спрямованих допомогти
підприємствам краще організувати обліковий процес та оптимізувати
організацію бухгалтерського обліку в цілому. Ця критична маса нормативних
документів, наукових та практичних розробок свідчить про високу
актуальність питань впорядкування та удосконалення національної системи
бухгалтерського обліку в Україні[2].
Шлях удосконалення та розвитку бухгалтерського обліку на основі його
цілісності, системності та дієвості – це збереження його концептуальних
основ в межах чинного правового поля.
Передумовами подальшого розвитку бухгалтерського обліку в Україні є
насамперед:
– перегляд теоретичних основ бухгалтерського обліку з урахуванням
ускладнення управління, зростання ролі інтелектуального капіталу як
ключового чинника конкурентоспроможності, сучасних інформаційних
технологій, тобто вивчення сучасних теорій, перегляд предмета й методу
бухгалтерського обліку;
– диференціація вимог до фінансової звітності. Так, суб‘єкти
господарської діяльності повинні застосовувати єдині принципи оцінки та
розкриття інформації, але обсяг інформації визначається винятково
потребами користувачів;
– реуніфікація обліку та звітності, що передбачає відмову від жорстких
форм фінансової звітності з обов‘язковими кодами рядків і збереження лише
загальної структури фінансових звітів і мінімальних вимог до розкриття
інформації тощо;
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– безперервна професійна освіта, сертифікація бухгалтерів, що сприяє
зростанню кваліфікації бухгалтерів і престижу професії, зниженню ризику
для учасників фондового ринку і фінансових інститутів, гармонізації
української системи професійної підготовки бухгалтерів з міжнародними
стандартами, підвищенню ефективності системи корпоративного управління,
посиленню контролю за дотриманням норм професійної етики бухгалтерів і
аудиторів;
– активна позиція бухгалтерської спільноти, а саме професійних
організацій бухгалтерів і аудиторів, засобів масової інформації, зокрема
професійних видань з бухгалтерського обліку;
– формування сучасної парадигми обліку та звітності, метою якої є
створення інформаційної інфраструктури, адекватної вимогам ринкової
економіки в інтересах усіх членів суспільства[1].
Отже, в даний час процес розвитку і становлення організації
бухгалтерського обліку як науки проходить досить інтенсивно. Зміни, які
обумовлені переходом на ринкові умови господарювання, інтеграційними
процесами, системною кризою у політиці та економіці, та які у сукупності
впливають на розвиток національної системи бухгалтерського обліку, не
можуть знайти пояснення у рамках існуючого наукового знання про
організацію бухгалтерського обліку, яке виявляється недостатнім для
вирішення завдань, що ставляться до національної системи бухгалтерського
обліку в сучасних умовах. Обмеження предмету організації бухгалтерського
обліку колом питань впорядкування та ведення бухгалтерського обліку
підприємства виводить облікову систему із контексту узгодження
національної політики у сфері бухгалтерського обліку із загальнодержавною
економічною політикою. Це також не забезпечує умов створення системи
міждержавного регулювання, спрямованої на проведення спільної облікової
політики, розширення взаємовідносин між суб‘єктами, які формують таку
політику як на державному, міждержавному рівнях, так й рівні окремого
суб‘єкта економічної діяльності. Такий шлях пізнання призводить до певної
автономності науки організація бухгалтерського обліку від екзогенних
факторів. Впровадження та продовження пошуку нових пізнавальних
перспектив задля сприяння розвитку національної системи бухгалтерського
обліку має забезпечити ефективне вирішення широкого кола питань не
тільки стосовно ведення бухгалтерського обліку, складання звітності та
надання користувачам інформації.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ НАДАННЯ РІЗНИХ
КРЕДИТІВ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
На сьогоднішній день, кредити і кредитні відносини є невід‘ємною
складовою економічної системи України. Сфера кредитування безпосередньо
пов‘язана з потребами розвитку національного виробництва. Кредит створює
певні відносини між державою, банками, суб‘єктами господарювання та
населенням. Він сприяє зміцненню господарської діяльності підприємств.
Крім того, кредитні відносини здійснюють свій вплив на подолання
економічної кризи в країні і забезпечують прогресивний розвиток для
виробництва і реалізації продукції.
Під банківським кредитом слід розуміти економічні відносини між
банком та позичальником стосовно надання певної суми коштів у тимчасове
користування на умовах повернення та платності. Видача кредитів банками
для суб‘єктів господарювання повинна здійснюватись з дотриманням
принципів цілеспрямованості, терміновості, забезпеченості, платності та
диференційованості [3, с.322].
Також, слід наголосити на тому, що кредитні операції банку – це вид
активних операцій, які пов‘язані з наданням клієнтам коштів за умови їх
повернення або прийняттям зобов‘язань про надання коштів за настання
умов, передбачених кредитною угодою. До кредитних відносять також
послуги банку з надання гарантій, поручництв, розміщення депозитів,
проведення факторингових операцій, видачу кредитів у формі обліку
векселів та операцій репо [2, с.217].
Сама процедура обліку кредитних операцій повинна визначатись в
обліковій політиці будь-якого банку. Але при цьому сам обліковий процес
повинен забезпечувати єдину методологію синтетичного та аналітичного
обліку, а також узагальнення всієї інформації, для того, щоб приймати вірні
управлінські рішення та складати звітність.
Можна виділити такі етапи відображення кредитних операцій в банку:
I. Визнання в обліку кредитної операції балансовим чи позабалансовим
активом згідно умови угоди;
II. Перевірка та опрацювання первинних документів для відкриття
балансових рахунків;
III. Відображення на рахунках обліку зміни заборгованості за кредитами,
нарахованими доходами та резервами;
IV. Систематизація інформації про кредитні операції в регістрах обліку за
розділами і групами рахунків, складання внутрішньої звітності;
V. Узагальнення інформації про кредитні операції у фінансовій та
статистичній звітності [4, с.5].
Бухгалтерський облік надання кредитів ведеться на рахунках класів: 1
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«Казначейські та міжбанківські операції», 2 «Операції з клієнтами», 9
«Позабалансові рахунки». За рахунками класу 1 відображаються
міжбанківські надані кредити банку; 2 клас призначений для обліку кредитів,
наданих суб‘єктам господарювання, органам загального державного
управління, фізичним особам; на рахунках 9 класу обліковуються гарантії,
застави, зобов‘язання з кредитування, надані банкам та клієнтам [1, с.154].
Для
обліку
кредитів,
наданих
суб‘єктам
господарювання
використовують рахунки 2 класу, а саме розділ 20 «Кредити, що надані
суб‘єктам господарювання». Даний розділ містить такі групи обліку різних
кредитів:
201 «Кредити, що надані за операціями репо суб‘єктам
господарювання»;
202 «Кредити, що надані за врахованими векселями суб‘єктам
господарювання»;
203 «Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб‘єктам
господарювання»;
206 «Кредити в поточну діяльність, що надані суб‘єктам
господарювання»;
207 «Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб‘єктам
господарювання»;
208 «Іпотечні кредити, що надані суб‘єктам господарювання».
Для того, щоб удосконалити методику обліку кредитів, наданих
суб‘єктам господарювання, необхідно розширити коло рахунків
кредитування за різними показниками, а саме: розділити кредити за терміном
погашення на короткострокові (до 1 року), середньострокові (1-5 років) та
довгострокові (більше 5 років). Окрім того, можна ввести такі рахунки, які
будуть показувати чи наданий кредит з заставою або без неї. Такі
впровадження допоможуть більш краще аналізувати фінансовий стан банку
та його ліквідність.
Наразі, нестабільність економіки нашої країни вимагає певних змін в
організації та обліку банківських операцій, в першу чергу кредитних,
оскільки вони є основною послугою банку. Питання обліку даних операцій є
недостатньо вирішеним на сьогодні. Тому необхідно його більш детально
розглядати та вдосконалювати.
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЙОГО МІСЦЕ В
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Ефективність управління підприємствами усіх форм власності в значній
мірі забезпечується завдяки їх сумлінному контролі. Він виступає не лише
важливим регулятивним чинником, але й інструментом коригування
необхідної інформаційної бази для оцінки діяльності підприємств.
Термін «контроль» зустрічається часто в науковій та спеціальній
літературі, але думки науковців щодо його визначення дуже різняться. Дане
питання є досить поширене, що має своє відображення в працях:
Яценко В. М. [1], Баланюк І. Ф. [2], Голуб Ю.О., Сотник О. Г. [3],
Білуха М. Т. [5], Калюга М. Т. [6] тощо.
Метою даної роботи виступає дослідження внутрішньогосподарського
контролю, його ефективність в використанні та місце в системі управління
підприємством.
Для необхідності деталізації інформації, контрольні дії поділяють на
внутрішній та зовнішній. Якщо брати до уваги зовнішній, то він проводиться
зовні, до об‘єкта контролю, та охоплює всю систему державних органів.
Визначення внутрішнього контролю варто розглядати одночасно як
інструмент, процес та систему.
Внутрішній контроль як інструмент управління, що дає змогу
керівництву органів державного й комунального секторів перевірити стан
виконання відповідних завдань, здійснити низку заходів з метою підвищення
ефективності й результативності діяльності установи, трактують
Голуб Ю. О. та Сотник О. Г. [3].
Внутрішній контроль – це процес здійснюваний людьми, тому для нього
важливі не тільки правила, процедури та інші регулятивні документи, а і
люди на всіх рівнях діяльності підприємства [4]. Дане трактування
забезпечує поєднання розуміння внутрішнього контролю як процесу із
управлінським аспектом, що є можливим завдяки врахуванню у визначенні
людського фактору.
Білуха М. Т. пояснював внутрішній контроль як систему спостереження
та перевірки відповідності процесу функціонування об‘єкта управління
прийнятим
управлінським
рішенням,
встановлення
результатів
управлінського впливу на керований об‘єкт виявлення відхилень, допущених
у ході виконання цих цілей [5].
Основними завданнями внутрішнього контролю на думку автора є:
забезпечення сучасного виявлення аналізу ризиків;
достовірності фінансової та управлінської інформації;
збереження активів;
дотримання законодавства, внутрішніх політик і процедур;
виконання фінансово-господарських планів та ефективне використання
ресурсів [1].
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Створення системи внутрішнього контрою на підприємстві – це
складний процес, а сама система – цілеспрямований механізм, невід‘ємними
складовими якого є всі підрозділи та сфери діяльності підприємства.
Відповідно внутрішній контроль варто будувати на засадах системності,
оскільки він повинен забезпечувати фінансово-господарську мікросистему
підприємства з індивідуалізованими характеристиками та особливостями.
Тобто контроль виконує конкретну цільову функцію. Сукупність таких
мікроекономічних систем і визначає його місце в ринковому середовищі [2].
По відношенню до власника внутрішній контроль варто поділити на
внутрішньовідомчий та внутрішньогосподарський. Основні відмінності у
здійсненні внутрішньовідомчого та внутрішньогосподарського контролю
полягають у різних масштабах діяльності та об‘єктах контролю на одному
підприємстві.
Внутрішньовідомчий
контроль
проводиться
міністерствами,
відомствами, органами державного управління стосовно діяльності
підвідомчих їм підприємств і організацій у формі тематичних перевірок та
ревізій. В цьому випадку органи державного управління проводять перевірку
шляхом документального контролю, який забезпечує огляд дотримання
законодавства з фінансових питань, достовірність обліку та звітності тощо.
Внутрішньогосподарський контроль більш ширший, адже він націлений
на виконання завдань із збереженням майна підприємства. Це пояснюється
тим, що на підприємствах зберігається значна кількість цінностей та коштів.
Внутрішньогосподарський
контроль
–
система
безупинного
спостереження за ефективністю використання майна підприємства,
законністю і доцільністю господарських операцій і процесів, збереження
грошових коштів і матеріальних цінностей. Головна його особливість
полягає у тому, що він функціонує в момент здійснення і оформлення
господарських операцій [6]. Застосування внутрішньогосподарського
контролю надає власникові можливість вчасно прийняти управлінські
рішення, здійснити аналіз у пошуку шляхів удосконалення виробництва, що
забезпечить ефективне функціонування підприємства в майбутньому. Але
незважаючи на це, всі види контролю (внутрішній, внутрішньовідомчий,
внутрішньогосподарський) мають загальний, один і той же об‘єкт, вони
здійснюються за допомогою тих самих методів контролю, і проводяться
всередині підприємства. Тому їх відокремленість полягає саме в деталізації
інформації, яку необхідно контролювати, для забезпечення відповідного
функціонування об‘єкта управління.
Таким чином, в ході проведеної роботи, можна відзначити, що контроль
виступає необхідною складовою ефективного функціонування підприємств
різних форм власності. Розвиток внутрішньогосподарського контролю дає
можливість власникам переконатись у правильності та законності здійсненні
всіх
операцій
усіма
структурними
підрозділами.
Проведення
внутрішньогосподарського контролю повинно забезпечити послідовну та
ефективну роботу підприємства, збереження власності, своєчасне та повне
відображення господарських та фінансових операцій у бухгалтерському
обліку та фінансовій звітності.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Економічний механізм формування та використання оборотних активів
все більше і більше викликає інтерес для їх дослідження. Адже облік
оборотних активів є на перший погляд простим, але виникають різні нюанси
в процесі його ведення, особливо, що стосується нормативно-правової бази.
Тому дане питання є досить актуальним, так як законодавчі нормативи і
положення не є постійними, і щоб досягти максимального ефекту при
використанні таких ресурсів, варто постійно вести контроль за зміною
законодавства.
Метою даної роботи виступає дослідження та виявлення проблем обліку
оборотних активів та шляхи їх вирішення.
Так як питання є досить всеосяжним, його досліджували такі відомі
теоретики та практики як: Ф.Ф. Бутинець, С.В. Голова, В.І. Єфіменко,
М.І. Горбатко, В.М. Івахненко, М.Р. Лучок, М.В. Кужельний, М.Я. Остап‘юк,
Є.В. Мних, П.Я. Попович, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, В.В. Сопко,
М.Г. Чумаченко, І.Д. Фаріон, С.І. Шкарабан та інші. Також питання обліку
оборотних активів розглядалися низкою зарубіжних дослідників, зокрема:
М.І. Баканова, І.Т. Балабанова, В.В. Ковальова, М.Н. Крейніної, В.Ф. Палія,
Р.С. Сайфуліна, А.Д. Шеремета та інших [1].
Основною проблемою в дослідженні обліку оборотних активів є чіткість
процесу розмежування їх на оборотні та необоротні. Для цього потрібно
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системно дослідити інформацію про дані облікові та контрольні об‘єкти і
розробити певну класифікацію їх поділу. Це в більшій мірі займає багато
часу та викликає запитання, чи буде це відповідати нормам та зручності
сприйняття інформації користувачами, зокрема в процесі прийняття
ефективних управлінських рішень.
Оборотні активи - гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у
використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання
протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати
балансу [2]. Їх необхідність для підприємств проявляється у забезпеченні
безперервного процесу виробництва, в ході якого оборотні активи проходять
як сферу виробництва так і сферу обігу. Таким чином, перебуваючи у
постійному русі, оборотні активи забезпечують кругообіг, який відбивається
в повному відновленні процесу виробництва, поступово змінюючи свою
матеріальну форму.
Звідси, можна сказати, що існує велика кількість проблем із дослідження
сутності активів підприємства, як облікової категорії.
Також не менш важливою проблемою є дослідження складу однієї із
складових об‘єктів – МШП. Малоцінні та швидкозношувані предмети –
запаси, що використовуються протягом не більше одного року або
нормального операційного циклу, якщо він більше одного року [3]. Проблема
полягає в тому, що П(С)БО 9 «Запаси» не розкриває склад та структуру
МШП, тому кожне підприємство самостійно визначає і відображає в наказі
про облікову політику склад МШП.
На нашу думку, в цьому випадку, все ж таки варто провести аналітику
стосовно складу МШП та уніфікувати їх класифікацію в нормативних актах,
що дозволить полегшити роботу на окремому підприємстві при відокремлені
МШП та інших запасів.
Якщо розглядати витрати майбутніх періодів, то тут виникає спірне
питання так як існуючі нормативні документи не містять чітких
рекомендацій щодо формування та обліку таких витрат. З огляду на це,
підприємствам надається самостійність у вирішенні щодо розмежування
витрат які варто включати до витрат майбутніх періодів, а також визначати
терміни списання цих витрат. Важливість моменту і основна проблема обліку
полягає в тому, що в залежності від терміну списання цих витрат, вони
можуть бути віднесені як до оборотних активів так і до необоротних.
Виявлення таких проблем та подальше їх вирішення є вкрай важливим
завданням для будь-якого підприємства, адже це сприяє забезпеченню
формування достовірної, достатньої аналітичної системи інформації про
оборотні активи, що на перспективу дозволить забезпечити ефективні
управлінські рішення.
Ще однією проблемою на шляху до дійового методу забезпечення
обліку оборотних активів стала зміна в законодавстві про первинні
документи. Відтепер документи, які підприємство одержує при проведенні
тих чи інших операцій не вважаються фактичним підтвердженням цих
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операцій. Виникає питання – а що ж вважати підтвердженням? Це питання є
досить дискусійним, так як введена зміна не має певного змісту та
обґрунтування.
На нашу думку, первинні документи є беззаперечною базою для
підтвердження проведення господарських операцій, а вище зазначені
нормативні зміни будуть мати подальші негативні наслідки, оскільки
призведуть до хаосу в облікових системах, що в свою чергу патово вплине на
подальший аналіз, контроль та управління підприємств в цілому.
Отже, провівши дослідження стосовно проблем які виникають при
здійсненні обліку оборотних активів, можна зробити висновок, що таких
дискусійних питань є досить багато і від їх вирішення залежить ефективність
функціонування підприємницької діяльності. В першу чергу це залежить від
законодавчої бази, яка надає не повну, суперечливу інформацію, що і
утворює небажані проблеми для підприємства.
Дані проблеми носять об‘ємний характер і вимагають швидкого та
ефективного їх вирішення. Оборотні активи є вкрай необхідним засобом
ведення поточної діяльності підприємства, без якого неможливо забезпечити
подальше безперервне існування як юридичної так і фізичної особи.
Вчасне, якісне та достовірне інформаційне забезпечення користувачів
про операції з оборотними активами – це одне із першочергових завдань, яке
має бути вирішене господарюючими суб‘єктами, адже чіткий, налагоджений
обліковий процес зможе забезпечити розумне управління забезпеченістю та
використанням даними ресурсами.
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АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
Сучасні умови господарювання висувають нові вимоги до організації
облікового процесу засобів підприємств та джерел їх формування, зокрема до
якісного їх управління. Сьогодні майже кожне торгове підприємство не може
існувати без запасів навіть попри те, що факт їх наявності несе за собою
лише витрати пов‘язані з їх закупкою, зберіганням, переміщенням,
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витрачанням на виробництво. Також не можна випускати з уваги те, що за
умови жорстокої конкуренції підприємства потребують принципово нових
підходів до управління товарними запасами, що зумовлює необхідність
удосконалення організації їх обліку .
Проблемами удосконалення методики та організації обліку матеріальних
запасів
займалося
багато
вчених-економістів:
Ф.Ф. Бутинець,
В.П. Завгородній, В.В. Сопко, Л.К. Сук, П.Т. Саблук, Н.В. Чебанова,
П.С. Безруких, С.Ф. Голов, В.І. Єфименко, М.С. Пушкар, Н.М. Ткаченко,
І.А. Бланк, І.Б. Швець, І.А. Бондарева, Р.З. Чейз, Н.Дж. Еквілайн, Р.Ф. Якобс
та ін. Проте незважаючи на ряд публікацій з питань удосконалення
організації обліку запасів багато питань потребують подальшого дослідження
з метою вдосконалення та повної адаптації обліку до сучасних умов
господарювання.
Основними завданнями удосконалення системи обліку та контролю
товарними запасами є: створення раціональної системи організації обліку
запасів на підприємстві; удосконалення існуючих методів оцінки та
проведення інвентаризації запасів; удосконалення системи контролю
товарних запасів на всіх етапах технологічного процесу; створення
інформаційної бази обліку та контролю товарних запасів за центрами
відповідальності та загалом по підприємству [1].
Аналізуючи в цілому практичні аспекти обліку товарних запасів, можна
виокремити такі негативні риси:
— низький рівень оперативності інформаційного забезпечення
управління товарними запасами підприємств;
— невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання
процесів утворення запасів;
— обмеженість контролю використання товарних запасів тощо.
Вирішення цих проблем потребує оновлення системи отримання
інформації про товарні запаси, використання нетрадиційних для вітчизняної
облікової практики підходів щодо ефективного їх використання та
оптимізації результатів діяльності підприємства через застосування новітніх
інформаційних систем і технологій.
При застосуванні автоматизованого обліку спрощується громіздкість
роботи обліковця, час який міг би бути потрачений на роботу
використовується раціональніше, адже без застосування комп‘ютера велика
кількість документів заповнюється вручну. Застосування інформаційних
систем і технологій надає ряд переваг, щодо організації та ведення обліку на
підприємстві. Зокрема, завдяки застосуванню комп‘ютерів з‘явилася
можливість створювати автоматизовані робочі місця бухгалтерів та інших
працівників, які беруть участь у веденні обліку, проводити аналіз поточної та
майбутньої діяльності підприємства для збільшення економічних вигод і
покращення результатів роботи при цьому зменшивши витрати.
Застосування автоматизованого обліку надає можливість бухгалтеру
виправити помилки, які були зроблені під час роботи без переписування
громіздких документів і цифр. Комп‘ютер самостійно і автоматично
здійснює зміни в документах, що пов‘язані між собою.
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Завдання автоматизації обліку може бути реалізовано за допомогою
бухгалтерських прикладних пакетів, таких як: «Акцент-бухгалтерія»,
«Парус», «Бест Звіт Плюс», «1С: підприємство», та ін. [2].
«Акцент-бухгалтерія» – це універсальна автоматизована програма для
ведення бухгалтерського, управлінського та фінансового обліку на
підприємствах. Ця програма забезпечує повноцінний правильний з
бухгалтерської точки зору багатовимірний та багаторівневий аналітичний і
синтетичний облік. В програмі реалізована загальноприйнята методика
бухгалтерського обліку, яка підтримує П(С)БО.
«Парус-Підприємство» – повнофункціональна система, що дозволяє
автоматизувати всі облікові й управлінські завдання, характерні для
підприємств малого і середнього бізнесу.
«Бест звіт плюс» – програмний комплекс призначений для автоматизації
процесів роботи зі звітною документацією встановленого зразка. Він
забезпечує організацію електронного документообігу у всіх без винятку
суб'єктів господарювання будь-якої форми власності та джерел фінансування
або між ними та державними контролюючими органами, подача звітності
яким передбачена чинним законодавством. Це можливість інтеграції даних з
будь-якою бухгалтерською програмою (1C, і т.д.). Передача звітності
засобами електронної пошти із застосуванням підсистеми шифрування та
пересилки.
«1С: Підприємство 8» – програмний продукт «1С:Бухгалтерія 8 для
України» включає технологічну платформу «1С:Підприємство 8» і
конфігурацію
(прикладне
рішення)
«Бухгалтерія
для
України».
«1С:Бухгалтерія 8 для України» призначена для автоматизації
бухгалтерського
обліку,
включаючи
підготовку
обов'язкової
(регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють які-небудь види
комерційної діяльності: оптову й роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю,
надання послуг, виробництво і т.д. [3].
Отже, автоматизація обліку — це процес, при якому в результаті
перекладення функцій ведення обліку на комп‘ютер підвищується
ефективність і поліпшується його якість на підприємстві. Проте, перед тим як
приймати рішення про автоматизацію обліку, слід окреслити основні її
завдання щодо організації та ведення обліку на підприємстві. При
автоматизації обліку важливо не просто перевести всю паперову роботу на
комп‘ютер. Важливо, щоб це збільшило ефективність роботи і поліпшило
контроль над фінансово-господарською діяльністю підприємства, що, в свою
чергу, збільшить ефективність управління підприємством, і, як наслідок,
ефективність його роботи.
Кожному підприємству, яке бажає вийти на високий рівень, необхідно
використовувати автоматизовану форму обліку. Для цього необхідно
залучати до роботи найкращих, кваліфікованих обліковців, економістів і
фінансистів, адже правильне ведення обліку є основою продуктивної і
успішної роботи.
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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ, ЯК ПЕРЕДУМОВА
ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
Однією з основних умов ефективної роботи підприємства є надходження
грошових коштів, які можуть покрити його зобов‘язання. Одним з ключових
моментів аналізу фінансового стану підприємства є аналіз грошових потоків,
оскільки завдяки йому вдається з‘ясувати чи спроможне підприємство
організувати управління грошовими потоками так, щоб в будь-який момент у
розпорядженні була достатня кількість коштів.
Концептуальні основи сутності, виникнення та руху грошових потоків
достатньо широко розглядаються в працях зарубіжних та вітчизняних
вчених: К. Багацька, О. Шеремета, Г.В. Савицька, А. Кінга, Л. Лігоненко,
В. Бочарова, І. Бланка, В. Ковальова, О.В. Стащук, О. Терещенка та інших.
Значний внесок в розвиток методичної бази аналізу грошових потоків внесли
О.Я. Базілінська, М.Д. Білик, В.О. Подільська, О.В. Яріш, М.Г. Чумаченко та
інші.
Грошовий потік являє собою неперервний процес руху коштів. Від
повноти і вчасності забезпечення процесу постачання, виробництва і збуту
продукції грошовими ресурсами залежать результати основної діяльності
підприємства, ступінь його фінансової стабільності і платоспроможності,
конкурентні переваги, необхідні для його поточного розвитку.
Аналіз потоків грошових коштів повинен здійснюватись як на
основі звітних, так і планових показників. При цьому останні виступають
одночасно інструментом управління грошовими потоками. Це досягається
шляхом контролю за відповідністю їх реального руху до планових показників
та прийняття необхідних коригуючи заходів.
Першим
показником виникнення фінансових
ускладнень
є
тенденція скорочення частки грошових коштів в складі оборотних активів
підприємства при зростаючому обсязі його поточних зобов'язань і це може
надати точну інформацію про надлишок (недостачу) грошових коштів.
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Іншим
методом
оцінки
достатності
грошових
коштів
є
визначення тривалості періоду їх обороту. З цією метою використовується
співвідношення:
Період обороту =
,
(1)
Для розрахунку використовуються внутрішні облікові дані про
величину залишків на початок і кінець періоду на рахунках грошових коштів
за формулою:
СЗГК =
(2)
де СЗГК - середні залишки грошових коштів, тис. грн.;
ЗГn – залишки грошових коштів на початок n - го місяця, тис. грн.;
n - кількість місяців в періоді [1, c. 154].
Для розрахунку величини обороту потрібно використовувати
кредитовий оборот за період, що аналізується, по рахунку 311 "Поточні
рахунки в національній валюті" беручи до уваги, що більшість підприємств
здійснюють безготівкові розрахунки зі своїми контрагентами, а видача
грошових коштів через касу передбачає їх попереднє одержання в банку.
Відкриття спеціальних рахунків в банку та їх використання за рахунок
власних коштів також пов'язане з перерахуванням коштів з поточного
рахунку на відповідні спеціальні рахунки.
Для того, щоб зрозуміти реальний рух грошових коштів на підприємстві
необхідно оцінити їх надходження і витрачання. А щоб поєднати величину
одержаного фінансового результату зі станом грошових коштів на
підприємстві, необхідно виділити і проаналізувати всі напрямки їх
надходження (припливу), а також вибуття (відпливу).
Аналіз руху грошових потоків на підприємстві проводиться на підставі
Звіту про рух грошових коштів. Дану форму звітності можна розглядати з
декількох сторін. З одного боку, вона є невід'ємним елементом, який
доповнює Баланс і Звіт про фінансові результати, додаючи їм, таким чином,
цілісний інформаційний вигляд. А з іншого боку, ця звітна форма має всі
властивості, щоб стати на позицію вище від інших форм - завершеність,
комплексність, змістовність.
За допомогою Звіту про рух грошових коштів можна встановити:
- рівень фінансування операційної і інвестиційної діяльності за рахунок
власних джерел;
- залежність підприємства від зовнішнього позикового капіталу;
- здатність підприємства створювати грошові резерви;
- дивідендну політику в звітному періоді і прогноз на майбутнє;
- реальний стан платоспроможності підприємства та її прогноз на
майбутній звітний період [2, с. 45].
Аналіз грошових потоків доцільно починати з оцінки тих змін,
які відбулися у складі капіталу та активів підприємства. Далі потрібно
визначити: як зміни по кожній статті активу і пасиву вплинули на стан
грошових коштів підприємства і розміри його чистого прибутку. Зрозуміло,
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що зменшення дебіторської заборгованості приведе до збільшення реального
впливу на суму грошових коштів. Це означає, що в даному випадку різниця
між значенням дебіторської заборгованості на початок і кінець періоду
повинна бути додана до чистого прибутку.
Акціонери (інвестори), а також власники, володіючи інформацією про
рух грошових потоків на підприємстві, можуть оцінювати, наскільки
стабільним є його фінансовий стан, більш обґрунтовано підійти до розробки
політики розподілу і використання прибутку.
До основних формалізованих методів аналізу грошових потоків
включається і розрахунок відповідних коефіцієнтів, серед яких виділяють:
1. Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку
=
(3),
де
– коефіцієнт достатності чистого грошового потоку
підприємства;
ЧГП – чистий грошовий потік;
ОБ – сума виплат основного боргу по довго - і короткострокових
кредитах і позиках підприємства;
ΔЗтм – сума приросту запасів товарно-матеріальних цінностей у складі
оборотних активів підприємства;
Ду сума
дивідендів
(процентів),
виплачених
власникам
підприємства (акціонерам) на вкладений капітал.
2. Коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства
=
(4),
де
– коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства;
ПГП – сума валового позитивного грошового потоку (надходження
грошових коштів);
ГАк – сума залишку грошових активів підприємства на кінець періоду,
що розглядається;
ГАп – сума залишку грошових активів підприємства на початок періоду,
що розглядається;
НГП – сума валового негативного грошового потоку (витрачення
грошових коштів) [3, с. 15].
Коефіцієнт достатності чистого операційного доходу характеризує
співвідношення чистого руху коштів від операційної діяльності і суми
поточних видатків. Його умовне значення – 100%. Якщо показник перевищує
дану норму, то це свідчить про перевищення утворених коштів від
операційної діяльності над потребами підприємства. Коефіцієнт ліквідності
показує ступінь достатності грошових потоків, позитивом для підприємства є
його значення більше за 100%, оскільки надходження від основної діяльності
перевищують видатки і можуть використовуватись відповідно до
стратегічних цілей підприємства.
Управління грошовими потоками підприємства є важливою складовою
частиною загальної системи управління його фінансовою діяльністю, яке
дозволяє вирішувати різноманітні задачі фінансового менеджменту і
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підпорядковане його головній цілі. Система управління грошовими потоками
необхідна для виконання як стратегічних, так і короткочасних планів
підприємства, збереження платоспроможності та фінансової стійкості, більш
раціонального використання його активів та джерел фінансування.
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Ефективне управління економічними процесами на макро- та
мікрорівнях значною мірою залежить від достовірності, повноти, доречності
та своєчасності інформації щодо характеру та обсягу здійснюваних
господарських процесів, наявності та використання матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів, джерел формування фінансових результатів діяльності
та напрямів використання прибутку. Одним із основних джерел такого
інформаційного забезпечення виступає фінансова звітність, яка складається
шляхом виконання спеціальних процедур обробки, групування, підрахунку
даних та формується на завершальній стадії облікового процесу.
Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію
про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства за звітний період [1].
Загальні вимоги до фінансової звітності викладено у Законі України
―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖ [1] та у
НП(С)БО 1 ―Загальні вимоги до фінансової звітності‖ [2].
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної,
правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати
діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі підприємства,
яка необхідна для прийняття рішень щодо:
–придбання, продажу та володіння цінними паперами;
–участі в капіталі підприємства;
–оцінки якості управління;
–оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов‘язання;
–забезпеченості зобов‘язань підприємства;
–визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
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–регулювання діяльності підприємства;
–інших рішень.
Наказом Міністерства фінансів України №433 від 28 квітня 2013 року
затверджено Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової
звітності [3], які застосовуються підприємствами. Даними Методичними
рекомендаціями висвітлено питання розкриття інформації за статтями
Балансу (звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (звіту
про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний
капітал.
У зазначених Методичних рекомендаціях детально, постатейно
висвітлено заповнення таких розділів:
І. Загальні положення
ІІ. Зміст статей балансу (звіту про фінансовий стан)
ІІІ. Зміст статей звіту про фінансові результати (звіту про сукупний
дохід)
ІV.
Зміст
статей
звіту
про
рух
грошових
коштів
V. Зміст статей звіту про власний капітал.
При складанні фінансових звітів підприємства можуть визначати склад
статей, за якими розкривається інформація, а саме можуть не наводити
статей, які передбачені у формах фінансової звітності, затверджених
національними положеннями (стандартами), у разі якщо за ними відсутня
інформація до розкриття, а також включати до фінансових звітів додаткові
статті у порядку, визначеному Національним положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [2], у разі
якщо стаття відповідає таким критеріям: інформація є суттєвою; оцінка статті
може бути достовірно визначена.
Відповідно до другого розділу Методичних рекомендацій метою
складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.
У балансі відображаються активи, зобов‘язання та власний капітал
підприємства. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі
зобов‘язань та власного капіталу. Далі перераховується суми, які
відображаються у кожній із статей балансу.
Метою складання Звіту про фінансові результати, який вказаний у
третьому розділі Методрекомендацій - є надання користувачам повної,
правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і
збитки та сукупний дохід підприємства за звітний період. У звіті про
фінансові результати наводяться доходи і витрати, які відповідають
критеріям, визначеним в національних положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку.
Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання
користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої
інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх
еквівалентах за звітний період. При складанні фінансової звітності та
консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб
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складання Звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом
із застосуванням відповідної форми звіту. У звіті складеному за прямим
методом, рух грошових коштів у результаті операційної діяльності
визначається за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою
витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх
руху на рахунках бухгалтерського обліку. У Звіті про рух грошових коштів
розгорнуто наводяться суми надходжень та видатків грошових коштів
підприємства, що виникають в результаті операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності протягом звітного періоду. Якщо рух грошових коштів
у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів
діяльності, то ці суми у звіті наводяться окремо у складі статей щодо
відповідних видів діяльності. Не грошові операції (отримання активів
шляхом фінансової оренди; обмінні операції; придбання активів шляхом
емісії акцій тощо) не включаються до Звіту про рух грошових коштів.
Метою складання Звіту про власний капітал є надання користувачам
фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про
зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Підприємства у графах Звіту про власний капітал, в яких зазначаються
складові власного капіталу, наводять лише ті з них, які зазначені у балансі. У
консолідованому звіті про власний капітал також наводиться інформація про
зміни у власному капіталі в розрізі неконтрольованої частки. Для
забезпечення порівняльного аналізу інформації до звіту Звіт про власний
капітал підприємства додають Звіт про власний капітал за попередній рік.
Отже, розглянувши структуру форм фінансової звітності, строки та
порядок їх подання, а також порядок заповнення Балансу (Звіту про
фінансовий стан) та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід), можна зробити висновок, що фінансова звітність є невід‘ємним
елементом усієї системи бухгалтерського обліку та є важливою як для
внутрішніх, так і зовнішніх користувачів. Тому, підприємства повинні
відноситися до її складання з особливою відповідальністю, оскільки наведена
інформація у фінансовій звітності має бути правдивою, повною та
достовірною.
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В умовах євроінтеграції та соціально-економічної кризи посилюються
вимоги до дiяльностi аудиторiв та аудиторських фiрм, що зумовлює
необхiднiсть використання ними сучасних інформаційних систем для більш
якісного здійснення аудиторських перевірок.
При проведеннi аудиту за умов використання сучасних iнформацiйних
технологiй та комп'ютерної технiки, при обробцi аудиторської iнформацiї, в
аудиторськiй роботi досягається значний прогрес. Комп'ютерна техніка стала
iнструментом аудитора, котрий дозволяє скоротити час на проведення
аудиту, провести бiльш детальну перевiрку та надати якiсний аудиторський
висновок.
Проблемi автоматизацiї аудиторської дiяльностi в своїх дослiдженнях
придiляли значну увагу як зарубiжнi, так i українськi вченi, серед яких:
Амеліна Ю. Ю., Завгородній В.П. Петренко Н.І. та ряд iнших.
Метою даного дослідження є обґрунтування теоретичних аспектiв щодо
використаннясучасних засобiв автоматизацiї аудиту.
Iнформацiйна технологiя – це системно органiзована для рiшення задач
управлiння сукупнiсть методiв i засобiв реалiзацiї операцiй збору, реєстрацiї,
передачi, накопичення, пошуку, обробки i захисту iнформацiї.
Для використання інформаційних технологiй в дiяльностi аудиторiв
необхiднi виконання деяких умов: наявнiсть розроблених макетiв вихiдних
документiв; наявнiсть програмного забезпечення, здатного реалiзувати
моделi обробки iнформацiї; доступнiсть програмного забезпечення для
користувачiв-аудиторiв; вмiння працювати з персональним комп'ютером
[2, с. 89].
Для ефективної роботи аудитора необхiдним є створення
автоматизованого робочого мiсця, яке передбачає наявнiсть: самого
комп'ютера; програмного забезпечення органiзацiї та проведення аудиту;
довiдкової бази нормативних документiв; набору автоматизованих прийомiв
та методiв контролю.
Найпоширенiшими програмами, що використовувалися провiдними
зарубiжними аудиторськими фiрмами є: «Vector», «My Client». В сучасних
умовах в Українi застосовують деякi росiйськi комп'ютернi програми: «IT audit: Аудитор» (рис.1), «Abacus Professional», «Экспрес-Аудит: ПРОФ»,
«AuditXP» (рис.2.). Основними модулями цих програм є: «Облiк клiєнтiв»,
«Зайнятiсть
працiвникiв»,
«Аудиторськi
процедури»,
«Потенцiйнi
порушення», «Розрахунок рiвня суттєвостi», «Робочi документи аудитора»,
«План аудиту», «Програма аудиту» i iн. [1, с. 18]
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За допомогою комп'ютерної технiки проводяться складнi розрахунки
щодо
прогнозування
iмовiрностi
нерацiонального
використання
матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, недостач, розкрадань,
зловживань, приписок невиконаних робiт. Це дає можливiсть зосереджувати
увагу аудиторiв на тих дiлянках, де можливi негативнi явища, тому
комп'ютери широко застосовуються для дiагностики вiдхилень вiд
нормального режиму роботи в дiяльностi пiдприємств, що пiдлягають
аудиту.

Рис. 1. Приклад розрахунку фiнансової стiйкостi пiдприємства в
програмi «IT Аудит: Аудитор»

Рис. 2. Дiалогове вiкно аудиторської програми «AuditXP»
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Проведення аудиторської перевiрки в умовах комп‘ютеризацiї є
основним напрямом удосконалення сучасного аудиту. Аналіз програмних
продуктів для автоматизації аудиту дозволяє нам висловити думку, що
однією з найбільш ефективних програм є AuditXP, яка:
пропонує оригiнальну методику проведення аудиту, що мiстить
вбудованi алгоритми розрахункiв, планування, формування та аналiзу
вибiрки, вибору видiв виявлених порушень та автоматичної побудови
висновкiв за роздiлами аудиту й пiдсумкового погодження;
мiстить понад 700 бланкiв, процедур, довiдкових таблиць i звiтiв за
чотирма етапами проведення аудиту (пiдготовчий, планування аудиту,
проведення аудиту, заключний);
включає методику контролю якостi аудиторської перевiрки, блок
аналiтичних процедур та фiнансового аналiзу;
надає можливiсть автономної роботи аудиторам на переносних
комп‘ютерах з подальшим вивантаженням результатiв аудиту за роздiлами в
один обраний комп‘ютер без використання мережевої версiї;
вбудований редактор бланкiв дає змогу створювати новi та змiнювати
вже iснуючi бланки аудиторських процедур або взагалi повнiстю змiнити
програму пiд внутрiшнi стандарти організації [3, с. 57].
Таким чином, сучасні інформаційні системи мають досить широкий
спектр можливого застосування при здійсненні аудиторських перевірок.
Кожна конкретна система відповідає конкретним завданням, а тому їх
використання має ґрунтуватися на глибокому знанні як теоретичної
складової цієї роботи, так і її технічних моментів. Проте, ситуація, яка
склалася нині в Україні з рівнем автоматизації аудиторської діяльності
загалом є далекою від бажаної, що значно знижує конкурентоспроможність
вітчизняних
аудиторських
фірм
порівняно
із
зарубіжними
транснаціональними компаніями, і стримує подальший розвиток
вітчизняного аудиту.
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЄВРОВІКНА»
Стабільний успіх підприємства залежить від чіткого й ефективного
планування ним своєї діяльності, регулярного збирання й акумулювання
інформації про стан та власні перспективи, обмежених можливостях, що
дозволяє йому виробляти стратегію і тактику фінансово-господарської
діяльності.
Кінцевою метою аналізу є надання інформації менеджерам та інших
зацікавленим особам до ухвалення адекватних рішень, вибору стратегії, що у
найбільшою мірою відповідає майбутньому підприємства [1].
Проблемі управління фінансовим станом підприємства та аналізу
ефективності його діяльності присвячено багато публікацій, серед яких варто
виділити праці М.С. Білик, А.Г. Загородного, П.Я. Поповича, Г.І. Андрєєва
та багатьох інших. Вищеназваним авторам вдалось успішно розділити аналіз
фінансового стану підприємства на напрямки, за якими результати є більш
правильними та зрозумілими.
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЄВРОВІКНА"- товариство, основним видом діяльності якого є виробництво
та реалізація будівельних виробів з пластмас, та надання супроводжуючих
послуг, зокрема, замір, монтаж та регулювання.
Метою дослідження є аналіз фінансово-господарської діяльності
підприємства ТОВ «ЄВРОВІКНА».
Аналізуючи показники фінансово господарської діяльності підприємства
за період з 2014 року по 2016 рік, можна зробити висновки. Дохід від
реалізації продукції протягом 2014-2016 років зростав, в 2016 році в
порівняні з 2015 роком збільшився на 594,2 тис. грн. (13,3%), та порівнюючи
2015 рік з 2014 збільшився на 801,7 тис. грн. (22%).
Собівартість реалізованої продукції в порівнянні 2016 та 2015 років
збільшилась на 105, 2 тис.грн. (4,4 %), та порівнюючи 2015 рік з 2014 роком
також збільшилась на 114,1 тис. грн. (3,9%).
Аналізуючи показник валового прибутку варто зазначити, що у 2016
році порівняно з 2015 роком він збільшився на 300,6 тис.грн., що становить
30%, порівнюючи 2015 рік з 2014 роком показник збільшився на 558 тис.
грн., що у відсотках становить 125%.
Показник операційних доходів за період з 2014 року до 2016 року
майже не змінювався, порівнюючи 2016 рік з 2015 роком показник
зменшився лише на 7,2 тис. грн. (0,7 %), та порівнюючи 2015 рік з 2014
роком збільшився 25,4 тис. грн.( 1,9%).
Операційні витрати мали нерівномірну тенденцію, порівнюючи 2015 рік
з 2014 роком показник зменшився на 39,4 тис.грн. (4,2%), а у порівнянні
2016 та 2015 років збільшився на 29,3 тис.грн. (3,2 %).
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Отже, аналізуючи основні показники діяльності підприємства,
використовуючи форму 2 « Звіт про фінансові результати », можна сказати,
що динаміка є позитивною. Данні представлені на рис.1.
грн.
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Рис.1. Динаміка основних показників фінансово-господарської
діяльності ТОВ «ЄВРОВІКНА»
Аналіз рівня рентабельності діяльності товариства показує, що протягом
досліджуваного періоду рівень рентабельності збільшувався, порівнюючи
2015 рік з 2014 роком показник зріс на 3,8 % , а порівнюючи 2016 рік з 2015
роком збільшився на 2,7 % ,тобто це свідчить про прибуткову діяльність
підприємства. Данні представлені на рис.2.
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Рис.2. Рівень рентабельності підприємства протягом 2014-2016р.
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Отже, аналіз вище розрахованих показників об'єктивно дозволяє зробити
висновок про те, що ТОВ «ЄВРОВІКНА» є організацією з стабільним
фінансовим станом, основні фінансові показники покращуються протягом
трьох останніх років функціонування підприємства.
Список використаних джерел:
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗБУТ
В умовах ринкової економіки процес збуту продукції займає особливе
місце в діяльності кожного підприємства, адже, насамперед, від того як
здійснюється цей процес залежить його фінансовий результат. Збут продукції
є найважливішою, хоч і завершальною стадією кругообігу капіталу. Без
ефективного збуту продукції немає перспектив на закупівлю підприємством
запасів, виробництво, вкладання інвестицій. Витрати на збут продукції
належать до витрат, що входять до повної собівартості продукції, яка
передбачена для збуту (реалізації). Питома вага витрат на збут у структурі
повної собівартості реалізованої продукції коливається від 1% до 5 %
(залежно від виду продукції, місця, домовленостей та умов її збуту). Витрати
на збут продукції підприємство зобов‘язане постійно планувати, вчасно
облікувати і аналізувати, належно контролювати, в іншому випадку значна
їх частина буде непродуктивною та негативно впливатиме на фінансові
результати діяльності підприємства-виробника.
Значний вклад в теорію та методологію обліку витрат на збут внесли
такі українські вчені-науковці: Бутинець Ф.Ф., Дерій В.А., Гаврилишин Н.М.,
Нападовська Л.В., Кобилянська О.І., Лучко М.Р., Кудлаєва Л.В., Палагнюк
К.М., Сопко В.В., Шара Є.Ю та інші.
Метою даного дослідження визначення основних аспектів фінансового
обліку витрат на збут.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» визначає
методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про
витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності [4]. Його
застосовують підприємства, організації га інші юридичні особи незалежно
від форм власності (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які
відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними
стандартами фінансової звітності).
До витрат на збут, включаються витрати, пов‘язані з реалізацією товарів,
виконанням робіт, наданням послуг, а саме:
а) витрати на пакувальні матеріали для затарювання товарів на складах
готової продукції;
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б) витрати на ремонт тари;
в) оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та
працівникам підрозділів, що забезпечують збут;
г) витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), на
передпродажну підготовку товарів;
ґ) витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
д) витрати на утримання основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, пов‘язаних зі збутом товарів, виконанням робіт,
наданням послуг (оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт,
опалення, освітлення, охорона);
е) витрати на транспортування, перевалку і страхування товарів,
транспортно-експедиційні та інші послуги, пов‘язані з транспортуванням
продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;
є) витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
ж) витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами
підрозділів підприємства;
з) інші витрати, пов‘язані зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням
послуг [3, с. 297].
Групування витрат на збут слід здійснювати за наступними статтями
витрат:
1) витрати на складування продукції та зберігання товарно-матеріальних
запасів;
2) витрати на пакування продукції;
3) витрати на транспортування;
4) витрати на управління збутовою діяльністю [1, с. 22].
До внутрішньої звітності із збуту пропонуємо включити: звіт про
показники збутової діяльності; сегментний звіт про фінансові результати;
звіт про заборгованість за реалізовану продукцію; контрольний звіт про
відхилення від кошторису збутових витрат.
Витрати на збут облікують на однойменному синтетичному рахунку 93.
До цього рахунку субрахунків не передбачено, тому кожне підприємство має
право самостійно обирати собі перелік субрахунків, а також аналітичних
рахунків до кожного з них [2].
Тому доцільним є запропонувати відповідний перелік субрахунків до
синтетичного рахунку 93 «Витрати на збут», який, на наш погляд, може
виглядати наступним чином:
931 – Витрати пакувальних матеріалів і ремонт тари;
932 – Оплата праці та комісійні винагороди працівникам сфери збуту;
933 – Витрати на передпродажну підготовку товарів, рекламу і
дослідження ринку (маркетинг);
934 – Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
935 – Витрати на утримання необоротних активів у сфері збуту;
936 – Витрати на транспортування і страхування продукції;
937 – Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
938 – Витрати на внутрішньогосподарське транспортування продукції;
939 – Інші витрати у сфері збуту.
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Однак поширення кількості субрахунків не вирішує проблему обліку і
контролю окремих витрат на збут продукції.
Аналітичний та синтетичний облік витрат на збут Методичними
рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку
передбачено вести в журналах 5 або 5А. Однак, у цих журналах для обліку
витрат на збут виділено тільки п‘ять рядків, що не дозволяє групувати
витрати за статтями, що пропонуються. Отже необхідно попередньо
узагальнювати ці витрати у окремій відомості, де їх співставляти з витратами
за кошторисом та інформацію про фактичні витрати накопичувати з початку
року. Це дозволить у подальшому контролювати їх фактичне витрачання,
виявляти відхилення від кошторису і, по можливості, групувати їх за
причинами та винуватцями. Окрім того, інформація про фактичні витрати на
збут з початку року може бути використана при складані звіту про фінансові
результати.
Таким чином, для обліку витрат на збут у складі синтетичного рахунку
93 «Витрати на збут», на наш погляд, доцільно відкривати субрахунки, які б
відповідали статтям витрат визначених в п. 19 П(С)БО 16 «Витрати». 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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ОБЛIК ВИДАТКIВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ
Облiк бюджетних коштiв дає змогу отримати вичерпну iнформацiю про
виконання кошторису видаткiв бюджету, їх наявнiсть та порядок розподiлу.
На основi цих даних здiйснюється контроль за збереженням, цiльовим
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використанням фiнансових ресурсiв державних установ. Вiд того, яким
чином буде вирiшене дане питання, залежить успiшне функцiонування
бюджетної установи чи органiзацiї, тому якiсна органiзацiя облiку i контролю
видаткiв є актуальною на сьогоднi, i має важливе значення для держави в
цiлому.
На сьогоднi пiдвищується iнтерес вчених до теоретичних та практичних
питань з використання бюджетних коштiв державними та мiсцевими
бюджетами, пошуку ефективних шляхiв удосконалення планування,
розподiлу та здiйснення видаткової частини бюджету в умовах ринкових
вiдносин.
Аналiз наукових дослiджень i публiкацiй пiдтверджує, що в Українi
зростає iнтерес вчених до теоретичних i практичних аспектiв облiку видаткiв
установ, що фiнансуються за рахунок коштiв державного та мiсцевого
бюджету. Окремi напрями дослiджень вiдображенi в роботах таких вчених,
як: В.Т. Александров, О.I. Ворона, П.К. Германчук, П.Й. Атамас, Ф.Ф.
Бутинець, С.Л. Береза, I.В. Жиглей, Н.М. Малюга, О.В. Олiйник, П.К.
Германчук та iншi.
Залежно вiд джерел утворення доходи бюджетної установи подiляють на
два види: доходи загального фонду та доходи спецiального фонду.
Вiдповiдно до даного ствердження i видатки бюджетної установи будуть
подiлятися на видатки загального та спецiального фонду.
Видатки бюджетної установи – це витрати, здiйсненi установою на
забезпечення виконання своїх функцiй та пiдтвердженi вiдповiдно
оформленими документами. До складу видаткiв включаються нарахування
заробiтної плати та платежiв єдиного соцiального внеску, вартiсть
надходження необоротних активiв та малоцiнних i швидкозношуваних
предметiв, списання використаних матерiалiв та господарських товарiв,
отримання рiзних видiв послуг, виконанi роботи по ремонту примiщень,
обладнання, видатки здiйсненi пiд час перебування у вiдрядженнi, нарахованi
податки та платежi до бюджету та iншi види [2].
Економiчна класифiкацiя видаткiв бюджету призначена для чiткого
розмежування видаткiв бюджетних установ та одержувачiв бюджетних
коштiв за економiчними ознаками з детальним розподiлом коштiв за їх
предметними ознаками (заробiтна плата, нарахування на заробiтну плату,
оплата послуг, трансфертнi виплати та iншi категорiї). Такий розподiл дає
змогу видiлити захищенi статтi бюджету та забезпечити єдиний пiдхiд до всiх
одержувачiв стосовно виконання бюджету.
Дана класифiкацiя є важливою для планування та органiзацiї облiку
видаткiв кожної бюджетної установи, адже всi видатки плануються в
кошторисi i вiдображаються в бухгалтерському облiку та звiтностi за кодами
економiчної класифiкацiї. Економiчна класифiкацiя видаткiв бюджетних
установ передбачає їх подiл на поточнi, капiтальнi та нерозподiленi видатки
[5].
Поточнi видатки – це видатки, якi спрямовуються на виконання
бюджетних програм та забезпечують поточне функцiонування бюджетних
установ, проведення дослiджень, розробок, заходiв та надання поточних
трансфертiв населенню i пiдприємствам (установам, органiзацiям).
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Капiтальнi видатки – це видатки, якi спрямовуються на придбання
основного капiталу (обладнання i предметiв довготермiнового користування),
необоротних активiв (зокрема землi, нематерiальних активiв тощо), на
будiвництво (придбання), ремонт, реконструкцiю та реставрацiю (зокрема
житла (примiщень), iнших об'єктiв), на створення державних запасiв i
резервiв; на придбання капiтальних активiв; невiдплатнi платежi,
компенсацiю втрат, пов'язаних iз пошкодженням основного капiталу.
Нерозподiленi видатки – це видатки з резервних фондiв державного i
мiсцевих бюджетiв та фондiв непередбачених видаткiв обласних та мiсцевих
адмiнiстрацiй, виконкомiв мiсцевих рад [1].
Дослiдимо сукупнiсть нормативних документiв, якi регулюють питання
облiку i контролю видаткiв, виокремивши чотири рiвнi, та представимо на
рисунку 1.
Слiд зауважити, що перший рiвень доцiльно назвати найвищим, другий
– вищим, третiй – середнiм, а четвертий – базовим.
І рівень

Конституція України, закони України, Укази
Президента України, постанови Кабінету Міністрів
України

ІІ рівень

нормативні документи Мінфіну України,
Держкомстату України, Держказначейства, ДПА, НБУ
та інших відомств

ІІІ рівень

нормативні акти, інструкції, методичні рекомендації,
вказівки, листи міністерств і відомств

ІV рівень

робочі документи, що формують облікову політику в
установі, регістри бухгалтерського обліку, плани
рахунків, форми фінансової звітності

Рис. 1. Класифiкацiя нормативних документiв, що регулюють облiк i
контроль видаткiв бюджетних установ [3, с. 126]
Пiдставою для оплати видаткiв є первиннi документи, основним з яких є
платiжнi доручення та документи, що пiдтверджують цiльове використання
коштiв (рахунки, рахунки-фактури, накладнi, товарно-транспортнi
накладнi, трудовi угоди, договори на виконання робiт, акти виконаних робiт,
тендерна документацiя, акцепти тендерних пропозицiй, контракти, договори
про закупiвлю тощо).
Виходячи з етапу руху коштiв, видатки подiляють на касовi i фактичнi їх
взаємозв’язок касових i фактичних видаткiв демонструє рис. 2.
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Кошторис

Доходи спеціального
фонду бюджету
Фактичні

Доходи за іншими
надходженнями
спеціального фонду

Асигнування за

Касові

Власні
надходження
бюджетних установ

Плата за послуги, що
надаються
Рис. 2. Взаємозв’язокбюджетним
касових i фактичних видаткiв
установам:
Касовi i фактичнi видатки тiсно
згіднопов'язанiз мiж собою. Подiл касових i
фактичних видаткiв та паралельний
взаємозв'язок мiж ними дають право пiд
функціональними
повноваженнями;
час аналiзу видаткiв отримати
чiтку картину витрачання бюджетних коштiв, i
кошти, [1, с.що
контролю за їх цiльовим використанням
40].
отримуються
від
Синтетичний облiк касових видаткiв ведеться на субрахунку № 301
господарської
чи
―Поточнi рахунки на видаткивиробничої
установи‖.
Фактичнi видатки діяльності;
вiдображають фактичне виконання норм
затверджених кошторисом, тому при
виконаннi
плата
за оренду планового обсягу робiт вони
майна;
повиннi вiдповiдати сумам асигнувань
за кошторисом.
кошти
відконтролювати хiд фактичного
Облiк фактичних видаткiв дає можливiсть
реалізації майна;

виконання кошторису видаткiв установи в цiлому та дотримання
встановлених норм за окремими статтями i структурними пiдроздiлами.
Облiк фактичних видаткiв, як i касових, ведеться за кодами економiчної
класифiкацiї видаткiв бюджету [4, с. 192].
Касовi i фактичнi видатки на практицi здебiльшого не збiгаються у часi,
тому що в їх основу покладено рiзнi принципи запису бухгалтерських
операцiй: касовий метод (коли запис доходiв i видаткiв здiйснюється в
момент отримання коштiв незалежно вiд перiоду, до якого вони належать) i
метод нарахувань (за яким запис операцiй вiдбувається в момент їх
здiйснення).
Якщо касовi та фактичнi видатки збiгаються в часi, вони називаються
прямими видатками. Наприклад, якщо кошти, отриманi з казначейства,
витраченi за прямим призначенням вiдповiдно до кошторису (видатки за
електроенергiю, газ, воду, телефон, поточний ремонт та iншi послуги), то
фактичнi видатки збiгаються з касовими.
Таким чином, касовi та фактичнi видатки є окремими етапами руху
бюджетних коштiв та об‘єктами бухгалтерського облiку. Плануються та
облiковуються за єдиною номенклатурою видаткiв. А розподiл видаткiв на
касовi та фактичнi, їх облiк та аналiз дасть змогу посилити контроль за
витрачанням бюджетних коштiв, пiдвищити економiю за рахунок зменшення
витрат, покращити процедуру планування видаткiв на наступний бюджетний
рiк та аналiзу видаткiв минулих рокiв за окремими видами класифiкацiї.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Сьогодні бухгалтерський облік переживає етап бурхливого розвитку.
Йде постійний процес удосконалення його управлінського інструментарію.
Серед вчених точиться гостра дискусія щодо місця і призначення
бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. Можна сказати,
що бухгалтерський облік стоїть на порозі свого якісного перетворення
відповідно до вимог нової економічної ери – ери інформаційної економіки.
Але розробляючи концепції майбутнього бухгалтерського обліку,
досліджуючи такі нові його прояви, як податковий облік, управлінський
стратегічний облік, екологічний облік, виробничий облік та інші, слід
озирнутися назад.
Варто розглянути питання розвитку бухгалтерського обліку. Слід
зазначити, що вагомий внесок у розвиток бухгалтерського обліку зробив
Лука Пачолі. Він увійшов в історію бухгалтерського обліку, перш за все, як
людина, яка відкрила основи подвійного запису та найголовніше застосувала пропорцію «золотого перетину» в балансі. Саме він зробив
найголовніше, що було потрібне для розвитку бізнесу, так як чітко
відобразив опис факторів господарського життя.
Вивченням історії бухгалтерського обліку, а також біографією видатних
обліковців, займаються вітчизняні та зарубіжні вчені, такі, як: Аліція А.
Яруга, Бутинець Ф.Ф., Горецька Л., Соколов В.Я., Соколов Я.В., Фіялковська
Ю. та інші.
Кожна освічена людина, незалежно від того, яку професію вона обрала,
повинна була б знати чи хоча б чути про один із найчудовіших періодів в
історії людства, про епоху Ренесансу – великий час Відродження. Одним із
найвидатніших особистостей цього періоду людської історії є Лука Пачолі.
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Він був письменником, вчителем, монахом, вивчав теологію, літературу,
мистецтво, математику, філософію, права, які управляють бізнесом, і все це в
період, коли мало хто вмів читати.
Одна з найвідоміших праць вченого виходить у світ 10 листопада 1494 р.
у Венеції і має назву «Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et
Proportionalita» – «Сума арифметики, геометрії, вчення про пропорції та
відношення». Це праця головним чином, була присвячена математиці і, в той
же час, містила цілий розділ, присвячений подвійній бухгалтерії, названий
ним «Particularis de Computis et Scripturis» – «Про рахунки і записи». Це була
перша в світі публікація з бухгалтерського обліку. Вона стосується
арифметики, алгебри, геометрії та тригонометрії, і одночасно, становить
фундамент сучасного бухгалтерського обліку завдяки оригінальності
застосування концепції подвійного запису в бухгалтерському обліку і
кодифікації знань, які до того часу були фрагментарні [1, c.147].
Говорячи про внесок Луки Пачолі у розвиток бухгалтерського обліку,
варто зазначити, що існує ще інша праця, написана на 16 років раніше ніж
«Сума...», яка обговорює більшість проблем, роглянутих пізніше у «Сумі...».
Це праця – Tractatus Mathematicus ad Discipulos Perusinos, – менш відома,
оскільки пролежала 500 років у бібліотеках Ватикану і ніхто не аналізував її,
крім двох коротких і посередніх згадуваннях про її існування, які розміщено
кілька століть тому в публікаціях з арифметики. У своєму трактаті «Про
рахунки і записи» Лука Пачолі шляхом аналізу операцій і вже існували
способів ведення книг, описав закон подвійного запису і довів, що на ньому
можливе будь-якому господарстві побудувати безумовно доцільну систему
рахунків і книг.
Доречно буде розглянути значимість праць Пачолі пов‘язану з описом
подвійної бухгалтерії. Л.Пачолі був першим, хто спробував пояснити поняття
дебет і кредит, хоча сам їх не вживав. Він створив персоналістичну модель
обліку і тим самим заклав основи його юридичного тлумачення, яке пізніше
знайшло своє відображення у відомих працях Е. Дегранжа і Дж. Чербоні,
К. Маркса і Ф. Енгельса при поясненні подвійного запису [2, c.246].
Представлена модель призводила до неможливості самостійного
розгляду таких абстрактних бухгалтерських категорій, як дебет і кредит, що
призвело до створення умов для виділення бухгалтерського обліку в окрему
науку. Лука Пачолі відзначився і як людина, яка визначила мету обліку. Він
писав: «Стан справ слід вести так, щоб можна було без затримки одержувати
всякі відомості як щодо боргів, так і вимог. Запис обов'язково повинен бути
подвійним. Не можна тільки списувати майно або тільки отримувати. Якщо
щось списується, то в цей же самий момент часу щось замість нього має
ставитися на прихід і, звичайно, записуватися в документах. І, навпаки, якщо
щось оприбутковується, то в цей же самий момент часу щось необхідно
списати!». Дійсно, цілі, які стоять перед сучасним обліком, досягаються за
допомогою рахунків та подвійного запису [3, c.23].
Л. Пачолі зробив також опис однієї з перших форм рахівництва, її
сутність полягає у трьохрівневій організації обліку. Для кожного рівня
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Л. Пачолі виділяв окремий регістр-книгу. Найбільш значну, третю частину
книги, він назвав «Зошитом», який охоплював всі рахунки, де на певну дату
по них виводились залишки, що служили підставою для складання балансу,
під яким «розуміли складений в довжину папір, на якому перераховані з
правого боку всі довірителі, а з лівого - всі боржники...». Він запропонував за
кожною статтею Журналу робити два записи: один — в розділі «Віддати»,
інший — в розділі «Мати». Та зауважив, що запис операцій з боржником
завжди повинен починатися словом «на», а з кредитором - «від», причому
все, що стосується боржника, розміщується з лівого, а кредитора (довірителя)
— з правого боку сторінки. У сучасному обліку лівий і правий боки сторінки
це - «дебет» і «кредит». Підкреслює Л. Пачолі і те, що боки сторінки
абсолютно взаємозалежні - у «Віддати» має бути такий самий підсумок, як і в
«Мати», тобто утворюється так званий бухгалтерський баланс. Якщо
підсумки будуть різні, треба шукати якогось помилкового запису. З цього
випливає, що Л. Пачолі трактує баланс як наслідок подвійного запису, що є
цілком справедливим, ось тут і вияснюється суть «золотого перетину»,
зокрема взаємозв‗язок між активом та пасивом.
Саме в змісті подвійного запису закладено два основних положення, що
одержали назву постулатів Пачолі: сума дебетових оборотів завжди тотожна
сумі кредитових оборотів тієї ж системи рахунків, сума дебетових сальдо
завжди тотожна сумі кредитових сальдо тієї ж системи рахунків [4, c.76].
У висновку можна сказати, що заслуги Л. Пачолі перед людством
неоціненні. Його цілком заслужено називають «батьком бухгалтерії». Лука
Пачолі розглядав бухгалтерський облік, як самостійний метод, що базується
на застосуванні подвійного запису і використовується для відображення
господарських процесів які відбуваються на окремому підприємстві та за
його межами. Він увійшов в історію математики і бухгалтерського обліку
перш за все як людина, яка відкрила його основи. Бо саме він зробив значний
вклад в розвиток бухгалтерського обліку зокрема в баланс, поєднавши його із
пропорціями «золотого перетину». Система рахунків простої бухгалтерії
Лука Пачолі доповнилася рахунками власних засобів, а матеріальні рахунки
отримали грошову оцінку, внаслідок чого всі факти господарського життя
стали відображатися двічі. Після смерті видатний вчений залишив великий
спадок, який вміщено в його книзі. Ця праця розкриває зміст бухгалтерських
записів та їх пояснення, доцільність та актуальність у наші дні, хоча була
викладена понад 500 років тому. Таким чином, Лука Пачолі проклав дорогу
для подальших поколінь, завдання яких полягало в подальшій розробці
успадкованого вчення.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА З ОБЛІКУ КОШТІВ НА
РАХУНКУ В БАНКАХ
Для безпечного зберігання та забезпечення грошовими коштами, а також
здійснення банківських розрахунків, підприємства відкривають рахунки в
установах банку. У процесі господарської діяльності підприємства
здійснюють розрахунки з іншими підприємствами, як у готівковій формі, так
і в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів з рахунку банку свого
підприємства на відповідні рахунки іншого підприємства.
Актуальність такої теми полягає в тому, що в сучасних умовах кожне
підприємство користується банківськими послугами для полегшення
розрахунків Тому без поточних або інших рахунків в банках, жодне
підприємство не здатне успішно проводити свою діяльність.
Безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів з рахунків
платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за
дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в
касу банку, на рахункиотримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться
банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в
електронному вигляді. [1].
Проблеми
обліку
безготівкових
розрахунків
досліджувалися
українськими та зарубіжними вченими, такими як Н.А. Куфакова,
Ю.А. Ровинський, М.М.Агарковою, Л.К. Вороновою, М.С. Матрохіною,
Л.Г. Єфімовою, Б.М.Івановою, А.О. Селівановою, Н.І. Хімічевою,
Я.А. Гейвандовою, А.М. Гуляєвою, М.П. Кучерявенком, О.П. Орлюком,
Є.О. Алісовою, Н.С. Дубенко, О.М. Євремовим, О.В. Міняйлом,
А.М. Морозом, А.І. Савлуком, М.Ф.Пуховкіною, М.В Ніконовою, та ін. [2].
Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів та форм
власності, а також їх відокремленим підрозділам для зберігання грошових
коштів та здійснення усіх видів операцій за цими розрахунками відповідно до
чинного законодавства України.
Поточний рахунок – вид банківського рахунка, який відкривається
банками юридичним i фізичним особам на договірній основі для зберігання
грошових коштів і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою
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платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства
України [1].
Використання безготівкових розрахунків є більш поширеним явищем,
порівняно із готівковими. Тому, можна виділити ряд переваг, стосовно їх
використання:
1)
при використанні коштів на рахунках у банку, не виникає
потреба у їх транспортуванні або зберіганні;
2)
розрахунки здійснюються через банківські установи, і за умови їх
стабільності і високо рівня технічного оснащення суттєво прискорюють
платіжний оборіг;
3)
у безготівковому обігу гроші функціонують як засіб платежу, бо є
певний проміжок часу між одержанням товарів та їх оплатою.
Для обліку коштів, які знаходяться на рахунках у банку, призначено
рахунок 31 «Рахунки в банках».
Рахунок 31 "Рахунки в банках" призначено для обліку наявності та руху
грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути
використані для поточних операцій. За дебетом рахунку відображається
надходження грошових коштів, за кредитом - їх використання [3].
Основним документом, який регламентує порядок і форми проведення
безготівкових розрахунків підприємств, є Інструкція про безготівкові
розрахунки в Україні в національній валюті [4]. Ця інструкція вирізняє акі
форми безготівкових розрахунків:
платіжне доручення;
платіжні вимоги-доручення;
платіжна вимога;
розрахунковий чек;
банківські платіжні картки;
акредитив.
В свою чергу, підприємство, самостійно обирає форму безготівкових
розрахунків, в залежності від виду операції.
Однією із особливостей безготівкових розрахунків є те, що списання
грошових коштів здійснюється банком за розпорядженням клієнта. Без
розпорядження можливе списання лише за рішенням суду, а також у
випадках,
встановлених
законом
та
договором
між
банком
та клієнтами.
Враховуючи останні події, які відбуваються в Україні, слід дослідити
проблему довіри до банківської системи. Адже нестабільна економічна
система, має в собі ризик закриття банків, що і призводить до втрати коштів
клієнтів. Тому, не маючи довіри, користувачі банківських послуг не будуть
здійснювати будь-які фінансові операції. Жоден економіст не зможе
спрогнозувати становище, яке виникне в майбутньому, чи банк збанкрутує,
чи буде вести прибуткову діяльність.
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Довіра до банківської системи як до інституту ринкової економіки –
визначається, з одного боку, рівнем узагальненої довіри в суспільстві, а з
іншого, на нього впливає норма персоніфікованої довіри економічних агентів
до конкретних кредитних організацій.
Можна виділити кілька запорук, які дадуть можливість відновити довіру
населення до банківської системи:
1. стабілізація політичної ситуації в країні;
2. створення певних інститутів господарського законодавства, та
контроль за їх дотриманням;
3. підвищення суспільної моралі, культури ділових відносин;
4. прозорість банківського сектору перед населенням, підприємствами,
установами, організаціями.
Відновлення довіри до банку є процесом знаходження найкращого
варіанта для клієнтів, надання банківському продукту найвигідніших
характеристик та співвідношень через комплексну пропозицію банківських
послуг, які чітко відповідають сьогоденню споживачів.
Отже, нормалізація системи безготівкових розрахунків сприятиме
становленню нормальних ринкових відносин. Проблема органічного
взаємозв‘язку системи безготівкових розрахунків в ринковому середовищі,
набуває сьогодні особливої актуальності.
Більшість підприємств здійснюють безготівкові розрахунки, вони мають
різни види рахунків і користуються різними формами безготівкових
розрахунків. В умовах ринкової економіки форми безготівкових розрахунків
набувають нової сутності: підприємство має самостійно вибирати
найефективніші та найкращі форми розрахунків.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ
Процес розвитку аудиту в Україні супроводжується виникненням
проблемних питань, які обумовлені цілим рядом факторів і обставин, що
потребують негайного вирішення, від результату яких залежатиме місце
держави серед європейських країн та імідж у світі.
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У вітчизняній літературі дослідженню незалежного виду контролю –
аудиту приділяється значна увага таких вчених як: Бержанір І. А., Книжник
Л. Ю., Опаріна В.М., Редька О.Ю., Рубана Н.І. та інші.
Метою дослідження є визначення проблем розвитку аудиту як виду
незалежного фінансового контролю в Україні та їх аналізу.
Відповідно до статті 3 розділу 1 Закону України ―Про аудиторську
діяльність‖ аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників
фінансової звітності суб‘єкта господарювання з метою висловлення
незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та
відповідність
вимогам
законів
України,
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або інших правил згідно із вимогами користувачів.
Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторським
фірмами, які уповноважені суб‘єктами господарювання на його проведення.
Він може проводитись з ініціативи суб‘єктів господарювання, а також у
випадках, передбачених законом (обов‘язковий аудит) [1].
Причини виникнення аудиторської діяльності та її розвиток
безпосередньо пов‘язані з особливостями ринкової економіки.
До об‘єктивних чинників, що зумовлюють виникнення аудиту в Україні
належать:
- складність процесу формування бухгалтерської інформації і
неможливість самостійної перевірки правильності облікових даних;
- розподіл прав володіння та управління власністю; наявність
інформаційного ризику, тобто можливості наявності у звітності випадкових
помилок або спотворень через несумлінність тих, хто її склав;
- тісний взаємозв‘язок або незбіг інтересів категорій зацікавлених осіб
стосовно однієї і тієї самої інформації [2].
Оскільки аудит як вид фінансового контролю виник порівняно недавно,
його розвиток пов'язаний з розв‘язанням низки проблем, а саме:
- недостатньо високий рівень кваліфікованості аудиторських кадрів в
Україні, що не сприяє поглибленню освоєння та подальшому розвитку ринку
аудиторських послуг;
- недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю,
спрямованих на регулювання діяльності аудиторів України тобто
обмеженість застосовуваних в аудиті прийомів та методів, що тягне за собою
неточність аудиторського висновку на міжнародному рівні;
- встановлення цін на аудиторські послуги саме в частині методики їх
визначення, оскільки єдиної системи розрахунку вартості аудиторських
послуг в Україні не існує, тому аудитори часто використовують власну
систему формування ціни.
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У сучасних умовах організація аудиторської діяльності здійснюється з
використанням інформаційних систем, проте, водночас, відсутні чітко
досконалі технології. Це також є суттєвою проблемою, яка негативно впливає
на якість наданих аудиторських послуг, оскільки аудитор має
регламентований термін для аналізу значного обсягу інформації і
формулювання на її основі адекватних висновків. Значна частина
аудиторських компаній погоджуються, що впровадження автоматизованих
систем у їх діяльність є необхідною умовою для підвищення ефективності і
якості роботи. Складність проведення аудиту за допомогою спеціалізованого
програмного забезпечення полягає у тому, що забезпечення доступу до
інформаційно-довідкових систем зовсім не рівнозначно систематизації
нормативної інформації, необхідної аудитору для перевірки. Тому виникла
потреба у спеціалізованій системі з безперервною актуалізацією, збір
інформації до якої повинні здійснювати фахівці. На сьогодні такої
інформаційної системи на українському ринку поки не існує. Проте є
передумови для того, щоб аудиторська робота була автоматизована до
максимуму [3].
Отже, розглянувши низку сучасних проблем аудиторської діяльності які
призупиняють її розвиток, можна зробити висновок, про те, що
вдосконалення аудиту в Україні це складний та багатогранний процес, який
потребує підвищення рівня кваліфікації аудиторів шляхом удосконалення
системи контролю при отриманні сертифікатів аудиторів, поліпшення
нормативного та методичного забезпечення здійснення аудиторської
діяльності, надання послуг за допомогою застосування спеціалізованого
аудиторського програмного забезпечення, яке представляє собою завершенні
програмні продукти для продажу, а саме: програмний продукт ―Асистент
Аудитора‖ (розробник фірма ―Сервіс-аудит‖), програмний продукт
―Помощник аудитора‖ (фірма ―Гольдберг-аудит‖), програмний продукт
―Abacus Professional‖, програмний комплекс ―ЭкспрессАудит: ПРОФ‖ та
програмний продукт ―IT Audit: Аудитор‖ (КСБ ―Мастер-Софт‖).
Список використаних джерел:
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ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОЗАХИСТ»
У сучасних умовах господарювання аналіз фінансово-господарської
діяльності є необхідною складовою процесу управління підприємством.
Головним напрямком його практичної реалізації є виявлення можливостей
підвищення ефективності функціонування підприємства, визначення
перспектив його розвитку [1].
ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОЗАХИСТ» - товариство, яке забезпечує
виробників сільського господарства продукції України сучасними
високотехнологічними засобами захисту рослин, якісним насіннєвим
матеріалом і мікродобривами українських виробників та виробників
провідних країн світу. Компанія має ексклюзивну дистриб‘юцію по реалізації
органо-мінерального добрива та посилюючих компонентів Торгової марки
«Добродій» - продукт розробки групи українських вчених [2].
Метою дослідження є аналіз фінансово-господарської діяльності
підприємства ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОЗАХИСТ».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінка фінансово господарської діяльності підприємства передбачає певну послідовність
виконання аналітичної роботи. Даним питанням приділяють увагу багато
вчених, зокрема Савицька С.Г., Стражев В.І., Русак Н.А., Ковальов А.І.,
Привалов В.П., Мних Є.В.
Аналізуючи
показники
фінансово-господарської
діяльності
підприємства за період 2014-2016 рр. [3] можна зробити наступні висновки.
Величина доходу від реалізації продукції протягом 2014-2016 років має
тенденцію зростання, а саме, в 2015 році в порівнянні з 2014 роком
збільшився на 61607,5 тис. грн. (107,6%), та 2016 рік порівнюючи з 2015 на
17930,7 тис. грн. (15,1%). Собівартість реалізованої продукції також зазнала
змін. Якщо порівнювати 2015 рік з 2014 спостерігається збільшення
собівартості на 45669,6 тис. грн., або на 94,5%, та 2016 порівнюючи з 2015
роком зросла на 19442,8 тис грн., або на 20,7%. Аналізуючи динаміку
валового прибутку варто зазначити що, у 2015 році порівняно з 2014 роком
валовий прибуток збільшився на 15937,9 тис. грн. (178,47 %), але
порівнюючи 2016 з 2015 роком зменшився на 1512,1 тис. грн. (6,1%). Інші
операційні витрати протягом 2014-2016 рр. мають таку динаміку: у 2015 році
порівняно з 2014 роком зросли на 14358,4 тис. грн., або на 176,4%, але у
порівняні 2016 рік з 2015 вони зменшились на 2788,5 тис. грн. чи на 12,4%.
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У досліджуваному періоді спостерігається значне зростання інших
операційних доходів, а саме у 2015 році в порівнянні з 2014 роком
збільшились на 523,9 тис. грн. та в 2016 році з 2015 роком на 231,7 тис. грн.
або на 43,1%. Динаміка фінансового результату від операційної діяльності
протягом 2014-2016 рр. є позитивною, а саме: у 2015 році отримали більший
прибуток на 2103,4 тис. грн. (261,8%) ніж у 2014 році та у порівнянні 2016
рік з 2015 більший на 1508,1 тис. грн. (51,9%). Протягом досліджуваного
періоду показник чистого прибутку має тенденцію зростання, а саме у 2015
році порівняно з 2014 збільшився на 1210,6 тис. грн. або на 228,4%, та 2016
рік порівнюючи з аналогічним показником 2015 року зріс на 868,2 тис. грн.,
чи на 49,9%. Графічно дані представлені на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка основних показників фінансово-господарської
діяльності ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОЗАХИСТ»
Аналіз рівня рентабельності діяльності товариства показує (рис. 2), що
протягом досліджуваного періоду він має тенденцію зростання, а саме у
2015 році порівняно з 2014 роком рівень рентабельності зріс на 0,006 %
(тобто 66,7%), та у 2016 порівняно з 2015 роком на 0,004 % (або 26,7%),
тобто це свідчить про те що діяльність товариства є досить ефективною
(прибутковою).
Середньооблікова чисельність працівників у 2015 році порівняно з 2014
збільшилася на 2 чол. (6,3%), а у порівнянні 2016 рік з 2015 зросла майже у
двічі – 25 чол. (73,5%). Фондовіддача за 2015 рік порівняно з 2014 роком
збільшилася на 0,9 тис. грн., або на 33% а у 2016 році порівняно з 2015 роком
зменшилась на 2,2 тис. грн., або на 61,1%.
Аналізуючи продуктивність праці протягом 2014-2016 рр. (рис. 3) ми
бачимо що вона є не стабільною, а саме у 2015 році порівняно з 2014 роком
збільшилась на 1254,4 тис. грн./чол. або на 83,1%, а у 2016 році порівнюючи
з 2015 роком зменшилась на 841,6 тис. грн., чи на 30,5%.
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Згідно аналізу показників середньої вартості основних засобів протягом
досліджуваного періоду спостерігається тенденція їх зростання, а саме у 2015
році в порівнянні з 2014 роком зросла на 1912,2 тис. грн., або на 110,6% це
майже більше на половину попереднього, та у 2016 році в порівнянні з 2015
роком збільшилася на 4455,7 тис. грн., це на 122,4 % більше ніж у минулому
році.
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Рис. 2. Динаміка показників рентабельності, середньооблікової
чисельності, продуктивності праці та фондовіддачі за 2014-2016 рр.
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Рис. 3. Динаміка показників продуктивності праці, середньої вартості ОЗ
за 2014-2016 рр.
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Отже, проаналізувавши дані, які наведені вище, ми бачимо що всі
показники
фінансово-господарської
діяльності
підприємства
ТОВ
«ПОДІЛЛЯАГРОЗАХИСТ» мають тенденцію до збільшення, тобто
покращення.
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Банківська cистема як складова фiнансової системи будь-якої країни
відiграє вирішальну роль у її економічному розвитку. В умовах економічної
глобалiзації, коли у тiй чи іншій частині світу час від часу спалахують
валютні, банківські та фiнансові кризи, загострюється питання щодо
забезпечення у кожній країні cтабільного eкономічного розвитку, який
знaчною мiрою залежить вiд надійноcті банкiвського сeктору.
Визначaльними факторaми при формувaннi довіри з боку вкладників,
партнерiв до банків є фінанcoва стійкість. Зокрема, фінанcoва стійкіcть і
стабільний розвитoк мають бути не лише короткoчасними досягнeннями
банків, а їх стратегічними завданнями.
Досліджeнням питань фінансової стійкості банківських установ
зaймалиcь як зарубіжнi, так і вітчизняні науковцi. Зокрема аналізу, оцінці та
шляхам забезпeчeння фінансової стійкocті банків значну увагу приділили
такi науковці, як Е. Дж. Долан, Р. Дж. Кемпбелл, Р. Л. Міллер, П. С. Роуз,
Дж. Ф. Сінкі, Дж. К. Ван Хорн. Вченими-економістами обґрунтoвано мicце
фінанcoвої стійкocті у фінансовому менеджмeнті, її показники та критерiї.
В сучаснoмy комерцiйномy банку фінанcoвий аналiз і аналіз фінанcoвого
стану, як його складовa, являє собою не просто eлемeнт фінанcoвого
управління, але і йогo основу. Змicт, мicце і рoль аналізy фінанcoвого стaнy в
банківcькому бізнесі багато в чому залежать вiд спeцифiки діяльнoсті
кредитних yстанов.
Роль аналізу фінанcoвогo cтaнy в yпрaвлiнні дiяльнicтю кoмерцiйних
бaнкiв, пiдвищeння нaдiйнocті та якocті yправлiння є нe тiльки
вiдпoвiдaльнoю, алe i визнaчaє життєздaтність як oкремих кoмeрцiйних
бaнкiв, тaк i бaнкiвcькoї cиcтeми в цiлoмy.
Вaжливoю ocoбливiстю aнaлiзy фiнaнсoвoго cтaнy в бaнкaх є тe, щo їх
дiяльнicть нeрoзривнo пoв'язaнa з прoцeсaми та явищaми, щo вiдбyвaються y
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томy сeрeдoвищi, дe вoни фyнкцioнyють. Eфeктивнicть бiльшocтi
yпрaвлiнcьких рiшeнь мoже бyти oцiнeнa зa дoпoмoгoю фiнaнcoвих
пoкaзників, тoмy aналiз фінaнcoвого стaнy, як нeвід'ємнa чacтина
фiнaнсовoго aналізy є oдним з oсновних yмов зaбeзпeчeння якocті тa
eфeктивнocті прийнятих yпрaвлiнcьких рiшeнь [2, С. 40-43].
При здiйснeннi oкремих видiв фінанcoвогo yпрaвлiння (aктивaми,
пacивaми, лiквiднicтю, ризикaми і т.д.) aнaлiз фiнaнcoвого стaнy являє coбoю
iнcтрyмeнт рeaлiзaцiї кoжнoгo iз зaзнaчeних видiв yпрaвлiння i мeтoд їх
пoдaльшoї oцiнки [2, С. 40-43].
Фiнaнcoвий cтaн – yзaгaльнюючa, кoмплeкcна хaрaктeристика бaнкy –
відпoвiдає рiвню дoтримaння бaнкoм y свoїй дiяльнocті обмeжeнь
(мiнiмaльнoгo рoзмiрy aбcoлютнoї i вiднocнoї вeличини кaпiтaлy, рiвня
влacтивих aктивaм ризикiв i лiквiднoсті, вaртocті придбaння пacивiв і т.д.).
Мeтoю yпрaвлiння бaнкoм в зв'язкy з цим є зaбeзпeчeння yмoв для
oтримaння ним бaжaних фiнaнcoвих рeзyльтaтiв при підтримці нeoбхiднoгo
рівня фiнaнcoвoгo cтaнy. Фiнaнcoвий aнaлiз дoзвoляє oцiнити cтупiнь
дocягнeння цiлeй yправлiння, тoбтo йoгo ефективність, при цьoмy
фiнaнcoвий cтaн бaнкy бiльшe хaрaктeризyє eфeктивнicть його фiнaнcoвoго
yпрaвлiння, нiж yпрaвлiння в цiлoмy.
У бaнкaх вирiшeння питaнь, щo cтоcyються oцiнки фiнaнcoвoгo cтанy,
вибoрy пoкaзникiв тa iнcтрyмeнтiв її прoвeдeння, мeнeджeрaми рiзних рiвнiв
придiляється знaчнa yвaгa, алe вiдбyвaється цe в ocнoвнoмy в рaмкaх
рeaлiзaцiї oкрeмих видiв yпрaвлiння: aктивaми, пасивами, кaпiталoм, дe
кoжнa грyпa мeнeджeрiв нeсe вiдпoвiдaльнicть зa eфeктивнe вeдeння cпрaв нa
cвоїй дiлянцi рoбiт. Рiвeнь фiнaнcoвoгo cтaнy бaнкy oцiнюється лишe нa
ocнoвi aнaлiзy йoгo фiнaнcoвoї звiтнocті, a тaкoж iнфoрмaції, що мicтиться в
рiзних yнiфiкoвaних звiтaх прo дiяльнicть бaнкiв, які рoзробляються
дeржaвними вiдoмствaми i рoзсилaються бaнкам, нaгляд зa якими
здiйcнюється нa дeржaвнoмy рiвнi. Цi звiти мicтять вiдoмocтi прo aктиви
кoжнoгo бaнкy, зoбoв'язaння, кaпiтaл, дoхoди тa витрaти [3, С. 129-137].
Зaвдaння aналiзу ґрyнтуються нa цiлях пoтeнцiйних кoриcтyвачiв
iнфoрмaції, яких мoжнa рoздiлити нa двi кaтeгoрiї: внyтрiшні (клiєнти,
крeдитoри бaнкy, oргaни yпрaвлiння бaнкoм, бaнкiвcький пeрcoнaл) i
зoвнiшнi (цeнтрaльний бaнк, oргaни бaнкiвcькoгo нaглядy, пoтeнцiйнi
вклaдники).
Тaким чинoм, фiнaнcoвий cтaн кoмeрцiйнoгo бaнкy являє coбoю
yзaгaльнюючy, кoмплeкcнy хaрaктeриcтикy йoгo дiяльнocтi. Пaрaмeтри цьoгo
cтaнy нe є пocтiйнoю вeличинoю, a бeзпeрeрвнo змiнюються. Oднa їх чacтинa
оцінює фiнaнcoвий cтaн бaнкy з пoзицiй йoгo кoрoткoстрoкoвoї пeрcпeктиви
(aналiз фінансових кoeфiцiєнтiв лiквiднoстi, плaтocпрoмoжнocті), iншa – з
пoзицiй середньо- i дoвгocтрoкoвoгo рoзвиткy, щo визнaчaєтьcя cтрyктyрoю
джeрeл кoштiв бaнкy (влacнoгo i пoзикoвoгo кaпiтaлy), нeoбхiдних йoмy для
здiйснeння eфeктивнoї діяльності, a тaкoж якicтю їх розміщення [4, с. 512].
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ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
АНАЛІЗ ЗМІН ФОРМУВАННЯ ПАСИВУ В ЗВІТІ ПРО
ФІНАНСОВИЙ СТАН У ЗВ’ЯЗКУ З ВВЕДЕННЯМ В БАНКАХ
НОРМАТИВНИХ ВИМОГ БАЗЕЛЯ ІІІ
Інтенсивний розвиток міжнародних операцій спричинив ускладнення
банківської діяльності та створив необхідність збільшення банками власного
капіталу з метою укріплення своєї надійності та економічного росту в
державі в цілому. Світова фінансова криза зробила актуальною проблему
достатності капіталу не лише для вітчизняних банків, але й для усього світу,
а також виявила слабкі місця попередніх стандартів «Базель-ІІ» щодо
регулювання стабільності банків та банківських систем.
Таким чином, стало зрозуміло, що банківським регуляторам слід
звернути більшу увагу на структуру та якість капіталу, удосконалити
стандарти щодо управління ліквідністю, провести диверсифікацію кредитних
портфелів, а також реформувати інші сфери діяльності банків. На цьому тлі
Базельським комітетом з банківського нагляду було розроблено додаткові
стандарти щодо капіталу (Базель-ІІІ), які врахували недоліки попередньої
угоди, а також зможуть забезпечити зміцнення стійкості світової фінансової
системи та застерегти від виникнення глобальних фінансових криз. Тому
упровадження нових стандартів у національну практику може бути одним із
шляхів відновлення банківської системи України [2, ст.2.37].
Для підвищення стійкості банків до наслідків кризових явищ
Базельським комітетом з питань банківського нагляду був розроблений пакет
реформ, затверджений в грудні 2010 року, який отримав назву Базель ІІІ.
Суть нових директив полягає в значному посиленні вимог до
банківських резервів на покриття можливих втрат від активних операцій, а
саме до банківських ліквідних резервів та їх якості. Головне положення
реформи передбачає поступове збільшення до 2019 року рівня ліквідних
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резервів власного капіталу банківської установи з 4% до 6%. За невиконання
вимог до буферного капіталу передбачаються санкції у вигляді обмежень на
виплату бонусів співробітникам та дивідендів акціонерам.
Наслідком вищезазначених тенденцій стало виникнення проблеми в
необхідності значної докапіталізації банківської системи, незважаючи на те,
що деякі банки вже провели її перший етап і досить активно нарощували
капітал. Це зумовлено тим, що станом на 01 жовтня 2015 року норматив Н2
(норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу) серед банків з
першої групи класифікації порушували 5 банківських установ. Їх значення
Н2 було менше визначеного регулятором необхідного рівня в 10 %: Альфа–
банк – 5,75 %, Сбербанк Росії – 6,79 %, Промінвестбанк – 7,05 %, ОТП Банк –
8,16 %, Приватбанк – 9,93 %. [4,ст.111].
Термінологія нормативно-правових актів НБУ відрізняється від тієї, яка
вживається у міжнародному стандарті Базель-III. Згідно із Законом України
«Про банки і банківську діяльність» регулятивний капітал банку – це
сукупність основного та додаткового капіталів. Основний капітал (капітал 1го рівня) банку включає статутний капітал і розкриті резерви, які створені
або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій
і додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний фонд
покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні
банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних
активів. За умови затвердження Національним банком України додатковий
капітал (капітал 2-го рівня) може включати: нерозкриті резерви (крім того
факту, що такі резерви не відображаються в опублікованому балансі банку,
вони повинні мати такі самі якість і природу, як і розкритий капітальний
резерв); резерви переоцінки (основні засоби та нереалізована вартість
«прихованих» резервів переоцінки в результаті довгострокового перебування
у власності цінних паперів, відображених у балансі за історичною вартістю їх
придбання); гібридні (борг/капітал) капітальні інструменти. Додатковий
капітал не може бути більш як 100 % основного капіталу.
Базель III не скасовує попередні угоди по капіталу (у рамках Базеля I і
Базеля II), а доповнює їх і спрямований на усунення визнаних міжнародним
співтовариством недоліків існуючих стандартів регулювання, таких як
недостатній рівень вимог до капіталу банку, можливість включати в капітал
гібридні інструменти без обов‘язкової їх конвертації або списання на збитки,
проциклічність регулювання, недооцінка ризику по сек'юритизованих
активах і ризику на контрагента по операціях з деривативами; недостатність
розкриття банками інформації.
Нові вимоги до достатності капіталу змусять банки, які не мають
можливості збільшувати основний капітал, скоротити обсяги кредитування,
що в свою чергу, зменшить прибуток банків та обмежить зниженням виплат
дивідендів і бонусів керівництву та працівникам. Слід зазначити, що
підвищення вимог до банківського капіталу приведе до більш активного
управління кредитним портфелем. Перегляд існуючих угод, зміна
контрагентів або залучення нового капіталу, стане запорукою мінімізації
ризику контрагента та ринкового ризику.
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Необхідно зазначити, що серед нововведень Базель ІІІ запровадження
нового регулятивного показника – коефіцієнт левериджу, який повинен
доповнювати показники капіталу з урахування ризиків. Мінімальний розмір
показника левериджу встановлено на рівні 3 % для капіталу першого
рівня[4,ст.112].
Впровадження таких нововведень може спричинити появу нових статей
в Звіті про фінансовий стан банку, а саме в пасиві, в розділі «Капітал» можна
додати нову статтю, в якій як раз буде розкриватись інформація стосовно
вартості основного капіталу з урахуванням ризиків.
Теоретично Україна не зобов‘язана реалізовувати вимоги Базельського
комітету з питань банківського нагляду, але саме виконання нових стандартів
дозволить очистити банківський сектор та залишити на ринку лише ті банки,
які здатні витримати жорстку конкуренцію за клієнта. Важливо, що останнім
часом вітчизняне банківське законодавство та методи банків щодо оцінки
ризиків значно поліпшились і на сьогодні у більшості випадків збігаються з
принципами європейських країн. А деякі вимоги стандартів Базеля-ІІІ вже
виконуються більшістю українських банків у зв‘язку з досить жорсткими
нормативами НБУ.
Підсумовуючи викладене, треба зробити такі висновки. Необхідність
упровадження стандартів Базеля II й Базеля III є одним зі стратегічних
напрямів розвитку банківського нагляду в Україні. Досвід країн показує, що
перехід до нових стандартів є довготривалим та вимагає значних фінансових,
інформаційних і кадрових ресурсів. Основними позитивними наслідками
впровадження зазначених угод мають стати підвищення стабільності,
міцності, ефективності, прозорості діяльності національної банківської
системи, міжнародного фінансового рейтингу банківської системи,
прискорення інтеграції банківської системи у глобальний банківський
простір.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА
МОДЕЛЬ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ
У процесі діяльності підприємства відбувається безліч господарських
операцій. Відображення кожної з них у бухгалтерському балансі є не
доречним, оскільки вимагає після кожної операції складати баланс – це був
би надто трудомісткий процес. Тому зміни, що відбуваються в господарських
засобах та джерелах їх формування в процесі діяльності підприємства
відображають за допомогою рахунків бухгалтерського обліку.
Питання рахунків бухгалтерського обліку в економічній науці
досліджували багато вітчизняних науковців, зокрема, О.В. Лишиленко,
І.Б. Садовська, П.Т. Саблук, В.О. Шевчук, Н.І. Пилипів, Ю.В. Максимів та ін.
Рахунки бухгалтерського обліку – це спосіб групування, поточного
обліку активів (майна) і пасивів (власного капіталу та зобов‘язань)
підприємства, господарських процесів та їх фінансових результатів.
На рахунках бухгалтерського обліку інформація узагальнюється в
грошовому виразі, разом з тим облік ведуть у натуральних вимірниках.
По кожній статті бухгалтерського балансу відкриваються окремі
рахунки господарських засобів та джерел їх формування, до прикладу: у
активі балансу «Виробничі запаси», «Основні засоби», «Товари», у пасиві
балансу – «Цільове фінансування і цільові надходження», «Короткострокові
позики», «Розрахунки за податками й платежами» тощо.
Основним призначенням рахунка є відображення в динаміці збільшення
або зменшення господарських засобів чи джерел їх утворення. Отже, рахунок
має форму таблиці, що складається з двох частин. Ліва частина рахунку має
назву дебет, права – кредит. Кожна з цих сторін показує збільшення або
зменшення сум по кожному конкретному об‘єкту.
Наведена форма рахунка є найпростішою та називається Т-рахунком.
Схематично рахунок має таку форму (рис. 1).
Дебет (Дт) (шифр) «Назва рахунку» Кредит (Кт)

Рис. 1. Схема рахунка бухгалтерського обліку
На бухгалтерському рахунку відображається інформація про початкове
сальдо (залишок), обороти, а також кінцеве сальдо (залишок). Для того, щоб
відобразити наявний стан господарських засобів та джерел їх формування в
певний момент часу, на рахунку записують початковий залишок (початкове
сальдо). Записують його у рахунках, призначених для обліку господарських
засобів – з лівого боку, а в рахунках, які відображають облік джерел їх
формування – з правого.
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Після цього на рахунках відображаєються господарські операції, які
відбулися із господарськими засобами та їх джерелами утворення, а також
результатами діяльності протягом певного періоду. За результатами
господарської операції збільшення об‘єкта обліку відображається на одній
стороні рахунку, а зменшення – на протилежній (це залежить від виду та
побудови рахунка). Для узагальнення інформації про збільшення і
зменшення господарських засобів та їх джерел обчислюються підсумки за
дебетом та кредитом рахунків, які називають оборотом. За результатами
узагальненої інформації про початковий залишок (сальдо на початок періоду)
об‘єкта обліку та зміни протягом звітного періоду (обороти за дебетом і
кредитом), визначають його залишки (сальдо) на кінець звітного періоду [1].
По відношенню до балансу рахунки поділяють на активні та пасивні.
Активні рахунки призначені для обліку наявності та руху активів і
відкриваються для статей балансу, які представлені в активі бухгалтерського
балансу ("Основні засоби", "Нематеріальні активи", "Виробничі запаси",
"Товари", "Готівка", "Рахунки в банках", "Розрахунки з покупцями та
замовниками" тощо). У свою чергу, пасивні рахунки призначені для обліку
наявності та зміни джерел утворення і відкриваються для відповідних статей
балансу, що представлені в пасиві балансу ("Зареєстрований капітал",
"Резервний капітал", "Нерозподілений прибуток", "Довгострокові позики",
"Розрахунки з постачальниками та підрядниками", "Розрахунки з оплати
праці" тощо). Побудову активних і пасивних рахунків зображено на рис. 2 [3,
с. 87-88].
Пасивний рахунок
Дт
Кт
Початковий
залишок
(сальдо)
+
Зменшення
Збільшення
Оборот Оборот +

Активний рахунок
Дт
Кт
Початковий
залишок
(сальдо)
+
Збільшення
Зменшення
Оборот +
Оборот -

Кінцевий
залишок
(сальдо)

Кінцевий
залишок
(сальдо)

Рис.2. Побудова активних і пасивних рахунків
Господарські засоби, джерела їх утворення та господарські процеси
відображаються на бухгалтерських рахунках з різним ступенем деталізації.
Рахунки, в яких ведеться узагальнений облік економічно однорідних груп
засобів, їхніх джерел і господарських процесів, називають синтетичними, а
облік, що здійснюється за допомогою синтетичних рахунків – синтетичним
обліком. Дані синтетичного обліку використовують при складанні
бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності. Це пов‘язано з
тим, що синтетичні рахунки мають своїм призначенням надавати
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узагальнюючу характеристику руху господарських засобів, джерел їх
утворення й результатів діяльності у грошовому вимірнику. До синтетичних
рахунків належать: «Основні засоби», «Нематеріальні активи», «Виробничі
запаси», «Розрахунки з підзвітними особами» та ін. [1].
Узагальнена інформація, яка міститься на синтетичних рахунках є
важливою для ведення Головної книги, складання Балансу, Звіту про
фінансовий стан, а також подачі різного роду форм звітностей до фінансових
органів [2, с. 84].
Проте, для оперативного управління підприємством узагальненої
інформації недостатньо, тому потрібна детальніша інформація про наявність
і зміни кожного виду господарських засобів та їх джерел, а також здійснення
певних господарських процесів. Зокрема, необхідна інформація як про
загальну вартість виробничих запасів та їх використання, так і про запаси
конкретних видів матеріальних цінностей за їх найменуваннями, сортами,
розмірами тощо. Таку інформацію одержують за допомогою аналітичних
рахунків. Аналітичні рахунки – це рахунки призначені для обліку детальної
інформації про рух і зміни конкретних видів господарських засобів, джерел
їх утворення та господарських процесів. Наприклад, до синтетичного
рахунка «Розрахунки за виплатами працівникам» відкривають аналітичні
рахунки за прізвищами працівників, «Адміністративні витрати» – за видами
витрат, «Готова продукція» – за видами готової продукції тощо [1].
Взаємозв'язок між синтетичними й аналітичними рахунками
обумовлений таким чином:
1) На рахунках синтетичного й аналітичного обліку залишок (сальдо)
розміщується на одній і тій же стороні рахунка.
2) Якщо дебетується чи кредитується синтетичний рахунок, то однаково
дебетуються чи кредитуються його аналітичні рахунки.
3) Кожну операцію на рахунках синтетичного обліку записують
загальною сумою, а на відповідних аналітичних рахунках - частковими
сумами.
4) Сума залишків (сальдо) і оборотів за всіма аналітичними рахунками
має дорівнювати залишку (сальдо) й оборотам, відповідно, синтетичного
рахунка. Відсутність такої рівності свідчить про наявність помилок у
бухгалтерських записах [3, с. 89].
Отже, в процесі господарської діяльності виникають різні зміни в складі
засобів і джерел в результаті господарських операцій. Тому саме для того,
щоб врахувати усі зміни, використовують систему рахунків бухгалтерського
обліку, яка виступає основною інформаційною моделлю об‘єктів обліку.
Список використаних джерел:
1. Пилипів Н.І., Максимів Ю.В. Рахунки бухгалтерського обліку і
подвійний запис [Електронний ресурс] / Н.І. Пилипів, Ю.В. Максимів. –
Режим
доступу:
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АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
Сьогодні розвиток суспільства та здоров‘я населення є одним з
найважливіших показників економіки будь-якої країни та добробуту
населення. За останні півстоліття здатність системи охорони здоров‘я
впливати на здоров‘я населення збільшилася в декілька разів. Також сучасна
система охорони здоров‘я має забезпечити доступність медичних послуг для
тих, хто їх найбільше потребує, характеризуватися якістю і безпекою
медичних послуг та забезпечити максимально можливі результати для
здоров‘я.
Слід зазначити, що стан здоров‘я населення України сьогодні
оцінюється як незадовільний, це пов‘язано з високим рівнем загальної
смертності (14,7 на 1000 населення), який неухильно зростає (за даними
Європейської бази даних «Здоров'я для всіх», вищі, ніж в Україні,
стандартизовані коефіцієнти смертності реєструються тільки в Росії,
Казахстані і Молдові); низькими рівнями очікуваної тривалості життя (66,13
року, нижче лише в Росії, Казахстані, Туркменістані) і тривалості здорового
життя (59,3); відсутністю ознак подолання епідемій туберкульозу і
ВІЛ/СНІДу [1].
Можна стверджувати, що суспільні перетворення в Україні за роки
незалежності, досить негативно позначилися на відтворенні населення і
викликали значні демографічні втрати. Вони відображають глибоку
демографічну трансформацію українського суспільства. Це значною мірою є
наслідком кількісних та якісних деформацій, спричинених кризовими
процесами протягом останніх двадцяти років, яких можна було б уникнути за
умови еволюційного розвитку. У ХХІ ст. Україна вступила з одними з
найгірших серед європейських націй показниками життєздатності населення
та багажем багатьох невирішених соціально-демографічних проблем, які
істотно ускладнилися після відкритої агресії Росії проти України. Тому
пом‘якшення негативного впливу соціально-економічних перетворень на
сферу відтворення населення і подолання кризових явищ у ній є головним та
пріоритетним завданням держави та українського суспільства.
За оцінкою Державної служби статистики, чисельність населення
України на 1 січня 2015 р., становила 42 928,9 тис. осіб, з них 29 663,9 тис.
осіб (69,1 %) проживало в міських поселеннях, а 13 265 тис. осіб (30,9 %) – у
сільській місцевості. Та на початку ХХІ ст. населення України продовжує
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зменшуватись, за останні п‘ять років воно скоротилося на 0,8 млн осіб, а
протягом минулого року – на 144,3 тис. осіб. Масове оновлення населення
України, як і кожної іншої країни світу, відбувається внаслідок заміщення
поколінь, тобто показників народжень та смертей. Окрім природного руху
важливе значення мають міграційні процеси. Аналіз демографічної динаміки
в Україні дозволяє стверджувати, що до початку 1990-х років формування
чисельності її населення відбувалося головним чином за рахунок природного
приросту, який на понад 80% забезпечував зростання кількості її жителів.
Вплив міграційних процесів на динаміку і темпи зростання чисельності був
значно меншим.
Таблиця 1
Чисельність наявного населення на початок року та її зміни в Україні у
2010–2015 рр. [2]
Чисельність наявного населення, тис.
осіб
Рік
2010
2011
2012
2013
2014
2015

все
населення
43 617,1
43 434,2
43 289,4
43 204,4
43 073,1
42 928,9

міські
поселення
29 931,8
29 850,3
29 791,1
29 785,7
29 741,1
29 663,9

сільські
поселення
13 685,3
13 583,9
13 498,3
13 418,7
13 332,0
13 265,0

Зміни чисельності населення,
2010р.=100%
все
населення
100,0
99,6
99,2
99,1
98,8
98,4

міські
поселення
100,0
99,7
99,5
99,5
99,4
99,1

сільські
поселення
100,0
99,3
98,6
98,1
97,4
96,9

Хоча скорочення загальної чисельності населення у нашій країні
відбувається, починаючи з 1993 р., однак вже з 1991-го в Україні має місце
депопуляція, тобто зменшення кількості населення внаслідок перевищення
чисельності померлих над чисельністю народжених, яке ще досить
нетривалий час компенсувалося за рахунок міграційного приросту населення.
Уже з 1994 р. сальдо міграції в Україні набуло від‘ємного значення, причому
міграційний убуток населення фіксувався аж до 2004 р. включно і у
поєднанні з масштабною депопуляцією спричинив зменшення чисельності
населення лише за 1994–2004 рр. на 4,6 млн осіб. У цілому ж чисельність
населення України за період, що минув з моменту проведення перепису
населення 1989 р., скоротилась на понад п‘ять мільйонів осіб. З початку 1993
р., коли населення України мало найбільшу чисельність, до початку 2014 р.
його природний убуток і негативне міграційне сальдо зумовили скорочення
населення майже на 5 млн осіб, переважаючу роль в якому відіграло
природне зменшення – результат перевищення числа смертей над числом
народжень. Отже, саме депопуляція є основною складовою невпинного
скорочення чисельності населення України.
Перевищення числа померлих над кількістю народжених сьогодні не є
надзвичайною подією в Європі. У 18 країнах (Польща, Італія, Молдова,
Німеччина, Румунія, Естонія, Угорщина, Литва, Росія, Латвія, Болгарія та ін.)
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у 2014 р. спостерігалась депопуляція. Однак Україну вирізняє масштабність
депопуляції і прискорені темпи скорочення чисельності: коефіцієнт
природного зменшення населення України найвищий серед цих 18-ти
європейських держав. У 1990 р. депопуляція охопила сільську місцевість усіх
областей, тобто від початку цього процесу до переходу на все сільське
населення пройшло 20 років. У міських поселеннях це відбулось за значно
коротший період: депопуляція стала характерною для міського населення
всіх областей України у 2000 р. При цьому і в 2014 р. ефективність
природного зменшення сільського населення була значно вищою, ніж
міського: при загальному природному зменшенні населення України (-3,9) ‰
у містах воно становило (-2,9) ‰, у селах – (-6,1) % [3, с.324].
Рівні народжуваності й смертності в Україні на початку ХХІ ст.
настільки несприятливі, що якби вони збереглися протягом декількох
десятиріч при нульовому сальдо міграції, то вже через півстоліття населення
нашої країни скоротилося б удвічі. У динаміці населення України за
регіонами відмічаються певні відмінності, зумовлені особливостями як
природного руху, так і міграційними процесами. Йдеться про області з
високим рівнем постаріння населення – Вінницьку, Житомирську,
Харківську, Чернігівську, Київську, Одеську, Сумську та Черкаську, у яких
чисельність населення на початку 90-х років минулого століття, набувши
максимальних значень, уже ніколи до них не поверталась.
Отже, основним та важливим напрямом підвищення здоров‘я та життя
населення є найбільш перспективна та економічно виправдана стратегія
зменшення надзвичайно високої захворюваності і смертності внаслідок
серцево-судинних хвороб, яка вимагає переорієнтації лікарів та хворих на
пріоритет амбулаторної допомоги, удосконалення вторинної профілактики
через створення системи виявлення хвороб на ранніх стадіях, впровадження
сучасних профілактично-лікувальних технологій. Необхідно стимулювати
виробництво в Україні ефективних та недорогих препаратів для вторинної
профілактики серцево-судинних захворювань, запровадити державне
регулювання цін на ліки для збільшення доступності їх широким верствам
населення з удосконаленням системи пільгового забезпечення ліками.
Практична реалізація заходів державної політики стає можливою через
механізм масштабних цільових програм, які використовують дотації
бюджету і місцеві кошти. Цей принцип державної політики поступово
починає впроваджуватися і в сферу охорони здоров‘я України.
Список використаних джерел:
1. Державна служба України з питань протидії ВІЛ/СНІДУ та іншим
соціально
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ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Нескінченний процес людського пізнання в певний момент розвитку
бухгалтерського обліку примушує переусвідомити систему знань про
подвійний запис. Зрозуміло, що цей процес спрямований на пошук
оригінальних ідей, нове висвітлення питань, що розкриваються у
бухгалтерському обліку. Потреби управління диктують необхідність
оформляти господарські операції відповідними документами, реєструвати та
систематизувати їх на рахунках. Проте зафіксувати факт здійснення
господарської операції це лише перший крок: наступне оцінювання
економічних явищ і процесів потребує однозначної відповіді на запитання:
звідки походить майно, що є предметом цієї операції, який його характер
щодо виробництва (необоротні чи оборотні активи), хто боржник чи кому
треба сплатити кошти, як вплинули на господарську діяльність процеси
виробництва, який кінцевий результат виробництва та господарської
діяльності. Отже, ситуація об‘єктивно складається так, що господарські
операції і процеси треба контролювати за допомогою достовірної інформації,
що її на сьогоднішній день забезпечує тільки подвійний запис.
Хоч подвійним записом користуються на практиці майже тисячу років,
учені ще й досі сперечаються щодо його економічної суті. Ця суперечливість
думок свідчить передусім про величезну теоретичну складність механізму
реєстрації, групування та систематизації господарських операцій.
Проблеми методології бухгалтерського обліку, зокрема, вивчення
сутності, ролі та місця методу подвійного запису в системі бухгалтерського
обліку досліджується протягом багатьох століть відомими вченими. На
сучасному етапі розвитку бухгалтерського обліку ці питання досліджували
Бутинець Ф.Ф, Голов С.Ф., Кіндрацька Л.М., Кузьминський Ю.А.,
Кужельний М.В., Малюга Н.М., Палій В.Ф., Петрова В.І., Пушкар М.С.,
Соколов Я.В., Сопко В.В. та інші.
Традиційно вважається, що система подвійного запису виникла в епоху
Ренесансу та вперше ґрунтовно описана в 1494 р. Л. Пачолі у «Трактаті про
рахунки і записи». Деякі дослідники вважають, що подвійний запис виник ще
раніше. При цьому тлумачення його змісту і функціональної спрямованості
як основного елемента методу і причинного фактора формування самої
системи бухгалтерського обліку не є однозначним і «пов‘язується з
перебудовою системи знань про подвійний запис», зокрема, позицією
кожного дослідника. Так, наприклад, Ф. Бутинець зазначає, що «збереглись
документи більш раннього періоду, які свідчать про те, що скоріш за все,
перехід до подвійної бухгалтерії було здійснено у 1327 році». Я. Соколов у
праці вказує, що подвійний запис виник в Давньому Римі, свідченням чого є
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кодекс, записи в якому здійснювались в грошовому вимірнику з
використанням рахунку капіталу. Група науковців дотримується погляду, що
«використання книг (журналів) італійськими компаніями у ХІІІ–ХІV
століттях вважається аргументом щодо виникнення подвійної бухгалтерії».
Подвійний запис як основний елемент облікового методу вже тисячу років є
незмінною основою бухгалтерської методології. І сьогодні вся інформація,
що надається користувачам бухгалтерської звітності, ґрунтується саме на
методі подвійного запису, а «спроби критики методу подвійного запису, які
зустрічаються в історії бухгалтерського обліку, видаються не більше ніж
«кумедними».
Метод подвійного запису можна вважати досконалим прийомом
зрівноваження майна (активів) і капіталу підприємства постіндустріального
типу. Саме на цій функціональній меті подвійного запису акцентують у
дослідженнях, наголошуючи на необхідності розуміння того, що «подвійна
бухгалтерія не є конгломератом, а наукою, суміжною з наукою про
господарство, математикою та юриспруденцією, котра забезпечує вичерпний
облік капіталу, якому протиставляється вичерпний облік складових частин
майна, розчленованих за господарськими категоріями і юридичними
відносинами» [1, с.39].
Економічна суть господарської операції сьогодні полягає в тому, що
вона викликає подвійні й рівновеликі зміни засобів та джерел їх формування.
Двоїстий характер господарської операції зумовлює необхідність
відображення її на рахунках методом подвійного запису. Таким чином,
подвійний запис — це метод, що випливає з економічної суті відображення
операцій, кожна з яких обумовлює зміни у двох видах господарських засобів,
грошових коштів, або у двох видах джерел, або в одному виді засобів чи
коштів, і в тій же сумі змінюється відповідний вид джерел.
Це важливий принцип однакового відображення господарських операцій
на рахунках. Зрозуміло, що подвійний запис не тільки принцип однакового
відображення операцій на рахунках, а й основний технічний прийом
бухгалтерського обліку, оскільки забезпечує горизонтальний взаємозв‘язок
між рахунками, а також важливий контрольний прийом, так як очевидно, що
скільки не було б операцій, але загальна сума записів за дебетом рахунків
завжди дорівнюватиме загальній сумі записів за кредитом рахунків.
Взаємозв‘язок між рахунками, що виникає шляхом подвійного запису,
називається кореспонденцією рахунків, а такі рахунки - кореспондуючими.
Правильна кореспонденція рахунків має велике значення для організації
бухгалтерського обліку, його достовірності й правильності, оскільки на
перший план виступають сутність господарської операції і її правдиве
відображення на рахунках. Тому з метою забезпечення єдиних підходів до
відображення операцій розробляють інструкції і типові кореспонденції
рахунків, їх наводять у спеціальних довідниках і в коментарях до плану
рахунків [2, с.86].
Використання методу подвійного запису забезпечує оперативність
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облікової інформації (швидкість, своєчасність), її аналітичність (детальне
відображення в натуральних і грошових показниках) та достовірність (доказ
того, що даний факт чи названий результат є істинним). Із застосуванням
подвійного запису в бухгалтерському обліку забезпечується реєстрація не
лише кількісних змін, що відбуваються з майном підприємства, але й змін,
які впливають на розмір вимог щодо цього майна. На бухгалтерських
рахунках шляхом подвійного запису реєструється наявність та рух майна, а
також виникнення, зміна та призупинення прав і зобов‘язань, що виникають
між господарюючими суб‘єктами, тобто відображається не лише факт
існування об‘єкта бухгалтерського спостереження, але і його причина, чим
забезпечується повнота записів у бухгалтерському обліку [3, c.205].
Таким чином, відповідно до методології сучасних економічних умов,
система обліку і звітності покликана продукувати об‘єктивну інформацію
про фінансово-майновий стан і ефективність діяльності суб‘єкта
господарювання, оскільки вона об‘єктивно виступає джерелом прийняття
різноманітних управлінських тактичних і стратегічних рішень. Важливість
об‘єктивності інформації, залежної від обґрунтованості методологічної
основи сформованої облікової моделі, зумовлює використання всіх елементів
наукового пізнання процесу історичного розвитку системи бухгалтерського
обліку та основних складових її методу, передусім методу подвійного запису.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АУДИТ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ
Податкова система України постійно зазнає змін, тому часто виникають
суперечки щодо нормативно регулювання та нових аспектів податкових
розрахунків. Законодавство України у сфері оподаткування зазнало змін у
зв‘язку з прийняттям та введенням в дію з 1 січня 2017р. нового Податкового
кодексу (ПКУ). Публікації сучасних вітчизняних авторів майже відсутні або
мають фрагментарний характер.
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Одним із важливих чинників розв'язання економічної кризи в Україні є
удосконалення системи оподаткування. Завдання аудитора - перевірити
правильність обчислення податків та своєчасність і повноту їх сплати.
Перевірці підлягає кожний вид податку і платежу. До основних
розрахункових операцій, що підлягають перевірці, належать розрахунки з
бюджетом за податки з обороту (акцизний збір, ПДВ тощо), з прибутків, з
доходу працівників та ін.
Податковий аудит являє собою комплекс заходів щодо обробки та
аналізу даних податкової, фінансової звітності та іншої інформації,
отриманої із зовнішніх і внутрішніх джерел щодо фінансово-господарської
діяльності підприємства. Податковий аудит здійснюється податковими
органами з метою виявлення та упередження на якомога ранній стадії
можливих порушень податкового та валютного законодавства суб‘єктами
господарської діяльності [1].
Предметом податкового аудиту є документи бухгалтерського обліку та
звітності, декларації і розрахунки зі сплати податків та зборів, тощо.
Об'єктами податкового аудиту виступають платники податків та зборів до
бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів.
Суб'єкт податкового аудиту - посадові особи контролюючих органів,
уповноважених на проведення податкового аудиту. Аудит податкових
платежів за суб‘єктами можна поділити на:
податковий аудит;
зовнішній аудит (незалежні аудитори);
внутрішній аудит.
Їх порівняння наведене в таблиці 1.
Аудит оподаткування підприємств умовно можна поділити на кілька
етапів. Перший етап - попередня оцінка існуючої системи оподаткування
суб‘єкта господарювання, що перевіряється. На цьому етапі аудитор
проводить загальний аналіз і розгляд елементів системи оподаткування
підприємства та оцінку методики нарахування податкових платежів. Аудитор
повинен ознайомитись із особливостями основних господарських операцій
підприємства та з`ясувати існуючі об‘єкти оподаткування, правомірність
застосування податкових пільг, оцінити відповідність чинному законодавству
застосовуваного підприємством порядку оподаткування, оцінити величину
податкових зобов‘язань та потенційних податкових порушень. Доцільно
передати замовнику перелік необхідних документів та звітів, які необхідні
для перевірки. Джерелами інформації для аудиту оподаткування можуть
слугувати законодавчі та нормативні акти з питань оподаткування; наказ про
облікову політику в частині податкових розрахунків; первинні документи, що
є підставою для виникнення податкових зобов‘язань та податкового кредиту;
бухгалтерська та податкова звітність, тощо.
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Таблиця 1
Класифікація аудиту податків залежно від суб’єктів перевірки [2]

Податковий облік
(розрахунки), декларації

Власник, топменеджмент
підприємства
Податковий облік,
декларації

Підрозділ
внутрішнього
аудиту
Власник, топменеджмент
підприємства
Податковий облік,
декларації

Наявність
сертифікату
аудитора

Не обов‘язково

Обов‘язково

Не обов‘язково

Контроль якості

Орган ДФС (за окремою
специфічною програмою)

Аудиторська
палата України

Підприємство,
вищий орган
управління

Запобігання
претензій з боку
органів ДФС

Запобігання
претензій з боку
органів ДФС,
оптимізація
оподаткування

Кошти
підприємства
Добровільний
характер

Кошти
підприємства
Добровільний
характер

Ознака

Податковий аудит

Замовник

Орган ДФС

Об‘єкти

Мета

Витрати на
проведення
Виправлення
зауважень

Незалежні
аудитори

Перевірка повноти
нарахування та сплати
податків і зборів,
виявлення порушень та
притягнення до
відповідальності
Кошти державного
бюджету
Обов‘язковий характер

На другому етапі, планування аудиту податкових платежів, аудитор
розробляє план та програму податкового аудиту, а також має обговорити з
керівником підприємства організаційні деталі перевірки, узгодити строки
представлення аудиторського звіту. Даний етап дозволяє раціоналізувати
процес аудиту та скоротити витрати на нього. Планування аудиту податкових
платежів відбувається на основі положень МСА 300 «Планування аудиту
фінансової звітності».
Третім та основним етапом є перевірка правильності нарахування та
сплати податків і зборів у бюджет. Аудитор повинен оцінити записи
податкового та бухгалтерського обліку і податкову звітність згідно МСА 315.
Аудитор перевіряє правильність кореспонденції в обліку розрахунків з
бюджетом. Облік розрахунків з бюджетом відображають на рахунку 64
"Розрахунки за податками і платежами", у кредит якого записують суми, що
підлягають сплаті, а в дебет - сплачені платежі. Особливу увагу слід
приділити контролю дотримання підприємством чинного податкового
законодавства.
Заключним етап – це узагальнення результатів перевірки, складання
аудиторського висновку, розробка рекомендацій для клієнта з питань
оподаткування. Аудитор підводить підсумок виконаної роботи та отримані
результати передати замовнику [3].
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В результаті складається два документи, а саме аудиторський звіт та
лист до керівництва підприємства. У адиторському звіті аудитор висловлює
думку щодо повноти та правильності нарахування, сплати та відображення у
звітності платежів у бюджет, про правильність застосування податкових
пільг та дотримання чинного податкового законодавства України. А в листі
до керівництва для клієнта більш докладно розкриваються результати
перевірки та надаються відповідні рекомендації по усуненню податкових
порушень та щодо удосконалення системи оподаткування на підприємстві.
Отже, аудит податкових платежів є необхідним інструментом податкової
політики держави. Значну увагу слід приділити як перевіркам ДФСУ так і
добровільним перевіркам підприємства та їх результатам. А достовірна
аудиторська перевірка можлива при дотримані всіх етапів перевірки та норм
чинного законодавства.
Список використаних джерел:
1. Василькова Т.В. Податковий аудит як засіб ризикоорієнтованого
відбору платників подат- ків для проведення податкових перевірок /
Т.В. Василькова, І.В. Жадан // зб. матер. міжн. наук.-практ. інтернет-конф.
«Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціальноекономічних умовах». – Дніпропе- тровськ : Герда, 2012. – С. 48.
2. Петрик
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А.Планування
та
етапи аудиту оподаткування [Електронний ресурс] / О. А. Петрик
// Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2012. - Вип. 9(3). - С. 51-59.
3. Шмичкова І. Ю. Концептуальні основи побудови систем обліку й
аудиту бази оподаткування прибутку підприємств / І. Ю. Шмичкова
// Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні
науки. - 2014. - Вип. 7(5). - С. 172-177.
Таїсія Хардіна
Науковий керівник: Майстер Л.А., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОЦІНКА ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Одне з найважливіших питань, яке визначають міжнародні та
національні стандарти бухгалтерського обліку — це оцінка активів та
зобов'язань.
Правильна, достовірна оцінка господарських засобів має велике
значення для об‘єктивної характеристики ресурсів підприємства, чіткого
визначення фінансових результатів, від її правильності залежить адекватність
і надійність даних, які надаються бухгалтерським обліком.
У загальному розумінні, оцінка – це процес усвідомлення позитивної чи
негативної значимості будь – яких господарських явищ, результатів праці,
форм виробничо-трудової діяльності, матеріальних подій, здобутків
господарювання для задоволення людських потреб, інтересів, цілей суб‘єкта.
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Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку — це спосіб вартісної
сумірності активів, зобов'язань, капіталу, витрат і доходів підприємств;
оцінка повинна відображати фактичні витрати живої та уречевленої праці.
Значний внесок у вивченні оцінки як елементу методу бухгалтерського
обліку внесли такі дослідники: Ю. А. Бабаєв, М. І. Баканов, П. С. Безруких,
Г. Д. Вербов, М. В. Дмитриєв, М. І. Кутер, В. Г. Макаров, Ф. Ф. Бутинець,
В. Сопко, І. Я. Даньків.
Усі об'єкти бухгалтерського обліку оцінюються в поточному обліку і
звітності в вартісному вираженні в грошовій одиниці держави. Валютні
кошти оцінюються в двох вимірниках — в іноземній валюті та в
національній.
Оцінка повинна бути такою, щоб не збільшувати активи і не зменшувати
зобов'язання (згідно з принципом обачності), бо це призводить до
невиправданого збільшення капіталу виходячи з балансового рівняння.
Оцінка всіх об'єктів бухгалтерського обліку повинна бути реальною і
єдиною.Реальність оцінки - відображення дійсної величини окремих видів
засобів та джерел їх утворення (відповідність грошового вираження об'єктів
обліку їх фактичній величині). Реальність статей балансу забезпечується
достовірністю даних бухгалтерського обліку та принципами оцінки
господарських засобів. Реальність оцінки вимагає точного обчислення
(калькулювання) фактичної собівартості всіх об'єктів обліку.
Єдність оцінки - однаковість і незмінність. Одні й ті ж об'єкти обліку
оцінюються однаково на всіх підприємствах протягом усього терміну
перебування їх на одній стадії кругообігу. Таке однаковість оцінки
досягається встановленням обов'язкових положень, інструкцій, правил обліку
і калькулювання.
Вартісне вимірювання охоплює всі об‘єкти бухгалтерського обліку:
господарські засоби, їх джерела та господарські процеси. Відповідно до ст. 4
Закону України ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖
єдиний грошовий вимірник є важливим принципом бухгалтерського обліку і
фінансової звітності, який проголошує: вимірювання та узагальнення всіх
господарських операцій підприємства в його фінансовій звітності
здійснюється в єдиній грошовій одиниці, а саме у грошовій одиниці України
— гривні [1].
Оцінка представляє собою один з елементів методу бухгалтерського
обліку. Вона включає три елементи:
об‘єкт або подію;
належну до кількісної оцінки властивість (якість, ознаку,
характеристику);
шкалу виміру або сукупність одиниць виразу властивості.
Будь-який об‘єкт або подія мають декілька властивостей, які можна
виміряти. Вибір властивості визначається метою оцінки.
Мета оцінки — формулювання основного завдання, яке слід вирішити в
результаті оцінки. Формулювання мети оцінки передбачає:
а) повне і правильне найменування об‘єкта оцінки;
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б) вид активів, які оцінюються;
в) вид майнових прав, які оцінюються;
г) дату оцінки.
Тому від правильності поставленої мети залежить вибір адекватної
оцінки та уникнення помилок при оцінці активів і пасивів підприємства.
Існують різні грошові оцінки: економічні, юридичні, експертні, статистичні,
страхові.
Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку є загальним вимірником, який
дає змогу узагальнити всі господарські факти – явища та процеси.
Вартісне оцінювання є складовою методу бухгалтерського обліку та
його принципом, за відсутності якої бухгалтерський облік за двоїстою
системою не може здійснюватися.
Отже, вищерозглянуті аспекти дають можливість зробити висновок, що
оцінка об‘єктів бухгалтерського обліку – найбільш важливий чинник, що
забезпечує достовірність бухгалтерського обліку та звітності, є чинником
економічної безпеки підприємства.
Список використаних джерел:
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Наталія Цвігун
Науковий керівник: Откаленко О. М., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СПЕЦІАЛЬНІЙ
ЛІТЕРАТУРІ
Діяльність будь-якого підприємства неможлива без використання
основних засобів. Дані об‘єкти зазвичай займають левову частку в активах
суб‘єкта господарювання і можливо саме тому часто привертають до себе
увагу наукової спільноти. Протягом останніх років предметами дослідження
виступають питання не лише класифікації основних засобів, організації їх
обліку на підприємствах різних галузей, а й сутності даної категорії.
Неоднозначне трактування поняття «основні засоби» пов‘язане з існуванням
споріднених термінів, таких як: основні засоби, основні фонди, необоротні
активи, основний капітал. Дослідження спільних і відмінних рис між даними
поняттями не втрачає своєї актуальності в умовах інтеграційних процесів у
веденні обліку вітчизняними суб‘єктами господарювання.
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Облік основних засобів на підприємстві займає одне із важливих місць,
що визначають масштаби та напрями розвитку підприємства. Вони
визначають стратегічні можливості діяльності підприємства, а їх ефективне
використання впливає на результати виробництва, тобто в кінцевому
результаті – фінансовий результат, його здатність конкурувати з іншими
товаровиробниками тощо.
Для чіткого розуміння економічних процесів, в тому числі формування
та відтворення основних засобів виникає необхідність дослідити економічну
сутність основних засобів, зокрема у нормативно-правовому забезпеченні та
спеціальній літературі.
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.
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 та аналітичному обліку та врешті у
звітності.
В. Сопко і В. Караєв зауважують, що невдала термінологія може не дати
реального і повного уявлення про суть процесів, що відбуваються, а й ввести
в оману [1, с. 12].
У суспільному житті основні засоби називають майном (річчю).
Відповідно до Цивільного Кодексу України – майном, як особливим
об‘єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та
обов‘язки. Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть
виникати цивільні права та обов‘язки. Вони поділені на рухомі і нерухомі
речі [2]. Якщо врахувати, що річ має бути визначена індивідуальними
ознаками, то під майном слід розуміти активи (сукупність ресурсів та
грошових засобів), які використовуються в господарській діяльності
підприємства.
На сьогоднішній день не існує єдиного визначення «основні засоби» та
переліку їх складових (об‘єктів основних засобів) згідно чинного
законодавства. У дослідженнях українських та зарубіжних вчених та в
нормативному забезпеченні існує багато точок зору, щодо трактування
«основні засоби». Це свідчить, перш за все, про недостатній рівень
дослідження сутності основних засобів. Маємо зауважити, що в сучасній
обліково-економічної літературі здебільшого автори використовують
визначення основних засобів згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби».
У Податковому Кодексі України [3] основні засоби - матеріальні активи,
у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр
(крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних
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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).
Що стосується П(С)БО 7 «Основні засоби» [4] та Методичних
рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів (наказ Міністерства
фінансів України від 30 вересня 2003 р. № 561 [5]), то нам пропонується
наступне визначення, відповідно до якого основні засоби – це матеріальні
активи, які підприємство утримує з метою їх використання у процесі
виробництва, постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим
особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій,
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше як один
рік (або операційний цикл, якщо він триває більше одного року).
МСБО 16 «Основні засоби» [6] основні засоби – це матеріальні активи,
які утримуються підприємством для використання у виробництві або
постачанні товарів та наданні послуг, для оренди іншим або для
адміністративних цілей; будуть використовуватися, як очікується, протягом
більше, ніж одного періоду.
Трактування основних засобів як матеріальних активів наведено
Податковим кодексом України. При цьому виділено такі ознаки як, вартісна
(вартість об‘єкта перевищує 6000 грн.); мета використання (для використання
в господарській діяльності); строк корисного використання (більше одного
року або операційного циклу, якщо він більше одного року). Виділено 16
груп основних засобів та інших необоротних активів. Проте, вартість
невиробничих основних засобів до складу основних засобів не виключено
[4]. Відповідно П(С)БО 7 «Основні засоби» [4] та Методичних рекомендацій
з бухгалтерського обліку [5], строк корисного використання (більше одного
року або операційного циклу, якщо він більше одного року) є основним
критерієм при визначенні категорії основні засоби. За МСБО 16 «Основні
засоби» [6] - протягом більше, ніж одного періоду.
Вище вказане дає можливість акцентувати нашу увагу на питанні
трактування бухгалтерами-практиками терміну «основні засоби» у різних
нормативно-правових актах, це призводить до певних непорозумінь в
обліковій практиці. Крім того, ускладнює здійснення аналізу їх використання
і, відповідно впливає на прийняття управлінських рішень.
У сучасних наукових дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених
існує багато точок зору до трактування поняття «основні засоби»,
найтиповіші з яких наведено у таблиці 1.
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Таблиця 1
Трактування сутності поняття «основні засоби» в економічній
літературі
Автор
С.М. Гречко

О.Г. Агрес

О.В. Коваленко,
І.В. Громова

Ю.В. Неміш

Визначення
Основний засіб – необоротний актив, що призначений для
господарської діяльності, тобто планується використовувати в
господарській діяльності
Основні засоби – це засоби праці у формі матеріальних активів, які
утримує підприємство з метою використання у виробничому процесі
або здійсненні адміністративних чи соціально-культурних функцій,
очікуваний термін корисного використання яких становить більше ніж
один рік, не змінюючи при цьому своїх форм і розмірів, вартість яких є
не меншою від законодавчо встановленого розміру та поступово
переноситься в міру фізичного спрацювання та (або) морального
старіння на вартість готової продукції проведенням амортизаційних
відрахувань
Основні фонди – це частина засобів виробництва, які діють у процесі
виробництва протягом тривалого періоду, зберігають при цьому
впродовж усього періоду натурально-речовинну форму і переносять
свою вартість на продукцію частинами у міру зносу у вигляді
амортизаційних відрахувань
Основні засоби – це вартісно виражені ресурси, які утримуються
суб‘єктом господарювання з метою використання в процесі
виробництва, постачання товарів і послуг, надання в аренду іншим
особам або для здійснення чи соціально-культурних функцій,
очікуваний строк експлуатації яких становить не менше одного року,
чи визначається межами операційного циклу понад один рік, вартість
яких зменшується в процесі використання

Слід зазначити, що більшість науковців при розкритті змісту поняття
«основні засоби» обов‘язковим критерієм визнання об‘єкту основних засобів
вважають строк їх корисного використання, який може бути понад одного
року або операційного циклу, якщо він більше року. Погоджуємося з цією
позицією, оскільки підприємство набуває основний засіб з метою його
тривалої експлуатації під час господарської діяльності.
Проведені дослідження сутності поняття «основні засоби» дозволили
встановити, що основними критеріями визнання основних засобів є:
матеріальність (наявність матеріально-речової форми); призначення
(утримуються з метою використання їх в процесі виробництва, постачання
товарів, надання послуг або для здійснення адміністративних чи соціальнокультурних функцій); строк корисного використання (більше року або
операційного циклу, якщо він більше року); амортизаційність (здатність
об‘єкту в процесі експлуатації поступово переносити свою вартість на
результат діяльності підприємства) тощо.
Усунення розбіжностей у нормативних документах термінології і
розкриття економічного змісту показників, що виступають основними при
формуванні підприємствами облікової політики мають стати пріоритетними
при вдосконаленні бухгалтерського обліку.
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Анастасія Цвях
Науковий керівник: Сегеда С.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРОЦЕСІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Розвиток вітчизняної економіки в порівнянні з економікою країн ЄС та
деякими країнами СНД приводить до висновку, що формування економіки
України не відповідає вимогам стрімкого розвитку, заснованого на процесах
інтелектуалізації економічних процесів. Україна потребує власну стратегію
економічного розвитку, основою якої має бути інтелектуалізація, створення
умов для інноваційної діяльності та для ефективного застосування
мотиваційного механізму [3 c.141].
Можна сказати, що в Україні відбуваються певні зміни в науці,
управлінні, яке перемикається з виробничого процесу на інші:
інноваційний процес – на сьогодні це є рушійна сила в економіці;
мотиваційний процес, або іншими словами-механізм підвищення
ефективності підприємства;
накопичення інформації та знань в електронних базах даних з
подальшим використанням [4 c.48-50].
Важливим етапом підвищення інтелектуалізації підприємств для країни
є володіння сучасними інструментами ефективного мотиваційного
механізму. Цей механізм підвищить приріст трудової діяльності та її
продуктивнісь і ефективність в усіх напрямах процесів інтелектуалізації.
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Для того щоб досягти європейського економічного рівня, Україні
потрібно вирішити проблеми за рахунок проведення таких дій:
поділ стимулів та особистих потреб працівників за рахунок посилення
інноваційного інструментарію певних функцій менеджменту в процесі
формування мотиваційного механізму на всіх рівнях управління;
розробка методів мотивування, а точніше: матеріального та
нематеріального-в умовах інтелектуалізації та інформатизації праці.
[1 c.130-135]
Сучасна економіка стає інтелектуальною, а її метою є формування
особливостей виробництва та використанням персоналом знань робочому
процесі. Таким чином, підвищується роль інноваційної
діяльності
підприємства.
Кожне
підприємство
має
власну
систему
мотивування.
Інтелектуалізаційна переробка цієї системи потребує врахування таких
елементів:
інформатизація
праці,
самостійність,
компетентність,
професійність кожного працівника. Таку реформу можна здійснити за
рахунок матеріальних та нематеріальних форм стимулювання персоналу.
Щоб створити на підприємстві умови для інтелектуалізації персоналу то
розвитку його інноваційної активності, потрібне застосування усіх елементів
мотиваційного механізму.
Інтелектуалізація діяльності підприємств включає в себе три процеси,
основою яких є мотиваційний механізм. Розглянемо ці процеси та їх
складові:
1)
Мотиваційна складова створює механізм, який має зв1язок з
іншими процесами інтелектуалізації та має взаємодіяти з розрахунком потреб
та інтересів як працівників, так і споживачів, свідомість яких повинна бути
сформована під впливом соціальних факторів, та повинна розглядатись як
послідовність п‘яти чинників: попит-інтерес-мотив-дія-результат.
Інтенсивність зростання праці, визначає взаємозв‘язок мотивів і
чинників. Саме мотиви викликають бажання персоналу більш глибше
зануритись в інноваційна та інформаційні процеси, активізувати внутрішні і
зовнішні потужності. Основними засобами мотивації є моральні та
матеріальні стимули-засоби впливу на персонал з метою формування його
трудової поведінки.
Всі елементи мотиваційного процесу створюють певний комплекс, що
складається з:
– фінансових ресурсів;
– матеріально-технічної база для проведення досліджень;
– випуску інноваційної продукції або запровадження інновацій у процесі
випуску продукції;
– наявності інформації для прийняття технічних, економічних й
організаційних рішень [2].
Таким чином, мотиваційний механізм входить до складу процесів
інтелектуалізаційної діяльності.
2)
Інноваційна складова. Діяльність інноваційного підприємства
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складається з декількох комплексних внутрішні є інструментів. В перший
комплекс інструментів входить ідея, патент, ліцензування, робочі кадри,
виконання дослідницьких робіт. Другий комплекс включає: інтелектуальний
капітал, інформаційний розвиток, мотиваційний механізм, маркетингова
діяльність, які проходять через покращення системи стимулювання.
Винахідництво, раціоналізація, конструювання, створення інженернотехнічних об‘єктів, інформаційна та маркетингова діяльність, все це входить
до третього комплексу інструментів.
Наявність всіх цих комплексів, створює умови для інноваційного
розвитку підприємства. Мотиваційний механізм інноваційної складової
сприяє підвищенню інтелектуалізації діяльності підприємства.
3)
Інформаційна складова, або інформатизація є важливим
елементом в інтелектуалізації підприємства. Ця складова засновує нові течії
та підходи на етапах процесу управління підприємством. Мотиваційний
механізм стимулювання персоналу підприємства відповідальний за процес
перетворення інформації на знання. Таким чином і відбувається процес
інтелектуалізації [5].
Мотивація сприяє підвищенню рівня освіти та кваліфікації працівників,
їх творчої та інноваційної активності, конкурентоспроможності та якості
партнерських відносин та відносин з клієнтами, збільшенню продуктивності
праці.
Отже, за рахунок формування певних процесів, основною передумовою
яких є мотиваційний механізм, що містить три складові: інноваційну,
мотиваційну та інформатизацію і формується підвищення ефективності
діяльності на підприємстві. Таким чином, є взаємодія між інноваційним,
інформаційним та мотиваційними процесами, які повинна охоплювати
мотиваційний механізм інтелектуалізації діяльності праці персоналу
підприємства, які в сукупності формують капітал підприємства.
Щоб удосконалити мотиваційний механізм, потрібно перш за все
удосконалити систему морального та матеріального стимулювання
персоналу з урахуванням сучасних соціальних норм та стандартів світової
економіки.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ
ОСОБАМИ
Удосконалення ринкових відносин і збільшення обсягів українського
ринку, вихід українських суб‘єктів господарювання на ринки іноземних
держав, розширення спектра бізнес-процесів не тільки не зменшили, а
навпаки, збільшили значення прямих контактів посадових осіб і
відповідальних працівників різних суб‘єктів господарювання між собою, а
також можливості оперативного придбання товарів (робіт або послуг) за
готівковий та безготівковий розрахунок на ринку посадовими особами і
відповідальними працівниками підприємства.
Питання розрахунків із підзвітними особами регулюються нормативноправовими актами, тому на останніх базуються всі дослідження науковців у
цьому напрямі. Зокрема, у навчальних посібниках облік відряджень
розглядають такі вчені, як О.І.Коблянська, В.І.Лемішовський, В.С.Лень,
О.В.Лишиленко, Р.Л.Хом‘як та ін.
У процесі господарської діяльності у підприємств виникає необхідність
видачі з каси готівки працівникам підприємства під звіт на господарські
витрати та службові відрядження. У цьому випадку виникають розрахункові
відносини з підзвітними особами.
Підзвітні особи - це працівники даного підприємства, які отримали
грошові суми в підзвіт для майбутніх витрат згідно з наказом
(розпорядженням) керівника підприємства. На підприємстві повинен бути
складений і затверджений наказом керівника список осіб, які мають право
одержувати гроші в підзвіт на господарські потреби.
Розрахунки з підзвітними особами регулюються відповідно до вимог та
стандартів бухгалтерського обліку. До них належить Інструкція про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов‘язань і господарських операцій від 18.06.2015 р. № 573, НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16
«Витрати».
На підприємстві контроль за цільовим використанням підзвітних сум
покладений на бухгалтера. З цією метою він встановлює строки подання
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авансових звітів, називає перелік документів, які працівник повинен
пред‘явити, і контролює правильність наданих документів на предмет їх
юридичної сили (печатки, підписи і таке інше) [2, c.235].
Підзвітним особам видаються аванси на здійснення господарських
витрат, на відрядження та наукові експедиції. Через них може виплачуватися
заробітна плата, якщо в установі за штатним розкладом не передбачена
посада касира або якщо через віддаленість обслуговуваної установи платіжна
(розрахунково-платіжна) відомість не може бути повернута довіреною
особою в касу централізованої бухгалтерії протягом трьох робочих днів,
відведених на виплату зарплати готівкою.
Видачу грошей під звіт можна проводити безпосередньо із каси
підприємства, за грошовим чеком з поточного або валютного рахунку
підприємства, грошовим переказом через органи зв‘язку у місце знаходження
підзвітної особи, за допомогою гарантованого платіжного доручення через
банк, а також за рахунок виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт,
послуг).
Видача готівки під звіт проводиться з кас підприємств за умови повного
звіту конкретної підзвітної особи за раніше виданими під звіт сумами, тобто
в разі подання до бухгалтерії звіту про використання коштів, наданих на
відрядження або під звіт про витрачені (частково витрачені) кошти та
одночасного повернення до каси підприємства залишку готівки, виданої під
звіт.
Найбільше грошей під звіт видають на службові відрядження.
Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням
керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації, що
повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних
коштів, на певний строк до іншого населеного пункту для виконання
службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності
документів, що підтверджують зв'язок службового відрядження з основною
діяльністю підприємства) [3, c.357].
Документами, що підтверджують зв‘язок такого відрядження з
основною діяльністю підприємства, є, зокрема (але не виключно):
запрошення сторони, що приймає і діяльність якої збігається з діяльністю
підприємства, що направляє у відрядження; укладений договір чи контракт;
інші документи, які встановлюють або засвідчують бажання встановити
цивільно-правові відносини; документи, що засвідчують участь відрядженої
особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які
проводяться за тематикою, що збігається з діяльністю підприємства, яке
відряджає працівника.
На підприємстві керівником видається наказ про відрядження робочого,
де зазначено мету поїздки, пункт призначення, тривалість відрядження.
Термін відрядження встановлює керівник, але не більше 30 днів по
Україні та 60 - за кордон. За кожний день перебування у відрядженні
виплачуються добові (на сьогоднішній день в межах України - 320 грн., за
кордон не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за
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офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку
за кожен такий день.). При визначенні кількості днів для виплати добових
день вибуття і день прибуття зараховуються як два дні. При відрядженні
терміном на один день добові відшкодовуються як за повну добу. Кількість
днів перебування у відрядженні визначається за позначками у посвідченні на
відрядження [4, c.158].
Видані під звіт суми повинні витрачатися тільки за призначенням.
Передача їх однією особою іншій забороняється. Залишок коштів понад
суму, використану згідно зі звітом про використання коштів, виданих на
відрядження або підзвіт, підлягає поверненню працівником до каси
підприємства в такі строки:
за відрядженнями - протягом трьох робочих днів після
повернення з відрядження (при закордонних відрядженнях у випадку
застосування корпоративних пластикових карток міжнародних платіжних
систем - не пізніше 10, а з дозволу керівника (за наявності поважних причин)
- 20 робочих днів);
на закупівлю сільськогосподарської продукції, продуктів її
переробки
та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту, - протягом 10
робочих днів з дня видачі готівки під звіт;
на господарські потреби - наступного робочого дня після видачі
готівки під звіт [1].
Якщо всі подані документи працівником є достовірними,
суму
«списують» з підзвіту, так як працівник вже не повинен повертати готівкові
гроші видані йому в підзвіт. Таким чином, підприємство вже вступає з
працівником в розрахункові операції, при веденні яких може бути
дебіторська і кредиторська заборгованість на момент закриття
бухгалтерських рахунків.
Отже, підсумовуючи вище викладене можна, зробити висновок, що
розрахунки з підзвітними особами - це широке коло операцій з готівковими
коштами,
розрахунками,
придбанням
матеріальних
цінностей,
оподаткуванням тощо. Тому виконання цієї частини облікової роботи є
важливою сферою управління та контролю на підприємстві, яка потребує
детального вивчення та аналізу.
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АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ Й ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ
ПІДПРИЄМСТВ
Кінцевий результат роботи підприємства оцінюється рівнем
ефективності його господарської діяльності загальним обсягом одержаного
прибутку та в розрахунку на одиницю ресурсів. Прибуток та відносний
показник прибутку - рентабельність є основними показниками ефективності
роботи підприємства. Життєдіяльність підприємства багато в чому залежить
саме від того, якою мірою забезпечена фінансова віддача ресурсів та
наскільки досягається рівень прибутковості в процесі формування витрат.
Підвищення кінцевих результатів господарської діяльності кожного
підприємства має істотне значення для економіки країни що і зумовило
постійну увагу дослідників. Поміж сучасних вітчизняних дослідників, які
займаються питаннями прибутковості підприємницької діяльності,
необхідно відзначити таких як: Мец В.О., Попович П.Я., Бець М .В., Бланк
І.А., Шеремет А.Д., Савчук В.П., Кодацький В. П., та ін.
Узагальнююча оцінка фінансового стану підприємства досягається на
основі таких результативних показників, як прибуток і рентабельність.
Прибуток – є найважливішим оцінним показником діяльності підприємства,
джерелом матеріального добробуту підприємства і його працівників, держави
в цілому [1, с. 92].
Для того щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, необхідно
шукати невикористані можливості його збільшення.
Вченим Бланком І.А. були визначенні наступні шляхи оптимізації
прибутку підприємства:
1.
Скорочення витрат: виробництво або закупка деталей на стороні;
покупці не цінують окремі складові товару; у конкурентів більш високі
показники рентабельності продажів; витрати на одиницю продукції стрімко
зростають.
2.
Підвищення ціни: прибутковість сегменту низька; покупці високо
оцінюють продукцію; більш низькі ціни, ніж у конкурента; якість та
властивості продукції набагато вищі, ніж у конкурентів.
3.
Зниження ціни: нижчі ціни конкурентів; втрата частки ринку
через ціни; мала ймовірність зниження цін конкурентами; ціна – найбільш
важливий показник для покупців [3, c.35].
У роботі Савчука В.П. та Кодацького В. П. визначені наступні шляхи
оптимізації прибутку на підприємстві:
1.
Розширення діяльності у існуючих сегментах: ріст діяльності
підприємства з більшими темпами, ріст ринку; поглинання конкурентів;
досягнення більш високих цін (низьких витрат), ніж у будь-якого конкурента.
2.
Проникнення у нові сегменти: наявність потужностей та резервів;
слабке конкурентне середовище; новобачення сегментів.
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3.
Зміни в основній діяльності: інтеграція з постачальниками або
посередниками; концентрація на тому виді діяльності, який має переваги
перед головним конкурентом.
4.
Інновації: успішність діяльності; можливість використання
закордонного досвіду; можливість копіювання новітніх тенденцій та інші
[3,c.37].
Аналіз формування та використання прибутку припускає наступні
етапи:
- аналіз складу і динаміки балансового прибутку;
- аналіз фінансових результатів від звичайних видів діяльності;
- аналіз рівня середньореалізаційних цін;
- аналіз фінансових результатів від інших видів діяльності;
- аналіз рентабельності діяльності підприємства;
- аналіз розподілу і використання прибутку.
Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, характеризують
остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує
співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Їх
застосовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент
інвестиційної політиці і ціноутворенні. Показники рентабельності можна
об'єднати в кілька груп:
- показники, що характеризують рентабельність (окупність) витрат
виробництва та інвестиційних проектів;
- показники, що характеризують рентабельність продажів;
- показники, що характеризують прибутковість капіталу та його частин.
Всі ці показники можуть розраховуватися на основі прибутку від
реалізації продукції і чистого прибутку. Показники рентабельності
характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, тобто
прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької,
інвестиційної) та окупність витрат. На практиці використовується два
варіанти вимірювання норми рентабельності. Це відношення прибутку до
поточних витрат – витрат підприємства (собівартості) або до авансованих
вкладень (основних виробничих засобів та оборотних коштів). Обидва
вимірники пов‘язані між собою показником швидкості обороту авансованих
вкладів. В сучасних умовах необхідна система знань про основи
економічного аналізу господарської діяльності та його методах. Залежно від
способу пізнання економічних систем, вони поділяються на три групи:
1.
Загальнонаукові методи:

методи теорії пізнання;

евристичні методи.
2.
Економіко-логічні методи:

методи детермінованого факторного аналізу;

методи загального аналізу.
3.
Економіко-математичні методи.
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До найважливіших шляхів підвищення рентабельності підприємства
можна віднести:
- покращення маркетингу, пов‘язане з коригуванням стратегії і тактики.
Якщо неефективно працює відділ маркетингу, то підприємство втратить
багато потенційних споживачів і ринків збуту продукції. Удосконалення
роботи відділу маркетингу передбачає вироблення тільки тієї продукції, що
безумовно буде купуватися. Підприємству потрібно згрупувати свою
продукції за ознакою рентабельності та зосередити свою увагу на тій
продукції, яка є високорентабельною. Також
потрібно покращувати
продукцію з середнім рівнем рентабельності, а низькорентабельну продукцію
зняти з виробництва; приділяти більше уваги дизайну продукції, упаковці, а
також рекламі;
- підвищення якості продукції, її конкурентоспроможності. Це можна
досягнути за рахунок зниження собівартості, покращення дизайну,
зовнішнього вигляду продукції;
- усунення каналів втрати прибутку (виплата різних штрафів, пені,
неустойок);
- чітке і своєчасне виконання угод з поставок продукції;
- підвищення оптових або інших відпускних цін на продукцію, але так,
щоб ці ціни відповідали якості продукції [2, с. 43].
Для підвищення рівня рентабельності важливого значення має розмір
собівартість продукції, робіт і послуг. Аналіз собівартості дозволяє з‘ясувати
тенденції зміни даного показника, виконання плану його рівня, визначити
вплив чинників на його приріст, встановити резерви та дати оцінку роботи
підприємства щодо використання можливостей зниження собівартості
продукції.
Отже, рентабельність – це показник економічної ефективності
виробництва підприємства, який відображає кінцеві результати його
господарської діяльності. Аналіз рентабельності підприємства дозволяє
визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність
їхнього використання. Отже, підприємства повинні активно шукати всі
можливі
шляхи
вдосконалення
виробництва,
підвищення
конкурентоспроможності власної продукції, що буде сприяти зростанню його
рентабельності підприємства.
Список використаних джерел:
1. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб‘єктів
господарювання / П. Я. Попович. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. –
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2. Бець М. П. Планування рентабельності виробництва / М. П. Бець. //
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КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Головною проблемою сьогодення є те, що виробничі основні засоби в
Україні за своєю структурою, якісним, кількісним і віковим станом не
відповідають вимогам структурної перебудови економіки і не спроможні
задовольнити зростаючі потреби внутрішнього і зовнішнього ринків. Якісний
склад виробничих основних засобів визначає технічний рівень продукції
(машини та механізми), що безпосередньо беруть участь у створенні
продукції, що виготовляється, створюючи додану вартість на товар.
Використання основних засобів господарської діяльності напряму впливає
від розміру капітальних інвестицій на підприємстві.
Під капітальними інвестиціями (капіталовкладеннями, капітальними
інвестиціями) слід розуміти внутрішні інвестиції підприємства в основний
капітал, які передбачають капітальне будівництво та придбання основних
засобів, придбання та виготовлення інших необоротних активів підприємства
з метою нарощення і отримання в довгостроковому періоді доходу.
Основними завданнями обліку капітальних інвестицій є: систематичний
контроль за ефективним використанням коштів, призначених на капітальні
інвестиції; контроль за виконанням програми капітальних робіт та витрат;
правильне і своєчасне документальне відображення обсягу виконаних робіт
та всіх видів видатків; точне визначення фактичної собівартості введених у
дію об‘єктів і витрат на незавершене будівництво; контроль за економним
витрачанням матеріальних і трудових ресурсів у здійсненні капітальних
інвестицій; контроль за виконанням кошторису накладних витрат і
правильним їх включенням у собівартість введених у дію об‘єктів.
Дослідження обліку капітальних інвестицій представлено у наукових
працях таких авторів як Л. Борщ, О. Вовчак, А. Мертенс, Б. Луців, А.
Пересада, С. Реверчук, Н. Хрущ, В. Федоренко та ін. розкривають основи
капітальних інвестицій, визначаючи особливості інвестиційної діяльності
суб'єктів господарювання. Найбільш змістовним є визначення капітальних
інвестицій у наказі Державного комітету статистики України "Про
затвердження Методики розрахунку індексу капітальних інвестицій" — це
інвестиції у придбання або виготовлення власними силами для власного
використання матеріальних та нематеріальних активів, термін служби яких
перевищує один рік .
Для правильної організації обліку і контролю за здійсненням
капітальних інвестицій важливе значення має науково обґрунтована їх
класифікація. Капітальні інвестиції за відтворювальною структурою
направляються на нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне
переозброєння і підтримання потужностей діючих підприємств. За
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технологічною структурою капітальні інвестиції поділяють на витрати по
будівельних та монтажних роботах, витрати на придбання всіх видів
обладнання, інструментів та інвентарю, та інші капітальні роботи і витрати.
За призначенням капітальні інвестиції в обліку поділяються за об‘єктами
виробничого і невиробничого характеру. За галузями народного господарства
капітальні інвестиції поділяються на капітальні інвестиції в промисловість,
сільське господарство, транспорт, торгівлю тощо [3].
Капітальні інвестиції поділяють за способами виконання будівельномонтажних робіт на такі, що здійснюються господарським чи підрядним
способами. За ступенем готовності об‘єктів капітальні інвестиції поділяють
на завершені та незавершені. Джерелами проведення (створення) капітальних
інвестицій є власні кошти підприємства, використання коштів бюджету чи
позабюджетних фондів та інші джерела.
Розрахунок у бухгалтерському обліку капітальних інвестиції
відображені в рахунку 15 «Капітальні інвестиції». За дебетом рахунка 15
«Капітальні інвестиції» відображується збільшення зазначених витрат на
придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних
активів, за кредитом — їх зменшення (введення в дію, прийняття в
експлуатацію придбаних або створених необоротних активів тощо).
Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» має субрахунки, призначення яких
представлене в табл. 1.
Таблиця 1
Субрахунки рахунка 15 «Капітальні інвестиції»
№
субрахунку
151

152

153

154

155

Назва

Призначення

Облік витрат на будівництво, яке ведеться
господарським та підрядним способом для власних
Капітальне будівництво потреб підприємства.
Облік устаткування, яке підлягає монтажу в процесі
будівництва
Придбання
Облік витрат на придбання та виготовлення власними
(виготовлення) основних
силами основних засобів (крім об‘єктів будівництва)
засобів
Придбання
Облік витрат на придбання та виготовлення власними
(виготовлення) інших
силами активів, облік яких ведеться на рахунку 11
необоротних
«Інші необоротні нематеріальні активи»
нематеріальних активів
Облік витрат підприємства на пpидбання або
«Придбання (створeння)
створення власними силaми активів, облік яких
нематеріальних активів»
ведетьcя нa рахунку 12 «Нематеріальні активи»
Облік придбання, вирощування, та створення
Придбання
довгострокових
біологічних
активів,
які
(вирощування)
обліковуються на рахунку 16 «Довгострокові
довгострокових
біологічні
активи»
(вирощування
незрілих
біологічних активів
довгострокових біологічних активів та формування
основного стада робочої і продуктивної худоби)
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Капітальні інвестиції підприємства обліковують на одному балансі з
основною діяльністю, але з обов‘язковим розподілом в обліку витрат, що
пов‘язані з виробництвом та збутом продукції (робіт і послуг). [1].
Для обліку витрат по капітальному будівництву призначений
субрахунок 151 «Капітальне будівництво», на якому здійснюється облік
будівельних робіт як господарським, так і підрядним способом для власних
потреб підприємства. На цьому субрахунку також ведеться облік
устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва.
Витрати на будівництво відображаються за дебетом субрахунка 151
«Капітальне будівництво» в кореспонденції з кредитом відповідних рахунків:
— 205 «Будівельні матеріали» — на вартість витрачених будівельних
матеріалів і обладнання, переданих до монтажу на об‘єкти, що будуються;
— 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»;
— 65 «Розрахунки за страхуванням» (на суму нарахованих зборів на
обов‘язкове державне пенсійне та соціальне страхування на заробітну плату
виробничого персоналу, зайнятого у будівництві тощо) [2].
Отже, капітальні інвестиції — це витрати на будівництво нових,
розширення, реконструкцію та технічне переобладнання наявних основних
засобів виробничого та невиробничого призначення. Основний орієнтир
системи аналітичного бухгалтерського обліку капітальних інвестицій
забезпечує формування у системі бухгалтерського фінансового обліку, на
рахунку обліку капітальних інвестицій, оперативної інформації для
управління капітальним інвестуванням та заповнення форм державної
статистичної звітності.
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активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і
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перспективи розвитку сфери торгівлі та по- слуг. – 2014. – Вип. 2. – С. 61 –
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ
В сучасних умовах головною метою виробничого підприємства,
незалежно від виду його діяльності та форми власності, є отримання
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максимального прибутку, що неможливо без ефективного управління ним.
Для аналізу ефективності роботи підприємства використовують відповідні
показники рентабельності та прибутковості, які є основними для визначення
ефективності виробництва.
Ефективність
виробництва
–
найважливіша
узагальнююча
характеристика результативності виробництва, яка відображає відношення
величини створених товарів і послуг до сукупних витрат праці [2, с. 179].
Прибуток і рентабельність є також основними якісними показниками,
що відображають економічну ефективність підприємства, його фінансовий
стан, успіхи та можливості у виконанні розробленої програми економічного
та соціального розвитку. Рентабельність і прибуток тісно пов‘язані між
собою. Зростання рентабельності об‘єктивно свідчить про збільшення
одержуваного прибутку. Іншими словами, при зростанні прибутку
створюються умови для збільшення рентабельності.
На сучасному етапі в Україні в умовах кризи спостерігається тенденція
до значного зниження рівня рентабельності виробництва, що означає
збитковість багатьох підприємств (табл. 1).
Таблиця 1
Рівень рентабельності підприємств України за видами промислової
діяльності [3]

Промисловість
харчова
хімічна
металургія
машинобудування

Рівень рентабельності, %
2015 рік
2016 рік
9,9
10,1
12,9
6,0
7,4
5,5
-7,8
-3,1
-1,1
-3,6

Таким чином, у 2015 році найбільш прибутковими галузями
промисловості виявились харчова, рівень рентабельності якої на кінець 2015
року склав 12,9 %, та хімічна промисловість (7,4 %). Так, згідно даних,
загальний рівень рентабельності на підприємствах за період з 2015 року по
2016 рік підвищувався і на кінець 2016 року становив 10,1 %. Проте,
металургія та машинобудування спрацювали зі збитком.
Проаналізуємо показники прибутковості українських підприємств за
регіонами (табл. 2).
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Таблиця 2
Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за
регіонами за січень-червень 2015-2016 років [3]
Регіони

Україна
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Чистий
прибуток
(збиток)

2015 рік
Одержали
прибуток,
%

Одержали
збиток, %

Чистий
прибуток
(збиток)

2016 рік
Одержали
прибуток,
%

-195456,2

57,3

42,7

20898,4

581,2
-2699,8
-15796,4
-28431,5
-955,1
-701,0
-4671,4
-5522,1
-10900,5
-4011,0
-32516,7
-4043,6
-2884,8
-5196,1
-4422,7
-3702,5
-357,0
-3103,7
-2760,9
-1309,9
-2260,5
-1543,9
9,2
-901,5

64,5
65,3
54,3
41,7
61,2
71,2
60,0
59,4
53,0
52,4
35,8
60,9
59,2
57,8
57,9
64,9
65,1
60,1
60,3
58,0
62,8
63,0
63,1
62,2

35,5
34,7
45,7
58,3
38,8
28,8
40,0
40,6
47,0
47,6
64,2
39,1
40,8
42,2
42,1
35,1
34,9
39,9
39,7
42,0
37,2
37,0
36,9
37,8

464,2
-382,8
4246,8
-10722,0
183,5
177,5
1724,1
-826,4
1513,1
185,0
-8644,1
30,6
1003,6
4,1
-681,4
-203,6
843,7
-640,3
-1769,4
-379,1
-221,8
1208,1
210,4
-1888,2

Одержали
збиток, %

Відносне
відхилення,
%

64,9

35,1

-110,7

71,8
72,4
61,4
47,7
65,2
71,0
65,8
69,1
62,0
61,6
44,9
70,3
69,7
62,6
64,1
71,4
68,6
68,3
65,1
61,5
73,3
70,5
71,4
70,7

28,2
27,6
38,6
52,3
34,8
29,0
34,2
30,9
38,0
38,4
55,1
29,7
30,3
37,4
35,9
28,6
31,4
31,7
34,9
38,5
26,7
29,5
28,6
29,3

-20,1
-85,8
-126,9
-137,7
-199,2
125,3
-136,9
-85,0
-113,9
-104,6
-73,4
100,8
-134,8
-100,1
-84,6
-94,5
-336,3
-79,4
-35,9
-71,1
-90,2
-178,2
2186,9
109,5

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Дані табл. 2 вказують на те, що ситуація на українських підприємствах
протягом аналізованого періоду дещо покращилася, адже загальний обсяг
збитків скоротився на 110,7%. Так, якщо за січень-червень 2015 року майже
всі області були збитковими, то вже в аналогічному періоді 2016 року
підприємства почали приносити прибутки. Схожа тенденція стосується і
частки підприємств, які одержували прибуток: вона збільшилася з 57,93% у
2015 році до 64,9% у 2016. Щодо частки кількості збиткових установ, то вона
знизилась за досліджуваний період (від 42,7% у 2015 році до 35,1% у 2016).
Враховуючи дані результатів підприємств у поточному періоді, можна
стверджувати про незначні, проте позитивні зрушення та відновлюючі
поцеси в українській економіці.
Зростання прибутку та рентабельності має велике значення не тільки для
подальшого розвитку підприємства, галузі, але й усього господарства
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України, оскільки являє собою джерело коштів для формування доходної
частини державного (місцевого) бюджету [1].
Існує багато шляхів збільшення прибутку і рентабельності, які наведено
у табл. 3.
Таблиця 3
Шляхи збільшення прибутку і рентабельності продукції [1,2]
Шляхи збільшення
прибутку
1. Збільшення випуску продукції.
2. Поліпшення якості продукції.
3. Продаж зайвого устаткування та іншого
майна або здача його в оренду.
4. Зниження собівартості продукції за
рахунок більш раціонального використання
матеріальних ресурсів, виробничих
потужностей і площ, робочої сили і
робочого часу.
5. Диверсифікація виробництва.
6. Розширення ринку продажу та ін.

рентабельності
1. Зниження собівартості продукції.
2. Підвищення продуктивності праці.
3. Скорочення невиробничих витрат.
4. Скорочення адміністративноуправлінського персоналу.

5. Зниження втрат від браку та ін.

Отже, враховуючи особливо складні сьогоднішні реалії в Україні,
підприємства повинні активно шукати всі можливі шляхи вдосконалення
виробництва, підвищення конкурентоспроможності власної продукції, що
повинно сприяти зростанню прибутку та рентабельності.
Список використаних джерел:
1. Гавалешко С.В. Рентабельність підприємства та шляхи його
підвищення / С.В. Гавалешко // Економікс. – 2012. – № 10. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : www.rusnauka.com/10_DN_2012/Economics/
10_106158.doc.htm.
2. Сизоненко В.О. Підприємництво : підруч. / В.О. Сизоненко. – К. :
Вікар, 2010. – 438 с.
3. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
Тетяна Шевчук
Науковий керівник: Сегеда С.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ СКЛАДУ І СТРУКТУРИ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
В ринкових умовах економіки особливо важливого значення набувають
проблеми формування та аналізу оборотних активів. Будь-яке підприємство
427

має функціонувати на основі економічних розрахунків щодо джерел
формування майна та його використання, визначення витрат, доходів та
прибутку, оцінки привабливості суб‘єкта господарювання.
Питання аналізу і контролю оборотних активів певною мірою
досліджені у працях вітчизняних і зарубіжних вчених економістів:
В.Г. Андрійчука , Г.І. Кіндрацької , О.І. Кононенко , М.Я. Коробова ,
Ю.Я. Литвина, М.Й. Маліка , Є.В. Мниха, Н.В.Тарасенко та інші.
Відповідно до П(С)БО 2 Оборотні активи - 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. Отже, оборотні кошти (поточні активи) –
це засоби, які інвестовані підприємством в поточні операції під час кожного
операційного циклу [1].
Аналіз оборотних активів логічно проводити у певній послідовності [2
с.440]:
Таблиця 1
Аналіз оборотних активів
Етап
Етап 1
Етап 2
Етап 3

Етап 4

Етап 5
Етап 6

Характеристика
Оцінка загального розміру оборотних активів, їх частки у майні
підприємства та динаміки зміни частки; аналіз змін у їх обсязі
впродовж звітного періоду.
Аналіз структури оборотних активів за видами, прибутковістю,
оборотністю, платоспроможністю.
Кількісна оцінка впливу основних факторів, що обумовлюють
зміни у обсязі оборотних активів.
Дослідження змін у складі джерел фінансування оборотних активів
(обчислення розміру власного оборотного капіталу, визначення
його динаміки; розрахунок питомої ваги власних джерел
фінансування оборотних активів (оцінка фінансової стійкості).
Розрахунок та аналіз показників ефективності використання
оборотних активів.
Формування висновків за результатами попередніх етапів.

Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для
здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них
продукції або товарів і послуг.
До складу оборотних коштів входять [3 с.208]:
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Структура і склад оборотних активів підприємства

Виробничі оборотні фонди

Виробничі
запаси

- Сировина,
основні матеріали,
покупні
напівфабрикати,
комплектуючі
вироби.
- Допоміжні
матеріали (паливо,
тара)
- МШП.

Фонди обігу

Засоби у
виробничих
витратах

- Незавершене
виробництво.
-Напівфабрикати
власного
виробництва.
- Витрати
майбутніх
періодів.

Готова продукція

Грошові кошти і
розрахунки

- Готова продукція
на складі
підприємства.
- Відвантажена але
не оплачена
продукція.

- Розрахунки з
дебіторами.
- Дохідні активи
(вкладення в цінні
папери)
- Грошові кошти
та їх еквіваленти в
національній та
іноземній валюті.

Рис.1. Склад оборотних коштів
Структура оборотних активів - це пропорції розподілу ресурсів між
окремими елементами поточних активів.
Структура оборотних активів:
- відбиває специфіку операційного циклу;
- показує, яка частина поточних активів фінансується за рахунок власних
коштів і довгострокових кредитів, а яка - за рахунок позикових, включаючи
короткострокові кредити банків [4 с.378].
Джерелами фінансування оборотних активів можуть бути:
- власний капітал;
- довгостроковий позиковий капітал;
- короткостроковий позиковий капітал;
- товарний кредит;
- поточна кредиторська заборгованість.
Можна сказати, що структура оборотних активів відображає фінансовий
стан підприємства на дату складання звітності і свідчить про рівень
комерційної та фінансово-економічної роботи.значним ризиком зміни їх
вартості.
Таким чином, формування, управління й аналіз оборотних активів –
важливий напрям підвищення фінансового стану підприємств. Встановлення
оптимального співвідношення оборотних коштів у сфері виробництва та
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обігу має важливе значення для забезпечення грошовими коштами,
виконання виробничої програми, а також є одним з основних чинників
підвищення ефективності використання оборотних коштів.
Список використаних джерел:
1. П (С)БО № 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 31 березня 1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями.
2. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: теорія і практика : підручник /
Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній ; за ред. проф.
А.Г. Загороднього. – Вид. 3-тє, переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 440с.
3. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності / О. Кононенко,
О. Маханько. – Х. : Фактор, 2010. – 208 с.
4. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств :
навч. посібник / М. Я. Коробов. – К. : Знання, 2011. – 378 c.
Тетяна Шевчук, Анастасія Лабінська
Науковий керівник: Ковальчук С.П., к.е.н., ст.викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ:
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Ключовою проблемою багатьох вітчизняних підприємств є підвищення
ефективності їх функціонування та забезпечення економічного зростання в
умовах посилення конкуренції як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринках. Інструментом подолання вказаної проблеми є фінансовий аналіз,
який покликаний ідентифікувати зміни фінансових
результатів,
контролювати відношення фінансових показників підприємства та його
головних
конкурентів,
визначати
загрозу
банкрутства,
ризиків
капіталовкладень, а також орієнтувати на вирішення ряду інших аспектів
покращення фінансово-господарської діяльності з метою довгострокового
планування розвитку та прийняття відповідних управлінських рішень. Для
читання інформації і для проведення фінансового аналізу існує ціла низка
прийомів. Але кожен з них має свої переваги та недоліки [1, с. 146-147].
Проблематика даного питання досить широко розвинена у вітчизняній та
закордонній літературі. Значна увага прийомам фінансового аналізу
приділена у роботах таких вчених: Бойчик І. М., Гушко С. В., Купалової Г. І.,
Остап‘юк Н. А., Процюк Т. Б., Николаевої Т. П., Тігової Т. М., Шайкан А. В.,
Шеремет О. О.
Методика фінансового аналізу становить великий інтерес для кожного
підприємства не тільки з метою оцінки потенційних партнерів, але і для
власної самооцінки, здійснюваної з погляду зовнішніх користувачів
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бухгалтерської звітності. Будь-якому підприємству далеко не байдуже, за
якими показниками будуть оцінювати його фінансову діяльність можливі
контрагенти, акціонери, кредитори. Для того, щоб можна було установити
відповідність між внутрішніми і зовнішніми фінансовими оцінками, повинно
існувати єдине методичне ядро, що поєднує різні види аналізу.
Запропоновані основи методики фінансового аналізу, призначені для
забезпечення керування фінансовою діяльністю підприємства й оцінки
фінансової стійкості, ділової активності і рентабельності його ділових
партнерів в умовах ринкової економіки, включають елементи, загальні для
зовнішнього і внутрішнього аналізу.
Основна мета фінансового аналізу – отримання невеликої кількості
інформативних параметрів, що дають об‘єктивну і точну картину
фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, зміну в структурі
активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами і кредиторами. При цьому
аналітика і менеджера може цікавити як поточний фінансовий стан
підприємства, так і його проекція на ближчу та віддалену перспективу, тобто
очікувані параметри фінансового стану. [2, с. 143].
Враховуючи практику фінансового аналізу, виділяють шість основних
прийомів аналізу фінансової звітності [3]:
1) горизонтальний, або часовий аналіз (ґрунтується на порівняні кожної
позиції звітності з попереднім періодом);
2) вертикальний, або структурний аналіз (визначення структури
фінансових показників);
3) трендовий аналіз (порівняння кожної позиції звітності із попередніми
періодами і визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки зміни
показників);
4) аналіз відносних показників (розрахунок числових відношень різних
форм звітності, визначення взаємозв‘язків між показниками);
5) порівняльний аналіз (порівняння показників підприємства із
показниками його дочірніх підприємств і підрозділів, а також конкурентів);
6) факторний аналіз (аналіз впливу окремих факторів на результативний
показник).
Горизонтальний аналіз ґрунтується на розрахунках абсолютної зміни
досліджуваного показника, оцінці темпу росту та приросту цього показника.
Темпи приросту обчислюють, щоб оцінити, на скільки відсотків змінилось
значення показника у звітному періоді порівняно з попереднім періодом.
Вертикальний аналіз дозволяє проглянути співвідношення між власним і
залученим капіталом, а також структуру його елементів, оборотними і
необоротними активами. За допомогою цього методу аналізу можна оцінити
питому вагу кожного елемента структури.
Трендовий аналіз є базою для прогнозного аналізу, за його допомогою
розраховують
можливі
значення
досліджуваних
показників
у
короткостроковому чи довгостроковому майбутньому періоді.
Різні автори спираються на використання різного набору показників у
коефіцієнтному методі. До недоліків методу відносних показників слід
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віднести: відсутність нормативних значень деяких коефіцієнтів, важкість
коректної оцінки зміни фінансових коефіцієнтів у динаміці, оскільки
значення чисельника та знаменника із використаних формул змінюється під
впливом часових факторів.
Порівняльний аналіз використовується при співставленні як показників
по структурних підрозділах всередині підприємства, так і з показниками
аналогічних підприємств-конкурентів.
Факторний аналіз використовує детерміновані чи стохастичні прийоми
досліджень і може бути прямим і зворотнім. При прямому факторному
аналізі результативний показник розкладається на окремі елементи
(фактори), а при зворотному – окремі фактори об‘єднуються між собою в
один загальний результативний показник. Сучасний факторний аналіз
створює можливість зменшення кількості узагальнених факторів на основі
вихідних факторних ознак, кожен з яких представляє собою комбінацію
вихідних ознак [3].
Не зважаючи на те, що усі прийоми мають значну кількість недоліків,
проте серед основних варто відзначити те, що при проведенні аналізу
фінансового стану українські підприємства стикаються з проблемою,
пов‘язаною з нестабільністю економіки.
У зв‘язку з нестабільністю національної валюти, в умовах постійної
зміни інформації багато фінансово-економічних показників, розрахованих на
певний час, повністю втрачають свою цінність для аналізу, тобто в результаті
проведення аналізу не можна стверджувати про його достовірність та
актуальність.
Ще одним негативним моментом здійснення аналізу показників
фінансового стану дослідники визначають нерозвиненість фондового ринку,
де б обертались акції акціонерних підприємств, і по яким можна було б
судити про положення емітентів, їх фінансовий стан та розвиток. Крім того,
нестабільність законодавчої бази (фінансового, податкового права) також
ускладнює проведення аналізу фінансового стану підприємства [4].
Отже, у результаті проведеного дослідження наявних прийомів
фінансового аналізу підприємств визначено їх переваги та недоліки.
Незважаючи на те, що існує значна теоретична база щодо цього питання,
проте створюються нові та вдосконалюються вже існуючі прийоми, які
використовуються у фінансовому аналізі. Від правильно обраних прийомів
аналізу залежить його результат, а також це впливає на ефективність
дослідження фінансової діяльності суб‘єктів господарювання.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ
У бухгалтерському обліку первинна реєстрація господарських фактів як
елементів господарських процесів здійснюється, по-перше, за методом
суцільного безперервного обліку, по-друге, у спеціальних носіях інформації документах, які надають бухгалтерської інформації доказову (в юридичному
значенні цього слова) силу. Спосіб суцільного та безперервного
спостереження за господарськими фактами та їх реєстрація в спеціальних
носіях інформації, які надають їй юридичну силу, отримав назву
документації.
Значення документів у бухгалтерському обліку надзвичайно велике.
Вони є джерелом відомостей, необхідних для прийняття управлінських
рішень, забезпечують контроль за збереженням матеріальних цінностей та
грошових коштів, мають документальну (юридичну) силу при виникненні
спорів або пред'явлення претензій і позовів, є джерелом інформації про
фінансово-господарської діяльності з метою аналізу та контролю з боку
засновників, податкової служби, аудиту. Від достовірності, реальності та
своєчасності
складання
первинних
документів
залежить
якість
бухгалтерського обліку.
Отже, бухгалтерський документ - це письмове свідоцтво, яке
підтверджує факт здійснення господарських операцій, право на їх вчинення
або встановлює матеріальну відповідальність працівників за довірені їм
цінності.
Бухгалтерські документи мають широку класифікацію. Однією з ознак
за якою класифікують документи є за способом (порядком) складання. Вони
бувають первинні та зведені.
Первинними називаються документи, які відображають усі господарські
операції безпосередньо у момент їх вчинення. Вони є першим формальним
доказом того, що дані операції дійсно виконані. До первинних документів
належать касові прибуткові та видаткові ордери, накладні, приймальноздавальні акти, наряди, квитанції і т.п. Прикладом первинного документа
може також служити прибутковий ордер. Він складається при надходженні
матеріалів на склад і свідчить про виконання комірником даного йому
розпорядження про їх прийом.
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Зведеними називаються документи, що складаються на основі
первинних документів. У них відображаються операції, що раніше вже
оформлені відповідними первинними документами. Складання вторинних
документів безпосередньо не пов'язані з господарськими операціями, в них
лише реєструються ці операції за даними первинних документів.
Зведені документи дозволяють зменшити кількість записів в рахунках
бухгалтерського обліку. До зведених документах відносяться розроблювальні
таблиці, групувальні відомості, відомості розподілу витрат, звіти (відомості)
про рух продуктів і матеріалів, авансовий звіт і ін. Авансовий звіт
заповнюється на підставі первинних документів, де вказуються всі витрати,
зроблені підзвітною особою. До числа зведених документів відносяться
також розрахунково-платіжні відомості по заробітній платі або відомості
випуску готової продукції, різні внутрішні звіти (наприклад, звіт про рух
матеріальних цінностей по складу) та ін. Всі ці документи обов'язково
містять додаткові дані, крім тих, які є в первинних документах, що з'явилися
базою для їх складання.
Отже, зведені документи служать, по-перше, для об'єднання даних
первинних документів і отримання укрупнених показників і, по-друге, для
групування даних первинних документів з метою отримання додаткових
відомостей про враховуються операціях та відображення цих операцій в
новому розрізі. Отже, зведені документи використовуються як засіб обробки
вихідних даних про операції [2].
Відповідно до п.2 ст.9 Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" "Первинні та зведені облікові
документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях
і повинні мати такі обов'язкові реквізити:
назву документа (форми);
дату і місце складання;
назву підприємства, від імені якого складено документ;
зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської
операції;
посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і
правильність її оформлення;
особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу,
яка брала участь у здійсненні господарської операції[1].
Види первинних документів:
1.
Договір.
2.
Рахунок.
3.
Чек.
4.
Банківська виписка.
5.
Накладна.
Залежно від типу операцій використовуються різні форми первинних
документів:
бланки суворого обліку (виготовляються друкарським способом
за зразками типових або спеціалізованих форм);
які не є бланками суворого обліку (типові та спеціалізовані форми,
в яких допускається включення додаткових реквізитів);
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самостійно розроблені форми з обов‘язковими реквізитами первинного
документа.
Документи, що супроводжують господарські операції, — це, звісно,
не всі первинні документи. До первинних документів також відносяться:
касові документи (касова книга, прибутковий і розрахунковий касові
ордери.);
документи
з обліку
основних
засобів,
малоцінних
та швидкозношуваних предметів, матеріалів (форми розрахунку амортизації
основних засобів, інвентарна картка обліку основних засобів тощо);
автотранспортна
документація
(товарно-транспортні
накладні,
подорожні листи та ін.);
документи з обліку робочого часу й оплати праці (табель обліку
робочого часу, розрахункова відомість тощо) [3].
Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах,
систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах
синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на
взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній
валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній
іноземній валюті окремо. Відповідальність за несвоєчасне складання
первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність
відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці
документи. Дані бухгалтерських документів опрацьовуються, узагальнюються і за ними складаються бухгалтерські проводки. На основі вже
опрацьованих даних (у поточному обліку) складається бухгалтерський
баланс, звітність. Це свідчить про велике значення бухгалтерських
документів в обліку та про довгий шлях їх проходження.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Для формування ринкової економіки в Україні необхідне виробництво
конкурентоспроможної продукції та її реалізація на внутрішньому та
зовнішньому ринках. Основною передумовою здійснення господарської
діяльності більшості підприємств є достатній обсяг та раціональне
використання виробничих запасів.
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Вирішення проблеми ефективного розвитку та зростання виробничого
потенціалу господарських підприємств потребує створення системи
управління виробництвом, в основу якої має бути покладено формування
інформації про забезпеченість запасами та їх рух, вивчення та впровадження
основних напрямів підвищення ефективності господарської діяльності
підприємств передбачає вдосконалення обліку і контролю виробничих
запасів, як складової ресурсного потенціалу підприємства.
Особливості обліку і контролю запасів досліджували Бутинець Ф. Ф.,
Валуєв Б.І., Голов С. Ф., Жилкіна Л. В., Гуцайлюк З. В., Кужельний М.В.,
Лінник В.Г., Рудницький В.С., Ткаченко Н.М., Сопко В.В., Смоленюк П.С.
Проте, у процесі реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку
відповідно до вимог міжнародних стандартів змінюються вимоги до обліку
виробничих запасів на підприємствах України.
Проблемі обліку виробничих запасів приділяється значна увага, оскільки
від організації їх обліку залежить розвиток як підприємства, так і економіки
країни в цілому.
Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» запаси – це активи, які утримуються для
подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту
виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції,
виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.
Важливе значення для правильного обліку запасів має порядок їх оцінки. В
обліку запаси відображаються за первісною вартістю [2].
Відповідно до П(С)БО 9 первісною вартістю запасів, придбаних за
плату, є собівартість, яка складається з таких фактичних витрат: сум, що
сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням
непрямих податків; сум непрямих податків, які пов'язані з придбанням
запасів і не відшкодовуються підприємству; транспортно-заготівельних
витрат за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма
видами транспорту до місця їх використання; інших витрат, які
безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням до стану, в якому
вони придатні для використання [2].
Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс
підприємства за первісною вартістю. При цьому, надходження запасів на
підприємство можливе шляхом придбання їх за плату, виготовлення
власними силами підприємства, внесення до статутного капіталу, одержання
підприємством безоплатно, отримані в результаті обміну [2].
П(с)БО 9 передбачає наступні методи оцінки вибуття запасів:
- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
- середньозваженої собівартості;
- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
- нормативних затрат;
- ціни продажу.
Вдосконалення обліку наявності та руху виробничих запасів
підприємства необхідно проводити у кількох напрямках. По-перше,
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необхідно спростити процес оформлення по надходженню та вибуттю
товарно-матеріальних цінностей. Відпуск матеріалів у виробництво, де це є
доцільним, можна оформляти на підставі встановленого ліміту записаного
безпосередньо у картках складського обліку (М-12), передбачивши у них
підпис особи, що отримала цінності.
По-друге, необхідно стежити за ретельним і своєчасним проведенням
інвентаризацій та внутрішніх перевірок, які мають велике значення у
збереженні матеріальних цінностей. Це дасть змогу приймати управлінські
рішення щодо планування закупівлі сировини та витрат виробництва в
цілому [1, с.212].
Не менш актуальною на сьогодні залишається проблема переходу на
комп‘ютеризовану форму обліку, оскільки ще багато підприємств ведуть
журнально-ордерну форму обліку. Це дуже трудомісткий процес, але
потрібно розуміти, що облік матеріальних цінностей неможливий без
застосування комп‘ютерних технологій. Так як на підприємстві залишаються
все ще невирішеними питання щодо вдосконалення документації
оперативного та аналітичного обліку виробничих запасів, особливо
нагальною постає проблема автоматизації їх обліку. Вирішення цих питань
полягає в розробці основних напрямів і конкретних рекомендацій з
удосконалення методики обліку виробничих запасів, в їх оцінці при вибутті,
методики проведення аналізу ефективного використання виробничих запасів,
а також посиленні інформаційної та контрольної функцій обліку в управлінні
виробництвом.
Таким чином, можна виділити такі проблеми, які виникають при
організації та веденні обліку виробничих запасів на підприємстві, а саме:
1) складність та дискусійність аспектів визначення справедливої
(ринкової та неринкової) вартості запасів, що полягає у використанні
підприємствами бартерного обміну, більше того, обміну на неподібні активи;
2) відсутність комплексного поєднання даних усіх видів обліку
підприємства для забезпечення керівництва підприємства необхідною
управлінською інформацією;
3) низький рівень оперативності інформаційного забезпечення
управління виробничими запасами підприємств;
4) невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання
процесів утворення запасів; обмеженість контролю використання
виробничих запасів [3].
Для запобігання наведених проблем організації та ведення обліку
виробничих запасів можна виділити напрями їх вирішення:
1) удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в
управлінні виробничими запасами та обґрунтування раціональних методів
проведення інвентаризації виробничих запасів, оскільки успішне
функціонування підприємств залежить, перш за все, не тільки від
вдосконалення внутрішньогосподарської діяльності взагалі, а й від того,
наскільки розвинута система автоматизації їхньої діяльності;
2) обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової
техніки та технології виробництва;
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3) запровадження на підприємстві інформаційних технологій обробки
економічної інформації;
4) забезпечення строгого порядку приймання, зберігання й витрат
сировини, матеріалів та комплектуючих виробів;
5) упровадження ефективних форм попереднього й поточного контролю
за дотриманням норм запасів і витрат матеріальних ресурсів;
6) раціоналізація форм документів, документообігу й усієї системи
оформлення, реєстрації та обробки документів [4].
Підсумовуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що реалізація
перелічених напрямів удосконалення обліку запасів підприємством призведе
до значного підвищення результативності його фінансово-економічної
діяльності. Вирішення комплексу суперечливих та дискусійних питань
обліково-аналітичного управління виробничими запасами є актуальним для
більшості підприємств і потребує подальших досліджень.
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РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Сільське господарство є однією з найважливіших складових економіки
країни. Воно виробляє продукти харчування для населення, сировину для
переробної промисловості, задовольняє інші потреби суспільства.
Ефективність роботи цього виду економічної діяльності завжди залишається
актуальним питанням.
Узагальнюючим
показником
економічної
ефективності
сільськогосподарських
підприємств
є
показник
рентабельності.
Рентабельність означає доходність, прибутковість
підприємства. У
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загальному вигляді її розраховують шляхом співставлення валового доходу
або прибутку з витратами або ресурсами, що використовуються для його
отримання [1].
Підвищення рентабельності як показника економічної ефективності
діяльності сільськогосподарських підприємств знайшли своє відображення в
працях вітчизняних вчених-економістів: О.О. Гетьмана, Л.М. Демиденко,
Я. І.Костецького, Ю.І. Літвінова та інші.
Показники рентабельності у сільському господарстві розраховуються з
метою вивчення економічних результатів роботи сільськогосподарських
підприємств, прибутковості підприємств сільськогосподарської діяльності,
виробництва окремих видів продукції.
Коли йдеться про рентабельність підприємства, - це означає, що в ньому
не лише відшкодовують витрати, пов‘язані з виробництвом та реалізацією
продукції, але й отримують певний прибуток стверджував Гетьман О.О [2].
Аналіз рівня рентабельності виробництва продукції допомагає виявити
питання поліпшення структури сільськогосподарського виробництва, його
спеціалізації, територіального розміщення, визначити ефективність
виробництва тієї чи іншої продукції. Крім того, враховуючи низку обставин,
існують певні види сільськогосподарської продукції, виробництво яких
об‘єктивно може бути низькорентабельним або не рентабельним зовсім, але
важливим для суспільства, що, в свою чергу зумовлює необхідність
підтримки сільськогосподарських підприємств.
Виділяють дві основні групи показників рентабельності: рентабельність
продукції (рентабельність продажів і рентабельність капіталу (інвестицій).
Для ефективності виробництва продукції в сільськогосподарськи
підприємствах застосовують першу групу показників.
У галузі сільського господарства розрахунок рентабельності базується
на двох основних показниках:
1) чисти дохі (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) без
податку на додану вартість, акцизного збору, інших вирахувань, дотацій і
доплат;
2) повна собівартість продукції (робіт, послуг).
Якщо чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) є
прямим показником, який отримується безпосередньо з даних
бухгалтерського обліку підприємств, то показник повної собівартості є
розрахунковим показником і визначається підприємствами на своєму рівні.
Показники рентабельності продукції формуються на основі розрахунку
коефіцієнтів рентабельності за всією продукцією сільськогосподарських
підприємств і за окремими її видами. Залежно від того, який показник
фінансового результату покладений в основу розрахунку рівня
рентабельності продукції, виділяють такі її показники:
1) валова рентабельність продукції, як відношення суми валового
прибутку до величини чистого доходу (виручки) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг);
2) операційна рентабельність продукції - відношення суми прибутку від
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операційної діяльності до величини чистого доходу(виручки) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг);
3) чиста операційна рентабельність продукції - відношення суми чистого
операційного прибутку від реалізації продукції (прибутку від операційної
діяльності за вираховуванням податку на прибуток від операційної
діяльності) до величини чистого доходу (виручки) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) [1].
Рентабельність виробництва продукції має важливе значення в сучасних
ринкових умовах, коли керівництву необхідно приймати рішення стосовно
забезпечення прибутковості, а отже, і фінансової стійкості підприємства.
Визначаючи основні напрями підвищення рівня рентабельності
продукції, потрібно визначити розміри грошової виручки від реалізації
продукції та обсяг виробничих витрат і витрат на збут, тобто повну
собівартість продукції. Тому, резерви підвищення рівня рентабельності
сільськогосподарської продукції можуть формуватися за двома напрямами: у
резервах збільшення грошової виручки від реалізації продукції та резервах
зниження собівартості продукції.
Збільшення обсягів продукції, від яких прямо пропорційно залежить
грошова виручка від реалізації продукції, не завжди є економічно вигідним.
Це пояснюється тим, що зростання врожайності сільськогосподарських
культур пов‘язане із додатковими витратами (мінеральні добрива, засоби
захисту рослин, пально-мастильні матеріали), а ці витрати не завжди можуть
бути відшкодовані, що може призвести до збитковості виробництва певних
видів продукції [3].
Отже, у системі ринкового механізму господарювання рентабельності
належить одне з центральних місць. Особливістю даної економічної
категорії як елемента цього механізму є комплексний характер,
різноманітність виконуваних функцій.
Найчастіше рівень рентабельності розглядається як головний оцінний
показник з нормою прибутку як основного чинника. Рентабельне
господарювання та отримання прибутку виступають важливим стимулом
розвитку господарств.
Підприємництво, як один з основних факторів прогресу в умовах ринку,
не випадково визначається як діяльність, спрямована на отримання прибутку.
Рентабельність виробництва виконуватиме в повній мірі притаманну їй
функцію провідної ланки механізму господарювання при умові досягнення
отримання товаровиробниками прибутку розмір якого буде достатнім для
його накопичення, а також при умові належного стимулювання всіх
учасників процесу виробництва.
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ПОДАТОК ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЙОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В
ПРОЦЕСІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН
Прямі податки є вагомим засобом формування доходів бюджету Україні.
Крім того, прямі податки є важливим інструментом державного регулювання
доходів платників, інвестицій, нагромадження капіталу, ділової активності,
сукупного споживання та інших важливих чинників цілісності, стабільності
та розвитку суспільства.
Одним із головних елементів податкової системи України є прибуткове
оподаткування громадян, зокрема податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).
Він є одним із основних джерел доходів державного бюджету та виконує
роль соціального регулятора, оскільки стосується кожного члена суспільства.
Дослідженням оподаткування податку доходів фізичних осіб в умовах
законодавчих змін займалися такі вчені, як: К. Безверхий, М. Бондар,
Т. Бочуля, Ф. Бутинець, С. Ковач, М. Коцупатрий, А. Крутова, С. Левицька та
інші.
Як зазначає К. Безверхий , податок доходів фізичних осіб - це податок, з
яким доводиться зустрічатися будь-якій фізичній особі при отриманні доходу
і суб‘єктові господарювання при виплаті доходів фізичній особі [ 1, c. 27].
Податковим кодексом України встановлені три категорії платників
ПДФО:
1. Фізичні особи - резиденти України, які отримують доходи з
джерелом їх походження в Україні, а також іноземні доходи.
2. Фізичні особи – нерезиденти, які отримують доходи з джерелом їх
походження в Україні.
3. Податкові агенти.
Прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. №
909-VIII , сприяло змінам в частині адміністрування податку на доходи
фізичних осіб [ 2].
З 01 січня 2016 року діє одна ставка податку для доходів у вигляді
заробітної плати, доходів за договорами цивільно-правового характеру і
деяких пасивних доходів (це стосується дивідендів по акціях або
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інвестиційним сертифікатам, інвестиційний прибуток від операцій з цінними
паперами, деривативами та корпоративними правами,відсотки, виграші,
призи, подарунки) – 18 %.
Спеціальна ставка - 15%. Її застосовують до пенсії (включаючи суму її
індексації, нараховану відповідно до закону), щомісячного довічного
грошового утримання, які платники податку отримують із Пенсійного фонду
України чи бюджету, якщо їх розмір перевищує 3 розміри мінімальних
зарплати (у розрахунку на місяць), установленої станом на 1 січня звітного
податкового року (у 2016 році - 4134 грн).
Ставку ПДФО 15% у 2016 році застосовують до суми, котра перевищує
4134 грн [4].
Залежно від статусу платника податків існують різні об'єкти
оподаткування.
Для резидента об'єктом обкладення ПДФО є:
- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з
джерелом їх походження в Україні, остаточно оподатковувані ПДФО при їх
нарахуванні (виплаті, наданні);
- доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.
Місячний оподатковуваний дохід складається із суми оподатковуваних
доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного
податкового місяця.
Загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних
місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом
такого звітного податкового року, доходів, отриманих підприємцем від
підприємницької діяльності, і доходів фізичної особи, яка здійснює
незалежну професійну діяльність.
Також у 2016 році було доповнено перелік неоподатковуваних доходів
трьома підпунктами - 165.1.57, 165.1.58, 165.1.59 ПКУ.
Перші два стосуються доходів, які фізичним особам надають міжнародні
фінансові організації згідно з програмами енергоефективності та
енергозбереження.
Третій – суми прощеного(анульованого) кредитором інвалютного
іпотечного кредиту фізичної особи в порядку, передбаченому законом щодо
реструктуризації зобов‘язань громадян України (165.1.59 наразі не діє).
Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на
користь платника податку протягом звітного податкового місяця, у вигляді
заробітної плати (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства
виплати, компенсації та винагороди).
Податкову соціальну пільгу не можна застосовувати до:
– доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;
– заробітної плати, яку платник податку отримує протягом звітного
податкового місяця одночасно з доходами, що виплачуються з бюджету, у
вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів,
студентів, аспірантів, ординаторів,військовослужбовців;
– доходу само зайнятої особи від провадження підприємницької
діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності [3, c.14].
У 2016 р. розмір звичайної ПСП закріпили на рівні 50% від розміру
442

прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у розрахунку на місяць) на 1
січня звітного року, раніше (до 01.01.2016 р.) вона становила 100%, але
згідно з п. 1 р. ХІХ ПКУ до 31 грудня 2015 р. ПСП обчислювали виходячи з
50 % прожиткового мінімуму. Тому фактично із 1 січня 2016 року механізм
обчислення ПСП не змінився.
А ось величина пільги збільшилася, оскільки прожитковий мінімум на
01.01.2016 р. становить 1378 грн ( у минулому році 1218 грн.).
Граничний розмір доходу, що дає право на застосування ПСП в 2016
році становить 1930 грн [5].
Отже, податок на доходи фізичних осіб - це загальнодержавний податок,
який на сьогоднішній день має найбільше число платників. Надходження від
ПДФО формують істотну частину доходів держави. Однак варто сказати, що
недосконалий правовий механізм податку та високі ставки єдиного
соціального внеску перетворюють цей податок в неефективний інструмент
для формування дохідної частини бюджету. Це пов‘язано з тим, що
громадяни України та іноземці, не витримуючи податкового тиску, шукають
шляхи до уникнення від оподаткування та використовують всі можливості,
щоб не сплачувати ПДФО.
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ЗАПАСІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
У сфері діяльності кожного підприємства велике значення мають
матеріальні запаси, оскільки вони є основою ефективного, постійного
виробничого процесу, а контроль за надходженням, правильним оформлення
в бухгалтерському обліку та списанням запасів є необхідним завданням для
підприємства. Стан, формування й використання запасів – це визначальний
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чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку. Саме
тому виникає потреба в проведенні аудиторської перевірки матеріальних
запасів.
Вивченням питань, що пов‘язані з аудитом матеріальних запасів
займалися провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема Бутинець Ф. Ф.,
Бондар В. П., Кулаковська Л. П., Рудницький В. С., Савченко В. Я.,
Усач Б.Ф., Адамс Р., Аренс Е. А., Лоббек Дж. К. та ін. Але одностайної думки
з приводу методики проведення аудиту матеріальних запасів не існує.
Вивчення значної кількості публікацій щодо основних теоретичних положень
аудиту запасів, напрямів та досвіду його організації показує необхідність
удосконалення методики його проведення.
Метою дослідження є обґрунтування методичних аспектів та
особливостей проведення аудиту матеріальних запасів на промисловому
підприємстві.
Під час проведення аудиту запасів підприємства аудитор, насамперед,
повинен керуватися нормами, викладеними у П(С)БО 9 «Запаси», де
визначено поняття запасів, порядок їх оцінки та визнання, відображення в
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. Згідно з цим положенням
запаси – це активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов
звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з
метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для
споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання
послуг, а також управління підприємством [1].
Метою аудиту виробничих запасів є висловлення аудитором думки про
те, чи відповідає фінансова інформація щодо руху і залишків виробничих
запасів на підприємстві в усіх суттєвих аспектах нормативним документам,
які регламентують порядок її підготовки і надання користувачам.
Предметом аудиту операцій із запасами є господарські процеси та
операції, пов‘язані з наявністю, рухом і використанням виробничих запасів
МШП, витрат виробництва, браку у виробництві, напівфабрикатів, готової
продукції, товарів, а також відносини, що виникають при цьому в середині
підприємства та за його межами.
До завдань аудиторської перевірки запасів відносять встановлення:
правильності віднесення активів підприємства до запасів;
забезпечення зберігання запасів і дотримання встановлених
нормативів їх виробничого використання;
правильності визначення первісної або чистої вартості реалізації
запасів;
повноти та правильності відображення в бухгалтерському обліку
надходження і вибуття запасів за їх напрямами;
доцільності вибору підприємством методу списання запасів на
витрати підприємства;
правильність розподілу вартості використаних на виробництво запасів
та за об‘єктами калькулювання;
законності і правильності відображення в обліку надходження,
переміщення і списання малоцінних та швидкозношуваних предметів;
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додержання вимог щодо проведення інвентаризації товарів, матеріалів
і малоцінних та швидкозношуваних предметів [5, с. 98].
Джерела інформації аудиту виробничих запасів становлять собою
предметну сферу дослідження, яка охоплює: внутрішні нормативні та
загальні документи підприємства, облікову політику з питань обліку
виробничих запасів, договори з матеріально відповідальними особами та
контрагентами, первинні документи, облікові регістри, оперативну,
статистичну й фінансову звітність. Вибір методики аудиту виробничих
запасів починається на етапі ознайомлення з підприємством, коли
формується розуміння концептуальної основи його фінансової звітності
[3, с. 92].
Ефективна організація управління аудиторським процесом передбачає
дотримання певних етапів проведення аудиторської перевірки запасів.
Послідовність аудиту товарно-матеріальних цінностей є такою:
1) перевірка організації складського господарства;
2) перевірка складського обліку;
3) інвентаризація;
4) перевірка правильності оцінки (переоцінки);
5) перевірка первинних документів з обліку запасів;
6) перевірка правильності оприбуткування запасів;
7) перевірка правильності і обґрунтованості списання запасів;
8) дослідження реєстрів синтетичного і аналітичного обліку запасів;
9) перевірка головної книги;
10) перевірка відображення запасів у звітності підприємства;
11) узагальнення результатів аудиту запасів [2].
Для досягнення ефективності та результативності аудиту, узгодження
порядку проведення аудиторських процедур із внутрішнім регламентом
роботи фахівців підприємства, аудитор обговорює з керівництвом та
співробітниками підприємства елементи загального аудиторського плану і
аудиторські процедури [4, с. 382].
Аудитор у процесі свого дослідження повинен чітко відслідковувати
інформаційні потоки, які пов‘язані з господарськими діями чи подіями, від
прийняття рішення про здійснення господарської операції до відображення
факту здійснення в первинних документах, зведених документах, регістрах
обліку та звітності.
Залежно від мети аудиторського дослідження, завдань, які передбачені
договором, та власних можливостей аудитор на свій розсуд обирає методику
проведення аудиту матеріальних запасів. Основна мета обраної методики
зводиться до встановлення об‘єктивної істини про досліджуваний об‘єкт. Під
час здійснення аудиту запасів аудитор використовує спеціальні методи і
прийоми – арифметична перевірка, тестування, опитування, документальна
перевірка, аналітичні процедури, анкетування [5, с. 98].
Таким чином, аудит матеріальних запасів є невід‘ємною частиною
загального аудиту, оскільки вони складають домінуючу частину активів
підприємства і тим самим відіграють вагому роль у формуванні структури
витрат підприємства, а їх вартість суттєво впливає на рівень рентабельності
виробництва.
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Туристична галузь є однією з найперспективніших галузей економіки,
причиною чого є значне інвестування в дану сферу. Галузь туризму потребує
інноваційних підходів до ведення господарської діяльності. Сьогодні
суб‘єктами господарювання у сфері туризму виступають в основному малі
підприємства з коротким життєвим циклом, умови існування яких суттєво
залежать від зовнішніх факторів, як-от: економічних, соціальних,
екологічних та інших [5, c.145]. У зв‘язку з цим питання брендингу
туристичних підприємств є актуальним у наш час як економічний спосіб
створення високоприбуткового бізнесу. Брендинг допомагає підприємству
привабити не лише потенційних споживачів, але й налагодити міцні зв‘язки
інвесторами, партнерами, державними органами тощо. Якщо на
туристичному підприємстві існує стійка система брендингу, то негативні
фактори зовнішнього середовища значно послаблюють свій вплив на
розвиток
підприємства.
Створення
бренду
потребує
значних
капіталовкладень, тому перед тим, як виділяти кошти на впровадження
брендингу, необхідно провести глибокий економічний аналіз.
Проблему впровадження брендингу на туристичних підприємствах
вивчали такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як Ф. Котлер,
В. Ф. Данильчук, Н.Є. Кудла, Г. І. Михайліченко, О. І. Угоднікова та інші.
446

На основі проведених досліджень, було визначено, що найефективнішим
способом підвищення конкурентоспроможності туристичного підприємства є
створення бренду, що дозволяє підприємству приваблювати споживачів та
партнерів значно краще, аніж це роблять підприємства, в яких немає
можливості створити та розвинути власний бренд [1].
З точки зору маркетингу, брендинг – це сукупність інформації, що
відображає компанію або її окремий продукт чи послугу [6]. Іншими
словами, брендинг включає в себе назву, логотип, товарний знак,
візуалізацію компанії, які завжди викликають однакову асоціацію у
споживача.
Таким чином, поняття «брендингу» являє собою частину маркетингової
діяльності, яка спрямована на формування позитивного враження про бренд
у реальних та потенційних споживачів.
Брендинг у туристичній сфері розвивається на основі таких факторів:
- сезонність послуг та неможливість їх збереження у часі;
- висока конкуренція на ринку туристичних послуг;
- одноманітність надання послуг різними туристичними фірмами.
Відповідно до цього, при створенні власного бренду слід звернути увагу
на якість надання послуг туристичним агентством, що включає в себе як
кваліфікаційний рівень персоналу підприємства, так і якість наданих послуг
його компаніями-партнерами (ресторанами, готелями, авіа службами). Також
важливо, щоб підприємство вирізнялось серед конкурентів власним набором
послуг та якістю їх надання.
Економічний аналіз впровадження бренду на туристичному
підприємстві слід починати з дослідження асортименту послуг конкурентів
та пошуку власних ідей, підходів чи послуг, які могли б зацікавити
споживачів. Також важливо враховувати загальну економічну ситуацію в
країні під час наступного важливого етапу брендингу – формування політики
цін. Цінова політика має бути досить гнучкою, особливо для постійних
клієнтів, що дозволить не втратити своїх лідерських позицій на ринку при
несприятливих економічних ситуаціях [4, c.387].
Сучасний брендинг базується на використанні ресурсів мережі Інтернет,
що дозволяє за короткий час створити та поширити рекламу на різні тури, а
також пришвидшити процеси бронювання [3, c.351]. Мережа Інтернет – це не
лише спосіб швидкого пошуку туристичного оператора, але й можливість
дізнатися першими відгуки споживачів, які вже встигли скористатися такими
послугами. Такий спосіб бронювання турів, номерів в готелях чи квитків на
різні види транспорту є зручним не лише тим, що споживач може за
короткий час обрати найвигідніший чи найоптимальніший варіант для
відпочинку чи ділової поїздки, але й тим, що послуги таких фірм можна
оплатити кредитною карткою в режимі «онлайн», не виходячи з дому.
Найвідомішими туроператорами України, за даними Державного
комітету статистики України, є Акорд-тур, TUI group, TURTES travel, TEZ
TOUR, PEGAS touristic, Coral Travel, Каліпсо Україна та Меридіан. Усі ці
туристичні підприємства використовують мережу Інтернет у своєму
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брендингу. Кожен з даних туристичних підприємств має власний сайт,
сторінку в соціальних мережах, а також надає послуги онлайн-бронювання та
онлайн-пошуку. Кожному потенційному споживачу туристичних послуг
пропонується підписатися на розсилку, що забезпечує подальшу «співпрацю»
споживача з підприємством [2, c.464].
Отже, дослідивши особливості існування системи брендингу на
сучасних туристичних підприємствах, можна зробити висновок, що сучасна
галузь туризму в Україні повинна розвиватися в тісній взаємодії з мережею
Інтернет, що дозволить підвищити конкурентоспроможність підприємства за
рахунок відгуків споживачів, які уже скористалися послугами певного
туристичного агентства. У сфері туризму також важливо мати стійку
клієнтську базу, що забезпечить постійний прибуток туристичному
підприємству за різних економічних умов. Проте підприємства галузі
туризму, у свою чергу, повинні стимулювати споживачів за допомогою
гнучких систем ціноутворення, знижок та бонусів.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ОБЛІКОВИХ ПОТРЕБ
Оборотні активи підприємства набули нових істотних змін у формуванні
джерел їх фінансування і, в першу чергу, за рахунок нових фінансових
інструментів, що найбільш сильно вплинули на процес прийняття тактичних
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та стратегічних управлінських рішень. Все це і ускладнює відображення в
обліку господарських операцій та пошук практичних рішень, які впливають
на умови і фактори руху оборотних активів.
Забезпечення безперервного процесу функціонування підприємства
повинно здійснюватися за рахунок наявності оборотних активів. Від ступеня
ефективності використання оборотних активів залежать стан підприємства та
його безперебійна робота. Система бухгалтерського обліку забезпечує
користувачів, як зовнішніх, так і внутрішніх, інформацією про стан активів,
про прибутковість підприємства. Одним із основних завдань обліку
оборотних активів є надання повної, правдивої та неупередженої інформації
щодо них у фінансовій звітності.
Однак інформація відносно оборотних активів не завжди є такою через
недосконалість законодавства та часті зміни в ньому. Тому проблема обліку
оборотних активів набуває особливої актуальності. Серед відомих науковців,
які у своїх працях детально розглядали питання обліку оборотних активів,
слід відзначити таких вітчизняних вчених: Безруких П. С. , Бутинця Ф. Ф.,
Врублевського Н. Д., Голову С. В., Малюгу Н. М., Никоновича Г. І., Мниха
Є. В., Познаховського В. А., Сопка В. В., Чумаченка М. Г., Ткаченка Н. М.,
Швеця В. Г. та ін. Серед зарубіжних авторів ця проблема також
розглядається в наукових працях Велми Глен А., Дж. Сигела, Дж. Шим,
Е. С. Хендріксена. Проте ряд питань щодо методики бухгалтерського обліку
оборотних активів підприємств вимагає подальших досліджень і наукових
розробок.
Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» оборотні активи – це «гроші та їх
еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені
для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом
дванадцяти місяців з дати балансу» [1].
Оборотні активи – термін, який збігається із найменування другого
розділу активу бухгалтерського балансу, тобто до оборотних активів
відносяться ті активи, які у бухгалтерському балансі відображаються у його
другому розділі. До основних елементів оборотних активів належать: запаси,
дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх
еквіваленти, витрати майбутніх періодів.
Структура оборотних коштів на підприємствах різних галузей
промисловості далеко не однакова і залежить від:
• специфіки підприємства. На підприємствах з тривалим виробничим
циклом велика частка незавершеного виробництва; на підприємствах
гірничого профілю велика частка витрат майбутніх періодів. На тих
підприємствах, у яких процес виробництва продукції швидкоплинний, як
правило, спостерігається велика питома вага виробничих запасів;
• якості готової продукції. Якщо на підприємстві випускається продукція
низької якості, яка не користується попитом у покупців, то різко
підвищується частка готової продукції на складах;
• рівня концентрації, спеціалізації, кооперування і комбінування
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виробництва;
• прискорення науково-технічного прогресу. Якщо на підприємстві
впроваджуються енергозберігаюча техніка і технологія, безвідходне
виробництво, то це відразу впливає на зниження частки виробничих запасів у
структурі оборотних коштів [2, c. 136].
Оборотні активи підприємства поділяються на дві групи, відносно сфери
їх використання: оборотні фонди та фонди обігу.
Оборотні фонди — це частина виробничих фондів підприємства, яка
повністю споживається в кожному технологічному циклі виготовлення
продукції і повністю переносить свою вартість на вартість цієї продукції. До
них належать: виробничі запаси, незавершене виробництво, а також, витрати
майбутніх періодів.
Фонди обігу – це частина обігових коштів підприємства, яка забезпечує
безперервність виробничого процесу, залишки готової продукції на складі
підприємств, відвантажені, але не оплачені покупцями товари, залишки
коштів підприємств на поточному рахунку в банку, касі, у розрахунках, у
дебіторській заборгованості, а також укладені в короткострокові цінні
папери.
До фондів обігу належать:
• готова продукція, що перебуває на складі підприємства і підготовлена
до відправки споживачеві, а також та її частина, яка вже відправлена, але ще
не оплачена;
• товари на складі, що закуповуються з метою подальшої реалізації за
вищими цінами. У бухгалтерському обліку окремо відображаються товари на
складі й у дорозі, тобто товари, надіслані постачальником на адресу
споживача. При цьому право власності на ці товари перейшло до споживача,
але вони ще не надійшли на його склади і не оприбутковані;
• дебіторська заборгованість, що виникає внаслідок взаємних
розрахунків між підприємствами за надані їм послуги або зроблену поставку
товарів;
• гроші у розрахунках, що включають як реальні гроші у вигляді готівки
в касі підприємства, так і грошові засоби на розрахунковому рахунку в
банківській установі [3, c. 356].
Таким чином, оборотні активи – це активи, що обслуговують
господарський процес і забезпечують його неперервність. У бухгалтерському
обліку до таких активів відносять активи, які споживаються або реалізуються
протягом року або протягом одного операційного циклу (якщо останній
триває більше одного року). Оборотні активи становлять істотну частку всіх
активів підприємства. Від вмілого управління ними багато в чому залежить
успішна підприємницька діяльність суб'єкта господарювання. Наявність у
підприємства оборотного капіталу, його склад, структура, швидкість обороту
та ефективність використання багато в чому визначають фінансовий стан
підприємства і стійкість його положення на фінансовому ринку та є
важливим об'єктом фінансового менеджменту.
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ
Євроінтеграційний зовнішньополітичний вектор України передбачає й
вимагає перетворення суспільних відносин. Перед Україною постала низка
принципово нових завдань, від результату вирішення яких залежатиме місце
держави серед європейських країн та імідж у світі. Безпосередньо це
стосується й удосконалення проведення аудиту в процесі структурних змін
на краще в економіці України. Адже, з одного боку, здійснення фінансового
контролю, бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності відповідають
українському законодавству та мають свої особливості, а з іншого –
інтеграційні економічні процеси зумовлюють потребу в узгодженні
національних облікових систем і аудиторських механізмів у міжнародному та
європейському масштабах. А тому, незалежний аудит як форма суспільного
контролю за економічним життям держави набуває дедалі більшої
актуальності та потребує вдосконалення його застосування.
Вагомий внесок у розбудову сучасного розуміння аудиту зробили
вітчизняні (М. Білуха, А. Кузьминський, Н. Дорош, Л. Кулаковська, О.
Петрик, Л. Чернелевський та інші), а також зарубіжні (А. Аренс, Дж.
Робертсон, Дж. Лоббек та інші) вчені.
Аудит є одним із інструментів, який допомагає розвивати міжнародні
відносини, оскільки забезпечує довіру до перевіреної фінансової інформації
для її користувачів різних рівнів (міжнародного, державного, урядового,
підприємства). Відповідно до Закону України ―Про аудиторську діяльність‖,
аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової
звітності суб‘єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки
аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність
вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
інших правил згідно із вимогами користувачів [1]. Проводити аудит дуже
складно в умовах глобальної кризи і загального стану української економіки
в умовах війни; коли відбуваються значні коливання у валютних курсах та
зриваються поставки товарів й енергоресурсів. Інші проблеми представлені
специфічними галузевими складнощами. Серед них доцільно виділити
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відмінності у стандартах роботи українських та міжнародних компаній,
відсутність системи страхування аудиторських ризиків, а також недостатній
рівень підготовки українських бухгалтерів і аудиторів. Перераховані
причини негативно впливають на престиж професії та знижують рівень
довіри бізнес-середовища до вітчизняного аудиторського ринку.
Зауважимо, що незважаючи на багатолітню практику незалежного
аудиту та активне запровадження зарубіжного досвіду, в Україні відсутні
підручники чи навчальні посібники, які б відповідали сучасному рівню
національної практики аудиторської діяльності. Це зумовлює ризик
перетворення майбутніх фахових аудиторів на заручників отримання
поверхових, недостатніх і неякісних знань [2].
Внутрішній аудит – це система нагляду та експертної оцінки фінансовогосподарської діяльності підприємства і його структурних підрозділів з
метою обґрунтування та прийняття оптимальних, тактичних і стратегічних
рішень.
Сьогодні внутрішні аудитори працюють як у державному, так і в
приватному секторі. Внутрішні аудитори здійснюють незалежне експертне
оцінювання управлінських функцій фірм чи компанії. Вони надають фірмі,
яка здійснює управління, результати аналізу, оцінювання, рекомендації,
поради й інформацію про діяльність підприємства, яке перевіряють. В
основному, внутрішній аудит розглядає бухгалтерську інформацію і її
достовірність. Завдання внутрішнього аудитора - допомогти працівникам
фірми виконувати свої обов'язки кваліфіковано і ефективно.
Система бухгалтерського обліку не дає повної інформації, необхідної
для своєчасного ухвалення рішень. Керівники структурних підрозділів і
окремі фахівці не завжди володіють відповідними знаннями і досвідом у
галузі прийняття рішень, які мають важливе значення для підприємства і
можуть не тільки збільшити його прибутки, але й нанести збитки,
збанкрутувати. Тому ні бухгалтерія, ні фахівці не в змозі в повному обсязі
здійснювати внутрішньогосподарський контроль. Яким би професійним не
був менеджмент, актуальним стає питання контролю за станом справ, одним
із дієвих інструментів якого може стати внутрішній аудит.
Як правило організація внутрішнього аудиту властива лише великим та
середнім фірмам, для яких характерні:
- складна оргструктура;
- значна чисельність філіалів;
- різні види діяльності і можливість кооперування;
- бажання органів управління отримувати достатньо об'єктивну і
незалежну оцінку дій менеджерів усіх видів керування [4].
Таким чином, мета внутрішнього аудиту – експертна оцінка
обґрунтованості та виконання фінансової стратегії, оцінка якості економічної
інформації, що формується управлінською системою, попередження
кризових явищ.
На думку Б.Ф. Усача, доцільно в усіх галузях економіки на кожному
підприємстві запровадити систему внутрішнього аудиту з тією метою, щоб за
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таку роботу відповідала конкретна особа чи спеціальний відділ.
Оскільки підрозділи внутрішнього аудиту утримуються за рахунок
коштів підприємства, такий контрольний орган підприємства (чи сам
внутрішній аудитор, якщо він виконує функції внутрішнього аудиту)
повинен довести необхідність свого функціонування, для чого він
покликаний сприяти підвищенню ефективності діяльності підприємства,
забезпеченню його рентабельності й зміцненню фінансового стану. При
створенні відділу внутрішнього аудиту керівництво визначає ступінь його
незалежності, що в подальшому вплине на ефективність роботи внутрішніх
аудиторів. Стандарти внутрішнього аудиту роз‘яснюють поняття
―незалежність внутрішнього аудитора‖ як можливість вільно й об‘єктивно
виконувати покладені на нього обов‘язки і неупереджено висловлювати свою
думку. Для досягнення незалежності відділом внутрішнього аудиту потрібно
надати йому відповідного статусу в організаційній структурі підприємства.
Найважливішим документом, який визначає порядок створення,
правовий статус, обов‘язки, організацію роботи служби внутрішнього аудиту
є положення про відділ внутрішнього аудиту. Цей документ дозволить
забезпечити
особливий
організаційний
статус,
незалежність
і
відокремленість відділу, що, у свою чергу, гарантує справедливість та
неупередженість суджень його співробітників [3].
Ефективність функціонування внутрішнього аудиту на підприємстві
багато в чому залежить від його методичного забезпечення. Так, проведення
зовнішнього аудиту в законодавчому полі України регламентується
Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг. У внутрішньому аудиті розрізняють
стандарти трьох рівнів: міжнародні, національні та внутрішні стандарти
підприємств. В Україні національні стандарти внутрішнього аудиту
розроблені тільки для банків (Методичні вказівки щодо застосування
стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України,
затверджених постановою Правління НБУ від 20.03.1998 року), а
застосування міжнародних стандартів внутрішнього аудиту, аналогічно
стандартів зовнішнього аудиту, не регламентується. Але підприємствам не
забороняється при організації внутрішнього аудиту використовувати
елементи Міжнародних стандартів – Стандартів професійної практики
внутрішнього аудиту Інституту внутрішніх аудиторів (ІІА) [3].
Отже, наявність ефективного внутрішнього аудиту стає невід‘ємною
складовою успішного розвитку господарської діяльності в умовах швидких
змін зовнішнього середовища, ускладнення процесів управління, розподілу
функцій володіння та управління бізнесом. Наскільки при цьому внутрішній
аудит стане корисним, залежить від завдань, які будуть перед ним
поставлені.
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У сучасних умовах стабільний успіх підприємства залежить від чіткого і
ефективного планування ним своєї діяльності, регулярного збору та обробки
інформації про стан ринків, власні перспективи і можливості, що дозволяє
йому виробляти стратегію і тактику фінансово-господарської діяльності.
В даний час аналіз господарської діяльності необхідний підприємству
для оцінки його фінансового стану, а також визначення впливу різних
зовнішніх і внутрішніх факторів на основні показники його діяльності. У
процесі такого аналізу необхідно виявити відповідність внутрішніх ресурсів і
можливостей підприємства завданням забезпечення і підтримки його
конкурентних переваг [1].
Дослідженням даного питання займалося багато вітчизняних та
зарубіжних вчених. Серед них Білуха М. Т., Бутинець Ф. Ф., Глушков І. Є.,
Загородній В. П., Кружельний Н. В., Швець В. Г., Леонтьєв М. Ф., Остап‘юк
Н. Я., Сопко В. В., Ткаченко Н. М., Чебанова Н. В., та багато інших [1].
Метою дослідження є аналіз фінансово-господарської діяльності
підприємства ПАТ «Слов‘янський машинобудівний завод».
ПАТ «Слов‘янський машинобудівний завод» на ринку СНД є одним з
підприємств, що пропонують певний спектр конкурентоспроможної
продукції в області вантажопідйомного обладнання, машин і обладнання для
металургійної, коксохімічної промисловості, сталеплавильного, доменного,
шахтного та гірничо-збагачувального комплексів. Вид економічної
діяльності визначений як виробництво підіймально-транспортного
устаткування [2].
Аналізуючи показники фінансово господарської діяльності підприємства
за період з 2013 року по 2015 рік, можна зробити висновки. Дохід від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 2014 році у порівнянні із 2013
роком зменшився на 50803 тис. грн, що становить 40,3%. Дохід у 2015 році у
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порівнянні з 2014 роком збільшився на 53099 тис. грн, що становить 70,6%.
Показник собівартості реалізованої продукції у 2014 році був найменшим і
становив 69774 тис. грн.. Якщо цей показник порівнювати з відповідним
показником 2013 року, то варто відмітити, що собівартість зменшилася на
47557 тис. грн. (40,5%). В 2015 році порівняно із 2014 роком вона зросла на
39907 тис. грн (57,2%).
Аналізуючи показник валового прибутку варто зазначити, що у 2014
році такий показник був найменшим і становив 5399 тис. грн. Якщо цей
показник порівнювати з відповідним показником 2013 року, то він
зменшився на 3246 тис. грн. (37,5%). В 2015 році порівняно із 2014 роком він
зріс на 13192 тис. грн. (244,3%). Операційні доходи в 2015 році скоротились
порівняно із 2014 роком на 18630 тис. грн (19,8%). Якщо порівнювати дані
2015 року з 2013 роком, то можна сказати, що також зменшились на 3758 тис.
грн (4,7%).
Фінансовий результат від операційної діяльності в 2015 році порівняно
із 2014 роком він зменшився на 1758 тис. грн (95,2%). Якщо порівнювати
дані 2015 року із 2013 роком, то ці дані також зменшились на 6223 тис. грн
(98,6%) [3].
Дані динаміки собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг) представлені у вигляді діаграми на рис.1.
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Рис.1. Динаміка основних показників фінансово-господарської
діяльності ПАТ «Слов’янський машинобудівний завод»
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Аналізуючи показники рівня рентабельності діяльності товариства
можна сказати, що в 2014 році цей показник був найменший 20%, а в 2015
найбільший – 85%. Середньооблікова чисельність працівників на
підприємстві протягом трьох років мала тенденцію до скорочення. В 2015
році порівняно із 2013 чисельність працівників зменшилась на 60 осіб (9,9%).
Якщо порівнювати дані 2015 року з 2014 роком, то чисельність робітників
скоротилася на 40 чоловіків (6,8%). Продуктивність праці в 2015 році
порівняно з 2013, 2014 роками найбільша, становить (34 тис. грн./чол.), а
найменша у 2014 році – (9 тис. грн./чол.) [3].
Аналіз рівня рентабельності діяльності товариства, середньооблікову
чисельність працівників та продуктивність праці можна прослідкувати на
рис.2.
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Рис.2. Показники рентабельності, середньооблікової чисельності та
продуктивності праці за 2013-2015рр.
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Отже, проаналізувавши показники фінансово-господарської діяльності
підприємства ПАТ «Слов‘янський машинобудівний завод» можна сказати,
що, незважаючи на не дуже позитивні показники 2014 року все ж таки
підприємство стабільно функціонує та збільшує свої прибутки.
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На сьогоднішній день статистика визначається як наука, що вивчає
методи кількісного охоплення і дослідження масових суспільних явищ і
процесів, у нерозривному зв‘язку з їх якісним боком. Збирання, а також
опрацювання інформації про будь-який об‘єкт сягає найдавніших часів.
Спочатку статистика мала наскрізь практичний характер, однак з ґрунтовним
впорядкування і вдосконалення статистичних методів, починаючи з XIX ст.
статистика поступово здобуває солідну наукову основу.
Методом статистики (статистична методологія) є сукупність прийомів,
за допомогою яких досліджується предмет статистики. Статистичне
дослідження проходить в три етапи:
1) На першому етапі за допомогою методу масових спостережень
збирають первинні статистичні дані.
2) На другому етапі статистичного дослідження зібрані дані піддають
первинній обробці, зведенню і угрупуванню. Метод угруповань дозволяє
виділити однорідні сукупності, розділити їх на групи і підгрупи. Результати
угруповання і зведення викладаються у вигляді статистичних таблиць.
3) Після зведення та групування даних спостереження переходять до
останнього – третього етапу статистичної методології. Основний зміст цього
етапу полягає у виявленні взаємозв‘язків явищ, визначенні закономірностей
їх розвитку та здійсненні прогнозних оцінок, тобто відбувається подальша
обробка статистичних таблиць шляхом обчислення статистичних показників
Дана тема є досить актуальною, адже саме за допомогою статистичних
показників вирішується одна з головних задач статистики: визначається
кількісна сторона явища чи процесу у поєднанні з якісною стороною.
Роль статистичних показників як узагальнюючої характеристики явищ і
процесів досліджували в своїх працях такі сучасні науковці-статистики як
Матковский С. О., Барвінський А. Ф., Тимощук М. Р, Мармоза А. Т. та інші.
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Статистичний показник – це узагальнююча характеристика явища або
процесу, яка характеризує всю сукупність одиниць обстеження і
використовується для аналізу сукупності в цілому. Кількісний бік показника
представляється числом з відповідною одиницею виміру для характеристики:
розміру явищ (кількості робітників, обсягу товарообороту, капіталу фірми
тощо); їх рівнів (наприклад, рівня продуктивності праці робітників);
співвідношень (наприклад, між продавцями та іншими категоріями
працівників магазину). Якісний зміст показника залежить від суті
досліджуваного явища (процесу) і відображається у назві показника
(прибутковість, народжуваність тощо). Крім цього, до якісної складової
належить одиниця виміру, територія та час, до яких відноситься показник.
Статистичні показники повинні мати такі властивості:
адекватність – спроможність показника характеризувати ті властивості,
що досліджуються;
достовірність – відповідність реальному стану речей;
точність вимірювання – відповідність змісту показника, організації
спостереження та обробки даних діючим вимогам [2, с. 63].
Показники поділяються на види в залежності від способу їх обчислення,
ознак часу, виконання своїх функції.
За способом обчислення розрізняють первинні та похідні показники.
1) Первинні визначаються шляхом зведення та групування даних і
подаються у формі абсолютних величин (наприклад, кількість та сума
вкладів громадян у банку).
2) Похідні показники обчислюються на базі первинних і мають форму
середніх або відносних величин (наприклад, середня заробітна плата, індекс
цін).
Серед статистичних показників окрему групу становлять взаємообернені
показники – пара характеристик, які існують паралельно і відповідають
одному і тому ж явищу (процесу). Це прямий показник Х, який змінюється у
напрямі зміни явища (наприклад, продуктивність праці за одну одиницю
часу) і обернений 1 / Х – у протилежному напрямі (наприклад, трудоміскість
одиниці продукції) [3, с. 78].
За ознакою часу показники поділяються на інтервальні та моментні.
1) Інтервальні характеризують явище за певний період часу (місяць,
квартал, рік): наприклад, середньомісячні сукупні витрати на душу
населення.
2) Моментні показники характеризують явище за станом на певний
момент часу (дату): наприклад, залишок обігових коштів на початок місяця.
Інтервальні та моментні показники можуть бути як первинними, так і
похідними Особливістю первинних інтервальних показників є адитивність,
тобто можливість підсумовування, оскільки їх сума має економічний зміст.
Похідні показники здебільшого неадитивні [1, с. 66].
За способом виконання своїх функцій розглядають показники, що
відбивають обсяг явища, його середній рівень, інтенсивність прояву,
структуру, зміну в часі або порівнянні у просторі.
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Статистичні показники також розрізняють за якістю та кількістю.
1) За якістю розрізняють показники: властивостей конкретних об‘єктів
(економічні, макроекономічні, демографічні та ін.) та статистичних
властивостей
–
це
узагальнюючі
показники
статистики,
які
використовуються для будь-яких явищ і процесів незалежно від їх
конкретного змісту (середні значення, середнє квадратичне відхилення,
коефіцієнти варіації).
2) За кількісною характеристикою розрізняють абсолютні і відносні
показники.
Абсолютні показники відображають сумарні властивості об‘єкта і
виражаються у натуральних одиницях виміру. Вони характеризують суму
значень первинних ознак об‘єктів. Відносні статистичні показники дістають
через порівняння абсолютних або відносних показників у часі, просторі
порівняно з деяким рівнем. Відносні величини можуть бути безрозмірними
або відносними показниками. Відносні показники можна поділити на групи,
що характеризують:
• структуру об‘єкта – відношення частини об‘єкта до всього об‘єкта;
•динаміку процесу – відношення показника об‘єкта в поточний період
часу до цього показника об‘єкта в попередній період. Такі показники
називають темпами зростання. Вони виражаються у разах або відсотках.
• щільність взаємозв‘язку між різними ознаками (коефіцієнти еластичності,
кореляції, регресії, детермінації);
• співвідношення вторинних ознак одного і того самого об‘єкта.
• відношення фактично спостережуваних величин ознаки до його
планових,
нормативних,
максимально
можливих;
• відносні показники, що характеризують відношення ознак різних об‘єктів
[2, с. 64].
В статистиці використовують декілька різновидів статистичних
показників: абсолютні та відносні величини; середні величини; показники
варіації.
Отже, можна сказати, що статистичний показники є основною
категорією в статистиці, за допомогою якої узагальнюється інформація про
всю сукупність в цілому. Для того щоб статистичні показники правильно
характеризували явище, що розглядається, необхідно виконувати такі
вимоги: 1) спиратися при їх побудові на положення економічної теорії,
статистичну методологію, досвід статистичних робіт; 2) прагнути до повноти
статистичної інформації як за охопленням одиниць об‘єкта, так і за
комплексним відображенням усіх сторін процесу, що вивчається; 3)
забезпечувати зіставлення статистичних показників за рахунок подібності
вихідних даних за часом та у просторі; 4) забезпечувати точність та
надійність вихідної інформації для достовірності змісту процесу,
що досліджується.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИДИ БУХГАЛТЕРСЬКИХ БАЛАНСІВ
Управління фінансово-господарською діяльністю підприємства потребує
своєчасної та достовірної інформації про стан та рух господарських засобів
за складом і розміщенням, за джерелами їх формування та цільовим
призначенням. Найбільш інформативною формою для аналізу й оцінки
фінансового стану підприємства служить бухгалтерський баланс. Баланс
відображає стан майна, власного капіталу та зобов‘язань підприємства. За
своєю будовою баланс являє собою двосторонню таблицю. Ліва частина, в
якій відбивається предметний склад, розміщення і використання майна
організації, називається активом балансу. Права частина називається пасивом
балансу і показує величину коштів, вкладених у господарську діяльність
організації, форму участі у створенні майна, тобто джерела утворення активів
підприємства.
Основним завданням бухгалтерського балансу є надання узагальненої
інформації про активи і їх джерела у вартісному вимірнику на певну дату.
Дана інформація необхідна внутрішнім (менеджери, спеціалісти, працівники
підприємства) та зовнішнім (акціонери, кредитори, податкові служби)
користувачам для прийняття відповідних рішень. Баланси відображають
різну економічну інформацію і в залежності від вимірників бувають:
натуральні – характеризують джерела формування матеріальних ресурсів та
напрямки їх використання, застосовуються при плануванні господарської
діяльності підприємства; трудові – характеризують кількість та склад
трудових ресурсів, їх розподіл та використання; вартісні – складаються у
вартісному вираженні на рівні окремих підприємств та галузей [1, с. 50].
Структура та зміст балансу змінюються залежно від форм власності,
рівня продуктивних сил і розвитку виробничих відносин суспільства. В
умовах ринкової економіки організації використовують різні види
бухгалтерських балансів. На практиці баланси поділяються за відповідними
460

ознаками, до найтиповіших з яких відносяться: джерела складання, строки
складання, обсяги даних, зміст і форма. За джерелами складання розрізняють
інвентарні, книжні та генеральні баланси.
1. Інвентарні баланси складаються тільки за даними інвентарних описів і
є його скороченим, тобто спрощеним викладом. Такі баланси
використовуються при створенні нового підприємства на певній майновій
основі, а також при зміні підприємством форми власності.
2. Книжні баланси складаються на підставі записів у книгах, попередня
перевірка яких з допомогою інвентаризації не проводилась, їх ще називають
пробними або попередніми.
3. Генеральний баланс, що його як виняток заміняють інвентарні та
книжні баланси, є синтезом того й іншого. Він складається за рік і тільки на
підставі опису інвентарю та пробного балансу [2, с.137].
За строками складання баланси поділялись на вступні, операційні,
ліквідаційні, об‘єднуючі та розподільчі.
1. Вступний баланс складається на момент створення підприємства і
свідчить про створення нової організації. У ньому відбиваються грошові
вклади засновників (учасників) та організаційні витрати. Складанням
вступного балансу відкривається ведення бухгалтерського обліку в даній
організації.
2. Операційні (поточні) баланси складаються протягом усього періоду
функціонування організації. Вони підрозділяються на початкові (вхідні),
проміжні і заключні (вихідні). Початковий баланс складається на початку
року. Заключний (річний) баланс складається на кінець відповідного року і є
початковим балансом наступного року, а проміжні баланси складаються на
задані відрізки часу наростаючим підсумком (за місяць, квартал, півріччя,
дев‘ять місяців) [3, с. 78].
3. Ліквідаційні баланси складаються при припиненні діяльності
організації (банкрутство, добровільна ліквідація, примусова ліквідація та ін.).
Комісія складає три ліквідаційних балансу. Один на початку роботи
(вступний), інший протягом періоду ліквідації (проміжний), а останній на
кінець періоду ліквідації (заключний).
4. Об‘єднуючі баланси складаються за результатами об'єднання майна і
зобов'язань двох і більше організацій, а розподільчі – при реорганізації
підприємства та поділі його на кілька дрібніших організацій, структурних
підрозділів з самостійним балансом [4, с. 25].
Залежно від обсягу інформації баланси поділяли на прості, складні і
зведені.
1. У простому балансі відображають майновий стан простого
господарства, тобто господарства, в якому немає структурних підрозділів та
допоміжних підприємств із самостійним обліком. У таких господарствах
провадиться єдине самостійне рахівництво і єдиний, простий баланс.
2. Скадні баланси складаються на підприємствах, що мають відділи,
філії та підрозділи. Вони самі ведуть рахівництво і складають прості баланси.
3. Зведені баланси складаються об‘єднаннями підприємств і містять
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звітні дані всіх суб‘єктів господарювання – учасників такого об‘єднання.
За змістом баланси поділялись на сальдові, оборотні, результатні,
проміжні, шахові та порівняльні.
1. Сальдові баланси включають тільки сальдо рахунків, що
характеризують майновий стан господарства на відповідний момент. Вони
використовуються з метою поточного контролю за правильністю та
повнотою проведення господарських операцій [2, с. 125].
2. Оборотні баланси містять, крім сальдо, дані про рух активів та
пасивів, і обороти за рахункам, тобто дебетові та кредитові обороти.
3. Результатний баланс – це баланс прибутків і збитків або доходів і
витрат господарства, що визначає своїм сальдо чистий прибуток або чистий
збиток. Проміжні баланси складаються тільки за потреби.
4. Шаховий баланс, крім залишків на рахунках, містить кореспонденції
по цих рахунках. Але їх доцільно застосовувати тільки на невеликих
підприємствах, що використовують обмежену кількість бухгалтерських
рахунків.
5. Порівняльний баланс має на меті порівняти статті звітного балансу з
відповідними статтями балансу за попередній період.
За формою баланси поділяють на: повні – баланси, які містять перелік
всіх статей, які до них включаються; скорочені – містять обмежену кількість
статей. Розрізняли ще й баланси двосторонні та односторонні. Односторонні
баланси відрізняються від двосторонніх за зовнішнім виглядом – у них пасив
розміщується не поряд з активом, а після нього, під ним. Отже, ця форма
балансу є менш наочною, бо вона ніби приховує ідею протиставлення активу
пасиву, яка характерна для самої природи балансу [3, с. 83].
У практиці бухгалтерського обліку також мають місце такі види
балансів як: 1) баланс-нетто, особливість його полягає в тому, що показники
активів та капіталу відображаються за їх чистою вартістю; 2) баланс-брутто,
цей вид балансу передбачає включення всіх показників балансу до його
підсумку. Користувачі бухгалтерської звітності можуть бути різні –
податкові органи, органи статистики, кредитори, інвестори, акціонери.
Відповідно, залежно від користувача інформації баланси будуть
підрозділятися, зокрема, на баланси, які надаються у фіскальні органи,
органи статистики, кредиторам, інвесторам, акціонерам.
Отже, основним джерелом для аналізу фінансового стану підприємства і
прийняття правильних управлінських рішень служить бухгалтерський
баланс. Бухгалтерський баланс, по суті, є системною моделлю, яка
узагальнено
відображає кругообіг коштів
підприємства
та фінансові
відносини, в які вступає підприємство в ході цього кругообігу. Перелічені
види балансів складаються і активно використовуються на всіх
підприємствах і організаціях. Всі вони називаються бухгалтерськими, бо
складаються на підставі даних бухгалтерського обліку. Але кожному виду
балансів притаманні специфічні особливості, що безпосередньо пов‘язані з
джерелами, строками, способами, методами і технікою складання, а також
використанням даних балансів в управлінні.
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ОБЛІК ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасні умови господарювання вимагають прийняття раціональних
управлінських рішень щодо визначення обсягів виробництва, забезпечення
стабільного фінансового стану та прибутковості підприємства. Важливим
завданням є формування оптимальної системи управління товарними
запасами, в якій головну роль відіграє їх визначення як об‘єктів обліку та
методів оцінки.
Питання обліку товарно-матеріальних запасів досліджувались
наступними вітчизняними науковцями: М.О. Виноградовою, О.В.Чумак,
С.Ф. Костюченко, О.В. Іващенком, Я.В. Соколовим. Дослідження обліку
запасів знайшли відображення і у роботах зарубіжних вчених: Б.Нідлза,
Р.Ентоні, А.Велша, Х.Андерсена, В.Новодворського та інших. Але за умов
нестабільного економічного розвитку, актуальність визначення ролі та місця
запасів у структурі об‘єктів бухгалтерського обліку набуває особливого
значення.
Для ефективного функціонування та ведення виробничо-господарської
діяльності більшість підприємств повинні використовувати товарновиробничі запаси, які є невід‘ємною та найбільш значною частиною активів
підприємства. Товарно-виробничі запаси відіграють велику роль не лише у
складі майна підприємства, але й їм належить особлива роль у структурі
витрат, оскільки вони є основною складовою при формуванні собівартості
готової продукції. Враховуючи це, підприємства дуже ретельно ставляться до
обліку, аналізу і аудиту запасів. Ефективне використання запасів, незалежно
від виду діяльності та форми власності, безпосередньо впливає на отриманий
прибуток, що є метою діяльності будь-якого підприємства.
Товарні запаси — частина сукупних запасів, що перебуває на
підприємствах-виробниках у вигляді готової продукції й у каналах сфери
обігу (запаси у дорозі та запаси на підприємствах торгівлі). Товарні запаси
підрозділяються на запаси засобів виробництва й запаси предметів
споживання.
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В процесі переміщення товарні запаси сфери обігу набувають різних
форм: запаси готової продукції на складах підприємств-виробників → 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 (на складах та в торговельному залі) [1].
Організація й методологія обліку товарних запасів регламентується
відповідними нормативно-законодавчими документами, чинними в Україні:
1.
Закон України ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні‖ від 16.07.1999р. №996-ХІV (з наступними змінами і
доповненнями).
2.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1
―Загальні вимоги до фінансової звітності‖/ Наказ МФУ від 07.02.2013 р. №
73.
3.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 ―Запаси‖ /Наказ
МФУ від 20.10.1999 р. №246, (із змінами та доповненнями).
4.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій Наказ МФУ
від 30.11.1999 р. № 291 тощо.
Більшість практиків торгівельної діяльності вважають контроль запасів
за важливий інструмент управління, оскільки контроль дозволяє надавати
керівництву необхідну інформацію та надавати рекомендації, які
допомагають реально оцінити стан запасів. Контроль запасів визначає
напрямки майбутнього розвитку підприємства, сприяє прийняттю
правильних управлінських рішень [3].
Наявність товарних запасів, які знаходяться на оптових та розподільчих
базах, складах, овочесховищах, морозильниках тощо, характеризує дебетове
сальдо активного балансового субрахунку 281 "Товари на складі".
Інформація про товарні запаси деталізується в аналітичному обліку в розрізі
матеріально відповідальних осіб, товарних груп, найменувань товарів, партій.
Для забезпечення достовірності облікової інформації про товарні запаси та з
метою контролю за їх збереженням, бухгалтерія повинна виконувати
наступне:
1.
Періодичне звіряння даних складського і бухгалтерського обліку
товарних запасів. Для цього бухгалтер перевіряє відповідність натуральних
показників товарних запасів по кожному найменуванню, зазначеному в
оборотно-сальдовій відомості по субрахунку 281 "Товари на складі", і в
регістрах складського обліку товарів, які заповнює матеріально відповідальна
особа.
Періодичність такої перевірки визначається підприємством самостійно і
регламентується розпорядженням керівника. Виявлені розбіжності між
даними складського і бухгалтерського обліку після з'ясування причин
усуваються. Таким чином контролюється взаємозв'язок обліку товарів у
місцях зберігання і в бухгалтерії.
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2.
Перевірка відповідності облікових залишків товарів і фактичної
наявності товарів за даними інвентаризації. Періодичність проведення
інвентаризації визначається власником (керівником) підприємства, крім
випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно із законодавством.
Після завершення інвентаризації: комісія передає до бухгалтерії перший
примірник інвентаризаційного опису товарів, оформлений відповідно до
вимог Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та
розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
11.08.94 р. № 69.
Бухгалтерія перевіряє правильність складання інвентаризаційного опису
і визначає результати інвентаризації по кожному найменуванню, сорту, ціні
товару; для цього звіряють облікові залишки товарів у оборотно-сальдовій
(або сальдовій) відомості по субрахунку 281 "Товари на складі" з
фактичними товарними запасами згідно з даними інвентаризаційного опису,
а виявлені розбіжності (нестачі або надлишки товарів) записують до
звіряльної відомості; цей документ є підставою для відображення результатів
інвентаризації в бухгалтерському обліку [2].
Отже, товарні запаси є вагомою частиною активів підприємства, вони
займають особливе місце у складі майна та у структурі витрат підприємства
при визначенні результатів господарської діяльності підприємства.
Раціональне управління товарними запасами передбачає створення такого їх
рівня, який би забезпечував безперебійність торгового процесу при
мінімальних витратах на його вміст.
Сучасним підприємствам необхідно впроваджувати нові способи
ефективного управління товарними запасами, що передбачають насамперед
вдосконалення бухгалтерського обліку та організацію оптимального
внутрішньогосподарського контролю. Для вдосконалення організації обліку
запасів на підприємстві необхідно забезпечити необхідні умови збереження
запасів, ефективну організацію документообігу на всіх стадіях обліку запасів,
раціональну організацію облікового процесу та впровадження розгалуженої
системи аналітичного обліку.
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