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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ,
АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІЧНИХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
УДК 657.444:658.8
В.А. Андрійченко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Стаття присвячена актуальним питанням обліку реалізації товарів в
підприємствах роздрібної торгівлі. Ви значено сутність торговельної
діяльності і операцій з продажу товарів. З огляду на їх особливості з’ясовано
завдання організації обліку реалізації товарів в роздріб. Розглянуто практичні
проблеми обліку товароруху. Дано рекомендації щодо удосконалення обліку
реалізації товарів в підприємствах торгівлі.
Ключові слова: торгівля, підприємство, товари, реалізація, облік, організація.
Постановка проблеми у загальному вигляді. 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.
Сьогодні основними формами торгівлі є оптова та роздрібна. Концепції
взаємодії роздрібної торгівлі з усіма галузями економіки та інститутами
суспільного життя, зміни обсягу 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
11

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.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток
теорії, методології та організації обліку товарних операцій в підприємствах
роздрібної торгівлі внесли такі вітчизняні вчені, як, зокрема, З.Л. Бандура,
В.І. Бачинський, О.М. Брадул, Т.А. Бутинець, Ю.А. Верига, Н.Н. Грабова,
В.Г.

Горєлкін,

В.В.

Євдокимов,

Л.М.

Котенко,

А.М.

Кузьмінський,

Н.А. Рудецька, О.В. Сапоговська, а також такі представники зарубіжної
наукової школи, як, зокрема, Х. Андерсон, С.І. Волков, Д. Колдуелл,
Н.С. Макарова, Б. Нідлз, А.Ш. Моргуліс, В.Ф. Палій, В.В. Патров,
В.І. Подольський, Ю.А. Ратміров, Я.В. Соколов, Й.А. Шумпетер.
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 і дослідників-початківців, 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.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Віддаючи
належне науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних вчених, слід
відзначити, що за сучасних умов ведення бізнесу подальшого наукового
розвитку

потребують

забезпеченням

принципово

ефективності

важливі

питання,

функціонування

що

підсистеми

пов‘язані

із

обліку

в

інформаційній системі управління роздрібним товарообігом торговельного
підприємства.
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Постановка завдання. Метою статті є поглиблення теоретично-методичних
та практичних аспектів організації обліку реалізації товарів задля підвищення
ефективності інформаційної системи управління роздрібним товарообігом.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Роздрібний

товарообіг

відображає останню, кінцеву стадію руху товарів, коли вони зі сфери обігу
надходять у сферу особистого (індивідуального або спільного) споживання, і є
одним з найважливіших показників, що відбиває результативність соціальноекономічних процесів у діяльності окремого торговельного підприємства і
країни загалом. До його складу входить виторг від продажу споживчих товарів
безпосередньо населенню для особистого споживання як за готівку, так і за
розрахункові чеки банків, через організований споживчий ринок, тобто
спеціально організовану торговельну мережу усіма діючими підприємствами
незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності та господарювання,
а також виторг, одержаний через касу неторговельних підприємств, організацій,
установ від продажу безпосередньо населенню товарів власного виготовлення,
закуплених на стороні або одержаних за бартером [9, с. 300].
Важливою передумовою ефективного управління роздрібним товарообігом
є наявність своєчасної та об‘єктивної інформації про товари та напрями їх
реалізації, що формується обліковою системою підприємства. Запорукою
побудови ефективної та коректної системи обліку реалізації товарів є чітке
розуміння економічної сутності торговельної діяльності та операцій з продажу
товарів загалом.
Згідно з ДСТУ 4303:2004 торговельна діяльність – «ініціативна,
систематична, виконувана на власний ризик для одержання прибутку діяльність
юридичних і фізичних осіб щодо купівлі та продажу товарів кінцевим
споживачам або посередницькі операції, або діяльність із надавання агентських,
представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від
виробника до споживача» [1]. П.М. Пальчук ототожнює торговельну діяльність
з торгівлею і зазначає, що «торгівля (торговельна діяльність) – діяльність,
пов‘язана із продажем товарів виробничо-технічного призначення і товарів
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народного споживання на підставі різних цивільно-правових договорів, які
передбачають передачу прав власності на такі товари, а також допоміжна
діяльність, спрямована на забезпечення умов для їх продажу шляхом надання
відповідних послуг» [4, с. 25].
Продаж (реалізація) товарів визначається у ст. 14.1.202 Податкового
кодексу України як «будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами
купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільноправовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі
товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також
операції з безоплатного надання товарів» [5]. Я.В. Сливка акцентує увагу на
тому, що «продаж – перехід права власності на активи від одного підприємства
до іншого, що супроводжується зустрічним рухом активів (грошових коштів
або товарів при бартері)» [7].
Продаж – це тристоронній процес доведення товару до споживача, у якому
в момент продажу, по-перше, передаються права власності на об‘єкт продажу
від продавця до покупця й визнається очікуване надходження економічних
вигод – виручка, по-друге, визнаються витрати, а по-третє, здійснюється
зіставлення доходів і витрат, що дає можливість визначити фінансовий
результат від продажу – прибуток, збиток або беззбитковість.
З огляду на викладене пропонуємо розглядати реалізацію товарів у торгівлі
як процес переходу права власності на активи від одного суб‘єкта
господарювання до іншого за плату.
За твердженням А.В. Калини, товаром є річ, яка призначена для продажу
або обміну на інші цінності. У широкому значенні під товаром розуміють
матеріальну або нематеріальну власність, яка реалізується на ринку. Товаром
можуть бути продукти як фізичної, так і розумової праці, результат послуги,
сама здатність до праці, земля та її надра, тобто все, що має споживчу та
продажну вартість і може обмінюватись на інший товар (гроші) власником цієї
споживчої вартості [3, c. 45].
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Методологічні

засади

формування

в

бухгалтерському

обліку

торговельного підприємства інформації про товари і розкриття її у фінансовій
звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»,
згідно з яким «товари – це матеріальні цінності, що придбані (отримані) та
утримуються підприємством / установою з метою подальшого продажу» [6].
Бухгалтерський облік товарів та їх реалізації є основною ділянкою
бухгалтерського обліку підприємства роздрібної торгівлі, яка забезпечує
визначення і контроль за точністю і об‘єктивністю основного показника його
діяльності – обсягу роздрібного товарообігу та доходу як джерела покриття
витрат обігу та створення прибутку. З огляду на це вважаємо, що для
формування цілісної облікової системи, яка б повністю задовольняла
інформаційні потреби й вимоги користувачів щодо ефективного управління
реалізацією товарів, необхідними є врахування особливостей комерційної
діяльності торговельних підприємств та відповідна організація облікового
процесу.
На думку Г.Г. Іванова, характерні особливості комерційної діяльності
торговельних підприємств полягають у таких положеннях:
1) асортимент товарів здебільшого залежить від характеру попиту й
особливостей

контингенту,

що

обслуговується,

його

професійного,

національного, вікового складу, купівельної спроможності, умов праці та
побуту;
2) підприємства організаційно та торгово-технологічно досить автономні й
самостійні в процесі реалізації товарів, і кожне має свої доходи та витрати, які
можна врахувати і зіставити;
3) підприємства максимально наближені до споживачів, а за розміром
порівняно невеликі, що дає можливість швидко реагувати на зміни ринкової
ситуації; 4) попит на товари та послуги торгових підприємств з урахуванням
профілю діяльності схильний до значних коливань за порами року, днями
тижня і навіть годинами доби;

15

5) поряд з реалізацією товарів підприємства надають великий обсяг
додаткових послуг з метою залучення покупців [2, с. 12].
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 [8, 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;
– створенні сприятливих умов праці спеціалістів обліку (визначення обсягу
робіт, конкретизація і розмежування відповідальності за виконання облікових,
контрольних і аналітичних операцій та надання інформації внутрішнім і
зовнішнім користувачам);
– 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 [9, с. 299].
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
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(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 первинних документах;
– 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 товарнотранспортних накладних та виписаних на їх основі приймальних квитанцій
організацій-покупців пропонуємо ліквідувати недоліки типових форм (зокрема,
в частині відображення даних щодо тари в товарно-транспортних накладних, де
вони наводяться двічі, а саме строки «відпустив» та «прийняв» розміщуються
на зворотній стороні вказаного документа, в результаті чого бухгалтер має
переписувати їх на лицьову сторону) і виразити у формі одного документа дані
товарно-транспортних накладних і квитанцій. Має бути так, щоб дані
приймальної квитанції продовжували зміст і доповнювали реквізити товарнотранспортної накладної, що не лише прискорить оброблення первинних
документів, але й дасть змогу забезпечити відповідність даних товарнотранспортних накладних і квитанцій організацій-покупців, тим більше, коли на
декілька накладних виписується одна квитанція.
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В процесі реалізації товарів замість виписування накладних та рахунківфактур доцільніше було б оформляти накладну-рахунок на відпуск товарноматеріальних 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 [10].
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.
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
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дієву систему управлінського обліку та внутрішньої звітності на підприємстві,
суттєво підвищити якісний рівень внутрішнього контролю й аналізу
товароруху.
Висновки з цього дослідження. За результатами проведених досліджень
можна визнати, що торговельна діяльність – це ініціативна, самостійна
діяльність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу
товарів народного споживання з метою отримання прибутку. Торговельна
діяльність підприємств забезпечує безперервний процес руху активів у формі
товарів від виробничих підприємств різних форм власності до безпосередніх
споживачів.
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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УДК 657.6 (045)
Д.В. Арсенюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА АУДИТУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В статті узагальнено мету, завдання та об’єкти аудиту реалізації продукції в
контексті аудиту доходів, витрат та фінансових результатів діяльності
підприємства, запропоновано аудиторські процедури та загальний план
аудиторської перевірки процесу реалізації продукції.
Ключові слова: аудит, реалізація, бухгалтерський облік, доход, витрати.
Постановка

проблеми.

Якісна

фінансова

інформація

зменшує

інформаційний ризик споживачів фінансових звітів. Викривлена інформація з
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фінансових результатів, що узагальнюється, спотворює макроекономічні
показники та призводить до прийняття неадекватних управлінських рішень.
Питанням дослідження аудиту процесу реалізації продукції приділяється
належна увага, як з боку ділянки аудиторського дослідження по достовірності
формування сум доходу за видами діяльності на підприємствах та повноти
визнання сум щодо собівартості та понесених витратах із аудиторського
дослідження окремих ділянок обліку є важливим і актуальним питанням щодо
об‘єктивності даних фінансових результатів.
Метою аудиту витрат на виробництво і собівартість виробленої та
реалізованої продукції є складання аудитором висновку про те, чи відповідає
інформація, відображена у звітності та бухгалтерському обліку, в усіх суттєвих
аспектах нормативним документам, які регламентують порядок ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності по елементах
операційного аудиту. Крім того метою аудиту доходів і результатів діяльності є
встановлення

об‘єктивної

істини

щодо

достовірності,

об‘єктивності,

правдивості й законності відображення в бухгалтерському обліку й фінансовій
звітності доходів та фінансових результатів [7]. Вивчення думок вченихекономістів, нормативних та законодавчих актів, свідчить, що існує ряд питань,
які потребують додаткового дослідження.
Метою публікації є узагальнити і розвинути концептуальні основи
проведення аудиту з процесу реалізації продукції. Аудит реалізації продукції
розпочинається з перевірки обґрунтованості плану реалізації продукції та цін на
неї, повноти визначення валової та товарної продукції, показників якості,
відповідності останніх вимогам державних стандартів, технічних умов.
Перевірку повноти й визначення валової продукції сільськогосподарського
підприємства аудитор здійснює на основі загального обсягу її виробництва, що
дає йому змогу оцінити рівень виробничої програми.
Виклад

основного

матеріалу дослідження.

Незалежність

висновків

аудитора чи аудиторів має забезпечуватися з усіх питань, що стосуються цієї
роботи. У ході перевірки і складання висновку аудитор повинен показати
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відповідний рівень професійного ставлення до справи. Аудитору потрібно мати
достатню уяву про структуру внутрішнього контролю для того, щоб скласти
план своєї роботи, визначити характер і кількість показників, що перевіряються
та строк перевірки.
У ході аудиту засобами інспектування, спостережень, опитів, вивчення
документів має бути зібраний матеріал, який в достатній мірі підтверджує
наявні дані для складання висновку про фінансову звітність [3].
До предметної області дослідження в першу чергу слід віднести
інформацію про: технологію виробництва; виробниче обладнання; структуру
виробничого управління; критерії оцінки доходів; розмежування суми доходів
за періодами визнання. Джерела інформації для аудиту реалізації продукції,
товарів, робіт та послуг згруповані на рис. 1.

Предметна область дослідження процесу
реалізації продукції, товарів, робіт та послуг

Внутрішні нормативні та загальні документи клієнта
Основні пункти Наказу про облікову політику клієнта з питань обліку
доходів, витрат та процесів реалізації
Договори з контрагентами. Договори з матеріально-відповідальними
особами
Первинні документи та реєстри обліку по рахунках, призначених для
обліку реалізації
Регістри зведеного синтетичного обліку, управлінська, статистична та
фінансова звітність
Документація суб‘єктів внутрішнього контролю з питань контролю за
процесом реалізації
Місця зберігання продукції сільськогосподарського призначення
Інформаційні потоки щодо реалізації продукції, товарів, робіт та послуг
Інші документи, що відображають факти діяльності, пов‘язані з
реалізацією продукції

Рис. 1. Джерела інформації для аудиту реалізації продукції
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Основними завданнями аудиту реалізації продукції ( робіт і послуг) є
встановлення правильності:
- відображення в обліку фактичної виручки від реалізації робіт (послуг);
- відображення в обліку фактичних витрат на виробництво та реалізацію
продукції (робіт, послуг);
- визначення сум податкового доходу від реалізації готової продукції
(робіт, послуг) та підтвердження сум податкових витрат, для достовірної суми
визнання бази оподаткування податком на прибуток та ПДВ [5].
Розкриття основних завдань аудиту операції з обліку реалізації продукції,

Завдання аудиту реалізації продукції – встановити:

товарів, робіт та послуг, представлено на рисунку 2.
дотримання порядку відображення в податковому обліку сум, які
включаються до складу податкових доходів та витрат
виробленої та реалізованої продукції
правильність визначення фінансових результатів за видами діяльності
дотримання договірних зобов‘язань щодо реалізації продукції
реалізації первинною документацією
реалізованої продукції, втрати на стадії збуту та відповідальних за це
осіб
реалізованої продукції
(робіт, послуг) даним синтетичного обліку
правильність визначення обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг)
за безготівковими розрахунками, за готівку

Рис. 2. Завдання аудиту реалізації продукції
Попередньо,

для

проведення

аудиту,

клієнт

надсилає

на

адресу

аудиторської фірми Листа-замовлення з проханням на проведення аудиту, в
якому зазначає мету проведення аудиту і завдання, які необхідно вирішити в
процесі аудиту, бажаний масштаб аудиторської перевірки.
23

Розглянувши пропозиції щодо проведення аудиту, аудиторська фірма
(аудитор) надсилає Лист-згоду, у якому дає згоду на проведення аудиту або
відмовляється від запропонованої роботи.
Детальний зміст договору про проведення аудиту може бути різним
залежно від конкретної ситуації, проте існує ряд моментів, які в будь-якому разі
повинні знайти відображення в договорі (період і масштаб аудиторської
перевірки, об‘єкт аудиту, права та зобов‘язання аудиторів, що здійснюють
перевірку, вартість робіт, відповідальність аудиторів, перелік матеріалів,
необхідних для перевірки) [1].
Крім того, договір може містити такі положення:
- угоди, які стосуються залучення до перевірки інших аудиторів або
експертів із певних аспектів аудиту;
- угоди, які стосуються залучення до перевірки внутрішніх аудиторів та
іншого персоналу клієнта;
- порядок розрахунків за виконання робіт із проведення аудиту;
- будь-які можливі обмеження аудиторських зобов`язань;
- посилання на будь-які додаткові угоди між аудитором та клієнтом.
Із метою запровадження методу аудиту доходів від реалізації продукції
(робіт, послуг), аудиту витрат і собівартості продукції і фінансових результатів,
а також кількості необхідних аудиторських процедур, аудитор проводить
тестування внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку, яке
дозволяє отримати відповіді на такі запитання: аналітичний облік доходів і
витрат здійснюється за достатнім рівнем деталізації; відвантаження продукції й
товарів санкціонується належним чином; дані аналітичного обліку звіряються із
синтетичними регістрами та Головною книгою; бухгалтерський облік доходів
від реалізації продукції (робіт і послуг) і фінансових результатів ведеться
відповідно до вимог П(с)БО 15 «Доходи», бухгалтерський облік витрат
ведеться відповідно до вимог П(с)БО 16 «Витрати».
Ефективними

прийомами

аудиторського

контролю

визначення

правильності вказаних обсягів реалізації і якості реалізованої продукції є
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контрольне зважування та лабораторний аналіз окремих партій продукції. В
наш час досить часто зустрічаються випадки шахрайства, коли якість
сільськогосподарської

продукції

навмисне

занижується

закупівельними

організаціями з метою зменшення ціни, що призводить до збитків. Слід також
практикувати зустрічну перевірку даних на відповідність відправленої
продукції прийнятій. Це дозволяє виявити розбіжності і вжити відповідні
заходи. Правильність визначення виручки від реалізації аудитор перевіряє за
рахунками доходів та витрат від реалізації: 70 «Доходи від реалізації», 90
«Собівартість реалізації», 93 «Витрати на збут» [4].
Необхідно пам‘ятати, що у програмі аудитор оцінює ступінь ризику
внутрішнього контролю та свій особистий ризик не виявлення суттєвих
помилок звітності, який можливий під час проведення аудиторських процедур,
визначає термін проведення аудиторських тестів, координує роботу всіх
можливих помічників, залучених з числа співробітників підприємства, визначає
присутність інших виконавців аудиту, якщо такі беруть участь у роботі.
До складання Програми аудиту доходів та визнання фінансових
результатів, програми аудиту витрат і собівартості продукції рекомендується
сформувати загальний план аудиту реалізації продукції (робіт, послуг) (табл. 1).
Особливу увагу слід звернути на реальність знижок та надбавок, для цього
перевіряють показники якості реалізованої продукції, втрати від недоплат і
обрахунку з боку покупців. Гарантією дотримання договірних зобов‘язань є
оптимальна організація оперативного обліку та наявність розшифровок
асортименту за кожним договором з чітким визначенням строків поставок
покупцям продукції, відміток про фактичний відпуск із зазначенням дати.
Дотримання цих вимог має зафіксувати аудитор.
Загальними принципами та основними направляючими аудиту реалізації
продукції, робіт, послуг є:
- зниження ризику реалізації неякісної продукції;
- зменшення каналів нелегального просування продукції;
- обґрунтованість запланованих обсягів реалізації продукції (робіт,
послуг);
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- виконання об‘єму заказів (договірних обов'язків) на продукцію, товари
(роботи, послуги);
- дотримання якості реалізованої готової продукції, товарів;
- своєчасність поставки продукції, товарів (виконання робіт, послуг);
Таблиця 1
Загальний план аудиту доходів, витрат та визнання фінансових
результатів від реалізації продукції
Етапи перевірки
Перевірка достовірності
(повноти) визначення
виручки від реалізації
продукції (робіт, послуг)
Перевірка розрахунку
фактичної собівартості
реалізованої продукції
(виконаних робіт,
наданих послуг)
Перевірка витрат,
пов‘язаних з реалізацією
продукції
Перевірка відповідності
даних первинного ,
аналітичного та
синтетичного обліку
Перевірка визначення
фінансового результату

Аудит кореспонденції та
правильності
відображення процесу
реалізації на рахунках
бухгалтерського обліку
Складання розділу
аудиторського звіту та
аудиторського висновку

Процедура аудиту

Аудитор

Термін
перевірки

Встановлення наявності наказу
керівника про метод визначення
виручки від реалізації та відповідність
йому бухгалтерських записів щодо
реалізації.
Послідовна перевірка розрахунків
фактичної собівартості: залишку готової
продукції на складі; відвантаженої
продукції; реалізованої продукції; звірка
одержаних даних з фактично
відображеними відомостями у регістрах
синтетичного обліку та звітності.
Перевірка складу та розподілу витрат
згідно з законодавчими документами.
Зіставлення даних первинних
документів з даними, відображеними у
регістрах синтетичного та аналітичного
обліку.
Перерахунок визначення фінансового
результату та звірка його з даними
бухгалтерського обліку та звітності;
належності та правильності включення
до ціни реалізації обов‘язкових
податків, та платежів.
Перевірка правильності відображення
процесу реалізації на рахунках
бухгалтерського обліку
Робоча документація, складена на по
передніх етапах перевірки

При узагальнені результатів аудиторської перевірки по реалізації у річній
звітності виникнуть такі коригування:
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- у ф. ғ 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» коригування суми по
рядках: 1125 «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», 1420
«Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)»;
- ф. ғ 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»
коригування суми по рядках: 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)», 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)»;
- ф. ғ 3 «Звіт про рух грошових коштів (прямим методом)» коригування
суми по рядку 3000 «Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) від операційної діяльності» [4].
Крім коригування форм фінансової звітності можуть бути рекомендовані
уточнення до показників податкової звітності: - Податкова декларація з податку
на прибуток рядок 02 «Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації
товарів (робіт, послуг))» та рядок 05.1 «Собівартість придбаних (виготовлених)
та реалізованих товарів (робіт, послуг)»; - Податкова декларація з податку на
додану вартість визначає коригування колонок А та Б по відношенню по
уточнення податкових зобов‘язань рядок 9 та податкового кредиту рядок 17 [6].
Висновки. В статті визначено та розвинуто сутність, завдання й мету
аудиту

процесу

реалізації

продукції

(робіт,

послуг).

Обґрунтовано

концептуальні основи аудиту процесу реалізації, що на відміну від існуючих
включає: підходи до трактування завдань та мети аудиту окремих груп доходів
і витрат при визнанні достовірних фінансових результатів, наведено загальний
план аудиторської перевірки. що підвищить якість та детальність аудиторської
перевірки.
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УДК 658.14/.17(045)
К.В. Басок
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
У статті висвітлюються різні підходи до визначення сутності фінансового
стану підприємства, визначено систему елементів для його характеристики.
Досліджено заходи стабілізації та шляхи вдосконалення фінансового стану
підприємства в сучасних умовах господарювання.
Ключова слова: фінансовий стан, підприємство, прибутковість, капітал,
платоспроможність, активи, грошові кошти, фінансові ресурси.
На даний момент економіка України є доволі мінливою через постійні
коливання у всіх сферах, тому кожен суб‘єкт господарювання повинен
вдосконалювати свою діяльність для підвищення її ефективності та отримання
прибутку як основної мети діяльності підприємств будь-яких форм власності.
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Основною характеристикою діяльності підприємств є їх фінансовий стан, а
запорукою успіху є його безперебійна робота та постійне покращення.
Метою даного дослідження виступає узагальнення наукових підходів щодо
характеристики фінансового стану підприємства та обґрунтування напрямів
його вдосконалення.
Питання сутності фінансового стану підприємства актуалізується і в даний
час, оскільки він є результатом діяльності підприємства та визначає передумови
розвитку підприємства, а воно в свою чергу функціонує в ринковому
середовищі та діє в умовах постійної конкуренції.
Вагомий внесок серед науковців у розробці теоретичних положень,
методичних

засад

та

пошуку шляхів

покращення

фінансового

стану

підприємств здійснювали вітчизняні і закордонні вчені, які відобразилися у
великій кількості економічних праць, серед них слід виділити таких
українських дослідників: Поддєрьогін А. М., Терещенко О. О., Дем‘яненко М.
Г. В., Бланк І. О., Корнєва Н.О., Ковальова В. В., Балабанов І. Т., Коробов М.Я.,
Осмоловський В. В., Череп А. В., Загородній А. Г., Ізмайлова К. В., Ковальчук
Т. М., Смовженко Т. С.
Сучасній економічна наука містить різноманітні визначення сутності
фінансового стану. Немає єдиної сталої думки щодо трактування поняття
«фінансовий стан підприємства», його характеристик та елементів.
Здійснивши аналіз змісту наукової літератури щодо поняття сутності
фінансового стану підприємства виявлено багато різноманітних дефініцій, тому
наведемо декілька, які найбільш повно характеризують дане поняття.
Осмоловський В. В. вважає, що фінансовий стан – це комплексне поняття,
яке характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для
нормальної

виробничої

діяльності

комерційних

та

інших

суб‘єктів

господарювання, доцільністю й ефективністю їх розміщення і використання,
фінансовими

взаємовідносинами

із

суб‘єктами

платоспроможністю та фінансовою стійкістю [4, c. 105].
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господарювання,

Дем‘яненко М. Я. наголошує на тому, що фінансовий стан – це комплексне
поняття, що відображає якісну сторону його виробничої та фінансової
діяльності та є результатом реалізації всіх елементів зовнішніх і внутрішніх
фінансових відносин підприємства. Він характеризується системою показників,
які відображають стан капіталу в процесі його кругообігу, здатність
розраховуватися

за

своїми

зобов‘язаннями

і

забезпечувати

ефективне

фінансування своєї виробничої діяльності на певний момент часу [5, c. 177].
Корнєва Н. О. зазначає, що фінансовий стан підприємства є результатом
взаємодії

всіх

елементів

системи

фінансових

відносин

підприємства,

визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується
системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання
фінансових ресурсів. Стверджує, що неефективність використання фінансових
ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства, і як наслідок,
до можливих затримок у постачанні, виробництві та реалізації продукції, до
невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства [2, с. 58].
Дослідивши сутність фінансового стану та проаналізувавши різні точки
зору в наукових працях необхідно виокремимо головні аспекти і пропонуємо
виділити найголовніші сутнісних характеристик поняття «фінансовий стан
підприємства».

Зрештою,

фінансовий

стан

підприємства

–

це об‘єкт

фінансового управління, який виступає результатом фінансово-господарської
діяльності, являє собою якісну характеристику діяльності підприємства та є
чинником

зростання

ринкової

вартості

підприємства,

характеризується

інтегрованими ринкової вартості підприємства, відображає стан забезпеченості
фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування
підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання й
вимірюється сукупністю показників, що характеризують загальні результати
діяльності підприємства на даний час і визначає його перспективи у
майбутньому.
Загалом інформація про фінансовий стан підприємства необхідна її
користувачам: власникам підприємства, інвесторам, банківським установам,
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партнерам по бізнесу, професійним учасникам ринку цінних паперів,
працівникам податкової служби, страховим компанії та іншим учасникам
економічних відносин.
Одночасно зазначені елементи фінансового стану за своєю суттю є
окремими економічними поняттями, що характеризують окремі аспекти
діяльності суб'єкта господарювання. Ці складові фінансового стану, кожна
окремо, мають свою методичну базу, систему фінансових показників та
факторів, які на них впливають (рис. 1).
Система елементів, які характеризують фінансовий стан підприємства

прибутковість роботи підприємства;обґрунтованість встановлення якості
наявність власних ресурсів;відповідність аналітичного обліку за видами
фінансова стійкість та платоспроможність;
оптимальність з точки зору економічного становища підприємства розподілу
прибутку, що залишається в його розпорядженні після сплати податків і
обов'язкових відрахувань;правильність визначення сум по собівартості
раціональне розміщення основних і оборотних активів;
ліквідність балансу;
наявність власних фінансових ресурсів (основних і оборотних коштів) не
нижче мінімально необхідного рівня для організації виробничого процесу і
процесу реалізації продукції;своєчасність і правильність оформлення процесу
оптимальність з точки зору економічного становища підприємства розподілу
прибутку, що залишається в його розпорядженні після сплати податків і
обов'язкових відрахувань.

Рис. 1. Елементи, які характеризують фінансовий стан підприємства
Для успішної діяльності на ринку незалежні виробники в умовах ринкової
економіки повинні забезпечити економічну стійкість своїм підприємствам. У
конкурентному ринковому середовищі відбуваються постійні зміни, тому за
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таких умов

підприємства, які до них швидше пристосовуються і мають

перевагу в цій запеклій боротьбі. За таких умов вони прагнуть зміцнити свої
позиції та бути конкурентоспроможними, а це вимагає впроваджувати нові
підходи, принципи і методи організації і ведення бізнес-процесів, заснованих на
удосконаленні саме внутрішнього механізму управління підприємств. Таким
чином найпершою проблемою в сьогоднішньому розвитку всіх підприємств
держави , що виробляють товари чи надають послуги, є пошук альтернативних
шляхів покращення їх фінансового стану.
Основним

шляхом

покращення

фінансово-економічної

діяльності

підприємств є збільшення вхідних та зменшення вихідних грошових потоків.
Даний процес представлено на рисунку 2.
Зменшення виручки
від реалізації

Рефінансування дебіторської
заборгованості

Продаж частини
основних засобів

Підвищення розмірів вхідних грошових потоків
Вдосконалення фінансового стану
підприємства

Зменшення вихідних грошових потоків
Оплата товарів, робіт, послуг,
що не належить до валових
витрат

Оплата товарів, робіт, послуг,
що належать до валових витрат
Здійснення реальних
та фінансових
інвестицій

Повернення капіталу,
який був залучений на
фінансовому ринку

Сплата податків та
інших платежів до
бюджету

Рис. 2. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства
Також важливим із засобів покращення фінансового стану є збільшення
виручки від реалізації. У свою чергу, розмір виручки від реалізації залежить
від:
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- обсягів реалізації продукції;
- максимальної активізації збутової діяльність підприємства;
- ціни одиниці продукції, що реалізується;
- зниження собівартості продукції внаслідок ефективності використання
ресурсів та вдосконалення організації діяльності;
- скоригованої суми прибутку, виходячи із прийнятої стратегії розвитку
підприємства [1, с. 296].
Якщо ж підприємство відчуває нестачу коштів і має незадовільну
структуру капіталу, то одним із головних шляхів для покращення його
фінансового стану є мобілізація внутрішніх резервів підприємства, по
можливості

збільшення

майнового

потенціалу,

відновлення

платоспроможність та прибутковість.
Наступним чинником є зниження трудомісткості продукції та збільшення
продуктивності праці, яку можна досягнути різними шляхами. Найбільш
важливі з них – це механізація та автоматизація виробництва, розробка та
застосування

прогресивних,

високопродуктивних

технологій,

заміна

та

модернізація застарілого обладнання.
Реструктуризація

та

оптимізація

дебіторської

заборгованості

теж

позитивно впливають на підвищення фінансового стану. Щоб оптимізувати
обсяги дебіторської заборгованості, вибирають доцільні строки платежів та
форми розрахунків зі споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу,
за фактом відвантаження продукції). Також можна надавати відстрочки
платежу споживачам, адже за рахунок цього збільшується обсяг реалізації, а
водночас і прибуток (для стимулювання збуту в умовах високої конкуренції).
Важливих напрямом зміцнення фінансового стану є реструктуризації
активів підприємства; сукупності заходів, пов‘язаних зі зміною структури та
складу активів балансу; перетворенням в грошову форму наявних матеріальних
та фінансових активів підприємства. В рамках реструктуризації активів
використовуються такі заходи:
-

мобілізація прихованих резервів, використання зворотного лізингу,
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-

здача в оренду основних фондів, які не повною мірою використовуються

у виробничому процесі,
-

оптимізація структури розміщення оборотного капіталу, видів сировини

та матеріалів,
-

продаж окремих низькорентабельних структурних підрозділів та об‘єктів

основних засобів [3, с. 186].
Для постійного вдосконалення фінансового стану необхідне тривале
спостереження та контроль за ним. Дану функцію можна здійснити за
допомогою моніторингу та прогнозування, оскільки, щоб грамотно керувати
виробництвом, активно впливати на формування показників господарської і
фінансової діяльності, необхідно постійно використовувати дані про його стан,
а також зміни, які в ньому відбуваються.
Таким чином, провівши аналіз наукових праць вітчизняних економістів з
питань економічної сутності фінансового стану підприємства визначили, що
поняття «фінансовий стан» є комплексним і включає в себе багато елементів,
які в своїй сукупності визначають дану дефініцію, провели

узагальнення

даного поняття.
Постійне підтримання та вдосконалення фінансового стану необхідне для
здійснення ефективної фінансово-економічної діяльності підприємств, в
основному для отримання прибутку. Тому необхідно постійно покращувати
фінансовий стан протягом усього періоду діяльності підприємства за
допомогою заходів, які ми виокремили, а саме: системний аналіз діяльності,
збільшення обсягу продукції та ринків збуту, оптимізація праці, організація
обігових активів, вивчення руху дебіторської заборгованості, зниження
собівартості продукції та збільшення її якості для кращого попиту, мобілізація
всіх можливих резервів контроль за фінансовим станом та дотримання
виробленої фінансової стратегії.
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В.В. Бачинська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Досліджено шляхи уніфікації та стандартизації національних облікових
систем. Здійснено порівняльну характеристику визначення, класифікації та
оцінки доходів відповідно до вимог П(С)БО та МСФЗ. Доведено, що структура
МСБО 18 є значно ширшою, ніж П(С)БО 15.
Ключові слова: доходи, міжнародні стандарти фінансової звітності, Звіт про
прибутки та збитки,
Постановка проблеми. Отримані доходи підприємства є відображенням
якості здійснення господарської діяльності, адже вони є відображенням рівня
технології та організації виробництва підприємства, ефективності системи
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управління, контролю за рівнем витрат, особливості господарського механізму.
За ринкових умов господарювання роль позитивного фінансового результату
значно зростає, адже він є стимулом для підвищення ефективності діяльності
підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню організації обліку
доходів підприємства присвятили свої праці низка зарубіжних та вітчизняних
науковців,

такі

як:

О.Є.

Афанасьєва,

М.В.

Бардадим,

М.Д.

Білик,

Т.С. Білокудря, О.О. Вороніна, Н.Є Іванова, Г.В. Пиріг, Н.М. Проскуріна,
О.П Ратушна, Л.С. Стригуль, С.В. Ушеренко, Т.Р. Фецович та ін. Досвід роботи
науковців позитивно вплинув на розвиток теоретичних засад обліку доходів
підприємства, проте проведені дослідження не достатньою мірою враховують
сучасний стан реформування системи бухгалтерського обліку в умовах
запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності.
Формулювання цілей статті. Метою статті виступило дослідження
теоретичних основ обліку доходів підприємства на надання пропозиції
стосовно його удосконалення за умов запровадження МСФЗ.
Виклад

основного

інформаційного

матеріалу

забезпечення

дослідження.
стратегічного

У

цілях

управління

формування
доходами

підприємствами та для прийняття ефективних управлінських рішень у напряму
його максимізації виникає необхідність реформування існуючої системи
бухгалтерського обліку.
Реалізація

західних

управлінських

технологій

на

українських

підприємствах можлива за умови побудови аналогічної до міжнародних
стандартів облікової системи. Досвід інших країн показав, що для застосування
міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) у національні необхідна
їх адаптація.
У ході проведених досліджень вітчизняної та зарубіжної нормативноправової бази було визначено, що загальні принципи національного обліку та
МСФЗ є подібними, однак досить часто мають значні відмінності. Так, зокрема
у 1996 р. внаслідок порівняльного аналізу міжнародних стандартів і
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американських стандартів (US GAAP), проведеного Радою зі стандартів
фінансової звітності США (FASB), виявлено, щонайменше, 255 відмінностей
між цими системами, починаючи від інтерпретації деяких принципів до
принципових відмінностей в підході до аналізу [3]. На наш погляд, МСФЗ
потрібно розглядати як відправну точку і шукати такі шляхи для адаптації
міжнародних стандартів до української специфіки, які б забезпечили загальну
зіставність фінансової звітності національних і західних компаній.
Виходячи зі світової практики, повний перехід вітчизняного обліку на
МСФЗ, на нашу думку, практично неможливий. Але, їх використання
необхідно для проведення реформ та у процесі розробки концепції
національного

бухгалтерського

обліку

з

метою

створення

потрібного

співставлення бухгалтерської інформації,яка формується вітчизняними та
іноземними компаніями. Використання МСФЗ у напрямку отриманих доходів
необхідно тому що:
 по-перше, формування результатів діяльності у відповідності до МСФЗ є
можливістю входу у міжнародний ринок капіталу та отримання довіри від
іноземних інвесторів з метою залучення фінансових ресурсів, тільки у
випадку спроможності відслідковувати ними процес використання наданого
капіталу;
 по-друге, міжнародна практика показує, що звітність, сформована згідно
МСФЗ, відрізняється

високою інформативністю та корисністю для

користувачів, цінні папери підприємств що її складають котируються на
фондових біржах;
 по-третє, використання МСФЗ дозволяє значно скоротити час і ресурси при
розробці національних правил складання звітності або взагалі їх замінити,
вони являють собою зібраний найкращій досвід функціонування облікових
систем багатьох розвинених країн [2].
Недоліками міжнародних стандартів є неврахування ними особливих
вітчизняних умов господарювання для малих та різногалузевих підприємств
(особливості обліку у торгівлі тощо). Також, проблемою впровадження МСФЗ є
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фінансування усіх витрат з їх застосування (навчання персоналу,витрати на
залучення консультантів з розробки облікової політики згідно МСФЗ тощо), це
означає що застосування міжнародних стандартів являється привілеєм тільки
великих підприємств, для середніх та малих компаній неможливо. Отже, це
призвело до низької обізнаності бухгалтерів про міжнародні стандарти та
нерозуміння їх переваг.
Сьогодні багато країн світу сприймають МСФЗ як закон для оновлення
своєї інфраструктури та наближення її до найкращої світової практики, також
національні стандарти обліку західних держав, які відповідають міжнародним
стандартам, приведені у відповідність із загальними концептуальними
основами і принципами [6].
З

метою

зіставлення

і

вітчизняних

та

міжнародних

стандартів

бухгалтерського обліку, і фінансової звітності їх доцільно об'єднати в окремі
групи (аспекти топологічних ділянок обліку), виходячи з того, що національні
П(С)БО розроблені на базі МСФЗ: фінансова звітність, необоротні активи,
оборотні активи, зобов'язання, фінансові результати та витрати, загальні
(інформативні) стандарти та міжнародні стандарти фінансової звітності,
аналоги яких відсутні серед національних П(С)БО. Так, до такої групи
«Фінансові результати та витрати» буде віднесено, на наш погляд, наступні:
МСБО 18, МСБО 23, МСБО 23, МСБО 41.
Основним методологічним питанням, що визначає правила ведення
бухгалтерського обліку та звітності на всіх підприємствах і в організаціях, в
тому

числі

торгових,

є

економічна

сутність

доходу,

його

природа.

Методологічні засади обліку доходів сформовано у МСБО 1 «Подання
фінансових звітів», МСБО 8 «Чистий прибуток або збиток за період, суттєві
помилки та зміни в обліковій політиці», МСБО 12 «Податки на прибуток»,
МСБО 33 «Прибуток на акцію», а також у Постійному комітеті тлумачень
(ПКТ) 3 «Виключення нереалізованих прибутків і збитків від операцій з
асоційованими компаніями».
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Ці стандарти слугували основою для розробки та впровадження в
практичну

облікову

систему

національних

положень

(стандартів)

бухгалтерського обліку, якими визначаються методологічні засади формування
та облікового забезпечення фінансових результатів діяльності підприємств
України.
Міжнародним стандартом, який регулює визначення доходу підприємства
за період, є МСФЗ 8 «Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та
зміни в обліковій політиці». Метою цього стандарту є визначення класифікації,
розкриття інформації та облікового підходу до певних статей звіту про
прибутки та збитки з тим, щоб усі підприємства складали і подавали звіти про
прибутки та збитки на послідовній основі. Це сприяє зіставності як фінансових
звітів підприємства за попередні періоди, так і зіставності з фінансовими
звітами інших підприємств. Відповідно, цей стандарт вимагає класифікації та
розкриття інформації про екстраординарні статті, а також розкриття інформації
про певні статті у межах прибутку і збитків від звичайної діяльності. Він
визначає також облікові підходи щодо змін в облікових оцінках, обліковій
політиці та коригування суттєвих помилок.
Сьогодні

процес

запровадження

стандартів

МСФЗ

в

Україні

супроводжується труднощами фінансового, організаційного, ментального,
кадрового характеру тощо. Однак переваги складання фінансової звітності за
міжнародними

стандартами

дійсно.

Вони

незаперечні

для

більшості

користувачів фінансової звітності, оскільки така звітність має забезпечувати
повноту та достовірність інформації про діяльність підприємства, надаючи
можливість оцінити та проаналізувати його привабливість для зарубіжних та
національних інвесторів, кредиторів [4]. За допомогою МСФЗ українські
компанії зможуть ефективніше вирішувати такі завдання, як постійне
забезпечення керівництва компаній достовірною інформацією для прийняття
управлінських рішень, оцінювання наслідків їх прийняття.
На сучасному етапі багато країн вносять зміни та розробляють нові
національні облікові стандарти, які відповідають МСФЗ.
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Вигоди від

впровадження

МСФЗ

роблять

її

досить

привабливою.

У

результаті

підприємства дістають можливість виходу на міжнародні ринки, залучення
додаткових інвестицій, оскільки така звітність більш інформативна і зрозуміла
для іноземних інвесторів. Крім того, впровадження МСФЗ дозволило
удосконалити організаційну структуру підприємств в цілому і обліку зокрема
[5].
Інформація про отриманий доход знаходить своє відображення у Звіті про
прибутки та забутки. На підприємствах торгівлі його складають, як правило, за
методом функції витрат або «собівартості реалізованої продукції (товарів)».
Згідно з цим методом витрати класифікують відповідно до їх функцій як
частину собівартості реалізації, збуту або адміністративної діяльності. Таке
подання часто дає детальнішу інформацію користувачам, ніж класифікація
витрат відповідно до їх характеру, але розподіл витрат за функціями може бути
довільним і вимагати виваженого судження.
Висновок. Таким чином, можна зробити висновок, що згідно з
міжнародною

практикою

звітність, сформована

відповідно

до

МСФЗ,

відрізняється високою інформативністю для користувача. Використання МСФЗ
дає змогу компаніям, зокрема українським, отримати прозору інформацію про
свою діяльність. Сьогодні МСФЗ виступають ефективним інструментом
підвищення прозорості та зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність
суб'єктів господарювання, створює достовірну базу для доходів і витрат,
оцінює активи та зобов'язання, яка надає можливість об'єктивно розкривати і
віддзеркалювати наявні фінансові ризики у суб'єктів звітування, а також
порівнювати результати їхньої діяльності з метою забезпечення адекватного
оцінювання їхнього потенціалу та прийняття відповідних управлінських
рішень.
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УДК 657
Н.В. Безмощук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ БАЗИ ЯК ОСНОВИ СТВОРЕННЯ
ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АНАЛІЗУ
БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Розглянуто сутність та особливості створення ефективної системи обліку й
аналізу безготівкових розрахунків підприємства, обґрунтовано необхідність
розробки інформаційної бази та стандартів економічного аналізу. Висвітлено
питання складових частин інформаційного забезпечення аналізу безготівкових
розрахунків.
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Ключові слова: безготівкові розрахунки, бухгалтерський облік і аналіз,
інформаційне забезпечення, аналітичні показники, стандарти бухгалтерського
обліку, стандарти економічного аналізу.
Постановка проблеми. Вихід з кризової ситуації економіки в Україні
потребує постійного удосконалення управління господарськими процесами.
Прийняття ефективних управлінських рішень можливе лише за умови
володіння необхідною інформацією про стан безготівкових розрахунків
підприємства із своїми контрагентами, про рух грошових коштів. У зв‘язку з
цим гостро постають питання управління формуванням та використанням
грошових коштів на поточних рахунках у банку. Підвищення якості управління
пов‘язане з опануванням сучасними методами оцінки стану безготівкових
розрахунків,

аналізу

та

прогнозування

їх

розвитку,

з

формуванням

комплексного підходу до оцінки взаємовпливу показників фінансовогосподарської діяльності підприємства. Необхідність підвищення темпів і
ефективності сучасної економіки в нових умовах господарювання вимагає
удосконалення

системи

управління,

прогнозування,

економічного

стимулювання і досягнення на цій основі подальшого підвищення ефективного
використання безготівкових розрахунків в діяльності господарюючих суб‘єктів.
Все це в значній мірі залежить від удосконалення бухгалтерського обліку та
аналізу

як

інформаційної

бази

управління

господарською

діяльністю

підприємства, а також від дієвості застосування на практиці системи
узагальнення результатів економічного аналізу, контролю з урахуванням вимог
економіки.
Метою статті є дослідження аналітичної бази системи бухгалтерського
обліку і аналізу безготівкових розрахунків підприємства з метою прийняття
ефективних управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання теорії та практики
бухгалтерського обліку досліджують такі автори як Ткаченко Н.М., Марочкіна
А.М., Бутинець Ф.Ф., Грабова Н.М., Завгородній В.П., Кулаковська Л.П.
Питання економічного аналізу безготівкових розрахунків висвітлюються в
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роботах зарубіжних авторів і частково у вітчизняних спеціалізованих виданнях.
Свій внесок у розробку аналітичного забезпечення управління безготівковими
розрахунками зробили вітчизняні економісти: Мазаракі А.А., Білуха М.Т.,
Бутинець Ф.Ф., Бутко А.Д., Зубілевич С.Я., Кужельний М.В., Сопко В.В.,
Усач Б.Ф., Бланк І.О., Голов С.Ф., Лігоненко Л.О., Литвин Б. М., Мних Є.В.,
Ситник Г.В., Суторміна В.М. та інші. Водночас у вітчизняному доробку бракує
окремих

комплексних

завершених досліджень

з питань безготівкових

розрахунків в системі управління грошовими потоками, які б розширили межі
традиційного аналізу, сформували конкретні підходи до розробки аналітичного
забезпечення управління ними тощо.
Виклад основного матеріалу досліджень. Грошові розрахунки, що
здійснює підприємство, проводяться через установи банку в готівковій та в
безготівковій формі. На даному етапі розвитку економічних відносин готівкові
розрахунки, що здійснюються при розрахунках з оплати праці, при виплаті
пенсій, премій, нарахуванні дивідендів, видачі коштів на відрядження,
поступово відходять на другий план, все більше поступаючись місцем
безготівковій формі розрахунків.
Безготівкові розрахунки в господарській діяльності підприємств України
регулюються

інструкцією

«Про

безготівкові

розрахунки

в

Україні

в

національній валюті» Національного банку [6], яка розроблена згідно із
Законом

України

«Про

банки

і

банківську

діяльність»

[4],

іншими

законодавчими актами України та нормативними актами Національного банку
України. Інструкція визначає загальні принципи організації безготівкових
розрахунків у національній валюті України, їх види, стандарти документів та
порядок їх обігу, що впроваджуються в господарський оборот України.
В умовах формування системи бухгалтерського обліку та посилення
відповідальності суб‘єктів господарювання за ефективністю використання всіх
видів ресурсів одним із найважливіших залишається питання збереження
грошових активів, обґрунтованості та доцільності їх використання, законності
операцій з безготівковими розрахунками та правильності відображення їх у
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бухгалтерському

обліку.

При

цьому

варто

так

керувати

діяльністю

підприємства, щоб дотримання касової дисципліни не викликало сумнівів у
контролюючих органів, у тому числі й органів податкового контролю.
Успішне використання коштів підприємства можливе за наявності
відповідного інформаційного забезпечення. Традиційна система одержання
обліково-економічної інформації не забезпечує належною мірою потреби
управління даними про джерела утворення та напрямки використання
грошових активів під час здійснення фінансово-господарської діяльності.
Правильна постановка обліку операцій з безготівковими розрахунками, перш за
все, повинна сприяти організації обліку грошових потоків з метою їх
ефективного використання.
У процесі управління підприємством в цілому та управління коштами
зокрема, важливе значення має бухгалтерський облік. Мета бухгалтерського
обліку – забезпечення зовнішніх і внутрішніх користувачів повною, точною
інформацією про наявність і рух грошових коштів у розрізі місць їх
збереження, у тому числі й на поточному рахунку у банку.
Завдання ж користувачів – оцінка, прогноз, контроль, аналіз отриманої
інформації. Що стосується коштів на поточному рахунку у банку, то це прогноз
їх руху, контроль наявності коштів і дотримання мінімального рівня,
спостереження та їх збереження.
Актуальність цих питань обумовлена практичною значущістю методики
обліку

операцій

інформаційних

з

потреб

безготівковими
різних

груп

розрахунками
користувачів

для

задоволення

фінансової

звітності.

Потребують подальшого дослідження та вирішення проблеми, пов‘язані з
формуванням облікової політики підприємства щодо обліку грошових активів,
організацією їх обліку, впровадженням у національну практику Звіту про рух
коштів, орієнтованого на підготовку фінансової звітності для зовнішніх
користувачів і в той же час накопичення аналітичної інформації про рух
грошових потоків, орієнтованої на забезпечення нею внутрішніх користувачів
для прийняття управлінських рішень. Недостатня розробленість зазначених
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питань обумовлює спотворення інформації про фінансовий стан підприємств,
знижує ефективність прийняття управлінських рішень щодо ефективного
використання коштів.
У системі інформаційного забезпечення обліку операцій з безготівковими
розрахунками підприємства умовно можна виокремити показники у розрізі
трьох

груп:

нормативно-планові,

звітні,

облікові.

Аналіз

численних

літературних джерел показав, що багато авторів вважають, що найбільш
значущою для зацікавлених користувачів є інформація нормативно-планових
показників і переважно управлінського обліку. Обґрунтовується це наступним
чином:
 інформація управлінського обліку відрізняється оперативністю та може
бути згрупована за будь-якими ознаками: видами діяльності, структурними
підрозділами, господарськими операціями і ін.;
 аналітична інформація, отримана в ході використання даних фінансової
звітності, не відрізняється оперативністю. Дані річної фінансової звітності
мають унітарний характер і відображають результат діяльності підприємства в
цілому, причому за досить тривалий період часу. Стан коштів протягом
звітного періоду може істотно відрізнятися від відображеного у звітності.
Оперативність прийняття рішення, здійснення господарської операції,
одержання необхідної інформації має велике значення у процесі здійснення
розрахунків. Тому використання інформаційних технологій в обліку значно
прискорюють потік інформації. При здійсненні розрахунків підприємства
застосовують систему «Клієнт-Банк», яка забезпечує:
 передачу повідомлень між підприємством та банком у зашифрованому
вигляді за допомогою сертифікованих засобів захисту;
 передавання розрахункових документів між банком і клієнтом як у
банк, так і в автоматизоване робоче місце клієнта.
Об‘єктом управління операцій з безготівковими коштами на рахунках у
банку є грошові кошти, їх наявність і рух. Суб‘єкт управління безготівковими
розрахунками – це апарат управління, зокрема: керівник, його заступник з
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фінансів та економіки, головний бухгалтер і вищий управлінський персонал.
Робота апарату управління спрямована насамперед на контроль цільового
використання коштів.
Управління безготівковими розрахунками здійснюється щоденно, оскільки
керівництву підприємства необхідне оперативне надання інформації для
прийняття управлінських рішень. Воно спрямоване на регулювання операцій з
коштами на основі первинної та поточної інформації, яку надає бухгалтерський
облік.
Особливості формування системи первинного та поточного забезпечення
обліку операцій з безготівковими розрахунками полягає у такому:
 окремо ведеться облік коштів на рахунках банків;
 облік організовується за видами валют;
 підприємства зобов‘язанні зберігати кошти на рахунках у банках;
 рівень

готівки

у

касі

не

повинен

перевищувати

самостійно

встановлений підприємством або особисто власником або уповноваженою
посадовою особою ліміт відповідно до

законодавства та установчих

документів;
 обов‘язкове документування операцій на бланках типової форми, які
затверджує Державний комітет статистики України та Національний банк
України по безготівкових розрахунках;
 Національний банк України, на який покладено державне управління
коштами, здійснює нормативне та правове регулювання обліку;
 незалежний контроль здійснюється тими банками, які обслуговують
конкретне підприємство;
 методологію обліку визначають НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» [2], Інструкція Національного банку України ғ22 [6], та
План рахунків (зокрема, рахунок 31 «Рахунки в банках») [7].
Принципи формування первинного та поточного забезпечення обліку
коштів базуються на загальних принципах ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності, які визначені Законом України «Про
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бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Підприємства ведуть
бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці
України [5].
Система первинного обліку безготівкових розрахунків і формування
інформаційної системи базується на підставі платіжних інструментів: платіжне
доручення; платіжна вимога-доручення; платіжна вимога; рахунковий чек;
меморіальний ордер; акредитив; інкасове доручення (розпорядження) [6].
Система поточного обліку грошових потоків базується на підставі реєстрів
рахунку 31 «Рахунки у банках» та їх субрахунків. Облікові регістри повинні
забезпечити таку інформацію: сальдо на початок місяця; обороти за місяць по
дебету та кредиту рахунків; сальдо на кінець місяця. Облікові реєстри цих
рахунків дають внутрішнім користувачам інформацію про наявність у
підприємства коштів. Не менш важливою ця інформація є і для зовнішніх
користувачів. Наявність коштів характеризує початкову і кінцеву стадії
кругообігу господарських засобів. Швидкістю їх руху певною мірою
визначається ефективність підприємницької діяльності підприємства.
Найважливішим засобом платежу по зобов‘язаннях є обсяг наявних
грошових коштів, за допомогою яких визначається платоспроможність
підприємства, що в свою чергу, є однією з найважливіших характеристик
фінансового стану. Абсолютно платіжними вважаються підприємства, що
мають достатню кількість коштів для розрахунків за наявними в них поточними
зобов‘язаннями.
Схематично формування інформаційної системи первинного та поточного
обліку коштів на рахунку у банку можна зобразити, як це подано в табл. 1.
Як видно з табл. 1, найзначніший рух готівкових коштів – рух виручки,
здавання в банк самостійно або через інкасатора, зарахування її на поточний
рахунок. Виручка – це не тільки готівка, але й важливий показник діяльності
підприємства, який називається доходом від реалізації, та за рахунок якого відшкодовуються витрати й формується прибуток. Саме тому цей показник
заслуговує на особливий контроль, аналіз, управління з боку внутрішніх
користувачів цієї інформації.
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Таблиця 1
Формування інформаційної системи первинного та поточного обліку
коштів на поточному рахунку у банку
Код і назва
Первинні
Користувачі
Основні операції
рахунка
документи
інформації
31 «Рахунки Виписка банку та 1. Зарахування виручки:
– Керівник
у банках»
платіжні
а) через інкасатора відповідно до – Головний бухгалтер
документи
супровідної відомості;
б) за умови здавання виручки в
банк самостійно згідно з об‘явою
на внесок готівки.
2. Отримання платежів від:
а) покупців;
б) дебіторів.
3. Списання коштів з поточного
рахунка:
а) на виплату заробітної плати;
б) на господарські потреби.
4. Перерахування коштів:
а) постачальникам;
б) іншим кредиторам

Ефективне функціонування підприємства в ринкових умовах можливе
лише за умови здійснення безперервного руху грошових коштів – їх
надходження та витрачання, забезпечення наявності певного вільного залишку
на рахунках банку. Прогноз руху грошових коштів дозволяє виявити рівень
достатності грошових коштів за видами діяльності, їх ефективності, а також
збалансованості позитивного і негативного грошових потоків за обсягом і в
часі. Також бюджетування грошових коштів є одним із найважливіших
напрямів фінансового планування, оскільки наявність та достатність грошових
коштів обумовлює життєздатність будь-якого підприємства.
Процес аналізу операцій з безготівковими розрахунками розпочинається зі
збору інформації. Це один з найважливіших етапів, на якому необхідно зібрати
максимальну кількість інформації, необхідної для проведення аналітичних
досліджень. Етапи здійснення аналітичних досліджень можна прослідкувати за
такою схемою (рис. 1).
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Збір даних

Контроль даних та їх класифікація
Зберігання даних
Аналіз даних
Прийняття управлінських рішень

Рис. 1. Етапи здійснення аналітичних досліджень
Для

потреб

економічного

аналізу

використовують

різноманітне

інформаційне забезпечення: планові, облікові, позаоблікові інформаційні
джерела. Особливе місце в економічному аналізі безготівкових розрахунків
займають облікові джерела інформації, за допомогою яких відбувається
суцільне і безперервне відображення всіх операцій, їх документальне
оформлення й узагальнення у вартісних вимірниках.
Бухгалтерський облік забезпечує інформацією, що дає можливість
характеризувати поточну ситуацію, здійснювати контроль за всіма параметрами
господарювання, визначати найбільш доцільні напрями розвитку підприємства
і створення обґрунтованої системи управління.
Інформаційне

забезпечення,

що

реалізує

функціональні

задачі

економічного аналізу, є сукупністю засобів і методів побудови інформаційної
бази економічного аналізу. Остання містить поточні дані про господарськовиробничі операції інших функціональних систем обробки даних, зовнішні
дані, накопичені облікові дані, а також умовно постійні дані. Інформаційне
забезпечення включає такі елементи, як система показників аналізу, єдина
система

класифікації

документації, масиви

та

кодування

інформації

інформації,

на технічних

уніфікована
носіях

система

для прийняття

обґрунтованих управлінських рішень або їх можливих варіантів.
Інформаційне забезпечення передбачає організацію інформаційної бази,
регламентує інформаційні зв‘язки та визначає склад і зміст всієї системи
інформації.
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Висновки. З огляду на потребу постійного вдосконалення управління на
основі впровадження досягнень науки першочерговим стає досягнення
відповідного рівня організації аналітичної бази як основи створення ефективної
системи бухгалтерського обліку й аналізу безготівкових розрахунків на
підприємстві. Проведення аналізу операцій з безготівковими розрахунками
вимагає правильної організації аналітичної роботи, тобто упорядкування,
налагодження координації та погодження її здійснення з метою попередження
дублювання, внесення єдності в роботу окремих посадових осіб чи аналітичних
органів. Створення аналітичної бази бухгалтерського обліку і аналізу
безготівкових розрахунків має на меті забезпечувати дані про фінансовий стан
суб‘єкта

гофсподарювання,

його

платоспроможність

та

правомірність

здійснення безготівкових розрахунків. Інформація використовується як основа
для прогнозування майбутнього фінансового стану, результатів діяльності,
спроможності підприємства вчасно виконувати свої зобов‘язання, сплачувати
дивіденди тощо.
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В.В. Берещук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ НА
ПІДПРИЄМСТВІ ТОРГІВЛІ
В статті надано визначення товарних операцій та охарактеризовано один із
їх центральних елементів – товарні запаси. Розроблено типову програму
контролю товарних операцій підприємств торгівлі. Представлено макет
одного із можливих робочих документів, що формується в процесі контролю
товарних операцій
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Ключові слова: товарі операції, товарні запаси, організація контролю, ризик
контролю, суттєвість, програма контролю, робочі документи.
На підприємствах торгівлі централь місце у фінансово-господарських
операціях, що забезпечують основну частину формування чистого прибутку
займають товарні операції. У зв‘язку із їх вагомою часткою у кінцевому
фінансовому результаті діяльності підприємства важливого значення набуває їх
контроль.

Контроль

товарних

операцій

здатен

забезпечити

не

лише

достовірність відображення інформації про їх результат у документації
підприємства, але й сприяє визначенню рівня ефективності таких операцій, за
результатами чого можна формувати висновки та пропозиції щодо оптимізації
процесів управління товарними операціями.
Питанням контролю товарних операцій, а також пов‘язаним із ним
процесам обліку та аналізу присвятили праці такі науковців як А. А. Мазаракі,
Ф. Ф. Бутинець, І. Г. Волошан, Р. М. Воронко, В.О. Грезенталь,
О. О. Нестеренко та інші. Проте, сьогодні потребують більш ґрунтовного
підходу проблеми організації контролю товарних операцій на підприємстві
торгівлі.
Основними цілями даної статті є висвітлення ключових аспектів
організації контролю товарних операцій підприємств торгівлі та розробка
програми контролю даного об‘єкта.
Товарні операції – це операції із придбання та реалізації товарних запасів.
В свою чергу під товарними запасами розуміють масу товарів, що перебуває на
балансі підприємства роздрібної торгівлі, не потребує подальшого дороблення
та перероблення, призначена для забезпечення безперебійності процесу
продажу товарів за умов звичайної господарської діяльності [3, с. 164 – 165].
Варто відзначити, що автори даного визначення обмежили його лише
підприємствами роздрібної торгівлі, що на нашу думку є не доцільним, адже
зазначені характеристики товарних запасів притаманні їм і на підприємствах
оптової торгівлі. Серед основних нормативно-методичних документів із
організації бухгалтерського обліку, а саме серед положень (стандартів)
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бухгалтерського обліку відсутнє окреме положення, що регулює методику
обліку товарних запасів. Проте в П(С)БО 9 «Запаси» знаходимо коротку
характеристику товарів. В п. 6 до складу запасів включаються «товари у вигляді
матеріальних

цінностей,

що

придбані

(отримані)

та

утримуються

підприємством/установою з метою подальшого продажу [5]. Таким чином,
знаходимо підтвердження того, що товари – це запаси, які використовуються
для продажу, а отже підтверджуємо думку про те, що саме товарні запаси є
центральним об‘єктом товарних операцій.
В процесі організації контролю товарних операцій на підприємствах
торгівлі недостатньо лише визначення їх центрального об‘єкта. Необхідно
враховувати також їх інші складові елементи та характерні особливості. Такими
складовими є процеси: придбання, постачання, зберіганні, реалізації товарних
запасів та система взаємовідносин, що виникають в рамках даних операцій. Всі
ці елементи мають бути враховані при формуванні плану та програми контролю
товарних операцій і знайти свої відображення в методиці контролю.
Організація контролю товарних операцій розпочинається із визначення
рівня ризику, встановлення межі суттєвості та формування вибірки для
перевірки.
Ризик контролю товарних операцій визначається з урахуванням:
1) властивого ризику, що обумовлюється процесом функціонування
підприємства та його специфікою і сферою діяльності;
2) внутрішнього ризику, тобто ризику внутрішньогосподарського обліку та
контролю;
3) ризику не виявлення, що знаходиться в прямій залежності від загального
ризику та обумовлюється рівнем вибірки, ступенем знань й досвіду фінансових
контролерів, інспекторів, аудиторів.
Суттєвість – це можливість інформації вплинути на рішення користувача.
Метою визначення суттєвості є:
- розрахунок граничного рівня сумарної помилки, яку можливо допустити
у фінансовій звітності, щоб вона продовжувала залишатися достовірною;
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- формування обсягу вибірки, необхідної для забезпечення визначеного
рівня суттєвості і дотримання встановленого рівня ризику.
Рівень суттєвості слід визначати на основі показників, які враховують
галузеві особливості. На підприємствах торгівлі таким показником зазвичай
виступає валовий дохід [4]. Суттєвість визначають шляхом множення
нормативу суттєвості (за який в окремих випадках може бути прийнятий
загальний ризик контролю) на базовий показник, тобто валовий дохід. В
даному випадку формується кількісна оцінка суттєвості контролю товарних
операцій.
Існує зворотна залежність між загальним допустимим ризиком і кількістю
необхідних для збору доказів (адже чим вищий рівень ризику, тим більша
ймовірність суттєвих помилок, які простіше знайти). Разом з тим, чим вищим є
рівень ризику не виявлення, тим більшу кількість доказів необхідно зібрати, а
отже тим більшим є обсяг вибірки для проведення контрольних процедур щодо
товарних операцій.
Після визначення рівня ризику, суттєвості та обсягу вибірки проводиться
формування плану та програми контролю. План контролю включає інформацію
про зміст, напрям або об‘єкт контролю, містить відомості про виконавців
контрольних процедур, період проведення контрольних заходів в розрізі
кожного об‘єкта.
Програма контролю товарних операцій є більш деталізованим документом.
Вона містить інформацію про об‘єкти контролю, обсяг перевірки відповідно до
визначеної вибірки, методичні прийоми в розрізі об‘єктів контролю,
інформацію про робочі документи, що формуються в процесі контролю.
Програма є одним із найважливіших документів, що розробляються на
організаційній

стадії,

адже

визначає

алгоритм

контрольних

дій,

які

проводитимуться на дослідній стадії. Допущені в програмі помилки призведуть
до невірно сформованої методики контролю, що сприятиме зниженню
ефективності контрольного процесу та погіршенню якості його результату.
Програма контролю товарних операцій з урахуванням попередньо зазначених
складових елементів та особливостей об‘єкта контролю представлена в табл. 1.
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Таблиця 1
Програма контролю товарних операцій підприємств торгівлі
ғ
з/п

Зміст об‘єкта контролю

Обсяг
перевірки

Контроль
операцій
з
надходження
товарних
запасів
Перевірка документального
забезпечення операцій з
надходження
товарних
запасів
Перевірка
правильності
визначення
первісної
вартості товарних запасів

65%

Контроль обліку операцій із
надходження
товарних
запасів
на
рахунках
бухгалтерського обліку
Перевірка умов зберігання
товарних запасів

85%

6

Контроль
переміщення
запасів

65%

7

Контроль оцінки
товарних запасів

вибуття

90%

8

Перевірка наявності підстав,
документального
забезпечення та вартості
товарних запасів, переданих
у переробку
Контроль
операцій
з
реалізації та іншого вибуття
товарних запасів

100%

10

Перевірка документального
забезпечення операцій з
реалізації та іншого вибуття
товарних запасів

75%

11

Контроль обліку операцій із
реалізації та іншого вибуття
товарних запасів на рахунках
бухгалтерського обліку
Перевірка
достовірності
інформації про фінансовий
результат
від
товарних
операцій

85%

Інформаційне моделювання, ТО.3.4.1,
вивчення, інспекція
ТО.3.4.2

80%

Трасування,
підготовка ТО.4.1.1
альтернативного балансу

1
2

3

4

5

9

12

внутрішнього
товарних

65%

75%

60%

75%
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Методичні прийоми

Індекс
робочого
документу
Зустрічна звірка, камеральна ТО.1.1.1,
перевірка,
розрахункова ТО.1.1.2,
звірка
ТО.1.1.3
Інформаційне моделювання, ТО.1.2.1
камеральна
перевірка,
дослідження документів за
формою і змістом
Нормативно-правове
ТО.1.3.1,
регулювання, розрахункова ТО.1.3.2,
перевірка,
аналітична ТО.1.3.3
перевірка, підрахунок
Інформаційне моделювання, ТО.1.4.1
вивчення,
інспекція,
підрахунок
Спостереження (вибіркові),
інвентаризація, візуальний
огляд, обстеження стану
складського господарства
Взаємний контроль операцій
і документів, інвентаризація,
спостереження, контрольний
запуск
Нормативно-правове
регулювання,
аналітична
перевірка
Нормативно-правове
регулювання,
камеральна
перевірка, підрахунок

ТО.2.1.1,
ТО.2.1.2

Зустрічна звірка, камеральна
перевірка,
розрахункова
звірка,
контрольні
придбання
Інформаційне моделювання,
камеральна
перевірка,
дослідження документів за
формою і змістом

ТО.3.1.1,
ТО.3.1.2

ТО.2.2.1
ТО.2.2.2
ТО.2.3.1
ТО.2.3.2
ТО.2.4.1,
ТО.2.4.2,
ТО.2.4.3

ТО.3.2.1,
ТО.3.2.2

Варто відзначити, що нормативно визначеної форми програми на сьогодні
не існує. Її зміст та структура визначаються виходячи із потреб, знань та
досвіду фінансового інспектора чи аудитора.
Сформована програма дозволить забезпечити ґрунтовний підхід до
проведення

контролю

товарних

операцій

підприємств

торгівлі.

Варто

відзначити, що можливою та доцільною в практичній діяльності є деталізація
об‘єктів контролю. Зокрема, зміст об‘єкта контролю – перевірка правильності
визначення первісної вартості товарних запасів, можна деталізувати наступним
чином:
1)

перевірка сум, сплачених згідно договору поставки товарних запасів;

2)

контроль правильності визначення середнього відсотку транспортно-

заготівельних витрат;
3)

перевірка відображення в обліку розподілу транспортно-заготівельних

витрат;
4)

перевірка законності й документального оформлення результатів

переоцінки запасів.
Контроль внутрішнього переміщення товарних запасів можна деталізувати
наступним чином:
1)

ознайомлення з системою передачі зі складу, з торгівельної мережі на

склад;
2)

встановлення методу оцінки запасів, що використовується на

підприємстві при відпуску їх у продаж або інше вибуття та порівняння його із
визначеним в наказі про облікову політику торгівельного підприємства.
В програмі перераховуються робочі документи, що формуються в розрізі
кожного об‘єкта контролю. Вони містять спеціальну нумерацію. Єдиної
методики її формування не існує, тому вона визначається суб‘єктом контролю
самостійно. В запропонованій програмі порядковий номер робочого документу
є чотирьохзначним, де перший знак – символ, що відображає основний об‘єкт
контролю (ТО – товарні операції), перша цифра – номер розділу в рамках
об‘єкта (наприклад: операції з надходження, вибуття), друга цифра – номер
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підрозділу (наприклад: документування операцій з надходження, відображення
операцій з надходження товарних запасів на рахунках бухгалтерського обліку),
третя цифра – номер конкретного об‘єкта перевірки (наприклад: контроль
надходження товарних запасів в розрізі номенклатурних груп, контрагентів,
вартісних показників, джерел інформації тощо).
Робочі документи – це проміжна документація фінансового контролера,
що використовується для формування доказової бази та виступає основою для
розроблення підсумкового документу. У табл. 2 представлено макет одного із
робочих документів до п. 6 програми контролю товарних операцій підприємств
торгівлі.
Таблиця 2
Макет робочого документу (ТО.2.2.2) для вибіркової перевірки
застосування методів оцінки товарних запасів при відпуску їх у продаж або
інше вибуття

вартість

кількість

дата

вартість

Згідно з
наказом
про
облікову
політику

кількість

Методи оцінки
Фактично
надійшло
використано

дата

Найменування
товарного
запасу

Примітки
Згідно з наказом
про облікову
політику та
фактично
використовується
метод

Даний макет при перевірці реально функціонуючого підприємства підлягає
заповненню, що дозволяє виявити дотримання нормативно встановлених в
наказі про облікову політику вимог до обліку вибуття товарних запасів, а також
провести порівняння вартості надходження та вибуття товарних запасів у
виробництво вибірковим способом (обсяг вибірки – 90%). Перелік необхідних
для використання в процесі контролю товарних операцій робочих документів
та їх макети формуються на етапі планування контролю.
Після планування контролю розпочинається дослідний етап. На даному
етапі відбувається вивчення операцій по суті, відповідно до сформованих плану
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та програми, формуються робочі документи на основі попередньо розроблених
макетів. Наступним етапом є узагальнення інформації, відображеної у робочих
документах та формування висновків за результатами контролю, розробка
підсумкового документу та, в разі потреби, висунення пропозицій щодо
усунення виявлених суттєвих відхилень.
Таким чином, організація контролю товарних операцій передбачає
проведення значної кількості підготовчих процедур, від якості виконання яких
залежить рівень проведення контролю. Одним із найважливіших етапів
підготовчого процесу є формування програми контролю товарних операцій
підприємств торгівлі, що відображає алгоритм всіх подальших контрольних дій
в рамках дослідного етапу. Лише врахування всіх елементів системи товарних
операцій а також основних складових організаційно-інформаційної моделі
контролю (об‘єкти, методи, джерела інформації – доказова база) при
плануванні та формуванні програми дозволяє забезпечити отримання якісного
результату від контролю товарних операцій.
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А.Л. Блах
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА
АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА РЕМОНТ, МОДЕРНІЗАЦІЮ І
РЕКОНСТРУКЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Визначено особливості процесу аудиту витрат на ремонт і поліпшення
основних засобів. Розкриваються окремі проблеми обліку витрат на ремонт і
поліпшення основних засобів та їх вплив на аудиторський процес.
Ключові слова: аудит, основні засоби, ремонт основних засобів, модернізація
основних засобів, реконструкція основних засобів, витрати
Постановка проблеми. Основні засоби є важливим складовим елементом
ресурсного потенціалу будь-якого підприємства. Їх економічна сутність та
матеріально-речовий зміст вказують на значимість у функціонуванні та
розвитку

виробництва. Перевірка фактичної наявності і стану, витрат на

ремонт і поліпшення є ключовими завданнями аудиту основних засобів в
умовах обмеженості фінансових ресурсів. Актуальність цих питань особливо
підвищилась після чергових змін податкового законодавства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В економічній літературі
питання обліку та аудиту основних засобів висвітлені як у теоретичному, так і в
практичному аспектах. Вагомий внесок у розробку теоретичних положень та
методологічних підходів до проблеми обліку і аудиту основних засобів
сільськогосподарських

підприємств

зробили
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провідні

вчені-економісти:

Ф.Ф.Бутинець, С.Ф. Голов,Г.Г.Кірейцев, М.В.Кужельний, А.М.Кузьмінський,
В.Г. Лінник, В.Б. Моссаковський, М.Ф. Огійчук, М.С. Пушкар, В.В. Сопко,
Л.К. Сук, В.Я. Савченко, Л.С. Шатковська та інші. Однак, питання методики
аудиту з урахуванням оновлених законодавчих вимог та особливостей їх
врахування обліковій практиці сучасних підприємств потребують поглибленого
дослідження [2,3,4].
Метою статті є дослідження методичних аспектів аудиту основних засобів
у контексті гармонізації національної системи бухгалтерського обліку та
податкового законодавства.
Виклад

основного

матеріалу.

виокремити основні завдання

Проведене

дослідження

дозволило

аудиту витрат на ремонт, модернізацію і

реконструкцію основних засобів є:
1) перевірка документального забезпечення операцій з основними
засобами;
2) підтвердження правильності та своєчасності відображення в обліку
операцій з основними засобами;
3) зіставлення даних аналітичного з даними синтетичного обліку основних
засобів;
4) зіставлення даних синтетичного обліку основних засобів з даними
фінансової звітності;
5) виявити дату проведення останньої інвентаризації основних засобів;
6) впевнитися, що бухгалтерія веде картотеку основних засобів та
інвентарні списки [5].
Основні засоби є головною складовою матеріально-технічної бази
підприємства, тому проведення якісного аудиту даних необоротних активів є
важливим і складним завданням. Метою аудиту згідно з МСА 200 «Ціль і
основні принципи аудиту фінансової звітності» є висловлення аудитором
незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності
підприємства інформації щодо основних засобів.
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Підставою для організації аудиту витрат на ремонт, модернізацію і
реконструкцію основних засобів є нормативні документи, зокрема Міжнародні
стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,
МСБО 1 «Подання фінансової звітності», МСБО 16 «Основні засоби», МСБО
36 «Зменшення корисності активів», МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»,
МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість, МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані
для продажу, та припинена діяльність», якими регламентовані методологічні
засади обліку та аудиту необоротних матеріальних активів у звітності,
складеній за МСФЗ [1,5].
Існують як відповідності, так і відмінності між нормами міжнародних та
національних стандартів бухгалтерського обліку, в частині обліку витрат на
ремонт, модернізацію і реконструкцію основних засобів зокрема. МСФЗ в
обліку

основних

використовувати

засобів
обліковцям

надають
своє

набагато

професійне

більше
судження

можливостей
в

питаннях

класифікації господарських операцій за їх економічною суттю, способах оцінки
активів, використанні стандартів за аналогією тощо.
Зважаючи на недостатність досвіду українських фахівців у підготовці
фінансової

звітності

відповідно

до

вимог

Міжнародних

стандартів

бухгалтерського обліку та звітності, при проведенні аудиту витрат на ремонт,
модернізацію

і

реконструкцію

основних

засобів

аудиторам

необхідно

спланувати і виконати низку додаткових аудиторських процедур, спрямованих
на виявлення можливих викривлень в обліку основних засобів, зумовлених
відмінностями в обліку за МСБО та П(С)БО, ідентифікацію допустимих
відхилень та надати оцінку їх впливу на фінансову звітність.
Відмінності в обліку основних засобів за МСБО та П(С)БО існують у
визначенні об‘єкта основних засобів, класифікації, оцінці безкоштовно
отриманих та внесених до статутного фонду, оцінці отриманих в операціях
обліку, переоцінці, обліку обладнання та запасних частин, обліку витрат на
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подальші ремонти та поліпшення, обліку витрат на проведення технічного
огляду, витрат на демонтаж, переміщення та відновлення території, що
капіталізовані у вартості землі, терміну амортизації, початку та закінчення
амортизації, методів амортизації, амортизаційного фонду, вибуття основних
засобів у зв‘язку з продажем.
Не зважаючи на той факт, що у міжнародній практиці не передбачено
регульованих форм фінансової звітності та затвердженого плану рахунків, в
Україні при складанні звітності за МСФЗ застосовують затверджені форми
звітності та план рахунків, проте надано можливість підприємствам, що
перейшли на міжнародні стандарти, самостійно формувати примітки до
звітності так, щоб найкращим чином розкрити фінансовий стан та результати
діяльності підприємства [8].
Аудиторам слід переконатись, що у примітках для кожного класу основних
засобів розкрита інформація щодо:
- баз оцінок для визначення балансової вартості;
- методів амортизації;
- строків корисної експлуатації чи норм амортизації;
- валової балансової вартості та суми накопиченої амортизації,
включаючи накопичені збитки від зменшення корисності, на початок і
кінець періоду;
- узгодження балансової вартості на початок і кінець звітного
періоду[7].
Під методом аудиту слід розуміти як сукупність прийомів та способів, що
забезпечують визначення законності, доцільності й вірогідності здійснюваних
господарських операцій на основі використання обліково-звітної, планової та
інших видів інформації, тоді як процедурами аудиту є спеціальні перевірки, які
здійснюють аудитори і які спрямовані на недопущення, виявлення та
виправлення помилок і викривлень інформації в системі бухгалтерського
обліку.

62

Аудит витрат на ремонт, модернізацію і реконструкцію основних засобів
доцільно проводити за такими етапами:
І. На першому етапі аудитор ознайомлюється з:
• нормативно-правовими аспектами проведення операцій з основними
засобами на підприємстві;
• рішеннями власника на проведення операцій з основними засобами;
• організацією бухгалтерського та податкового обліку основних засобів.
ІІ. На другому етапі здійснюється аудит наявності основних засобів» який
може бути проведений двома способами:
— через інвентаризацію (у разі невеликої кількості засобів) за умови
визначення в договорі на проведення аудиту права присутності аудитора при
проведенні інвентаризації;
— документальною перевіркою. Другий спосіб полягає в тому, що об'єкт
основних засобів вважають наявним, якщо існують документ, який підтверджує
його придбання, отримання на безоплатній основі, створення тощо, акт
приймання- передачі (форма ғ 03-1), в реєстрах обліку зроблено відповідний
запис. У разі відсутності згаданих документів або записів актив не вважається
наявним, тому він не може бути включеним до балансу [2].
На даному етапі особливо ретельно слід перевіряти повноту і своєчасність
проведення інвентаризації основних засобів, а так само інвентаризаційні описи
та додані до них протоколи засідання інвентаризаційних комісій, порівняльні
відомості, відомості результатів останньої інвентаризації, рішення керівництва
організації за підсумками її проведення та правильності відображення
результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку [4]. Якщо аудитор
здійснює аудиторську перевірку організації вперше, то він повинен отримати
докази того, що: початкові сальдо за рахунками обліку основних засобів не
містять викривлень, які можуть істотно вплинути на фінансову звітність
періоду, що перевіряється; залишки за рахунками обліку основних засобів на
початок поточного періоду правильно перенесені з попереднього періоду (за
винятком випадків зміни початкового сальдо в результаті переоцінки основних
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засобів); облікова політика організації щодо оцінки та амортизації основних
засобів застосовувалася послідовно від періоду до періоду.
ІІІ. На третьому етапі роблять аудит господарських операцій з основними
засобами.
Важливим завданням аудитора є перевірка правильності формування
первісної вартості основних засобів. Особливо аудитору слід звернути увагу на
ті основні засоби, які були придбані за рахунок кредиту.
Варто зазначити, що усі результати здійснених аудиторських процедур
повинні знайти відображення в робочих документах аудитора. Це пояснення і
заяви працівників з питань перевірки основних засобів; копії первинних
документів про господарські операції із основними засобами; акти, довідки;
інвентаризаційні описи; регістри бухгалтерського обліку; бухгалтерська
звітність.
Перелік робочої документації аудиту, яка прикладається до актів
аудиторської перевірки, визначає аудитор, що проводить перевірку. Головна
вимога до цієї документації – її переконливість і вагомість при доказі висновків
і пропозицій, що випливають з матеріалів перевірки. Робочі документи повинні
бути повними і детальними, щоб досвідчений аудитор, ознайомившись з ними,
міг отримати загальне уявлення про аудит [6].
Аудит

основних

засобів

завершується

аналізом

ефективності

їх

використання. Визначають фондовіддачу, фондомісткість, коефіцієнти зносу,
поновлення, придатності основних засобів. На підсумковому етапі аудитор
повинен узагальнити результати перевірки, зробити висновки та підготувати
обґрунтовані пропозиції щодо усунення недоліків і використання виявлених
резервів.
Також на даному етапі складається документ – аудиторська довідка або
аудиторський висновок [1]. Він повинен бути складений на основі письмової
інформації аудитора, у якій повинні міститися зведення про усі виявлені
недоліки і порушення в обліку й звітності, а також виділятися ті помилки і
виправлення які можуть вплинути на вірогідність звітності з посиланнями на
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законодавчі і нормативні документи. Письмова інформація заповнюється в двох
екземплярах, підписується всіма аудиторами, хто проводив перевірку. Один із
екземплярів передається головному бухгалтеру і керівнику для ознайомлення
виявлення можливих розбіжностей і врегулювання спірних положень, а інший
використовується для написання звіту, який потім передається в архів.
Таким чином, однією з особливостей аудиту витрат на ремонт,
модернізацію і реконструкцію основних засобів є те, що в процесі аудиту
основних

засобів

необхідно

поєднувати

елементи

фінансового

та

управлінського аналізу.
Після оцінки загальної ситуації з основними засобами за необхідності
(різких і значних зрушеннях, нехарактерних тенденцій у динаміці основних
засобів, недостатньому розкритті відповідних розділів облікової політики і
пояснювальної записки і т. д.) слід провести пооб'єктний аналіз, виявити
сутність і причини подій, що викликають сумнів аудитора, та їх вплив на
достовірність звітності. У результаті аналізу аудитор може обґрунтовано
характеризувати наявність і якість основних засобів організації [7].
Розкриття суттєвої інформації про основні засоби аудитор перевіряє
шляхом вивчення та аналізу такої інформації та її зіставлення з отриманими в
ході аудиту доказами. Якщо аудитор виявив, що якісь істотні відомості про
основні засоби не розкриті у фінансовій звітності організації і примітках до неї,
він повинен обговорити це питання з керівництвом організації-клієнта і оцінити
його вплив на достовірність фінансової звітності та аудиторський висновок. На
підставі

наведеного

можна

стверджувати,

що

головним

недоліком

є

масштабність деталізованого аудиту основних засобів, який потребує значних
затрат робочого часу аудитора.
Даний недолік можна усунути за допомогою застосування змішаної
методики аудиту основних засобів, тобто в поєднанні деталізованого та
експрес-аудиту, що дозволить зменшити затрати часу та забезпечити
об'єктивність та доступність аудиту основних засобів. Наступною проблемою,
яка потребує вирішення, є постійні зміни в нормативних актах стосовно
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амортизації та класифікації основних засобів [5]. Дана проблема потребує
негайного вирішення, шляхом переходу до надійних нормативних актів, які не
будуть змінюватися занадто швидко, адже у ході аудиту основних засобів
підприємства вони можуть значно впливати на його кінцеві результати.
Висновки. Узагальнюючи слід відмітити, що аудит витрат на ремонт та
поліпшення основних засобів є складним процесом та має ряд особливостей,
що, головним чином, зумовлено новими вимогами податкового законодавства
та специфічністю обліку операцій з поліпшення й ремонту основних засобів та
їх

впливом

на

оцінку

вартості

об‘єктів. Від результатів

аудиту,

тобто підтвердження достовірності витрат на ремонт і поліпшення основних
засобів,

залежить

правильність

визначення

фінансового

результату

в

бухгалтерському обліку та правильність визначення об‘єкта оподаткування
податку на прибуток, в чому, в першу чергу, зацікавлені власники та
керівництво підприємства.
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ОБЛІК ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА
НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
У статті порівняно національні та міжнародні стандарти щодо обліку
поточної дебіторської заборгованості. Висвітлено сутність, визнання та
оцінку поточної дебіторської заборгованості у вітчизняній та міжнародній
практиці. Розглянуто рахунки обліку поточної дебіторської заборгованості.
Досліджено визнання сумнівної та безнадійної заборгованостей.
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поточна

дебіторська

заборгованість, фінансовий актив, оцінка, визнання, рахунки обліку поточної
дебіторської заборгованості, знижки, валовий метод, чистий метод, сумнівна
заборгованість,

безнадійна

заборгованості,

національні

стандарти,

міжнародні стандарти.
Постановка проблеми. Від становлення ринкових відносин в Україні і до
сьогоднішнього дня існує багато важливих нерозв‘язаних питань, які пов‘язані
67

з обліком дебіторської заборгованості. В процесі здійснення господарської
діяльності майже у кожного підприємства виникає поточна дебіторська
заборгованість. Поточна дебіторська заборгованість стосується всіх аспектів
фінансово-господарської діяльності підприємства, адже впливає на фінансовий
стан та платоспроможність підприємства.
Як у вітчизняній так і в зарубіжній практиці облік поточної дебіторської
заборгованості

має

певні

особливості.

В

умовах

розширення

зовнішньоекономічних зв‘язків зростає необхідність забезпечення єдиних
підходів

до

визнання

і

обліку

поточної

дебіторської

заборгованості

підприємств. У процесі інтеграції України в європейський простір усе більшої
актуальності набувають питання гармонізації ведення обліку поточної
дебіторської заборгованості вітчизняними підприємствами з міжнародними
стандартами та вимогами.
Метою

статті

є

порівняти

особливості

ведення

обліку

поточної

дебіторської заборгованості відповідно до національних та міжнародних
стандартів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток
теоретичних

та

практичних

аспектів

обліку

поточної

дебіторської

заборгованості зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як О.В. Апарова,
І.А. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, І.О. Власова, С.Ф. Голова, Ф.Ф. Горецька,
Й.Я. Даньків, Г.Г. Кірейцев, Ж.-К. Коллі, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник,
Г.В. Нашкерська, Я.В. Соколова, В.В. Сопко, К. Хувер,

Н.В. Чебанова,

В.Є. Шевчук та інші. Проте постійні зміни законодавства, неузгодженість
міжнародних і національних стандартів обліку потребують постійного
дослідження особливостей поточної дебіторської заборгованості з метою
вдосконалення її відображення в обліку та фінансовій звітності підприємств.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Вивчаючи

проблеми

бухгалтерського обліку поточної дебіторської заборгованості, у першу чергу
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варто звернути увагу на наближення та відповідність національних та
міжнародних стандартів. На сьогодні основними нормативними актами, що
регулюють облік дебіторської заборгованості, є П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість» та П(С)БО 13 «Фінансові інструменти». Згідно з П(С)БО 10 під
дебіторською заборгованістю розуміють «суму заборгованості дебіторів
підприємства на певну дату». Відповідно, дебітори – це юридичні та фізичні
особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми
грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів [7]. У п.4 П(С)БО 13
«Фінансові інструменти» надається визначення дебіторській заборгованості, що
не призначена для продажу, – «дебіторська заборгованість, що виникає
внаслідок надання коштів, продажу інших активів, робіт, послуг безпосередньо
боржникові та не є фінансовим активом, призначеним для продажу» [8].
Слід зазначити, що в міжнародній системі стандартизації окремого
стандарту, присвяченого обліку такої статті, як дебіторська заборгованість,
немає. Однак облік цього активу регулюють МСФЗ 7 «Фінансові інструменти:
розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 32 «Фінансові
інструменти: подання» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та
оцінка». Міжнародні стандарти визначають дебіторську заборгованість як
фінансовий актив. Відповідно до п.11 МСБО 32 фінансовий актив – це будьякий актив, який є контрактним правом отримувати грошові кошти чи інший
фінансовий актив від іншого підприємства [3]. Порівняння національних та
міжнародних

стандартів,

що

регулюють

облік

поточної

дебіторської

заборгованості, узагальнене нами в табл. 1. За строком погашення згідно з
П(С)БО 10 дебіторська заборгованість може бути довгостроковою і поточною.
з нормальним операційним циклом.
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Таблиця 1
Національні та міжнародні стандарти обліку поточної дебіторської
заборгованості
Національні стандарти
Назва
Призначення
НП(С)БО 1
Визначає
«Загальні
відображення
вимоги до
поточної
фінансової
дебіторської
звітності»
заборгованості у
фінансовій
звітності, а саме у
формі 1 «Звіт про
фінансовий стан» у
розділі «Оборотні
активи» та формі 5
«Примітки до
річної фінансової
звітності».
П(С)БО 10
Визначає порядок
«Дебіторська
визнання, оцінки
заборгованість» поточної
дебіторської
заборгованості та
методи
нарахування
резерву сумнівних
боргів.
П(С)БО 13
Регулює визнання
«Фінансові
поточної
інструменти»
дебіторської
заборгованості
фінансовим
активом.

Назва
МСБО 1
«Подання
фінансової
звітності»

Міжнародні стандарти
Призначення
Визначає відображення поточної
дебіторської заборгованості у
фінансовій звітності, а саме у формі
1 «Звіт про фінансовий стан» у
розділі «Поточні активи» та формі 5
«Примітки до річної фінансової
звітності».

МСБО 32
«Фінансові
інструменти:
подання»

Визначає принципи для подання
фінансових інструментів як
зобов‘язань або власного капіталу і
для згортання фінансових активів.

МСБО 39
«Фінансові
інструменти:
визнання та
оцінка»

Встановлює принципи визнання,
оцінки та припинення визнання
фінансових активів, регулює
питання знецінення фінансових
активів.

МСФЗ 7
«Фінансові
інструменти:
розкриття
інформації»

Визначає вимоги до інформації, яка
надається у фінансовій звітності, що
дозволяє користувачам звітності
оцінити: а) суттєвість впливу
фінансових активів на фінансовий
стан і фінансові результати
діяльності підприємства; б) ризики,
яким підприємство піддається
протягом періоду і на кінець
звітного періоду у зв‘язку з
фінансовими активами.
МСФЗ 9
Встановлює принципи фінансової
«Фінансові
звітності про фінансові активи та
інструменти» застосовується для всіх статей, на
які поширюється сфера
застосування МСБО 39.
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У міжнародних стандартах дебіторську заборгованість поділяють на
ініційовану

підприємством

та

неіційовану.

Ініційована

дебіторська

заборгованість означає її придбання підприємством як участі у позиці, наданій
іншим позикодавцем за умови, що підприємство фінансує цю позику на дату,
коли

її

ініціює

цей

інший

позикодавець.

Неініційована

дебіторська

заборгованість класифікується як утримувана до строку погашення, наявна для
продажу або утримувана для операцій. Також, відповідно до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку, підприємство індивідуально визначає та
відносить поточну дебіторську заборгованість до тієї чи іншої групи. При
цьому борги дебіторів можуть бути показані у балансі без поділу їх на групи
[2, c. 74-75].
Відповідно до МСФЗ під час первісного визнання поточна дебіторська
заборгованість оцінюється за справедливою вартістю, включаючи витрати зі
здійснення угоди, які безпосередньо пов‘язані з придбанням або випуском
фінансового активу. Згідно з МСФЗ 9 кращим свідченням справедливої
вартості є ціни котирування на активному ринку. Якщо ринок для фінансового
активу не є активним, суб‘єкт господарювання встановлює справедливу
вартість,

застосовуючи

метод

оцінювання.

Мета

застосування

методу

оцінювання – встановити, якою буде ціна операції на дату оцінки в обміну між
незалежними сторонами, виходячи з звичайних міркувань бізнесу [5].
Відповідно до норм П(С)БО 10, при первісному визнанні поточна дебіторська
заборгованість оцінюється за первісною вартістю [7]. Згідно з п.29 П(С)БО 13
фінансові інструменти первісно оцінюють та відображають за їх фактичною
собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов‘язань або
інструментів власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний
фінансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо пов‘язані з придбанням або
вибуттям фінансового інструмента [8].
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Після первісного визнання поточна дебіторська заборгованість, що
розглядається як фінансовий інструмент, відповідно до МСФЗ оцінюється за
вартістю,

яка

амортизується.

Відповідно

до

МСБО

39

амортизована

собівартість фінансового активу – це сума, за якою фінансовий актив чи
зобов‘язання оцінюється при первісному визнанні, мінус виплати основної
суми, плюс (або мінус) накопичена амортизація будь-якої різниці між цією
первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективного
відсотка та мінус будь-яке зменшення (прямо чи через застосування рахунку
резервів) унаслідок зменшення корисності або неможливості отримання [4].
Відповідно до П(С)БО 10 поточна дебіторська заборгованість включається до
підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Згідно з п.4 П(С)БО 10
чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості – сума поточної
дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів [7].
Відповідно до п.33 П(С)БО 13 балансова вартість фінансових активів, щодо
яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю, переглядається щодо
можливого зменшення корисності на кожну дату баланс на основі аналізу
очікуваних грошових потоків [8]. Цим стандартом не передбачено оцінки на
дату балансу дебіторської заборгованості, що є фінансовим активом, за чистою
реалізаційною вартістю, як це вимагає П(С)БО 10.
В основному принципи вітчизняного бухгалтерського обліку поточної
дебіторської заборгованості відповідають принципам міжнародних стандартів
фінансової звітності, проте разом з тим мають ряд відмінностей, які узагальнені
в табл. 2.
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Таблиця 2
Відмінності в обліку поточної дебіторської заборгованості відповідно
до П(С)БО 10 та МСФЗ
ғ
Ознака
1 Поняття

П(С)БО 10
Поточна дебіторська
заборгованість – сума
дебіторської заборгованості, яка
виникає в ході нормального
операційного циклу або буде
погашена протягом дванадцяти
місяців з дати балансу.

МСФЗ
Жоден з стандартів не дає
визначення поточної дебіторської
заборгованості. Поточна
дебіторська заборгованість
визнається фінансовим активом
(це будь-який актив, який є
контрактним правом отримувати
грошові кошти чи інший
фінансовий актив від іншого
підприємства).

2

Визнання

Визнається поточна дебіторська
заборгованість тоді і лише тоді,
коли підприємство стає стороною
контрактних положень щодо цього
інструмента.

3

Оцінка

4

Відображення
у фінансовій
звітності
Резерв
сумнівних
боргів

Визнається активом, якщо існує
ймовірність отримання
підприємством майбутніх
економічних вигод та
може бути достовірно визначена
її сума.
Визнається активом одночасно з
визнанням доходу від реалізації
продукції, товарів, робіт і послуг.
При зарахуванні на баланс
оцінюється за первісною
вартістю.
Включається до підсумку
балансу за чистою реалізаційною
вартістю, для визначення якої
обчислюється величина резерву
сумнівних
боргів.
Відображається у розділі
«Оборотні активи».
Величина резерву сумнівних
боргів визначається за одним
із методів: застосування
абсолютної суми сумнівної
заборгованості; застосування
коефіцієнта сумнівності.

Не передбачено методів
розрахунку резерву сумнівних
боргів.

5

Під час первісного визнання
оцінюється за справедливою
вартістю.
Після первісного визнання – за
справедливою вартістю або
амортизованою собівартістю.

Відображається у розділі «Поточні
активи».

У вітчизняній системі для обліку поточної дебіторської заборгованості
призначені рахунки 3 класу. Порівняння рахунків з обліку поточної
дебіторської заборгованості у національній та зарубіжній системах наведене у
табл. 3.
Вітчизняна практика не передбачає виділення окремих рахунків для
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відображення наданої знижки. Практика вітчизняних підприємств, в залежності
від моменту надання знижки, передбачає встановлення нової ціни на об‘єкт
продажу (знижки надані до продажу) та коригування ціни реалізації (знижки
надані після продажу товарів, робіт, послуг), що передбачає використання
субрахунку 285 «Торгова націнка». Наявна ситуація зменшує інформаційне
забезпечення щодо очікуваного зменшення дебіторської заборгованості від
наданих знижок .
Таблиця 3
Порівняння рахунків обліку поточної дебіторської заборгованості в
Україні та зарубіжних країнах
В Україні
Рахунки
34 «Короткострокові
векселі одержані»
36 «Розрахунки з
покупцями та
замовниками»

37 «Розрахунки з
різними дебіторами»

38 «Резерв сумнівних
боргів»

Не визначено

Призначення
Облік векселів, одержаних для
забезпечення дебіторської заборгованості.
Облік заборгованості покупців та
замовників, окрім заборгованості, яка
забезпечена векселем, а також
систематизація даних про розрахунки з
учасниками промислово-фінансової групи.
Облік поточної дебіторської заборгованості
за виданими авансами, нарахованими
доходами, за претензіями, за
відшкодуванням завданих збитків, за
позиками членів кредитних спілок та за
іншими операціями.
Облік резерву за сумнівною дебіторською
заборгованістю, щодо якої існує ризик
неповернення.
Не визначено

У зарубіжних
країнах
«Векселі отримані»
«Рахунки до
отримання»

«Витрати на
сумнівну
заборгованість»
«Резерв сумнівних
боргів»
«Знижки за оплату в
строк»
«Втрачені знижки за
оплату в строк»

Проблема визнання дебіторської заборгованості за рахунками у
міжнародній практиці обумовлена існуванням знижок, які поділяються на дві
групи:
- торгівельні знижки – відсоткові знижки від базисної ціни (при
розпродажі, для постійних клієнтів), які не викликають облікових проблем;
- знижки за сплату в строк – відсоткові знижки, що надаються в залежності
від строку сплати. Такого типу знижки надаються з метою стимулювання
покупця сплатити рахунок до закінчення встановленого в договорі терміну.
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Існує два методи відображення даних знижок в бухгалтерському обліку:
валовий та чистий.
Валовий метод є найбільш широко використовуваним на практиці
методом, суть якого полягає в наступному: сума продаж і дебіторська
заборгованість записуються на загальну (валову), без знижки, суму
виставленого рахунку. Знижки відображатимуться лише у тому випадку, якщо
оплата буде здійснена протягом періоду дії знижки.
Чистий метод передбачає первинне відображення в обліку дебіторської
заборгованості за вирахуванням всієї можливої знижки, тобто за чистою
вартістю, а за ситуації, коли покупець не використовує знижки, з‘являється
кредитовий рахунок «Втрачені знижки за оплату в строк» [1, c. 192-193].
Доволі перемінним в обліку поточної дебіторської заборгованості є момент
визнання заборгованості сумнівною та безнадійноюВизначення понять
сумнівної та безнадійної заборгованостей відповідно до П(С)БО 10 та МСФЗ
подані у табл. 4.
Таблиця 4
Сумнівна та безнадійна заборгованості відповідно до П(С)БО 10 та
МСФЗ
ғ
Поняття
П(С)БО 10
1 Сумнівна
Поточна дебіторська
заборгованість заборгованість, щодо
якої існує
невпевненість її
погашення
боржником.

2

Безнадійна
Поточна дебіторська
заборгованість заборгованість, щодо
якої існує впевненість
про її неповернення
боржником або за
якою минув строк
позивної давності.
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МСФЗ
Фінансовий актив або їх група
знецінюються у результаті наступних
подій:
значні фінансові труднощі боржника;
порушення договору, наприклад, несплата
або порушення строків чергового платежу;
надання позикодавцем боржнику пільгової
позики, яку позикодавець не розглядав би
за інших умов;
можливість банкрутства або іншого роду
фінансової реорганізації боржника;
визнання збитку від зменшення корисності
цього активу в попередньому звітному
періоді;
зникнення фінансового ринку для активу
через фінансові труднощі контрагента.
Заборгованість, щодо якої наявне
об‘єктивне підтвердження знецінення у
результаті попередньо наведених подій, що
впливають на очікувані майбутні грошові
потоки.

Головні непорозуміння з‘являються під час створення резерву сумнівних
боргів і списання безнадійної заборгованості. За п.11 П(С)БО 10 виключення
безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним
зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми
нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість
за продукцію, товари, роботи, послуги списується з активів на інші операційні
витрати. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської
заборгованості включається до складу інших операційних доходів [7].
Метод нарахування резерву передбачає здійснення попередньої оцінки
можливої величини безнадійної дебіторської заборгованості або на підставі
загальної величини продаж (як правило, чистих продаж, без повернення товарів
та знижок), або на підставі загальної величини дебіторської заборгованості
[1, c. 195].
Висновки. Отже, облік поточної дебіторської заборгованості в Україні
регламентується П(С)БО 10. Окремі питання регулюються П(С)БО 13, в частині
визнання та відображення фінансових активів, та НП(С)БО 1, щодо
відображення поточної дебіторської заборгованості у фінансовій звітності.
У міжнародних стандартах наведені тільки базові фундаментальні правила
класифікації, оцінки, визнання дебіторської заборгованості, однак не зазначена
деталізація цих аспектів, що дає керівництву підприємства можливість більшої
незалежності

та

самостійності.

Відмінності

між

національними

та

міжнародними стандартами полягають у порядку визнання, оцінки поточної
дебіторської заборгованості та визначення суми резерву сумнівних боргів.
Насамперед, ці відмінності пов‘язані з національними та економічними
особливостями, які сформувалися в Україні. Спільною рисою є відображення
поточної дебіторської заборгованості у фінансовій звітності.
Використання зарубіжної практики дасть змогу повність розкрити
облікову інформацію для ефективного управління поточною дебіторською
заборгованістю, що забезпечить в країні результативну діяльність підприємств
з урахуванням національного законодавства.
76

Застосування міжнародного досвіду стосовно критеріїв визнання сумнівної
заборгованості допоможе більш точно розраховувати резерв сумнівних боргів,
що є вагомою складовою підготовки фінансової звітності з високим ступеня
достовірності, в якому зацікавлені зовнішні користувачі.
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УДК 330.138.11 (045)
М.О. Бондаренко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ВИРОБНИЦТВО
ПРОДУКЦІЇ» ПІДПРИЄМСТВА
В статті досліджено економічну сутність категорії «виробництво», наведено
погляди науковців на трактування процесу виробництва продукції,. досліджено
основні концепції виробництва, фази виробничого процесу, з’ясовано сутність
виробничих процесів.
Ключові слова: виробництво, аудит, аналіз, ефективність виробництва,
виробничі фази.
Постановка проблеми. Виробництво охоплює безліч галузей та суб‘єктів
господарювання, які виробляють необхідні нам послуги та блага. Виробництво
матеріальних благ відбувається виключно у співвідношенні «людина-природа».
Саме людина впливає на природні блага прилаштовуючи їх для забезпечення
своїх потреб. У цьому і полягає основна суть виробництва.
На

сьогоднішній

день

виробництво

і

реалізація

продукції

характеризуються незадовільним станом матеріально-технічного забезпечення,
високим рівнем інтенсифікації виробничо-технологічних процесів. Основним
негативним чинником існування теперішнього, не досить високого, рівня
ефективності

виробництва

є

відсутність

умов

для

гармонійного

та

раціонального розвитку ринку, зменшення об‘ємів переробки та звуження
експортних можливостей загалом.
Питання виробництва і реалізації продукції підіймалися багатьма
авторами, необхідно відзначити дослідження таких науковців як В.І.Бойко,
П.П.Борщевського,

Ф.Ф.Бутинця,

П.Г.Дубінова,

О.В.Коновалова,

М.П.Коржинського, В.І.Криворучко, І.Д.Лазаришина, І.Я.Мендела, Є.В.Мниха,
С.З.Мошенського,

О.М.Онищенко,

В.П.Пантелєєва,

Г.В.Савіцкої,

П.М.Семиусова, Л.І.Слюсарука, В.О.Шевчука, Л.В.Шепотько, Л.Й.Юрківської
та інших.
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Метою статті є дослідження теоретичних підходів до трактування поняття
«виробництво».
Виклад основного матеріалу. Аналізуючи сучасний стан розвитку
виробництва, можна стверджувати, що основними причинами, які стримують
подальший розвиток є негативні макроекономічні та регіональні фактори в
економіці країни. В Україні на сьогодні здійснюється пряме регулювання
виробництва, що реалізовується через законодавчі акти та дії виконавчої влади.
Що стосується непрямого регулювання, воно ґрунтується на застосуванні
економічних важелів таких як: надання податкових пільг, зміна ставок податків
тощо.
На сьогоднішній день Україна бажає організувати єдину цілісну систему
регулювання виробництва, яка передбачає поєднання як адміністративних так і
ринкових методів із застосуванням досвіду регулювання розвинутих країн.
Дослідження виробництва та реалізації продукції має здійснюватися за
такими основними напрямами:
перший – під час розгляду економічних перспектив та фінансових
наслідків прийнятих управлінських рішень, пов‘язаних із врегулюванням
процесу виробництва;
другий – під час становлення та здійснення виробничої програми, коли
оцінюються її перспективи та результати реалізації [1, с.44].
Виробництво охоплює безліч галузей та суб‘єктів господарювання, які
виробляють необхідні нам послуги та блага.
Виробництво матеріальних благ відбувається виключно у співвідношенні
«людина-природа». Тому що досліджуючи природні блага, саме людина
прилаштувала їх для забезпечення своїх потреб. У цьому і полягає основна суть
виробництва [2, с. 67].
На виробництво того чи іншого блага впливають певні фактори, які є
взаємопов‘язаними, тому будь-який елемент виробництва тісно пов‘язаний з
іншим і становить чітко налагоджену структуру.
Дану структуру розглянемо на рис. 1. Взагалі, виробництво розглядається
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у двох аспектах: матеріальне та нематеріальне. Матеріальна сфера – це галузь
виробництва, що характеризується наданням матеріальних благ (продукти
харчування, машини, обладнання, одяг тощо), а нематеріальна – це галузь із
надання нематеріальних послуг (освіта, мистецтво, культура).
Виробництво – це різноманітна діяльність із
виробництва товарів і надання послуг, яка
включає:

Підприємства, фірми, що виробляють:

Товари –
матеріальні
блага

Послуги і
нематеріальні
(духовні) блага

Із використанням виробничих факторів:

Праця –
людська
діяльність

Земля –
природний
ресурс

Капітал – засіб
виробництва,
створений
людиною

Підприємницькі
здібності –
організаторський талант

Рис. 1. Взаємодія складових елементів структури виробництва [6, с.41]
Досліджуючи поняття «виробництво», звернемо особливу увагу на
різноманітність тлумачень даної економічної категорії історичними школами та
сучасними вченими-економістами.
Так представники класичної школи – А.Сміт, Д.Рікардо, С.Міль, У.Петті –
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поняття «виробництво» тлумачили як багатство нації, що залежить від частки
населення та продуктивності праці. Представники раціоналістичної школи –
Ф.Тейлор, Г.Гантт, Х.Емерсон, Г.Форд – під виробництвом розуміли
виробничий процес, головним елементом якого є працівник та його
продуктивні характеристики. Виробництво розглядалось як засіб для отримання
прибутку [3, с. 203; 4, с.60].
Представники марксистської школи – К.Маркс, Ф.Енгельс – під
виробництвом розуміли процес, який визначається способом виробництва,
тобто фактором, що визначає усі інші сфери людської життєдіяльності
[3, с. 203; 4, с.60].
Представники історичних економічних шкіл зробили значний внесок в
розвиток

виробництва,

започаткувавши

та

обґрунтувавши

основні

закономірності для створення товару або послуги, що виступає головним
керуючим елементом функціонування будь-якого підприємства.
Поняття «виробництво» також є предметом дослідження сучасних вченихекономістів. Так Демченко М.І. стверджує, що виробництво – це процес
створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування та
розвитку [5, с.10]. Єгупов Ю.А. розглядає виробництво як матеріальну основу
задоволення потреб. Виробництво – це процес створення різноманітних
матеріальних благ та послуг, необхідних для задоволення людських потреб [6,
с.45].
Занфіров В.А. під виробництвом розуміє процес використання праці та
обладнання (капіталу) разом з природними ресурсами і матеріалами для
створення необхідних продуктів та надання послуг. Виробничі послуги
капіталу, землі та підприємницьких здібностей називаються факторами
виробництва [7, с.34].
Кучерак Д.В. трактує виробництво як процес дії людини на предмети
(речовину) із використанням сил природи та пристосування їх для задоволення
певних потреб. Здійснення постійного обміну речовин між людиною і
природою [9, с.16].
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Мельник В.І. поняття «виробництво» трактує як форму організації
суспільного господарства, за якої продукти виробляються економічно
відособленими виробниками, котрі спеціалізуються на виготовленні певного
продукту, що потребує обміну у вигляді купівлі-продажу на ринку [11, с.7].
Любас Л.О. визначає виробництво як сукупність господарських операцій,
пов‘язаних із виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг
[10, с.28].
Узагальнивши дані визначення, на нашу думку, актуально запропонувати
власне трактування поняття «виробництва», а саме: виробництво – це
безперервна, систематизована діяльність, пов‘язана із виготовленням благ
(суспільних та матеріальних), які є невід‘ємними елементами функціонування
та розвитку.
Необхідно також відзначити наукові концепції провідних вченихекономістів, які зробили значний внесок в ефективність функціонування
налагодженої системи організації виробництва ще на ранніх етапах його
розвитку.
Розглянемо основні концепції виробництва та їхню сутність. Так
класична школа організації виробництва (А.Сміт) концепцію ефективності
виробництва пов‘язувала із застосуванням спритності та майстерності окремого
робітника, за рахунок економії часу, за рахунок сприяння винаходу машин.
Виробнича концепція виробництва (Р. Аркрайт) – «фабричний кодекс» –
пов‘язана із створенням суворого розкладу та впровадження системи штрафів.
Розмір штрафу залежав від величини відхилення, що в свою чергу давало
високі показники продуктивності. Концепція «взаємозамінюючих частин» (Елі
Уітні) полягає в розробці системи допусків у розмірі деталей, щоб вони були
стандартизовані і без проблем підходили до будь-якого комплекту виробів.
Раціоналістична

школа

запропонувала

дві

концепції

ефективності

виробництва – концепцію забезпечення максимального прибутку і діаграму
«графіка робіт». Автором першої є Ф.У. Тейлор. Її суть полягає в виділенні та
вивченні окремих елементів виробничих операцій, хронометраж, облік та
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контроль. Автором концепції діаграми «графіка робіт» є Гаррі Гантт. Дана
концепція передбачає відображення реальних та очікуваних результатів
виробничої діяльності, відображає часові зв‘язки між виробничою програмою
та ходом виконання завдань.
В 1930-тих роках набула розвитку концепція методів вибіркової перевірки
та статистичні таблиці для контролю якості (Х. Ромінг). Її суть полягає в
застосуванні статистичних методів, які дають змогу виявити всі недоліки.
Взагалі

процес

виробництва

являє

собою

безперервний

процес

відтворення, який можна виділити в такі етапи: безпосереднє виробництво,
розподіл,

обмін та

споживання. Безпосереднє виробництво являє собою

виготовлення матеріальних послуг та духовних благ, які є важливим
компонентом людського існування.

Розподіл – це діяльність, пов‘язана із

перетворенням благ в ту чи іншу прийнятну форму: грошову чи натуральну.
Обмін – це так званий акт приймання продукції чи послуги, що
характеризується трьома основними компонентами: виробник – гроші –
споживач.

Споживання – це кінцевий етап процесу виробництва, який

характеризується використанням отриманих результатів.
Необхідно також звернути увагу на визначення поняття «виробничий
процес». Він являє собою систематизований та чітко направлений процес, який
має відповідну програму і спрямований на виготовлення готової продукції.
За теперішніх умов функціонування економіки країни, виділяють безліч
виробничих процесів, проте, основними з них вважаються такі:
 за призначенням (основні, допоміжні, обслуговуючі);
 за перебігом у часі (дискретні (перервні), безперервні);
 за ступенем автоматизації (ручні, механізовані, автоматизовані,
автоматичні).
Розрізняють такі основні типи виробництва:одиничне, серійне, масове.
При одиничному типі виробництва спостерігається велика номенклатура,
незначні об‘єми випуску, універсальне технологічне оснащення, висока
собівартість, маршрутний технологічний процес, висока трудомісткість. За
одиничного типу виробництва виготовляється близько 100 один. продукції на
місяць.
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За серійного виробництва виготовляється від 100 до 5000 один. продукції
за місяць. Воно характеризується обмеженою номенклатурою, застосуванням
спеціалізованого

устаткування,

середньою

кваліфікацією

робітників

та

середньою трудомісткістю.
Наступний тип виробництва – масове (5 тис. – 20 тис. один. продукції на
місяць).

Характеризується

досить

значним

обсягом

випуску,

повною

закріпленістю операцій за робочими місцями, переважно низька кваліфікація
робітників, проста виробнича структура [8, с. 20].
Висновки.

Отже,

виробництво

являється

основним

щаблем

функціональної організації всього виробничого процесу. Однак, не дивлячись
на це, значення виробництва на підприємстві помітно зменшиться, якщо не
буде належної організації процесу реалізації готової продукції.
Виробництво і реалізація продукції є досить важливими та нероздільними
елементами в діяльності будь-якого господарюючого суб‘єкта, які впливають
на такі основні показники як прибуток, собівартість, продуктивність праці,
рентабельність, тому їх потрібно досліджувати нерозривно один від одного.
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В. В. Борисова
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
Досліджено теоретичні і методичні основи обліку імпортних операцій
підприємств. Наголошено на актуальності дослідження законодавчої бази та
основ обліку зовнішньоекономічної діяльності.
Ключові слова: імпорт, облік, аудит, зовнішньоекономічна діяльність,
міжнародні відносини.
Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що для розвитку
економіки України важливим кроком є реформування системи бухгалтерського
обліку,

аудиту

та

аналізу

відповідно

до

світових

стандартів.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств відіграє значну роль у розвитку
економіки України, насиченні споживчого ринку товарами належної якості,
просуванню товарів вітчизняних виробників на зовнішні ринки. Здійснювати
операції

пов‘язані

з

зовнішньоекономічною

діяльністю

можуть

лише

висококваліфіковані спеціалісти, які знають міжнародні правила розрахунків, а
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також володіють нормативною базою по регулюванню порядку проведення
операцій в іноземній валюті в Україні та за її межами. Створення у сфері
зовнішньоекономічної діяльності сприятливих законодавчих та податкових
умов для українських підприємств буде стимулювати збільшення обсягів
притоків іноземної валюти та якісного товару в державу. Міжнародні зв‘язки
України розширюються, активізуються і поглиблюються, тому ще більше
підприємств почало здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. А так, як
імпортні операції мають особливості їх обліку, аудиту та аналізу, розгляд основ
та аспектів таких операцій потребують додаткового наукового обґрунтування.
Цілями дослідження є поняття імпорту в цілому, розгляд особливостей
обліку імпортних операцій в сучасних умовах господарювання, визначення
основних напрямів проведення аудиту на підприємствах, що займаються
зовнішньоекономічною діяльністю, аналіз суттєвих проблем обліку та аудиту
імпортних операцій, розгляд первинної документації та документообігу з
обліку імпортних операцій.
Питання обліку імпортних операцій широко розглядаються в працях
таких українських вчених, як Ф. Бутинець, В. Житний, О. Кіляр, М. Кужельний,
Ю. Кузьмінський, Ю. Лисенко, В. Рудницький, В. Сопко [4,5]. Результати їх
досліджень

свідчать

про

значний

внесок

у

розвиток

обліку

зовнішньоекономічної діяльності. Також окремі питання відображення обліку
імпортних операцій знайшли своє відображення у працях вітчизняних
науковців, зокрема: Г. Беднарчук, О. Бондаревої, Т. Войтенко, Л. Кадуріної,
М. Стрєльнікової та ін [6]. Однак, низка проблем, пов‘язаних з трактуванням
положень Податкового кодексу і порядком відображення імпортних операцій
потребують додаткового розгляду і дослідження. Також незважаючи на значну
кількість праць науковців, недостатньо розглянуті особливості обліку
експортних операцій в контексті норм нових законодавчих документів.
Вихід на міжнародний рівень суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності
повинен забезпечити зміцнення їх фінансово-економічного становища та
становища держави в цілому. Сприяти цьому повинні сучасні підходи до
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управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, які базуються на
економічному обґрунтуванні кожної операції, оцінки ефекту і ефективності від
її здійснення. При цьому повинні бути враховані як інтереси учасника, так і
держави, які часто потребують прийняття компромісних рішень.
Досвід діяльності підприємств України на зовнішньому ринку підтверджує
необхідність

врахування

його

особливостей

при

оцінці

вигідності

зовнішньоекономічних операцій та проектів. Слід враховувати перспективну
зміну попиту на продукцію та можливість зміни обсягу виробництва, коливання
світових цін на ресурси та готову продукцію, зміну витрат на виробництво зі
зміною обсягу випуску продукції. Врахувати всі чинники надзвичайно важко, а
в багатьох випадках і неможливо. Але із збільшенням кількості врахованих
чинників достовірність результатів розрахунків зростає.
Регулювання імпортних операцій здійснюється низкою нормативноправових документів, а саме: Законом України «Про зовнішньоекономічну
діяльність», Митним кодексом України, Податковим кодексом України та ін
[1,2,3]. В процесі господарської діяльності підприємства досить часто виникає
потреба в товарах імпортного виробництва, а також в отриманні робіт та
послуг іноземних спеціалістів. Імпорт - це купівля українськими суб'єктами
зовнішньоекономічної

діяльності

у

іноземних

суб'єктів

господарської

діяльності товарів із ввезенням їх на територію України, включаючи купівлю
товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями
України, розташованими за її межами [1]. Основним документом, що
регламентує діяльність підприємств при переміщенні вантажів через митний
кордон України, є Митний кодекс країни. Відповідно Митного кодексу, імпорт
– це ввезення суб‘єктами зовнішньоекономічної діяльності на територію
України товарів для вільного обігу [2].
Імпортна операція - комерційна діяльність, що пов'язана із закупівлею та
ввезенням в Україну іноземних товарно-матеріальних цінностей для їх
наступної реалізації на внутрішньому ринку або використання у виробничогосподарській діяльності. До імпортних операцій відноситься: придбання
87

товарно-матеріальних цінностей від іноземних постачальників на умовах
комерційного

кредиту;

ввезення

товарно-матеріальних

цінностей

або

отримання послуг в порядку бартерних угод; ввезення товарів в рахунок
централізованих

імпортних

закупок;

придбання

товарно-матеріальних

цінностей та послуг з оплатою готівкою; отримання товарно-матеріальних
цінностей та послуг в якості безоплатної допомоги [4].
При цьому перед підприємством відкриваються три шляхи для придбання
імпортних товарів:
1. Придбання товарів у вітчизняних оптових продавців. Цей спосіб є
найшвидшим і найпростішим, оскільки товар вже розмитнений і знаходиться
на території України. Недоліком роботи оптових продавців є відносно висока
вартість товарів у порівнянні з їх вартістю при самостійному ввезенні, а також
обмеженість і непостійність асортименту продукції на складах українських
оптових підприємств.
2. Самостійний імпорт товарів. Щоб самостійно ввезти товари на
територію України, підприємство попередньо має зареєструватися в митних
органах і відкрити в банку валютний рахунок. Для декларування товарів, що
ввозяться, підприємство може прийняти до штату кваліфікованого-декларанта
або звернутися до послуг митного брокера. Крім того, працівники, які
займаються закупівлею таких товарів, повинні мати досвід роботи з
іноземними партнерами.
3. Імпорт через посередників. Якщо підприємство планує здійснити разову
закупівлю специфічних товарів або тільки починає свою зовнішньоекономічну
діяльність, то на початковому етапі йому не обійтися без послуг посередників.
Цей шлях дозволить швидко ввезти необхідні товари, а також дасть
підприємству час, щоб зареєструватися на митниці, відкрити валютний
рахунок і підготувати персонал до ведення зовнішньоекономічної діяльності.
Основними завданнями бухгалтерського обліку імпортних операцій є:
перевірка

правильності

розрахункових

операцій;

документального
дотримання
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оформлення

вимог

валютного

товарних
і

і

митного

законодавства; формування достовірної інформації про рух імпортних товарів;
формування достовірної інформації про курсові різниці. Облік імпортних
товарів має ряд особливостей, до яких належить: обов'язкове декларування
імпортних операцій при перетині митної території України; формування
вартості імпортованих товарів з урахуванням наступних витрат:

митні

платежі, оплата послуг митного брокера, витрати на сертифікацію імпортних
товарів, витрати на зберігання товарів на митно-ліцензійному складі,
транспортно-заготовчі

витрати;

організація

аналітичного

обліку

за

найменуваннями, кількістю товарів, облікових партіях; розрахунок вартості
імпортованих товарів залежить від курсу НБУ та від послідовності розрахунків
за імпортовані товари. У випадку, якщо перша подія є отримання товарів, їх
вартість відображається в обліку за курсом НБУ на дату отримання товарів
(курс вантажної митної декларації). У випадку, якщо першою подією є
перерахування авансу, вартість імпортованих товарів буде визначатися за
курсом НБУ на дату авансу [5,6]. Для розрахунків з іноземними
постачальниками

за

придбані

товари

використовується

рахунок

632

"Розрахунки з іноземними постачальниками", облік на якому ведеться як в
національній, так і в іноземній валюті. У разі виникнення заборгованості за
імпортовані товари виникає необхідність розрахунку курсової різниці на дату
балансу та на дату погашення заборгованості за товар. Особливу увагу при
відображенні операцій в іноземній валюті слід приділяти авансам в іноземній
валюті. Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, при включенні у
вартість

придбаних

активів

перераховується

у

валюту

звітності

із

застосуванням валютного курсу на дату виплати авансу. Тобто вартість
одержаних в рахунок погашення передоплати активів визначається шляхом
перерахунку вартості фактично одержаних товарів за курсом НБУ на дату
здійснення передплати. Така вартість є історичною собівартістю одержаних
немонетарних активів [4].
Основним документом при переміщенні матеріальних цінностей через
митний кордон є митна декларація. Митна декларація – заява встановленої
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форми, в якій особою зазначено митну процедуру, що підлягає застосуванню
до товарів, та передбачені законодавством відомості про товари, умови і
способи їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування
митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури. Митна
декларація складається на бланку єдиного адміністративного документу або
митної декларації М-16. Законодавством України передбачено два варіанти
декларування товарів: декларування власником товарів та декларування іншою
особою, яка діє на підставі договору з власником товарів (митним брокером
або декларантом). Митна декларація заповнюється на кожну товарну партію.
За товарну партію береться певна кількість однорідного товару, відправлена по
одному контракту в одному напрямі, оформлена одним транспортним
документом і одним рахунком-фактурою. За наявності в партії декількох
найменувань використовуються додаткові листи. Обов'язковими документами
при імпорті також є: контракт; документи імпортної фірми-постачальника;
транспортно-експедиційні документи на навантажувально-розвантажувальні
роботи і транспортні послуги; документи на послуги із зберігання товару;
розрахункові документи на сплату мита, зборів та інших податків; сертифікати
походження – документи, необхідні для підтвердження країни-виробника
товару. Сертифікат описує товар. Він може бути випущений і підписаний
Торгівельною палатою або завірений консульством країни-імпортера [1].
Аудит розрахунків за імпортними операціями з постачальниками
передбачає встановлення наявності, законності, правильності оформлення
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які визначають права і
обов‘язки сторін щодо імпорту товарів (робіт, послуг). Також установлюється
доцільність імпорту таких товарів і дотримання встановлених договором
розрахунків.
Аудит імпортних операцій розглядається у двох напрямах:
• аудит розрахунків за імпортними операціями, який передбачає перевірку
правильності розрахунків з імпортерами за імпортовану продукцію;

90

• аудит формування вартості імпортованої продукції, завданням якого є
перевірка правильності визначення витрат, які включаються у вартість товару,
та правильне відображення їх обліку.
Для підвищення якості аудиту доведено необхідність розробки і
впровадження методики аудиту імпортних операцій із виділенням кількох
інформаційних блоків перевірки. Застосування методики аудиту імпортних
операцій у діяльності аудиторських фірм дозволить мінімізувати аудиторський
ризик і підвищити якість аудиторської перевірки імпортних операцій
підприємств.
Отже, одне з основних завдань бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту
імпортної діяльності — забезпечення керівництва підприємства та інших
зацікавлених осіб достатньою інформацією, необхідною для прийняття
виважених управлінських рішень, а також створення системи внутрішнього
контролю з метою посилення ефективності діяльності підприємств та
запобігання крадіжок та інших зловживань. Вихідним принципом здійснення
імпортних

операцій

є

комерційний

розрахунок

на

основі

принципів

господарської та фінансової самостійності та самоокупності з урахуванням
власних валютно-фінансових та матеріально-технічних можливостей. На
сьогодні одним із найбільш помітних явищ в економічному житті України є
бурхливий розвиток зовнішньоекономічної діяльності. Вихід підприємств на
світовий зовнішній ринок – закономірність розвитку ринкової економіки. Саме
тому тема обліку, аналізу та аудиту зовнішньоекономічної діяльності
підприємств є найбільш актуальною та потребує досліджень.
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УДК 657
Т.В. Буяльська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОНЕТАРНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВА ТА
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ
У статті розглянуто облікову та економічну сутність монетарних активів,
досліджено змістовне наповнення поняття в нормативно-правових актах і
начально-науковій літературі, проаналізовано підходи науковців до визначення
критеріїв поділу активів на монетарні та немонетарні.
Ключові слова: активи, монетарні активи, немонетарні активи, грошові
кошти та їх еквіваленти, фінансові інвестиції, дебіторська заборгованість.
Відсутність в нормативно-правових документах чіткого визначення та
регламентації

бухгалтерського

обліку

монетарних

активів

не

тільки

унеможливлює отримання всебічної та достовірної інформації для прийняття
управлінських рішень, а й негативно позначається на ефективності управління
активами господарюючого суб‘єкта. З огляду на зазначене, виникає об‘єктивна
необхідність в з‘ясуванні облікової та економічної сутності поняття «монетарні
активи», визначенні критеріальних ознак для поділу активів підприємства на
монетарні та немонетарні.
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Сутність монетарних активів як об‘єкта обліку, аналізу та аудиту, а також
теоретично-методичні та практичні аспекти бухгалтерського обліку операцій з
монетарними активами підприємства знайшли відображення у наукових працях
Ф.Ф. Бутинця,

А.М. Герасимовича,

Т.П. Остапчук,

О.Б. Пугаченко,

С.В.

Візіренко,

В.В. Скоробогатової

В.М. Костюченко,
та

інших

вчених-

економістів [1-3; 6-8]. Проте питання обліково-економічної сутності поняття
«монетарні активи», визначення підходів до їх класифікації потребують
подальшого вивчення, узагальнення та систематизації.
Поняття монетарних та немонетарних активів введено до понятійного
апарату бухгалтерського обліку з прийняттям у 2000 р. П(С)БО 21 «Вплив змін
валютних курсів» [5], в основу якого покладений МСБО 21 «Вплив змін
валютних курсів» [4], що визначає методологічні засади формування в
бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземних валютах та
відображення показників статей фінансової звітності господарських одиниць за
межами України в грошовій одиниці України. Відповідно до п. 4 П(С)БО 21 [5],
монетарні статті – це статті балансу про грошові кошти, а також такі активи, які
будуть отримані або оплачені у фіксованій сумі грошових коштів чи їх
еквівалентів.

Водночас

відповідно

до

згаданого

облікового

стандарту

немонетарні статі включають інші, ніж монетарні статті балансу.
Проблемам визначення сутності та складу монетарних і немонетарних
активів приділяється й увага вітчизняних науковців. Так, Герасимович А.М.
зазначає, що одним із найважливіших факторів, що впливають на ефективність
управління майном підприємства, є саме поділ активів на монетарні та
немонетарні. Вчений зазначає, що критерій монетарності оснований на функції
грошей як «засобу платежу», тобто до складу монетарних активів необхідно
включати активи у формі грошових коштів або їх еквівалентів, за допомогою
яких здійснюються розрахунки з конкретними суб‘єктами та за конкретними
господарськими операціями [2, с. 86]. Водночас Загородній А.Г. розширює
змістовне наповнення поняття «монетарні активи», включаючи до їх складу не
тільки грошові кошти та їх еквіваленти, а й дебіторську заборгованість у
фіксованій (або визнаній) сумі грошей [3, с. 23].
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Щодо немонетарних активів підприємства, то одним із критеріїв
віднесення активів до цієї групи є критерій об‘єктності, відповідно до якого
актив повинен мати певну фізичну субстанцію, тобто бути матеріалізованим. В
основі другого критерію віднесення активу до немонетарних – функція грошей
як «міри вартості», тобто існування можливості об‘єктивного вартісного
вимірювання активу.
Проблемним питанням визначення економічної сутності монетарних і
немонетарних активів, бухгалтерського обліку та господарського контролю
операцій з ними присвячено праці Скоробогатової В.В. [7; 8]. На думку автора,
основною проблемою віднесення активів до монетарних та немонетарних є
визначення критеріїв класифікації. Таким чином, поклавши в основу поділу
активів такі функції грошей як «засіб платежу» та «міра вартості», для потреб
бухгалтерського обліку, вчена виокремлює критерії поділу активів на монетарні
та немонетарні, які узагальнено на рис. 1.

Критерії віднесення активів до
монетарних

Критерії віднесення активів до
немонетарних

Монетарність

Об‘єктність

В основі господарської
операції лежить функція
грошей «засіб платежу»

В основі господарської
операції лежить функція
грошей «міра вартості»

Рис. 1. Критерії поділу активів на монетарні та немонетарні
Втім, варто відзначити, що не всі активи підприємства можна однозначно
віднести до складу монетарних або немонетарних активів. З огляду на це,
виділяють окрему групу активів – змішані активи, які залежно від сутності
господарської операції та умов договору можуть набувати ознак монетарності
та немонетарності [2, с. 87]. Наприклад, довгострокові фінансові інвестиції,
короткострокові векселі одержані, поточні фінансові інвестиції, розрахунки з
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покупцями та замовниками і розрахунки з різними дебіторами, варто відносити
до немонетарних активів підприємства, але виключно за дотримання умови, що
погашення такої заборгованості відбудеться не грошовими коштами, а іншими
активами, що мають матеріальну форму, оскільки в протилежному випадку
функція міри вартості грошей трансформується у функцію засобу платежу.
Таким чином, у випадку погашення дебіторської заборгованості, векселів
одержаних грошовими коштами або їх еквівалентами, отримання грошових
коштів за здійсненими фінансовими інвестиціями, такі статті необхідно
відносити до складу монетарних. Якщо погашення дебіторської заборгованості
відбуватиметься за рахунок передачі інших активів (наприклад, бартер,
придбання товарно-матеріальних цінностей в рахунок попередньої оплати
тощо), то виникає немонетарна стаття балансу.
Критерії віднесення змішаних активів до складу монетарних або
немонетарних активів підприємства наведено на рис. 2.

впливає на облікове відображення зміни власного
капіталу

МОНЕТАРНІ

НЕМОНЕТАРНІ

- мета: утримання для погашення;

- мета: отримання економічних вигід
(для перепродажу);

- засіб капіталізації

- фінансовий інструмент

Рис. 2. Критерії віднесення змішаних активів до складу
монетарних та немонетарних
Змішані активи можна віднести до складу монетарних або ж немонетарних
залежно від мети їх утримання. Так, якщо активи утримуються до погашення,
тобто виступають у ролі розрахункового засобу, засобу капіталізації, то їх
можна вважати монетарними. У випадку придбання активів та їх утримання з
метою перепродажу, отримання інших економічних вигід, якщо такі активи
виступають в ролі фінансового інструменту, то їх слід вважати немонетарними
[8, с. 136].
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Отже, на основі систематизації підходів вчених-економістів до визначення
економічної сутності активів підприємства та критеріїв їх поділу наведено
групування активів як об‘єктів бухгалтерського обліку на монетарні,
немонетарні та змішані (табл. 1).
Таблиця 1
Класифікація об’єктів бухгалтерського обліку (активів
підприємства) за грошовою ознакою
Вид активу
Монетарні
- грошові кошти в касі в національній та
іноземній валюті;
- кошти на рахунках в банках в національній
та іноземній валюті, як поточні, так і інші;
- інші кошти

Немонетарні
- основні засоби;
- інші необоротні матеріальні активи;
- нематеріальні активи;
- капітальні інвестиції;
- довгострокові біологічні активи;
- гудвіл;
- виробничі запаси;
- поточні біологічні активи;
- малоцінні швидкозношувальні предмети;
- виробництво;
- брак у виробництві;
- напівфабрикати;
- готова продукція;
- продукція с/г виробництва;
- товари;
- резерв сумнівних боргів;
- витрати майбутніх періодів
Змішані
- фінансові інвестиції (довгострокові та поточні);
- дебіторська заборгованість (довгострокова та поточна);
- векселі одержані (довгострокові та короткострокові)

Враховуючи інформаційні потреби власників підприємства, класифікація
активів за грошовою ознакою дасть змогу достовірно та точно визначити
вартість монетарних та немонетарних активів суб‘єкта господарювання. Поділ
активів на монетарні та немонетарні спрямований на підвищення інвестиційної
привабливості підприємства [7, с. 54].
На підставі узагальнення наведеної вище інформації та з урахуванням
напрацювань вчених-економістів [3; 7-8] можна констатувати, що під поняттям
«монетарні активи» слід розглядати активи підприємства, які призначені для
реалізації або використання протягом операційного циклу чи протягом
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дванадцяти місяців з дати балансу, відповідають критерію монетарності та в
основі господарських операцій з якими лежить функція засобу платежу.
Отже, за результатами проведеного дослідження встановлено, що на
законодавчому рівні та в начально-науковій літературі відсутній єдиний підхід
до визначення обліково-економічної сутності та складу монетарних активів.
Вченими-економістами сьогодні пропонується значна кількість ознак, згідно з
якими відбувається класифікація активів підприємства. До монетарних активів
варто відносити активи, які відповідають критерію монетарності та в основі
господарських операцій з якими лежить функція засобу платежу. Класифікація
активів за грошовою ознакою, яка передбачає наявність монетарних оборотних,
немонетарних оборотних, необоротних та змішаних активів підприємства дасть
змогу ефективно контролювати вартість господарюючого суб‘єкта.
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У

статті

розглянуто

методичні

підходи

з

аудиту

кредиторської

заборгованості на підприємстві, мета, завдання та принципи аудиту
відповідно до нових вимог господарювання.
Ключові слова: аудит, кредиторська заборгованість, мета аудиту, завдання
аудиту, методика аудиту кредиторської заборгованості.
Фінансове середовище зумовлює функціонування та взаємодіє з системою
розрахунків,

яка

опосередковує

фінансово-господарську

діяльність.

Розрахунки, маючи постійно діючий, динамічний характер, потребують певних
управлінських впливів, що виробляються в системі фінансового менеджменту
на основі переробки чисельних потоків різноманітної економічної інформації,
провідна роль у загальній сукупності якої належить обліковій інформації. Такі
важливі

фінансові

показники

як

платоспроможність

та

ліквідність

обчислюються, виходячи з облікових даних про заборгованість за розрахунками
та характеризують фінансовий стан підприємств, впливають на рівень їхньої
інвестиційної привабливості, кредитоспроможності, загальної рентабельності
діяльності.
Дослідженню проблем аудиту кредиторської заборгованості присвячені
роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, таких як С.Л. Береза,
М.Д. Білик, О.С.Бородкін, Ф.Ф.Бутинець, О.М.Кияшко, В.М. Костюченко,
В.В. Ковалев, І.В. Орлов, В.С. Рудницький, В.В.Сопко, П.Я.Хомин, Ю.Д.Чацкіс
та інші.
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Разом з тим, вивчення наукових праць та практика господарської
діяльності свідчать про те, що деякі з теоретичних положень відносно
трактування розрахунків, заборгованості та зобов‘язань є дискусійними, а ряд
важливих аспектів їхньої організації та методики аудиту потребують
удосконалення. У зв‘язку з цим вибір теми дослідження та його цільова
спрямованість є достатньо актуальними.
До організаційних проблем аудиту кредиторської заборгованості відносять
визначення

мети,

завдань

та

основних

етапів

проведення

аудиту.

При вивченні цього питання було виявлено, що в різних літературних джерелах
питання організації аудиту розглядається по різному.
Наприклад, автори М.Ф. Огійчук, Новиков І.Т., Рагуліна І.І. [1, с.473]
завданнями аудиторської перевірки кредиторської заборгованості вбачають в:
 правильності

складання

первинної

документації

з

формування

зобов‘язань;
 правильності визначення зобов‘язань;
 правильності оцінки і класифікації зобов‘язань;
 реальності утворення зобов‘язань;
 своєчасності погашення зобов‘язань;
 правильності бухгалтерського обліку зобов‘язань;
 правильності вирахування належних податків й платежів та своєчасності
їх платежу.
Никонович М.О, Рудько К.О., Юр‘єва О.А. [2, ст.295-297] вважають, що
мета аудиту кредиторської заборгованості – отримати необхідні аудиторські
докази та сформувати думку щодо повноти та достовірності інформації про
кредиторську заборгованість, відображену у фінансовій звітності та примітках
до неї. Головне завдання при перевірці кредиторської заборгованості автори
визначають в тому щоб аудитор упевнився, що вона відображена у звітності
повністю, і зобов‘язань, які не відображені у звітності, не існує.
Пантелєєв В.П. [3,с.211-214] вважає, що метою проведення аудиту
розрахунків з кредиторами є перевірка: наявності і правильності оформлення
первинних документів; оцінка синтетичного та аналітичного обліку; оцінка
стану заборгованості; перевірка правильності розрахунків; перевірка належної
класифікації дебіторської заборгованості; оцінка стану внутрішнього контролю;
упевненість у порівняльності показників фінансової та не фінансової звітності.
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Чернелевський Л.М., Н.І. Верещи [4,с.138-142] визначають завдання
аудиту

кредиторської

заборгованості

вважають:

правильності

оцінки

відображення зобов‘язань у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності,
наявності і правильності оформлення первинних документів, правильності
використання відповідних рахунків бухгалтерського обліку, відповідностей
даних синтетичного і аналітичного обліку, своєчасності розрахунків по
зобов‘язаннях підприємства, оцінки стану заборгованості підприємства, оцінки
стану внутрішнього контролю і аудиту зобов‘язань підприємства.
На наш погляд, метою проведення аудиту кредиторської заборгованості є
отримання

достовірного

відображення

та

розкриття

інформації

щодо

кредиторської заборгованості підприємства для прийняття правильних та
ефективних управлінських рішень, що забезпечить ефективно використовувати
кредитну політику.
Основними завданнями аудиту кредиторської заборгованості є:
 вивчення реальності кредиторської заборгованості – як довгострокової
так і поточної;
 встановлення причин та строків утворення заборгованості;
 перевірка наявності простроченої кредиторської заборгованості;
 перевірка достовірності відображення кредиторської заборгованості в
балансі визначення відхилення;
 перевірка правильності списання заборгованості та її оформлення і
відображення в обліку.
 встановлення наявності актів звірки розрахунків чи гарантійних листів і
дотримання строків позовної давності [5].
Під час перевірки кредиторської заборгованості аудитору потрібно
звернути

увагу

на

правильність

обліку

зобов'язань,

відповідність

їх

класифікації, вірність визначення зобов'язань, реальність їх створення.
Згідно з МСА, для того, щоб підтвердити достовірність будь-якої статті
балансу, в тому числі і кредиторської заборгованості, необхідно зібрати
достатні аудиторські докази для підтвердження тверджень у фінансових звітах.
Ці твердження такі: існування; права і обов‘язки; наявність; повнота; оцінка
вартості; подання і розкриття інформації [6].
Тому методику аудиту кредиторської заборгованості необхідно розглядати
на підставі цих тверджень. Наведемо її в табл. 1.
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Таблиця 1
Методика аудиту кредиторської заборгованості
ғ
п/п

Твердження

1

Наявність
(існування)
Права та
зобов'язання

2

3

4

5

Завдання
- підтвердження залишків на рахунках 631, 632, 64, 65, 66, 685
- підтвердження права власності резидента (покупця або
комітента) на товари, роботи, послуги, які отримані від
постачальника. Для їх підтвердження необхідно встановити
наявністю документального підтвердження: зобов'язань сторін,
оприбуткування товарів, факту оплати.

- необхідно впевнитися, що всі довгострокові зобов'язання
(довгострокові кредити банків, емісія облігацій, відстрочені
податкові зобов'язання) відображені в обліку на підставі
кредитних угод, статутних документів; що всі рахунки
постачальників, підрядників та інших кредиторів з поточних
зобов'язань були зареєстровані в журналах (відомостях)
надходження запасів, відповідних журналах (2, 3) та відомостях
аналітичного обліку до них; що всі забезпечення, які створені у
відповідності з прийнятою обліковою політикою, відображені в
бухгалтерському обліку.
Оцінка вартості - необхідно проконтролювати правомірність класифікації
зобов'язань, тому що від цього залежить оцінка зобов'язань.
Так, довгострокові зобов'язання повинні бути відображені у
фінансовій звітності за їх теперішньою вартістю —
дисконтованою сумою майбутніх платежів, яка, як очікується,
буде необхідна для погашення зобов'язання. Поточні
зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення —
недисконтованою сумою грошових коштів або їх еквівалентів,
яка, як очікується, буде сплачена для погашення цього
зобов'язання. Суми створених підприємством забезпечень
визнаються витратами. Непередбачені зобов'язання відображаються на позабалансових рахунках підприємства за обліковою
оцінкою.
Подання і
- передбачає правильну класифікацію операцій та
розкриття
господарських фактів і їх відображення у фінансовій звітності.
Для підтвердження даного твердження необхідно дослідити
наявність робочого плану рахунків і кореспонденцію рахунків
для
відображення
особливостей
експортно-імпортних
операцій, ступінь аналітики (за умовами ІНКОТЕРМС, за
видами договорів, за контрагентами). Особливу увагу слід
приділити перевірці правильності визначення курсових
різниць за монетарною та немонетарною заборгованістю і
класифікації заборгованості у іноземній валюті за строками
погашення у балансі.
Повнота
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Отже, узагальнюючи погляди різних авторів стосовно організації аудиту
кредиторської заборгованості, можна зазначити, що при перевірці
кредиторської заборгованості аудитор повинен звернути увагу на правильність
бухгалтерського обліку зобов‘язань, їх класифікації, визначення зобов‘язань,
реальності їх утворення та своєчасності погашення, впевнитись в правильності
розрахунків кредиторської заборгованості. Запропоновані підходи до розробки
методики аудиту кредиторської заборгованості у відповідності з твердженнями
МСА дозволить отримати необхідні аудиторські докази та сформувати думку
щодо повноти і достовірності інформації про кредиторську заборгованість у
фінансовій звітності та примітках до неї.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ЇЇ НЕОБХІДНІСТЬ В ПРОЦЕСІ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
В статті розглянуто сутність інвентаризації товарно-матеріальних
цінностей підприємства, значна увага приділена особливостям процесу її
правильної організації та подальшого відображення результатів проведення в
обліку підприємства, розглянуто необхідність проведення інвентаризації в
процесі збереження товарно-матеріальних цінностей на підприємстві.
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інвентаризаційна комісія, нестача, матеріально-відповідальна особа.
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями.
Підприємства з метою , отримання прибутку, утримання конкурентних
переваг,
задоволення
потреб
споживачів
зобов'язані
раціонально
використовувати основні й оборотні активи. Відповідно, виникає необхідність в
отриманні достовірної інформації для здійснення діяльності підприємства.
Об'єктивність отриманої інформації залежить системи заходів,
організованих керівництвом. Забезпечення повної відповідності записів у
системі бухгалтерського обліку фактичній наявності і стану облікових об'єктів
можливе тільки в результаті повноцінної реалізації елементів методу
бухгалтерського обліку, зокрема інвентаризації. Систематичне й ґрунтовне
проведення інвентаризації дозволяє встановити фактичну наявність майна
підприємства, надлишки або нестачі запасів, а також матеріальних цінностей,
які частково втратили свою первісну якість, перевірити ступінь дотримання
умов та порядку їх збереження.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Аналіз останніх
досліджень і публікацій. Проблемні питання інвентаризації висвітлені у
наукових працях С.В. Бардаша, Ф.Ф. Бутинця, Л.І. Коваля, П.О. Куцика,
Ф.Ф. Макарука, В.М. Пархоменка, Б.Ф Усача та інших.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є аналіз економічної
сутності інвентаризації та обґрунтування необхідності її проведення в процесі
збереження товарно-матеріальних цінностей.
Виклад основного матеріалу дослідження. При відсутності належної уваги
до процесу збереження товарно-матеріальних цінностей у суб'єктів
господарювання виникають проблеми з організацією процедури інвентаризації.
Як правило, на підприємствах не приділяють даному питанню значної уваги,
досить часто перевірка проводиться поверхнево. Що призводить до
зловживання – виникають випадки крадіжок, нестач, заміни однієї сировини
іншою, використання неякісної сировини тощо. Інвентаризація відіграє
особливо важливу роль у процесі їх функціонування підприємства для
усунення зазначених проблем. З її допомогою можна вчасно і безпомилково
виявити нестачі або надлишки товарно-матеріальних цінностей, визначити й
звільнити нечесних і непорядних працівників, оперативно і вчасно вносити
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корективи в бухгалтерський облік. Обґрунтування проблем організації процесу
проведення інвентаризації зумовили необхідність даного дослідження.
Загальний порядок проведення інвентаризації й оформлення її результатів
визначено

Положенням

про

інвентаризацію

активів

та

зобов‘язань,

затвердженим Наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 ғ 879 [1] та
Порядком визначення розміру збитків від розкрадання, нестач, знищення
(псування) матеріальних цінностей, затвердженим Постановою Кабінету
Міністрів України від 22.01.1996 ғ 116 [2].
Крім того, у ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 ғ996-XIV зазначено, що з метою
забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової
звітності

підприємства

зобов'язані

проводити

інвентаризацію

активів,

зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх
наявність, стан і оцінка [3].
У рамках дослідження необхідно дати визначення самому поняттю
інвентаризації. Інвентаризація – це періодична перевірка стану активів та
зобов‘язань органолептичним способом, тобто перевірка наявності й стану
об‘єкта шляхом огляду, підрахунку, зважування, обміру тощо. Це метод, за
допомогою якого здійснюється перевірка і документальне підтвердження
наявності, стану й оцінки активів та зобов‘язань підприємства для забезпечення
достовірності даних обліку та звітності, контролю за збереженням майна
товарно-матеріальних цінностей.
В процесі зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей між
фактичною наявністю і даними бухгалтерського обліку можуть виникнути
розходження, які не піддаються повсякденному обліку, зокрема, у результаті
пересортування, несправності вимірювальних приладів, помилкових записів,
втрати документів, зловживань матеріально відповідальних осіб та ін.
Отже, інвентаризація є способом виявлення (з обліком) господарських
засобів і джерел їх формування, не оформлених поточною документацією, для
забезпечення достовірності показників обліку і звітності підприємства.
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Здійснюється інвентаризація шляхом перевірки в натурі наявності майна
(господарських засобів) підприємства і порівняння одержаних результатів з
даними бухгалтерського обліку. Це дає змогу встановити розходження між
даними обліку і фактичною наявністю засобів, тобто лишки або нестачі (якщо
вони мали місце), які оформляють відповідними документами і відображають в
обліку.
У процесі інвентаризації проводяться такі заходи: організується контроль
за дотриманням вимог у діяльності матеріально відповідальних осіб за
збереження ресурсів (правил складання, оформлення та подання первинних
облікових документів, правил приймання, зберігання та відпуску цінностей та
ін.); упорядковується складське господарство (перевіряється стан складських
приміщень,

порядок

зберігання

цінностей,

якість

ваговимірювального

господарства тощо); встановлюються якісні характеристики матеріальних
ресурсів: виявляються залежалі і невикористані цінності, майно, що повністю
або частково втратило первинні властивості, неходові готові вироби та вироби,
що не користуються попитом та ін. На основі отриманої інформації вживаються
заходи щодо їх переоцінки, продажу або використання для інших потреб;
виявляються непридатні до експлуатації основні засоби та ті, що не підлягають
відновленню; перевіряється дотримання правил утримання та експлуатації
основних засобів.
Залежно від повноти охоплення перевіркою засобів господарства
розрізняють інвентаризацію повну і часткову. Повна інвентаризація передбачає
суцільну перевірку всього майна підприємства і стану роз рахункових відносин.
Часткова інвентаризація охоплює окремі види засобів (грошових коштів у касі,
готової продукції на складах тощо). За характером інвентаризації поділяють на
планові та позапланові. Планова інвентаризація проводиться за завчасно
складеним планом відповідно до розробленого графіка її проведення
(наприклад, перед складанням річного звіту). Позапланова інвентаризація
проводиться

за

розпорядженням

керівника

господарства

перевіряючого органу у випадках пожежі, стихійного лиха тощо).
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(за

вимогою

Інвентарний процес слід розглядати через послідовність етапів його
виконання. На кожній окремій стадії виконують інвентаризаційні процедури,
які в свою чергу складаються з сукупності окремих інвентаризаційних
прийомів. Інвентаризаційні процедури – це система методичних дій, які
застосовуються аудитором з метою дослідження її об‘єкта [5].
Інвентаризацію

проводить

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 та якісне проведення інвентаризації несе
керівник підприємства.
Якісне проведення інвентаризації залежить від підготовки та правильного
підбору інвентаризаційної комісії. З метою отримання достовірних результатів
перевірки зазначений склад суб'єктів інвентаризації має бути компетентним.
У даний період часу на підприємствах досить часто трапляються випадки,
коли до складу інвентаризаційної комісії включають осіб, які не орієнтуються в
особливостях виробничого процесу, дотриманнях норм, умовах зберігання
тощо.
Отже, ретельний добір досвідчених і компетентних, чесних і порядних
фахівців

у

процесі

створення

комісії

дозволить

досягти

дотримання

послідовності здійснення контролю і правил підрахунку (переважування,
перемірювання тощо) сировини й товарів, своєчасне і якісне оформлення
необхідних документів.
До початку інвентаризації матеріальні цінності на складах повинні бути
згруповані, розсортовані та розкладені за найменуваннями, сортами і розмірами
в порядку, зручному для підрахунку. Працівники бухгалтерії до початку
інвентаризації повинні закінчити опрацювання всіх документів з надходження і
видатку матеріальних цінностей, визначити залишки на рахунках на день
інвентаризації. Матеріально відповідальні особи до початку інвентаризації
дають розписки у тому, що всі прибуткові і видаткові документи здані ними до
бухгалтерії і що ніяких неоприбуткованих або несписаних на видаток цінностей
у них немає.
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Інвентаризація матеріальних цінностей проводиться за місцями їх
зберігання в присутності матеріально відповідальних осіб. Наявність залишків
матеріальних цінностей визначається шляхом підрахунку, зважування, обміру.
Важливим моментом є оформлення результатів інвентаризації. На початку
інвентаризаційного етапу працівники бухгалтерії проставляють облікові дані
щодо товарно-матеріальних цінностей до інвентаризаційних описів (актів) і
порівнюють їх з фактичними, встановленими під час перевірки. З метою
виявлення результатів інвентаризації складаються порівняльні відомості, в яких
фіксуються розбіжності між даними інвентаризаційних описів (актів) і даними
обліку. У порівняльних відомостях вказуються лише ті об'єкти інвентаризації,
де виявлено розбіжності [4].
Цінності, що не належать підприємству, але знаходяться у нього в
користуванні або на відповідальному зберіганні, записують в окремий
інвентаризаційний опис. На виявлені інвентаризаційною комісією зіпсовані
матеріальні цінності складають акти, в яких вказують причини й осіб, що
допустили псування цінностей.
Свої висновки і пропозиції щодо врегулювання інвентаризаційних різниць
комісія оформляє протоколом і подає на затвердження керівнику підприємства.
Керівник повинен прийняти рішення про оприбуткування лишків та списання
нестач цінностей і затвердити протокол у п'ятиденний строк.
Затверджені результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському
обліку підприємства в тому місяці, у якому закінчена інвентаризація, але не
пізніше грудня звітного року, після чого його показники доводяться у повну
відповідність з фактичною наявністю активів та зобов‘язань.
Висновки. Таким чином, аналізуючи вищевикладене, можна зробити
висновки, що з метою посилення контролю недопущення нестач, псувань,
крадіжок, використання неякісної продукції на підприємствах періодично
доцільно здійснювати інвентаризацію. Крім того, раптовість і позаплановість
процедури інвентаризації забезпечить викриття неякісної роботи працівників. З
метою

отримання

достовірних

результатів

перевірки

до

складу

інвентаризаційної комісії доцільно включати компетентних, досвідчених,
обізнаних у технологічних процесах, облікових процедурах фахівців.
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Р.Р. Грицина
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЇХ
ФОРМУЮТЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Стаття присвячена актуальним питанням визначення сутності фінансових
результатів діяльності підприємства та виявленню факторів, що впливають
на їх формування. Розкрито основні характеристики чистого фінансового
результату – прибутку, а також систематизовано фактори, які мають вплив
на величину фінансових результатів.
Ключові слова: фінансовий результат, прибуток, збиток, доходи, витрати.
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Актуальність теми. Ефективність виробничої, інвестиційної і фінансової
діяльності підприємства характеризується його фінансовими результатами.
Загальним фінансовим результатом є прибуток, який забезпечує виробничий і
фінансовий розвиток підприємства. Прибуток є першочерговим стимулом до
створення нових або 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 населення. Тому актуальним
завданням залишається забезпечення правильного розуміння сутності категорії
фінансового результату. Досліджуючи питання визначення сутності фінансових
результатів доцільно виявити ще й фактори, які впливають на фінансові
результати і мають важливе значення для визначення основних напрямків
пошуку

резервів

підвищення

ефективності

діяльності

господарюючого

суб‘єкта.
Метою статті є виявлення сутності фінансових результатів діяльності
підприємства та пошук факторів, які формують їх величину.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формуванню поняття фінансових
результатів

підприємства

Кравчуна О.В.,

присвячені

Мочерного

С.В.,

роботи

вчених

Олійника А.В.,

Ходаківської О.Л.,
Добришевої О.О.,

Кривицької О.Р. та інших. Однак поняття «фінансовий результат» вчені
трактують по-різному, тому слід більш детально розглянути сутність
фінансового результату. Актуальним залишається також дослідження факторів
формування фінансових результатів, які мають як безпосередній, так і
опосередкований вплив на їх величину.
Виклад

основного

матеріалу.

Дослідження

проблеми

формування

фінансових результатів на сьогоднішній день стає ще більш актуальним,
оскільки від одержаного підприємством фінансового результату залежить
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рівень оплати праці працівників, динаміка надходження коштів до бюджетів,
насиченість ринку відповідною продукцією в міру її потреби тощо. Все це
висуває перед підприємством багато складних завдань. Зокрема, підвищення
конкурентоспроможності – вимагає лише високорентабельної та ефективної
роботи підприємства, а гарантом цього є позитивний фінансовий результат –
прибуток.
Розглядаючи сутність фінансового результату в даний час, потрібно у
першу чергу відзначити такі його характеристики:
1. фінансовий результат (прибуток), являє собою форму доходу суб‘єкта
господарської діяльності, що здійснює певний вид діяльності. Ця зовнішня
найпростіша форма вираження прибутку є разом з тим недостатньою для його
повної характеристики, тому що у деяких випадках активна діяльність у якійнебудь сфері може і не бути пов‘язаною із одержанням прибутку (наприклад,
політична, благодійна діяльність);
2.

фінансовий

результат

(прибуток),

є

формою

доходу

суб‘єкта

господарської діяльності, що вклав свій капітал з метою досягнення певного
комерційного успіху. Категорія прибутку нерозривно пов‘язана з категорією
капіталу – особливим фактором виробництва – і в усередненому вигляді
характеризує ціну функціонуючого капіталу;
3. фінансовий результат (прибуток), не є гарантованим доходом суб‘єкта
господарювання, що вклав свій капітал у той чи інший вид бізнесу. Він є
результатом тільки успішного здійснення цього бізнесу. Прибуток є певною
мірою і платою за ризик здійснення підприємницької діяльності;
4.фінансовий результат (прибуток) характеризує не весь дохід, отриманий
в процесі господарської діяльності, а тільки ту частину доходу, що «звільнені»
від понесених витрат на здійснення цієї діяльності. Тобто, у кількісному
вираженні прибуток є залишковим показником, що представляє собою різницю
між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення
підприємницької діяльності;
5.фінансовий результат (прибуток) є вартісним показником, вираженим у
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грошовій формі. Така форма оцінки прибутку пов‘язана з практикою
узагальненого вартісного обліку всіх пов‘язаних з ним основних показників –
вкладеного капіталу, отриманого доходу, понесених витрат тощо, а також з
діючим порядком його податкового регулювання [8].
Фінансовий результат – це прибуток або збиток, який отримує
господарюючий суб‘єкт внаслідок своєї діяльності.
Існують

нові

сучасні

концепції

ведення

бухгалтерського

обліку

фінансових результатів діяльності. У таблиці 1 представлені найпоширеніші
три типи сучасних концепцій обліку.
Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського
року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції,
одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами
на її виробництво та збут.
Фінансовий результат формується на основі фактично здійснених та
відповідним

чином

задокументованих,

зареєстрованих

і

облікованих

господарських операцій і суть цих операцій одна. Результат від здійснення цих
операцій, визначений на основі облікових даних може відрізнятися за рахунок
застосування різних методів оцінок активів, нарахування амортизації, тощо, та
суть здійснених операцій не змінюється. Вибір методів оцінки, визнання
залежить від перевалювання інтересів тієї чи іншої групи людей (власників,
керівництва, держави, працівників). Виходячи з цього в обліку має правдиво
відображатися суть операцій та розкрито вплив інтересів зацікавлених груп
осіб на результати від даних операцій. Для відображення фінансових
результатів діяльності складають фінансову звітність. Метою складання
звітності є надання користувачам для прийняття рішення повної, правдивої та
неупередженої інформації щодо фінансового стану та результатів діяльності
підприємства. Звіт про фінансові результати є одним з найбільш інформативних
документів звітності, оскільки містить інформацію про динаміку прибутку
підприємства.
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Таблиця 1
Особливості формування фінансових результатів у сучасних
облікових концепціях [6, с. 160]
ғ
1.
2.
3.

Облікова концепція
Облік людських ресурсів

Особливості формування фінансових результатів
Інвестиції в людський капітал розглядаються як
витрати, які можна капіталізувати з подальшою їх
амортизацією
Креативний облік
Використання альтернативних методів та процедур
ведення бухгалтерського обліку із законодавчо
дозволеного переліку
Соціальний облік, екологічний Облік індивідуальної та суспільної собівартості
облік (соціально-екологічний готової продукції
облік)

Якщо підприємство в цілому націлено на високі темпи розвитку, ріст
обсягу продажів, завоювання частки ринку, максимізацію прибутку, то метою
формування фінансових результатів є високі темпи їх росту. Якщо
підприємство стабілізує свою діяльність, задовольняючись мінімальним рівнем
рентабельності

або

просто

беззбитковою

діяльністю,

то

управління

фінансовими результатами повинне бути сконцентровано на забезпеченні такої
їх суми, що забезпечує поточну платоспроможність [9, с. 85].
Для

прийняття

користувачами

відповідних

рішень

необхідна

класифікація фінансових результатів, що повинна відображати продуктивний
аспект з одного боку, й правовий аспект – з іншого у розрізі певних ознак. У
свою чергу, ознаки класифікації фінансових результатів повинні враховувати
організаційну структуру та особливості виробництва, тобто відображати не
тільки теоретичні аспекти формування та розподілу, а й практичні. Крім того,
ефективне

застосування

класифікації

фінансових

результатів

повинно

забезпечити контроль відхилень на всіх етапах облікового циклу підприємства.
Класифікація фінансових результатів подана у таблиці 2.
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Таблиця 2
Класифікація фінансових результатів
Класифікаційна ознака

Характеристика видів фінансового результату

За значенням підсумкового результату
господарювання

Позитивний фінансовий результат –
прибуток, негативний – збиток

Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності»

Фінансові результати інвестиційної,
операційної та фінансової діяльності

Згідно з Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов‘язань і господарський
операцій підприємств і організацій

Результат операційної діяльності, результат
фінансових операцій, результат іншої
діяльності

За процесом формування

Валовий прибуток (збиток), прибуток до
оподаткування, чистий прибуток (збиток)
Оподаткована частина прибутку та
неоподаткована його частина

За характером оподаткування прибутку
За періодом формування

Прибуток (збиток) попереднього періоду та
прибуток (збиток) звітного періоду

За характером розподілу прибутку, що
залишається після сплати податків та інших
обов‘язкових платежів (чистого прибутку)

Частина прибутку, що капіталізується і
частина прибутку, що споживається

*

Таблицю складено на основі джерел [5], [3], [2]

На основі вищесказаного можна зробити висновок про різноманітну
класифікацію

фінансових

результатів.

Зокрема,

фінансові

результати

класифікуються за такими ознаками: за значенням підсумкового результату
господарювання за процесом формування, за характером оподаткування
прибутку, за періодом формування, за характером розподілу прибутку, що
залишається після сплати податків та інших обов‘язкових платежів (чистого
прибутку) тощо. Проте зазначений перелік класифікаційних ознак далеко не
відображає

всього

різноманіття

видів

фінансових

результатів,

що

використовуються у термінології та підприємницькій практиці.
З наведеної класифікації дамо тлумачення «фінансовому результату».
Фінансовий результат – це грошове вираження економічного результату
діяльності підприємства, підсумком якого виступає чистий прибуток – сума, на
яку доходи перевищують пов‘язані з ними витрати, або чистий збиток –
перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких було
здійснено витрати.
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Розглянемо сутність фінансового результату з точки зору таких
дисциплін:

податковий

(менеджмент),

облік,

маркетинг,

фінансовий

фінанси,

облік,

міжнародні

управлінський
економічні

облік

відносини,

економіка праці, політична економія, банківська справа (рисунок 1.1).

Економічний (фінансовий)
аспект: фінансовий результат
відображає результативність
господарської діяльності у
вигляді відповідного показника
– прибутку або збитку, і
кількісно узагальнюється у
вигляді зміни складових
власного капіталу

Податковий аспект:
визначається шляхом
коригування
(збільшення або
зменшення)
фінансового результату
до оподаткування, на
різниці, які виникають
відповідно до положень
ПКУ.
Впливає на зменшення
фінансового результату
на суму податків

впливає на облікове
відображення зміни власного
капіталу

Управлінський аспект:
фінансовий результат
визначається за видами
реалізованої продукції
(центрами
відповідальності,
внутрішнім і зовнішнім
сегментами діяльності)

Визначається в цілому або
за видами діяльності

Обліковий аспект

Рис. 1. Сутність фінансового результату: обліковий аспект [6, с. 157]
Як бачимо, в обліковому аспекті фінансовий результат визначається як
отримана грошова вигода, внаслідок ефективної діяльності підприємства. У
збільшенні прибутку в податковому аспекті зацікавлена держава, адже тоді
підприємство сплачуватиме більші податки.
Кожна

сфера

діяльності

зацікавлена

в

отриманні

позитивного

фінансового результату. Наприклад, з точки зору економіки праці позитивний
фінансовий результат принесе вигоду як підприємству, так і працівникам, що
виражатиметься у формі заробітної плати. Отримання позитивного фінансового
результату з точки зору маркетингу свідчить про успішну діяльність
управлінського персоналу.
Отже, позитивний фінансовий результат – прибуток – кінцевий результат
діяльності підприємства, що характеризує абсолютну ефективність роботи. В
умовах

ринкової

економіки

прибуток
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є

найважливішим

чинником

стимулювання виробничої і комерційної діяльності підприємства та створює
фінансову основу для її розширення, задоволення соціальних і матеріальних
потреб трудового колективу. Аналіз фінансових результатів забезпечить
прийняття якісних управлінських рішень та ефективне використання коштів, як
на розширення діяльності, так і на забезпечення високого добробуту
працівників.
Маркетинг: фінансовим
Маркетинг: фінансовим
результатом є отримані
вигоди підприємством
внаслідок успішної
збутової та рекламної
діяльності (задоволення
попиту споживачів)

Фінанси: основним
фінансовим результатом
діяльності підприємства є
прибуток, збільшення
якого означає
примноження фінансових
ресурсів та зростання
фінансових результатів

Міжнародні економічні
відносини: фінансовим
результатом є приріст
власного капіталу
внаслідок обміну
робочою силою,
товарами та послугами,
залучення інвестицій

Економічні науки
Економіка праці:
збільшення
фінансового
результату залежить
від ефективності
формування та
використання робочої
сили

Політична економія:
прибуток являє собою
загальну економічну
категорію розвинутого
товарного виробництва. Він є
частиною вартості товару,
яка відображається у вигляді
надлишку над витратами
його виробництва.

Банківська справа:
прибуток – це
фінансовий показник
результативності
діяльності банку. Його
величина залежить від
трьох «глобальних»
компонентів: доходів,
видатків і податків,
сплачених до бюджету

Рис. 2. Сутність фінансових результатів з погляду економічних наук [1, с. 91]
Для будь-якого підприємства отримання фінансового результату означає
визнання суспільством (ринком) результатів його діяльності або отримання
результатів від реалізації виробленого на підприємстві продукту в формі
продукції, робіт або послуг. Тоді кінцевим фінансовим результатом для
підприємства буде виступати сальдо результату від реалізації і витрат,
понесених ним для його отримання. Для держави кінцевим фінансовим
результатом діяльності комерційного підприємства будуть податки, що
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міститься в його складі. Для власника, інвестора кінцевий фінансовий результат
являє

собою

розподілену

на

його

користь

частину

прибутку

після

оподаткування. Прибуток, що залишився після його оподаткування та виплат
дивідендів власникам, відсотків кредиторам є чистий кінцевий фінансовий
результат підприємства для його виробничого і соціального розвитку [4, с. 4].
Фінансові результати представляють собою інтегрований показник, який
формується під впливом ряду різноманітних факторів, Остапенко О.А.,
Дейнекою О.В. було виділено їх основні дві групи: макроекономічні та
мікроекономічні. До макроекономічних факторів відносяться: природні умови,
державне регулювання цін, тарифів, відсотків, податкових ставок, ринкова
кон'юнктура. До мікроекономічних факторів відносяться: обсяги виробництва,
собівартість продукції, рівень ефективності використання виробничих ресурсів
підприємства, якість

продукції, рівень організації

праці,

ефективність

використання фінансових ресурсів.
У

статті

Сирцової І.Ю.

узагальнюються

фактори

зовнішнього

і

внутрішнього середовища, які безпосередньо мають вплив на формування
фінансових результатів. Зовнішні фактори – це фактори, які не залежать від
діяльності самого підприємства, але деякі з них можуть впливати на темпи
росту прибутку і рентабельності виробництва. До таких факторів відносяться:
постачальники, споживачі, конкуренти, урядові установи, фінансові установи,
джерела трудових ресурсів.
Внутрішні фактори – це фактори, які залежать від діяльності самого
підприємства і характеризують різні сторони його роботи. Ці фактори
поділяються на виробничі та невиробничі. Виробничі є основними елементами
виробничого процесу, які беруть учать в формуванні прибутку. Невиробничі
фактори

пов‘язані

з

комерційними,

природоохоронними

та

іншими

аналогічними видами діяльності підприємства. В свою чергу, виробничі
фактори поділяються на екстенсивні та інтенсивні. Екстенсивні – це фактори,
які відображають обсяг виробничих ресурсів. Інтенсивні – це фактори, які
відображають ефективність використаних ресурсів. До них відносяться: цілі,
персонал, технології, структура, завдання [10, с. 163].
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Висновок: Економічна сутність прибутку полягає в тому, що він є
інструментом конкурентоспроможності організації за умови досягнення її
сталого рівня, виступає гарантом погашення власних зобов‘язань перед
державою, є внутрішнім джерелом довгострокового розвитку господарюючого
суб‘єкта. В цілому слід зазначити що категорія фінансових результатів є
складною і суперечливою, тому чітке розуміння мети її визначення дасть
можливість

уникнути

багатьох

помилок

при

трактуванні

фінансових

результатів і їх практичного використання.
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УДК 657:339.187.6(045)
Н.С. Демець
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАТИВНОЇ ОРЕНДИ
У статті розглянуто сутність оперативної оренди на основі бухгалтерських
стандартів та практики обліку орендних операцій суб’єкта господарювання в
умовах застосування підходу, розглянуто орендні відносини відповідно до
нормативних документів. Проведено дослідження оперативної оренди як
об’єкта вкладення капіталу. Акцентовано увагу на особливостях та проблемах
обліку операційної оренди майна. Розроблені пропозиції по удосконаленню
відображення орендних операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
Ключові слова: оренда, фінансова оренда, оперативна оренда, операційна
оренда, орендні відносини.
Постановка проблеми. При здійсненні підприємницької діяльності
виникають різні взаємовідносини з діловими партнерами, різновидом яких є
орендні. Оренда майна набула значного поширення, що зумовлено насамперед
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тим, що завдяки їй підприємства отримують можливість використовувати
необхідні для їх господарської діяльності основні засоби без вилучення з
обороту одноразово значної кількості фінансових ресурсів. Облік орендних
операцій є одним із найскладніших моментів бухгалтерського обліку.
Суперечливість

нормативної

бази

обумовлює

труднощі

при

обліку

орендованого майна, що спричиняє виникнення негативних наслідків для
учасників орендних відносин у сфері господарювання. Тому дослідження
особливостей здачі в оренду майна є актуальними за нинішніх економічних
умов і потребують постійного роз‘яснення і врегулювання.
Сучасні дослідження. Актуальні проблеми обліку орендних операцій
досліджені

останнім

часом

у

наукових

працях

Братчук

Л.М.

[1],

Головченко Н.В. [2], Кондратюк Л.В. [3], Лайчук С.М. [4], Лебедик Г.М. [5] та
інших. Проте, детальний аналіз чинної нормативно-правової бази та практики
обліку орендних операцій дає підстави вважати, що суттєві проблеми цієї
ділянки обліку на даний час не зовсім вирішені. Окрім того, застосування нових
підходів до дослідження дає можливість розкривати нові проблеми і
окреслювати напрями їх вирішення.
Мета. Метою статті є дослідження особливостей обліку господарських
операцій, які виникають з приводу операційної оренди майна та визначення
шляхів

удосконалення

відображення

орендних

операцій

на

рахунках

бухгалтерського обліку.
Основний матеріал. Оренда - засноване на договорі термінове платне
користування майном, необхідним орендарю для здійснення підприємницької
та іншої діяльності.
Згідно з МСБО 17 оренда - це угода, згідно з якою орендодавець передає
орендареві в обмін на платіж або ряд платежів право користування активом
протягом погодженого періоду часу [6]. За П(С)БО 14 оренда - угода, за якою
орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом
погодженого з орендодавцем строку [7]. Таким чином, за українським
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стандартом об’єктами оренди є лише необоротні активи, за міжнародним –
будь-які активи, однак обидва визначення подають одностороннє розуміння
даних відносин (хоч це двохсторонні угоди).
Суб’єкт, який взяв майно в оренду, називається орендарем, а той, хто надав
це майно, - орендодавець. Взаємовідносини орендаря з орендодавцем
визначаються в договорі оренди. Угода про передачу орендарем орендованого
ним об’єкта в оренду третій особі називається суборенда.
Розрізняють

фінансову оренду (за МСБО 17 – це оренда, за якою

передаються в основному всі ризики та винагороди, пов’язані з правом
власності на актив) та операційну [6]. В П(С)БО 14 фінансова оренда
передбачає передачу лише ризиків пов’язаних з правом володіння і
користування активом [7]. Ця різниця є суттєвою, оскільки окрім прав
користування та володіння набір повноважень права власності передбачає
також багато інших повноважень.
Таким чином, під орендою слід розуміти двохсторонню угоду, згідно з
якою орендодавець передає орендареві в обмін на платіж або ряд платежів
право користування активом (право власності) протягом погодженого періоду
часу, а орендар приймає право користування активом (право власності) і
зобов’язується його оплачувати вчасно і у повному обсязі.
Визнання фінансової оренди відбувається, якщо по закінченню терміна
оренди права власності переходять від орендодавця до орендаря, термін оренди
дорівнює або займає більшу частину терміна його експлуатації, сума
мінімальних орендних платежів перевищує або майже дорівнює його
справедливій вартості. Таким чином, питання про віднесення відносин з
фінансової оренди до відносин власності або зобов’язальних відносин є
дискусійним. Відносини з фінансової оренди можна віднести до відносин
власності, якщо об’єкт оренди переходить у власність до орендаря. У випадку,
коли об’єкт фінансової оренди не переходить у власність до орендаря, дана
операція є подібною до майнового права чи майнового зобов’язання. Майнове
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операція є подібною до майнового права чи майнового зобов‘язання. Майнове
право на об‘єкт оренди може обліковуватися на рахунку 122 «Права
користування майном» [5].
Дія МСБО 17 не застосовується щодо орендних угод на розвідування або
використання

невідтворюваних

ресурсів,

інвестиційної

нерухомості

та

фінансової і операційної оренди біологічних активів, ліцензійних угод на
авторські та суміжні права, а дія аналогічного П(С)БО 14 «Оренда» не
застосовується також щодо цілісних майнових комплексів, які за вітчизняним
господарським правом відносяться до нерухомості.
У практиці національного обліку якщо надання основних засобів в оренду
є єдиним видом діяльності, то доходи від цих операцій передбачено
відображати на рахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг», якщо ні – то
на рахунку 713 «Дохід від операційної оренди активів», що навряд чи є
обґрунтованим [4].
Враховуючи класифікацію оренди за ПСБО 14 та відповідним МСБО 17 на
операційну та фінансову за критерієм переходу прав власності на об‘єкт
орендних відносин по їх закінченню, слід визнати, що ця обставина справляє
суттєвий вплив на методику обліку. Тому доцільно окремо досліджувати облік
операційної і фінансової оренди, проте кількість видів діяльності підприємств
не повинна справляти вплив на методику обліку орендних операцій. Саме тому
є необхідність введення окремих субрахунків для обліку доходів і витрат від
операційної та фінансової оренди без врахування кількості видів діяльності
суб‘єкта господарювання. Наприклад, для обліку доходів від операційної
оренди слід передбачити окремий аналітичний рахунок, наприклад, 747
«Доходи від надання об‘єктів в операційну оренду», для обліку доходів від
фінансової оренди - 748 «Доходи від надання об‘єктів у фінансову оренду».
Проте, субрахунки 747 і 748 повинні бути субрахунками до рахунку «Доходи
від інвестиційної діяльності», а не відноситися до інших доходів.
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Також необґрунтованими є відмінності у формуванні складу витрат на
надання об‘єкта в оперативну оренду у орендодавця. Зокрема, до складу витрат
слід відносити амортизаційні відрахування, витрати на ремонт, оплату праці
персоналу і нарахування на заробітну плату, витрати на страхування та інші
витрати. Так як адміністративні витрати частково пов‘язані з орендними
операціями, доцільно адміністративні витрати розподіляти між видами
діяльності підприємства, якщо пряму їх залежність встановити неможливо.
Недоцільно також для обліку даних витрат застосовувати різні рахунки,
зокрема, 949 «Інші витрати операційної діяльності» або 23 «Виробництво».
Рекомендуємо передбачити аналітичний рахунок, наприклад, 978 «Витрати на
надання об‘єкта в операційну оренду», проте він має бути відкритий до рахунку
«Витрати інвестиційної діяльності». Відповідно аналітичний рахунок 979
«Витрати на надання об‘єкта у фінансову оренду» повинен відображати усі
витрати на здійснення відповідних операцій [6].
Окрім того, цікавою та досить доречною є пропозиція Кондратюк Л.В.
щодо додаткового поділу оренди на оперативну і операційну. Операційна
оренда передбачає передачу лише прав користування, а оперативна –
користування і володіння. Це справляє вплив, зокрема, на необхідність
відображення в обліку витрат на ремонт, зокрема, капітальний, поліпшення і
модернізацію основного засобу, що знаходиться в оперативній оренді,
орендарем. Тоді як за умов операційної оренди таких витрат у орендаря не
виникає. Окрім того, за умов операційної оренди відпадає необхідність
приймати об‘єкт оренди на позабалансовий облік, так як термін оренди є надто
коротким [3].
Пропозиції щодо відображення у бухгалтерському обліку орендних
операцій подані у табл. 1.
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Таблиця 1
Бухгалтерські проведення операцій оперативної та операційної оренди
Зміст господарських операцій

Дебет

Кредит

1. Перекласифікація основних засобів в інвестиційну нерухомість

100

10

2. Отримання орендних платежів на суму мінімальних орендних

311

377

3. Нарахування амортизації зданих в оренду основних засобів

978

131

4. Відображення доходу від орендних операцій, що відноситься до
звітного періоду і на суму ПДВ

377
747

5. Витрати на ремонт зданих в оренду основних засобів

978

747
641
20, 661,
651, 634

Операційна оренда
У орендодавця

платежів

У орендодаря
685
23, 91, 92,
93
641

311
685

1. Перекласифікація основних засобів в інвестиційну нерухомість

100

10

2. Отримання орендних платежів на суму мінімальних орендних

311

377

3. Нарахування амортизації зданих в оренду основних засобів

978

131

4. Відображення доходу від орендних операцій, що відноситься до
звітного періоду і на суму ПДВ
У орендодаря

377
747

747
641

01
685
23, 91, 92,
93
641
23, 91, 92,
93, 155
23, 91, 92,
93

311
685

1. Сплата орендних платежів
2. Нарахування витрат на оренду

685

Оперативна оренда
У орендодавця

платежів

1. Приймання основних засобів в оренду
2. Сплата орендних платежів
3. Нарахування витрат на оренду, окрім того на суму ПДВ
4. Витрати на ремонт орендованих основних засобів
5. Амортизація капітальних витрат на орендоване майно
6. Відшкодування орендодавцем витрат на капітальний ремонт у
випадку припинення договору оренди
7. Повернення об‘єкта основних засобів із оперативної оренди
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685
20, 661,
651, 634
155

685

155

-

01

Якщо орендар проводить поліпшення об'єкту операційної оренди, яке
сприяє збільшенню майбутніх економічних вигод, очікуваних від його
використання, то такі витрати в його обліку відображаються як капітальні
інвестиції в інші необоротні активи (рахунок 15 «Капітальні інвестиції») (п. 8
П(С)БО 14) [7].
Таким чином, витрати орендаря на поліпшення об‘єкту оперативної
оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція
тощо), які призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, спочатку
очікуваних від його використання, відображаються орендарем як капітальні
інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.
Якщо такої групи на підприємстві немає, то вона створюється на суму витрат.
Такі витрати амортизуються впродовж усього терміну оренди [2].
Витрати орендаря на поліпшення об‘єкту оренди, які не призводять до
збільшення економічних вигод, спочатку очікуваних від його використання,
включається до складу поточних витрат.
Орендна плата, що сплачується орендарем авансом, згідно з Інструкцією
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу,
зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій ғ 291,
відображається на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів». Потім вони
рівномірно списуються на витрати діяльності.
Орендна плата для орендаря є витратами і в бухгалтерському обліку
відображається

по

кредиту

субрахунку

685

«Розрахунки

з

іншими

кредиторами» в кореспонденції з дебетом витратних рахунків (з урахуванням
економічних вигод від використання орендованого об‘єкту).
Витрати, які пов‘язані з укладенням договору про оренду (юридичні
послуги, комісійна винагорода) орендар відносить до інших витрат звітного
періоду, в якому вони мали місце [3].
Висновки та пропозиції. Отже, під орендою слід розуміти двохсторонню
угоду, згідно з якою орендодавець передає орендареві в обмін на платіж або ряд
платежів право користування активом (право власності) протягом погодженого
періоду часу, а орендар приймає право користування активом (право власності)
і зобов‘язується його оплачувати вчасно і у повному обсязі.
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Відносини з фінансової оренди можна віднести до відносин власності,
якщо об‘єкт оренди переходить у власність до орендаря. У цьому випадку
орендна операція має ознаки продажу основного засобу, відстроченого у часі. У
випадку, коли об‘єкт оренди не переходить у власність до орендаря, дана
операція є подібною до майнового права (майнового зобов‘язання).
Під інвестиційною діяльністю слід розуміти операції з необоротними
активами, які не використовуються в операційній діяльності підприємства
(призначені для здачі їх в оренду або для продажу), та операції з капітальними
інвестиціями в інші суб‘єкти господарювання [1].
Пропонується не змішувати витрати і доходи за орендними операціями з
іншою діяльністю орендодавця і застосовувати окремі аналітичні рахунки 978,
979, 747, 748 для відображення відповідних доходів і витрат.

У орендаря

витрати на оренду мають бути віднесені на той вид діяльності, в якому
використовуються орендовані активи. Витрати на капітальний ремонт у
орендаря повинні відноситися на окремий аналітичний рахунок 155,
піддаватися амортизації і у разі припинення орендних відносин неамортизована
частка таких капітальних витрат повинна відшкодовуватися орендодавцем. У
випадку перевищення орендних платежів над справедливою вартістю основних
засобів

у

орендодавця

різницю

доцільно

обліковувати

на

окремому

аналітичному рахунку, наприклад, 185 «Перевищення орендних платежів над
справедливою вартістю основних засобів».
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УДК 657,6:33,2(045)
А.Д. Дозорець
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ
ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ
У статті досліджено роль обліку, контролю та аналізу розрахунків з
персоналом по оплаті праці. Розглядаються вчені, які досліджували

облік,

контроль і аналіз розрахунків з персоналом по оплаті праці. Аналізували
історичні аспекти розвитку обліку по оплаті праці.
Ключові слова: облік, контроль, оплата праці, аналіз розрахунків.
Облік виплат працівникам займає одне з центральних місць у системі
бухгалтерського обліку, тому що є невід‘ємною частиною діяльності будь-якої
організації. Саме праця є одним з найважливіших елементів витрат
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виробництва та обігу. Виплати є основним джерелом прибутків робітників
компанії, ї за їх допомогою здійснюється контроль за мірою праці та
споживання, вони використовуються як найдієвіший важіль управління
економікою. Виплати працівникам були, є і ще тривалий час будуть важливим
якісним показником економічного господарювання. Розмір виплат залежить
безпосередньо

від

ефективності

виробництва,

продуктивності

праці,

конкурентоспроможності продукції, і є не лише індикатором, що визначає
загальний життєвий рівень працівників, бо від їх стану та форм реалізації,
частки у валовому національному продукті багато в чому залежать можливості
розвитку економіки взагалі.
Саме тому удосконалення організації обліку розрахунків за виплатами
працівникам є актуальною проблемою сьогодення.
Вагомий внесок у розвиток обліку розрахунків за виплатами працівникам
зробили такі українські вчені такі, як: Горєлкін В. Г., Лозовський М.В., Фаріон
І.Д., Швець В.Г, Пушкар М.С., Нападовська Л.В., Волошина О.В, Галузевський
Г. М., Бутинець Ф.Ф., Лишиленко О.В., Малькова Т.Н. Віддаючи належне
науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних вчених, слід зазначити,
що питання обліку, аналізу та аудиту розрахунків з працівниками по оплаті
праці потребують подальшого наукового дослідження. Багато питань на
сьогоднішній день залишаються невирішеними і дискусійними. Зокрема, це
питання обліку нарахування заробітної плати, організації обліку нарахувань та
утримань з заробітної плати працівників, контролю розрахунків по оплаті праці,
автоматизації розрахунків з персоналом.
Метою статті є вивчення актуальних проблем обліку, аналізу та аудиту
розрахунків

з

персоналом

по

оплаті

праці

та

визначення

напрямів

вдосконалення цієї ділянки обліку, висвітлення теоретичних і практичних
проблем та розробка шляхів удосконалення організації аудиту розрахунків за
виплатами працівникам.
Відповідно до МСБО 19, виплати працівникам – це всі форми компенсації,
які працедавець надає працівникам в обмін на їхні послуги підприємству. При
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цьому працівник може надавати послуги підприємству на основі повного або
неповного робочого дня, постійної або періодичної зайнятості та на тимчасовій
основі .
Вагомий внесок у розвиток, трактування та адаптацію положень
міжнародного стандарту 19, у вітчизняній бухгалтерській практиці, зробили
такі українські науковці, як: Голов С.Ф., Костюченко В.М., Губіна І.В.,
Пархоменко В. О., а також російські фахівці: Мисливська Н. А.,

Вахрушина

М.А., Мельникова Л.А. та Пласкова Н.С.
МСБО 19 поділяє виплати працівникам на чотири категорії:


короткострокові виплати;



виплати по закінченні трудової діяльності;



інші довгострокові виплати працівникам;



виплати при звільненні .

Короткострокові виплати працівникам – виплати (окрім виплат при
звільненні та компенсаційних виплат інструментами власного капіталу), які
підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців після
закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні послуги.
Виплати по закінченні трудової діяльності – це виплати працівникам
(окрім виплат при звільненні та компенсаційних виплат інструментами
власного капіталу), які підлягають сплаті після закінчення трудової діяльності.
Інші довгострокові виплати працівникам – це виплати працівникам (окрім
виплат при звільненні та компенсаційних виплат інструментами власного
капіталу), які не підлягають сплаті у повному обсязі протягом дванадцяти
місяців після закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні
послуги. До таких виплат належать, зокрема:


компенсація за періоди відсутності (додаткова відпустка за вислугу

років, оплачувана академічна відпустка тощо);


виплати з нагоди ювілеїв або інші виплати за вислугу років;



виплати у зв‘язку з тривалою непрацездатністю;
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виплати частки прибутку та премії, які підлягають сплаті після

дванадцяти місяців з дати закінчення періоду, в якому працівники надають
відповідні послуги;


відстрочені компенсації, сплачені після дванадцяти місяців з дати

закінчення періоду, в якому вони зроблені.
Виплати при звільненні – це одноразові компенсації працівникам, які:


встановлені законодавством;

передбачені контрактом з працівником або колективним договором.
У вітчизняний бухгалтерській практиці для оцінки розміру виплат
працівникам,

згідно

Інструкції

зі

статистики

заробітної

плати

ғ5,

застосовується показник фонду оплати праці, що складається з:


фонду основної заробітної плати;



фонду додаткової заробітної плати;



інших заохочувальних та компенсаційних виплат .

Основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу відповідно
до установлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові
обов‘язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і
підрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона
включає доплати (за сумісництво професій, роботу в понаднормовий час,
роботу в святкові і неробочі дні, роботу в нічний час), надбавки, гарантійні і
компенсаційна виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов‘язані
з виконанням виробничих завдань і функцій.
До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у
формі винагород за підсумками роботи за весь рік, премії за спеціальними
системами і положеннями, компенсації та інші грошові і матеріальні виплати,
які не передбачені чинним законодавством,
встановлені зазначеними актами норми .
129

або які провадяться понад

Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці на підприємстві повинен
забезпечувати: точний розрахунок заробітної плати кожного робітника
відповідно до кількісті та якості затраченої праці, з діючими формами та
системами її оплати; правильний розрахунок утримань із заробітної плати; за
використанням робочого часу та виконання норм виробітку робітниками,
своєчасним виявленням резервів подальшого росту продуктивності праці;
витрачанням фонду заробітної плати; правильне нарахування та розподіл за
напрямками витрат відрахувань на соціальне страхування та відрахування в
Пенсійний фонд. На фонд заробітної плати працівників нараховують: збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування, збір на обов'язкове страхування,
який сплачується до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок
безробіття. З оплати праці працівників, що працюють за трудовими угодами,
договорами підряду, за сумісництвом відбуваються різного роду утримання.
За своїм характером вони поділяються на дві групи: обов'язкові та утримання за
ініціативою підприємства. Обов'язкові утримання включають податок з доходів
фізичних осіб, утримання до Пенсійного фонду, утримання збору на соціальне
страхування та на випадок безробіття, утримання за виконавчими листами і
приписами нотаріальних контор на користь юридичних осіб і фізичних осіб. До
утримань за ініціативою підприємства відносять: суми, утримані з членів
трудового колективу за заподіяну матеріальну шкоду, за допущений брак,
своєчасно не повернені суми, одержані у підзвіт, своєчасно не погашені
безпроцентні позики, видані членам трудового колективу.
В процесі аналізу фонду оплати праці слід здійснювати систематичний
контроль за формуванням та використанням фонду оплати праці, виявляти
можливості економії коштів за рахунок зростання продуктивності праці і
зниження трудомісткості продукції. Оплату праці аналізують у двох напрямах:
1) аналіз фонду оплати праці як елемента витрат на виробництво на підставі
спеціальної статистичної форми; 2) аналіз оплати праці за окремими статтями
калькуляції, насамперед за самостійною статтею — заробітна плата виробничих
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робітників. Дослідження показали, що організації заробітної плати в торгівлі та
в сфері послуг в даний час притаманні недоліки: низькі рівні заробітної плати;
невиправдане зближення рівнів оплати праці фахівців та інших категорій
працівників; слабка матеріальна зацікавленість у підвищенні кваліфікації через
незначні розходження в рівнях окладів працівників різної кваліфікації;
недостатня стимулювальна роль премій, надбавок. На нашу думку, усунути
зазначені проблеми дозволяє безтарифна система, при якій заробітки
працівників формуються в прямій залежності від фактичних економічних
результатів діяльності підприємства.
Що ж стосується критичного огляду літературних джерел з аудиту оплати
праці. Нами проаналізовано базові підручники та періодичну літературу в яких
розкрито дану тему, розглянули основні визначення, які пов‘язані з заробітною
платою, їх класифікацію та характеристику, розглянули за наведеною
літературою як проводиться аналітичний та синтетичний облік розрахунків по
виплатам працівникам.
Так, у підручнику Ф.Ф. Бутинця подано матеріал з аудиту теорії
бухгалтерського та фінансового обліку заробітної плати, який ґрунтується на
розкритті поняття ―заробітна плата‖, характеристиці рахунку 66 ‖Розрахунки з
оплати

праці‖,

розкривається

документування

господарських

операцій,

відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку. У курсовій роботі
використано

при

відображенні

операцій

на

рахунках

бухгалтерського

обліку [1].
Гарасим П.М. у своєму навчальному посібнику викладає методику
первинного й аналітичного обліку виплат працівникам на підприємствах, які
займаються різними видами діяльності [2].
Гура М.О. у своєму навчальному посібнику розкриває особливості та
методологію бухгалтерського та податкового обліку виплат працівникам [3].
Лень В.С. у своєму навчальному посібнику висвітлює технологію
підготовки інформації для планування господарської діяльності, контролю
роботи окремих підрозділів підприємства в цілому, прийняття рішень на різних
рівнях управління організацією в умовах ринкової економіки та їх вплив на
своєчасні та повні виплати працівникам [4].
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Підручник Лишиленко О.В. більш детально розкриває оплату праці
працівникам, та рахунки на яких вона відображається,показує кореспонденцію
рахунків,та детально розписує синтетичний та аналітичний облік заробітної
плати [5].
Панасюк В.М. висвітлює питання обліку податку на додану вартість,
обліку податку на прибуток, облік інших податків і платежів, діючий порядок
оподаткування підприємств, порядок заповнення податкової звітності та їх
утримання із заробітної плати [6].
Отже, аналізуючи історичні аспекти розвитку обліку розрахунків за
виплатами працівника, можна сказати, що майже кожен економіст приділяв
увагу цьому процесу і кожна школа бухгалтерського обліку зробила свій внесок
у розвиток цього питання.
Стосовно сучасного стану організації обліку виплат працівникам,слід
зазначити, що виплати працівникам – це широка система, що складається з
поточних виплат, виплат по закінченні трудової діяльності, виплат при
звільненні, виплат інструментами власного капіталу та інших довгострокових
виплат.
Основним видом виплат працівникам є заробітна плата, яка водночас є і
елементом витрат на виробництво, що включається до собівартості продукції, і
головним чинником забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у
досягненні високих кінцевих результатів праці.
Основними елементами організації розрахунків з оплати праці є:
нормування праці, тарифна система, форми та системи оплати праці.
Список використаних джерел
1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 (переклад з
англійської мови за редакцією С.Ф. Голова.) – Київ. Федерація професійних
бухгалтерів і аудиторів України, 2000.
2. Гордієнко Д.Д. Економічний тлумачний словник. Понятійна база
законодавства України у сфері економіки. // Д.Д. Гордієнко.– К.: КНТ,2006. –
308 с.
132

3. Давидова К. Складаємо обліковий регламент на наступний рік / К.
Давидова // Баланс. – 2011. – ғ 99. – С. 2–4.
4. Лень В.С. Управлінський облік: навчальний посібник / В.С. Лень. –
Київ. –2006. – 162 с.
5. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: підручник / О.В. Лишиленко.Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2009.-670с.
6. Панасюк

В.М.,

Ковальчук

Є.К.,

Бобівець

С.В.,

Податковий

облік:організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність:
Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2003. – 304 с.
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А.Д. Дуднік
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ЯК ОБ’ЄКТА
ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
У статті розкривається сутність та склад витрат як об’єкта обліку та
аудиту. Розглянуто та проаналізовано підходи до визначення поняття
«операційні витрати» як економічної та облікової категорії. Досліджено
методику проведення аудиту витрат операційної діяльності господарюючих
суб’єктів в ринкових умовах господарювання.
Ключові слова: облік, аудит, витрати, операційні витрати, класифікація
операційних витрат.
Діяльність будь-якого підприємства завжди пов‘язана з певними витратами
матеріальних, трудових, інформаційних, грошових та інших ресурсів на
виготовлення, зберігання, транспортування, сортування, пакування, фасування
та реалізацію товарів. Сукупність всіх цих витрат і складає поточні витрати
підприємства. Необхідність дослідження витрат як об‘єкта обліку та аудиту є
актуальним питанням в сучасних умовах господарювання. Пошук шляхів
зниження витрат слід розглядати як фактор підвищення прибутковості й
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ефективності роботи підприємств, забезпечення їх стабільності в ринковому
середовищі, розширення можливостей внутрішньовиробничої реструктуризації
відповідно до змін кон‘юнктури ринків.
Організаційно-методичні положення обліку та аудиту операційних витрат
знайшли

висвітлення

у

працях

українських

учених:

Білухи

М.Т.,

Бородкіна О.С., Бутинця Ф.Ф., Бутка А.Д., Валуєва Б.І., Вериги Ю.А.,
Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Гуцайлюка З.В., Завгороднього В.П.,
Єфіменка В.І., Кузьмінського А.М., Ластовецького В.Є., Линника В.Г та ін.
Метою статті є дослідження сутності, порядку визнання та класифікації
операційних витрат як об‘єкта обліку, а також вивчення методики проведення
аудиту витрат операційної діяльності підприємства.
За економічною сутністю витратами підприємства є сукупність затрат
живої та уречевленої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої
діяльності підприємства; а за натурально-речовим складом – спожиту частину
матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Витрати – це грошова форма
витрачених за певний період задіяних чинників виробництва, необхідних для
здійснення підприємництвом своєї виробничої і реалізаційної діяльності.
Більшість вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема П.Й. Атамас,
І.А. Бланк, С.Ф. Голов, В.М. Гордієнко, О.С. Коцюба, В. Палій, Г. Шмален,
трактують витрати як грошове вираження ресурсів, застосовано-спожитих для
виробництва продукції та для досягнення певної мети.
Є. В. Мних визначав витрати, як зменшення економічних вигод у вигляді
вибуття активів або збільшення зобов‘язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення
або розподілу власниками). В. П. Савчук розглядав витрати, як зменшення
активів або збільшення зобов‘язань (пасивів), або поєднання того чи іншого у
зв‘язку з

виробництвом і

постачанням

товарів

у рамках

діяльності

підприємства. При цьому він підкреслює, що зменшення активів або
збільшення зобов‘язань відбувається у зв‘язку з виробництвом і постачанням
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товарів або наданням послуг, тобто в процесі основної діяльності підприємства.
М.С. Пушкар зазначає: «витрати – це сума спожитих на виробництво товарів,
робіт і послуг факторів виробництва (ресурсів)» [3, c.228].
Найбільш вичерпно поняття «витрати», на нашу думку, визначають
Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорєлов та Г.В. Макухін. Вчені-економісти під
поняттям «витрати» розглядають «… неминулі затрати підприємства, які
сформувалися раніше й перетворилися на минулі в цьому звітному періоді»
[1, c. 461].
Розглянувши вищесказане, вважаємо, що для визначення витрат найкраще
використовувати економічний підхід, тому що він походить з їх економічної
природи, а не з характеру та джерел відшкодування. При цьому підході до
складу витрат необхідно включати всі витрати, пов‘язані з поточною
діяльністю підприємства, в тому числі і непродуктивні витрати у зв‘язку з
порушеннями у виробничому процесі, незбалансованою структурою ресурсів,
що використовуються тощо.
П(С)БО 16 «Витрати» [2] визначає витрати як зменшення економічних
вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов‘язань, які призводять до
зменшення власного капіталу (за винятком зменшення власного капіталу за
рахунок його вилучення або розподілу власниками).
Відповідно до облікового стандарту не визнаються витратами платежі
згідно з договорами комісії, агентськими угодами та іншими подібними
договорами на користь комітента, принципала та ін.; попередня (авансова)
оплата запасів, робіт, послуг; погашення одержаних позик; інші зменшення
активів чи збільшення зобов‘язань, що не відповідають ознакам, властивим
витратам; витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу [2].
Витрати підприємства можна класифікувати за різними ознаками (табл. 1).
Класифікація витрат потрібна для потреб ціноутворення та управління
собівартістю продукції.
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Таблиця 1
Класифікація витрат підприємства
Ознаки класифікації

Групи витрат

По відношенню до виробничого процесу

основні витрати
накладні витрати

По відношенню до обсягів виробництва

умовно-постійні витрати
умовно-змінні витрати
прямі витрати
непрямі витрати

За способом віднесення на собівартість
окремих видів виробництва

продуктивні витрати
непродуктивні витрати
поточні витрати;
одноразові витрати
витрати за економічними елементами
витрати за статтями калькуляції
витрати звичайної діяльності (витрати
операційної, фінансової, інвестиційної
діяльності)

За доцільністю
За календарним періодом
За видами витрат
За видами діяльності

До основних відносять витрати, безпосередньо пов‘язані з виробничим
процесом виготовлення продукції (виконання робіт чи надання послуг).
Накладні витрати виникають у зв‘язку з організацією, обслуговуванням
виробництва і управлінням ним.
За ступенем залежності від обсягів діяльності витрати поділяються на
змінні і постійні. Змінними називаються витрати, величина яких змінюється
пропорційно зміні обсягу виробництва (випуску). До постійних відносять
витрати, величина яких не змінюється або майже не змінюється (умовнопостійні витрати) при зміні обсягу виробництва.
За складом витрати можуть бути одноелементними або комплексними.
Одноелементні витрати включають економічно однорідні витрати, які не
поділяються на різні компоненти, незалежно від їх місця і цільового
призначення. Комплексні витрати складаються з декількох економічних
елементів.
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За способом включення до собівартості витрати поділяються на прямі та
непрямі.

Витрати

на

виробництво

конкретного

виду

продукції,

які

безпосередньо включаються до її собівартості на підставі первинних
документів, називаються прямими. Непрямі витрати – це витрати на
виробництво, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного
об‘єкта витрат економічно доцільним шляхом і тому потребують розподілу.
За доцільністю витрачання виділяють продуктивні витрати, до яких
відносяться виправдані, чи доцільні для даного виробництва, витрати.
Відповідно до непродуктивних відносять витрати, які утворюються з причин,
що свідчать про недоліки в технології та організації виробництва.
До поточних відносять витрати, пов‘язані з виробництвом і реалізацією
продукції даного періоду. Одноразовими є витрати, пов‘язані з підготовкою
виробництва, резервуванням витрат на оплату відпусток і виплату одночасної
винагороди за вислугу років тощо.
Залежно від видів діяльності всі витрати можна розподілити на витрати
звичайної

діяльності.

В

процесі

звичайної

діяльності

підприємства,

розподіляють витрати від операційної, фінансової та іншої діяльності.
Операційні витрати – це витрати підприємства, пов‘язані з виробництвом і
реалізацією продукції. Фінансові витрати

– це витрати, пов‘язані з

використанням кредитів, з фінансовою орендою й залученням позикового
капіталу. Витрати від участі в капіталі – це витрати, пов‘язані зі збитками від
інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства. Інші витрати – це
витрати, що виникають під час звичайної діяльності, але не пов‘язані з
виробництвом і реалізацією продукції [3, с. 230].
Більшість науковців до складу операційних витрат відносять:
 собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);
 адміністративні витрати;
 витрати на збут;
 інші операційні витрати.
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Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:
- виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), реалізованої протягом
звітного періоду (витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції,
зумовлені технологією та організацією виробництва (прямі матеріальні
витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати), а також змінні
загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати );
-

нерозподілених

постійних

загальновиробничих

витрат.

Постійні

загальновиробничі витрати розподіляють виходячи з нормальної потужності.
При цьому нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включають у
собівартість

реалізованої

продукції

в

періоді

їх

виникнення.

Змінні

розподіляють на кожен об‘єкт витрат виходячи з фактичної потужності з
використанням обраної бази розподілу;
- наднормативних виробничих витрат (наднормативні витрати, не пов‘язані
з нестачами, порчею, нетехнологічним використанням та порушенням правил
зберігання).
До

адміністративних

витрат

відносяться

такі

загальногосподарські

витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:


загальні корпоративні витрати;



витрати на службові відрядження і утримання апарату управління

підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;


витрати

на

утримання

основних

засобів,

інших

матеріальних

необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда,
страхування

майна,

амортизація,

ремонт,

опалення,

освітлення,

водопостачання, водовідведення, охорона);


винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки

майна тощо);


витрати на зв‘язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);



амортизація

нематеріальних

активів

загальногосподарського

використання;


витрати на врегулювання спорів у судових органах;
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податки, збори та інші передбачені законодавством обов‘язкові платежі

(крім податків, зборів та обов‘язкових платежів, що включаються до
виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);


плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;



інші витрати загальногосподарського призначення.

Витрати на збут включають такі витрати, пов‘язані з реалізацією (збутом)
продукції (товарів, робіт, послуг):


витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на

складах готової продукції;
- витрати на ремонт тари;
- оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та
працівникам підрозділів, що забезпечують збут;
- витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);
- витрати на передпродажну підготовку товарів;
- витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних
активів, пов‘язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна
оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення);
- витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції
(товарів),

транспортно-експедиційні

та

інші

послуги,

пов‘язані

з

транспортуванням продукції відповідно до умов договору поставки;
- витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
- витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової
продукції (товарів), що зберігається на складі підприємства.
До інших операційних витрат включаються:


витрати на дослідження та розробки;



собівартість

реалізованої

іноземної

валюти,

яка

для

цілей

бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в
грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату
продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної
валюти;
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собівартість

реалізованих

виробничих

запасів,

яка

для

цілей

бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат,
пов‘язаних з їх реалізацією;


сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву

сумнівних боргів;


втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за

операціями, активами і зобов‘язаннями, що пов‘язані з операційною діяльністю
підприємства);


втрати від знецінення запасів (втрат, пов‘язаних із знеціненням (уцінкою)

запасів);


нестачі й втрати від псування цінностей (нестачі грошових коштів та

інших цінностей і втрат від псування цінностей, що виявлені в процесі
заготовлення, переробки, збереження, та реалізації) [2].
Практика господарювання на українських промислових підприємствах
свідчить, що витрати нині є суто об‘єктом обліку, тоді як ринкові умови
вимагають обов‘язкового розгляду їх як об‘єкта управління. Аудит операційних
витрат є надзвичайно важливим у сучасних умовах, адже величина витрат має
прямий вплив на формування ціни готової продукції. Зменшення витрат
призводить до зниження собівартості продукції, а отже, до зростання доходів
підприємства. Отже, під час проведення аудиторської перевірки витратам слід
приділяти максимальну увагу.
Основним завданням аудиту витрат операційної діяльності є здійснення
оперативної перевірки, надання результатів щодо діяльності конкретного
підрозділу та розробка рекомендацій щодо її удосконалення. Тому вагоме місце
в проведенні перевірок займає дослідження методики здійснення аудиту в
розрізі етапів.
Метою аудиту обліку витрат операційної діяльності є встановлення
достовірності первинних даних щодо накопичення та списання витрат
операційної діяльності, повноти та своєчасності відображення первинних даних
у зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку
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витрат операційної діяльності та його відповідності прийнятій обліковій
політиці, достовірності інформації щодо витрат операційної діяльності,
наведеної у звітності господарського суб‘єкта [4].
Завданнями аудиту операцій з обліку витрат операційної діяльності є:
 встановлення правильності документального оформлення накопичення
та списання витрат операційної діяльності;
 перевірка правильності ведення обліку фактичних витрат і наступного
включення їх до собівартості продукції (робіт, послуг) відповідно до
прийнятого на підприємстві методу обліку;
 підтвердження обґрунтованості обраного методу калькулювання;
 перевірка правильності відображення адміністративних витрат, витрат
на збут й інших операційних витрат;
 підтвердження законності та правильності відображення на рахунках
бухгалтерського обліку операцій з обліку витрат операційної діяльності;
 перевірка

повноти,

правильності

та

достовірності

відображення

інформації про витрати операційної діяльності у звітності [5].
Предметом аудиту операцій з обліку витрат операційної діяльності є
господарські процеси й операції, пов'язані з накопиченням і списанням витрат,
а також відносини, що виникають при цьому в середині підприємства і за його
межами. Виходячи з цілей, яких необхідно досягнути аудитору при проведенні
дослідження операцій з обліку витрат операційної діяльності, формуються
об'єкти аудиту.
Аудит операцій з обліку витрат операційної діяльності рекомендується
проводити з повним контролем дотримання умов визнання витрат діяльності
згідно з П(С)БО 16 «Витрати». Вивчаючи достовірність формування
матеріальних витрат операційної діяльності необхідно звернути увагу на:
 правомірність віднесених витрат до матеріальних;
 правильність оцінки виробничих запасів, які включені до витрат
операційної діяльності;
 відповідність методу оцінки обраній облікові політиці;
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 правильність відображення в бухгалтерському обліку процесу понесення
витрат операційної діяльності;
 наявність фактів списання витрат, які не відносяться до матеріалів, що
використовувалися у операційній діяльності, а також випадки списання на
витратні рахунки вартості ПДВ;
 правильність встановлення норм витрат сировини та матеріалів
відповідно до рівня технічного стану та технології господарювання;
 відповідність нормам списання сировини на витрати операційної
діяльності;
 правильність списання нестач і втрат в межах норм природного убутку;
 наявність фактів віднесення

витрат

на підготовку й

освоєння

виробництва нових видів продукції та технологічних процесів до собівартості
[6].
Таким чином, витрати являють собою найважливішу економічну категорію
діяльності підприємства, що відіграють ключову роль в формуванні як
собівартості продукції так і рівня прибутковості та дозволяють забезпечити
підвищення ефективності виробництва. Чітке визначення витрат і розумна їх
класифікація підвищують ефективність обліку, підсилюють його аналітичність
й можливості виявлення резервів підвищення результативності виробничої і
комерційної діяльності. Управління операційними витратами у ринкових
умовах

обумовлює

необхідність

реформування

обліку

та

аудиту,

переосмислення завдань та наповнення його новим змістом.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В статті досліджено особливості проведення аудиту доходів підприємства, а
також фінансових результатів його діяльності. Наведено визнання та
відображення доходів підприємства у фінансовій звітності. Досліджено
завдання, об’єкти аудиту доходів підприємства, зазначено перелік первинних
документів з обліку і аудиту фінансових результатів.
Ключові слова: аудит, аналіз, доход, витрати, фінансові результати.
Постановка проблеми. Основною метою кожного господарюючого
суб‘єкта є одержання високих фінансових результатів. Фінансовий результат
відображає всі сторони діяльності підприємства: технологічні особливості
певної галузі, рівень виробництва та реалізації продукції, прибутковість та
рентабельність підприємства. Адже саме шляхом детального дослідження
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доходів та витрат і належної організації їх обліку і аудиту можливо забезпечити
високий рівень економічного управління підприємством, визначити оптимальне
ціноутворення якісних і кількісних показників, а також достовірно оцінити
фінансові результати діяльності підприємства з подальшим виявленням
внутрішніх резервів їх поліпшення.
В умовах ринкової економіки найважливішим завданням аудиторської
перевірки є оцінка фінансових результатів діяльності підприємства, що
дозволяє аудитору отримати

загальну картину результатів фінансово-

господарської діяльності та розробити комплекс рекомендацій та пропозицій
щодо поліпшення фінансового стану, досягнутого на момент перевірки, а також
по підвищенню ефективності фінансової політики на тривалу перспективу.
Вітчизняний досвід та наявне теоретико-методологічне забезпечення
обліку та аудиту фінансових результатів підприємств аграрного сектору
формувалися на основі праць відомих вчених-економістів: Бутинця Ф.Ф.,
Білухи М.Т., Дем‘яненка М.Я., Кузьмінського А.Н., Жука В.М., Зубілевича
С.Л., Дорош Н.І., Шатковської Л.С., Шеремет А.Д. та ін.
Метою статті є дослідження особливостей аудиту доходів та фінансових
результатів діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу. Дохід суб‘єкта господарювання – це
збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення
зобов‘язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання
капіталу за рахунок внесків власників) [2, с.115; 6].
Дохід, пов‘язаний із наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня
завершеності операції з надання послуг на дату балансу, за умови, що результат
цієї операції може бути достовірно оцінений.
На рисунку 1 зазначено види доходів підприємства та їх відображення у
фінансовій звітності.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів)
визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов [1, с.111; 3, с.321]:
 покупцеві передані ризики й вигоди, пов‘язані з правом власності на
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• сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
• впевненість,

що

в

результаті

операції

відбудеться

збільшення

економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією,
можуть бути достовірно визначені.

ДОХОДИ
Види
Отримані, але не підлягали
отриманню у звітному періоді

Підлягали отриманню,
але не отриманні

Доходи майбутніх
періодів

Підлягали отриманню та
отриманні у звітному
періоді

Доходи звітного періоду

Звіт про фінансовий стан

Звіт про сукупний дохід

Рис. 1. Визнання доходів та їх відображення у фінансовій звітності
Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за
наявності всіх наведених нижче умов [4, с.149; 5, с.183]:
- можливості достовірної оцінки доходу;
- імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;
- можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг
на дату балансу;
- можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг
та необхідних для їх завершення.

145

У ринкових умовах господарювання результати діяльності суб‘єктів
підприємницької діяльності є інформацією, яка цікавить широке коло
користувачів фінансових звітів.
Зокрема, об‘єктивна і достовірна інформація про діяльність підприємства
необхідна:
- власникам суб‘єктів господарювання для визначення стратегії їх
розвитку;
- інвесторам (місцевим та іноземним) при вкладанні своїх капіталів у інші
суб‘єкти господарювання;
- банкам для прийняття рішення про доцільність надання кредиту;
- постачальникам для одержання гарантій повної оплати за відвантажені
товари, виконані роботи і надані послуги;
- акціонерам для контролю за роботою адміністрації товариства;
- державним органам для планування потреб макроекономіки та оцінки
податкових надходжень до бюджету тощо;
- державним органам, судам, прокурорам та слідчим для підтвердження
достовірності фінансової інформації, що їх цікавить, ураховуючи інформацію,
яка є комерційною таємницею.
Користувачі, для яких достовірність фінансової інформації про доходи і
фінансові результати є досить значною, потребують засвідчення її аудитором.
Метою аудиту доходів і фінансових результатів діяльності підприємств є
встановлення

об‘єктивної

істини

щодо

достовірності,

об‘єктивності,

правдивості й законності відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій
звітності доходів та фінансових результатів підприємства і донесення цієї
істини через аудиторський висновок до користувачів інформації.
Завдання аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів
діяльності аналізованого підприємства представлено на рис. 2.
Предметом аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів
діяльності підприємства є господарські процеси та операції, пов‘язані з
визначенням доходів і фінансових результатів діяльності, а також відносини,
що виникають при цьому в середині підприємства і за його межами.
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перевірка правильності
формування чистого
прибутку звітного періоду, його розподілу та
використання.
перевірка правильності розмежування доходів і фінансових результатів
діяльності за кожною класифікаційною групою;
встановлення правильності умов визнання та оцінки доходів і
результатів від звичайної діяльності;
перевірка правильності накопичення та віднесення доходів від
реалізації продукції (товарів, робіт послуг), інших операційних доходів;
перевірка правильності накопичення та віднесення доходів фінансової
та інвестиційної діяльності;
підтвердження достовірності і правильності відображення на рахунках
бухгалтерського обліку операцій з обліку доходів і фінансових
результатів діяльності;
підтвердження законності та правильності визначення і відображення в
звітності доходів і фінансових результатів діяльності;
перевірка правильності формування чистого прибутку звітного періоду,
його розподілу та використання.

Рис. 2. Завдання аудиту фінансових результатів підприємства
У процесі аудиту підприємства необхідно :
- перевірити, чи відповідають показники за доходами і фінансовими
результатами Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупні доходи) в усіх
суттєвих аспектах нормативним документам, які регламентують порядок його
підготовки;
- провести

зіставлення

показників

за

доходами

і

фінансовими

результатами з відповідними показниками минулого року;
- підтвердити або спростувати інформацію про доходи і фінансові
результати діяльності, відображені у Звіті про фінансові результати (Звіті про
сукупні доходи), аудиторським висновком.
Виходячи з мети, формулюють об‘єкти аудиту (рис. 3).
147

Об‘єкти аудиту операцій з обліку доходів і результатів діяльності



Елементи
облікової
політики

Операції з
обліку

розмежування
доходу
за
кожною
класифікаційною групою доходів від звичайної
діяльності
критерії оцінки доходів
умови визнання доходу від реалізації продукції
(товарів, інших активів)
умови визнання доходу від надання послуг
спосіб вивчення ступеню завершеності робіт,
послуг,
дохід
від
використання
яких
визначається за ступенем завершеності
 умови визначення доходу від операцій,
пов‘язаних з цільовим фінансуванням
 умови визнання доходу від використання
активів іншими підприємствами
 умови визнання доходу за бартерними
операціями








доходів від реалізації продукції (робіт, послуг)
 інших операційних доходів
 доходів від участі в капіталі
 інших фінансових доходів
 інших доходів
 фінансових результатів

Записи в первинних документах, облікових регістрах та звітності
Інформація про порушення ведення обліку, нестачі, зловживання,
які знайшли документальне підтвердження в актах ревізій,
перевірок, висновках аудиторів, постановах правоохоронних
органів

Рис. 3. Об’єкти аудиту доходів і фінансових результатів діяльності
При

проведенні

аудиторської

перевірки

фінансових

результатів

підприємства аудитор використовує всі первинні документи, приведені в
таблиці.
Облік доходів і фінансових результатів діяльності здійснюється на підставі
наступних первинних документів, які наведені в табл. 1.
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Таблиця 1
Перелік первинних документів з обліку фінансових результатів
діяльності підприємства
Шифр та назва рахунку

Документи

70 «Доходи від реалізації»

Акти приймання-передачі виконаних робіт та наданих
послуг, вимоги-накладні, лімітно-забірні картки, подорожні листи, калькуляційні відомості, рахунки-фактури,
договори купівлі-продажу, міни, дарування, товарнотранспортні накладні, платіжні вимоги, прибуткові касові
ордери, виписки банку, довідки-розрахунки бухгалтерії

71 «Інший операційний
дохід»

Рахунки-фактури, договори, товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги, специфікації, прибуткові касові ордери, виписки банку, картки обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, рішення судових органів,
інвентарні картки, інвентаризаційні та порівняльні відомості, довідки-розрахунки бухгалтерії

72 «Дохід від участі в
капіталі»

Розрахунки-довідки бухгалтерії

73 «Інші фінансові доходи»

Розрахунки-довідки бухгалтерії

74 «Інші доходи»

Розрахунки бухгалтерії, акти переоцінки, договори, акти
приймання-передачі, акти ліквідації, акти оприбуткування
матеріалів, прибуткові касові ордери, виписки банку,
довідки бухгалтерії

Висновки. Отже, для визначення обсягу аудиту аудитор повинен одержати
достатнє уявлення про всі сторони фінансово-господарської діяльності
підприємства, про організацію бухгалтерського обліку доходів, фінансових
результатів та внутрішнього аудиту.
Це необхідно йому для того, щоб встановити обсяг, характер і види
діяльності підприємства, яке перевіряється, що прямо впливає на обсяг і зміст
аудиторської перевірки обліку доходів, а також визначає вартість аудиту, яка
узгоджується з клієнтом. Сума послуг зазначається в договорі на проведення
аудиторської перевірки.
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УДК 657.446
Т.Ю. Заверуха
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький національний аграрний університет
ЄДИНИЙ ПОДАТОК ЯК ЕЛЕМЕНТ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ
ОПОДАТКУВАННЯ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Досліджено сутність єдиного податку, проведено діагностику механізму
нарахування та сплати єдиного податку, визначено основні переваги і недоліки
спрощеної системи оподаткування в контексті змін Податкового кодексу.
Запропоновано ряд рекомендацій щодо вдосконалення механізму діяльності
системи платників єдиного податку як юридичних, так і фізичних осіб.
Ключові слова: єдиний податок, граничний обсяг доходу, спрощена система
оподаткування, податкове навантаження, Податковий кодекс, суб’єкти
малого підприємництва.
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Після здобуття Україною незалежності крок за кроком відбувається
розвиток національної економіки, одним з основних напрямів якої є
стимулювання підприємницької діяльності шляхом створення сприятливих
умов її оподаткування. Верховною Радою України були розроблені правові
засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
суб‘єктів малого підприємництва, оскільки, мале підприємництво визнано
одним із головних факторів політичної та соціальної стабільності національної
економіки та суспільства.
Єдиний податок – це встановлений державою консолідований податок для
визначеної частини суб‘єктів малого підприємництва, який замінює справляння
певної сукупності передбачених законодавством обов‘язкових платежів та
зараховується до бюджетів і державних цільових фондів у відповідних
пропорціях. Безперечно, має на меті спрощення оподаткування доходів
суб‘єктів малого підприємництва та характеризується добровільністю обрання
платниками його сплати.
Проблеми побудови ефективної системи оподаткування для суб‘єктів
малого

підприємництва

досліджували

Ф.

Бутинець,

О.

Василик,

А. Гальчинський, Ю. Ємченко, Ю. Іванов, А. Крисоватий, М. Крупка,
М. Кучерявенко, І. Лунін, О. Лобанов, І. Лютий, А. Соколовський, С. Юрій та
інші. Зазначені науковці зробили значний внесок у вирішення питань,
пов‘язаних із обґрунтуванням доцільності створення спрощеної системи
оподаткування малого бізнесу, оцінюванням переваг та втрат підприємств і
бюджету від запровадження даної системи.
Єдиному

податку

притаманні

фіскальна

та

стимулююча

функції.

Фіскальна функція проявляється у розподільчих відносинах між державою та
суб‘єктами малого підприємництва. Стимулююча функція слугує фактором, в
основі якого закладено стимулювання розвитку малого підприємництва шляхом
створення

сприятливих

умов

його

оподаткування.

Спрощена

оподаткування має багато переваг, які варто представити на рисунку 1.
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система

ПЕРЕВАГИ ПЕРЕХОДУ НА СПЛАТУ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

– Значно спрощуються розрахунки, пов‘язані з визначення сум податків
– Замість різноманітних форм податкової звітності заповнюється одна,
подається у податковий орган один раз на квартал
– Немає необхідності контролювати строки сплати податків і зборів,
платником яких перестає бути суб‘єкт малого бізнесу
– Суб‘єкти малого бізнесу ведуть податковий облік лише стосовно тих
податків і зборів, платниками яких вони є
− Спрощується ведення поточного бухгалтерського обліку та форм
фінансової звітності, що передбачено національними стандартами
бухгалтерського обліку
– З‘являється можливість маневру фінансовими ресурсами

Рис. 1. Основні переваги переходу на сплату єдиного податку
Існують також недоліки механізму справляння єдиного податку з суб‘єктів
малого підприємництва, які ми відобразимо на рисунку 2.
ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ЧИННОГО МЕХАНІЗМУ СПРАВЛЯННЯ ЄДИНОГО
ПОДАТКУ З СУБ‘ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА:
застосування єдиних податкових ставок для всіх категорій платників
(незалежно від об‘ємів виручки та кількості працюючих в межах окремої
групи платників єдиного податку);
– необхідність нарахування і сплати багатьох інших податків;
– можливість майже легальної оптимізації оподаткування через
використання механізму єдиного податку крупними фірмами (шляхом
створення кількох афільованих структур).

Рис. 2. Основні недоліки чинного механізму справляння єдиного
податку з суб’єктів малого підприємництва
Одночасно слід зазначити, що запровадження єдиного податку є справді
прогресивним кроком у сфері податкового регулювання діяльності суб‘єктів
малого бізнесу. Поряд з цим, на наше глибоке переконання, гострою
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необхідністю сьогодення є потреба у вирішенні хоча б частини з описаних нами
проблем податкового регулювання діяльності суб‘єктів малого бізнесу.
Першочерговими

завданнями

на

шляху

реформування

механізму

справляння єдиного податку з суб‘єктів малого підприємництва, вважаємо,
повинні бути, з одного боку, вирівнювання податкового навантаження на
суб‘єктів малого бізнесу на спрощеному режимі оподаткування, що є
фізичними та юридичними особами, а з іншого – спрощення порядку
проведення розрахунків суб‘єктів малого підприємництва з бюджетами та
державними цільовими фондами [4, с. 43-45].
Практичними шляхами реалізації поставлених завдань, на нашу думку,
можуть бути несуттєве зменшення ставок єдиного податку для тих його
платників, які віднесені Податковим кодексом України до третьої-четвертої
груп, а також включення єдиного соціального внеску до складу єдиного
податку, що нині сплачується суб‘єктами малого бізнесу (рис. 3).
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОГО МЕХАНІЗМУ СПРАВЛЯННЯ ЄДИНОГО
ПОДАТКУ З СУБ‘ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

– незначне зменшення ставок єдиного податку для тих його платників, що
віднесені Податковим кодексом України до третьої-четвертої групи;
– включення єдиного соціального внеску до складу єдиного податку, що нині
сплачується суб‘єктами малого бізнесу;
– звільнення від оподаткування новостворених підприємств та підприємців
на протязі перших трьох років їх діяльності;
– прив‘язка диференційованого граничного обсягу виручки, що дає право
переходу на спрощену систему оподаткування, до розміру мінімальної
заробітної плати, або до індексу інфляції з метою постійної її актуалізації;
− запровадження диференційованих ставок єдиного податку для суб‘єктів
третьої-четвертої груп платників єдиного податку в розрізі їх доходів;
– оптимізація переліку платників єдиного податку.

Рис. 3. Напрями вдосконалення чинного механізму справляння
єдиного податку з суб’єктів малого підприємництва
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Спрощена система оподаткування є фундаментальною основою для
формування і розвитку малого підприємництва у державі. Особливості
спрощеної системи оподаткування фізичних осіб-підприємців в Україні станом
на 01.01.2017 року представимо у таблиці 1.
Таблиця 1
Особливості спрощеної системи оподаткування фізичних осіб-підприємців
в Україні станом на 01.01.2017 року
Показники
Граничний обсяг доходу
Наймані
працівники
Види
діяльності

Ставка
податку

Облік

Фізичні особи-підприємці
1 Група
до 300 тис.
грн.
немає
торгівля на
ринку та
надання
побутових
послуг
населенню

до 10 %
розміру
мінімальної
заробітної
плати

2 Група
до
1,5 млн. грн.
до 10 осіб

Фізичні особи-підприємці та
юридичні особи
3 Група
до
5 млн. грн.
без обмежень

Торгівля для усі види діяльності крім тих,
усіх категорій
які не дають права
платників,
перебувати на спрощеній
надання
системі оподаткування
послуг
населенню або
платникам
єдиного
податку
до 20 %
3 % від від розміру
розміру
отриманого
мінімальної
доходу в разі сплати ПДВ;
заробітної
5% від розміру отриманого
плати
доходу в разі включення
ПДВ до складу єдиного
податку

Застосування
РРО
Звітний період

Книга обліку доходів та
витрат (для платників ПДВ)
Книга обліку доходів (для не
платників ПДВ)
авансовий внесок не пізніше 20 граничного строку подання
числа (включно) поточного
податкової декларації за
місяця
податковий (звітний)
квартал
не застосовується
застосовується з
01.01.2016р.
календарний рік
календарний квартал

Термін подачі
звітності

60 календарних днів,
наступних за звітним періодом

Термін
сплати

Книга обліку доходів
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40 календарних днів,
наступних за звітним
періодом

Податкове стимулювання суб‘єктів малого підприємництва є одним з
ключових чинників, що забезпечує його стабільний розвиток. Слід зазначити,
що розвиток малого бізнесу - це не тільки розширення податкової бази, але і
збільшення кількості робочих місць, стимулювання населення до само
зайнятості, розвиток інфраструктури тощо [3, с. 72].
Серед основних позитивних аспектів змін 2012-2017 рр. у частині
податкового стимулювання суб‘єктів малого підприємництва визначають:
- збільшення граничного обсягу доходу в 5 разів, що дає право суб‘єктам
малого підприємництва збільшити граничні масштаби діяльності в 5 разів,
сплачуючи єдиний податок;
- відміна механізму збільшення ставки єдиного податку в залежності від
кількості осіб, що працюють за наймом;
- значне розширення бази оподаткування єдиним податком у зв‘язку з
переходом від виручки до доходу за податковий (звітний) період [1, с. 36].
Варто зауважити, що спрощена система оподаткування, введена в Україні,
має значні позитивні зрушення, разом з тим, наявні і певні вади оновлення
єдиного податку, що вимагає продовження дослідження проблеми впливу
спрощеної

системи

оподаткування

для

подальшого

розвитку

малого

підприємництва.
Підводячи підсумки проведеного дослідження, доцільно виділити основні
шляхи вдосконалення спрощеної системи оподаткування:
1) підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу (останні
тенденції до підтримання вітчизняного виробника);
2) легалізація тіньового сектору економіки;
3) збільшення кількості суб‘єктів середнього бізнесу;
4) забезпечення умов для добровільного виконання вимог податкового
законодавства платниками податків (як один з варіантів – поступове зниження
податкового навантаження);
5) гармонізація податкового законодавства до вимог ЄС;
6) підвищення відповідальності суб‘єктів малого підприємництва.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ПРОДУКЦІЇ
У статті розглянуто сутність витрат на якість з урахуванням наукового
здобутку вчених-дослідників. Проаналізовано підходи до класифікації витрат
на забезпечення якості продукції. Розглянуто теоретичні та методологічні
підходи до обліку витрат на якість як основи інформаційного забезпечення
надійності системи управління якістю.
Ключові слова: витрати, витрати на якість, система управління якістю,
облік витрат на якість
Питання раціонального управління витратами виробництва у період
розвитку ринкової економіки є досить актуальним. Основною метою діяльності
підприємства є максимізація прибутку та мінімізація витрат. Отримання
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найвищого ефекту із найменшими затратами матеріальних, трудових та
фінансових ресурсів залежать від політики управління витратами, яка
передбачає пошук способів їх мінімізації. Найбільшу актуальність має система
управління витратами, яка б давала змогу точніше аналізувати та знижувати
витрати на виробництво,а також можливість точного планування витрат на
майбутні періоди, що забезпечувало б ефективне виробництво продукції.
Актуальність обраної теми визначається не вирішеними проблемами
обліку витрат на запровадження й удосконалення системи управління якістю
продукції на всіх етапах операційного циклу. У зв‘язку з цим підвищуються
вимоги до достовірності, повноти та своєчасності надання інформації про
заходи із забезпечення якості продукції і відповідні витрати. Сучасний стан
організації та методології обліку витрат на підприємствах не дає змоги повною
мірою

реалізувати

інформаційну,

аналітичну

та

контрольну

функції

бухгалтерського обліку як передумову ефективного управління якістю.
Проблематику оцінки та обліку витрат, які пов'язаних з якістю продукції,
досліджували такі науковці, як Г.Г. Азгальдов, В.І. Гіссін, Е.М. Карлик,
П.П. Новиченко, В.Ю. Огвоздін, В.В. Окрепілов, Т.Д. Попова, К.М. Рахлін,
Е.І. Тавер, Т.В. Сокольська, Дж. Шанк, О.В. Фоміна та інші.
Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів

обліку

витрат на управління якістю продукції.
Під витратами на якість необхідно розглядати витрати, які можуть бути
віднесені безпосередньо до конкретного об‘єкта витрат економічно доцільним
шляхом (обліковий аспект), пов‘язані з розробкою та впровадженням належної
системи якості (управлінський аспект), а також технічними характеристиками
продукції, які необхідні для її відповідності стандартам якості (технологічний
аспект) [3, с. 29].
Якість продукції має задовольнити потребу споживачів, забезпечити
надійність

виготовленої

продукції

та при

цьому

оптимізацію витрат

підприємства. Вказані характеристики якості формують вартісну величину
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продукції від процесу її виробництва до після продажного обслуговування, що
у комплексному розумінні складає систему управління якістю (далі – СМУ).
Система якості відіграє важливу роль у проведенні переговорів з реалізації
продукції іноземним покупцям і замовникам, що вважають обов‘язковою
умовою наявність у виробника стандартів якості і відповідного документа, що
підтверджує її. Ефективність СМУ досягається при оптимізації витрат на
виготовлення продукції, її реалізації та за необхідності післяпродажного
обслуговування.
Виділяють наступні різновиди витрат на управління якістю.
1. Формування витрат на якість на основі функціонального ланцюга, коли
відповідні витрати пов‘язують з діяльністю окремих функціональних підсистем
підприємства, які беруть участь у процесі забезпечення якості продукції. Тобто
витрати такого роду пов‘язані з процесом виробництва продукції, з
технологічними етапами. На підприємстві такі витрати виникають на етапі
підготовки сировини (бізнес-процес «постачання») і всіх наступних етапах до
передачі готової продукції на склад (бізнес-процеси «виробництво», «контроль
якості готової продукції», «збут»).
2. Формування витрат на якість на основі ієрархічної структури
підприємства: передбачає урахування не тільки витрат, які виникають в ході
технологічних процесів, а й витрат, які пов‘язані з управлінням такими
процесами. Тобто такі витрати формуються на бізнес-процесах підприємства,
де відбувається забезпечення якості продукції [4].
В свою чергу, Л.Е. Скрипко пропонує поділити витрати на якість на дві
групи, таким чином:
1. Витрати на відповідність: витрати виробника на забезпечення та
покращення якості продукції; витрати споживача на підтримку якості продукції
в процесі споживання та зберігання.
2. Витрати невідповідності: збитки, які виникли в процесі виробництва
продукції; понесені втрати, зумовлені дефектами, що з‘явились у споживача
[6, с. 52].
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Однак слід враховувати, що розподіл витрат на ці групи є умовним.
Відсутність єдиної класифікації можна поясними різними галузями економіки,
в яких працюють підприємства, різною специфікою та сферою діяльності,
тощо.
Для організації обліку витрат на якість продукції необхідна наступна
інформація: про витрати на виконання окремих заходів щодо забезпечення і
поліпшення якості продукції (попереджувальні, контрольні і т.д.) для аналізу і
оцінки ефективності всього комплексу даних витрат; про склад даних витрат в
розрізі окремих дій для цілей контролю і пошуку резервів можливого зниження
витрат, що не впливають на якість продукції; про розмір і структуру витрат,
пов'язаних з якістю, на окремі види продукції; про витрати на якість у розрізі
окремих стадій виробництва [3, с. 79].
При організації обліку витрат на якість готової продукції основними
принципами мають стати наступні (табл.1).
Таблиця 1
Основні принципи організації фінансування та обліку витрат на якість
готової продукції [7, с. 114]
Принципи
Своєчасність

Особливості трактування щодо витрат на якість
Своєчасне надання повної інформації про хід і результати виконання плану
поякості,
діяльність
підприємства
необхідні для
оперативного управління, контролю і аналізу витрат на якість
Оптимальність
Забезпечення досягнення найкращих результатів облікового процесу
витрат наякість з мінімальними витратами коштів, праці та часу на отримання
даноїінформації
Системний підхід
Дотримання системного підходу, цілісності, всебічності, динамічності,
випереджаючого відображення витрат на якість
Ефективна організація Високий рівень організації бухгалтерської служби та роботи облікових
роботи облікової
працівників, відповідна кваліфікація облікового персоналу в частині обліку
служби
витрат на якість
Гнучкість
Здатність і швидкість пристосування до нових вимог, що висуваються до
бухгалтерського обліку витрат на якість, звітності, калькулювання витрат на
якість
Безперервність
Своєчасність, впорядкованість записів з точки зору їх хронологічної
послідовності; їх повнота, всебічність, точність, безперервність,
економічність, наочність відображення в обліку витрат на якість
Прогресивність
Допущення впровадження нових рішень, якщо проведені раніше
дослідження не довели на практиці їх доречність і необхідність
впровадження принципових змін в організації бухгалтерського обліку витрат
на якість на підприємстві одразу після ґрунтовного практичного
випробування і перепідготовки персоналу.
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Виділяють наступні етапи обліку витрат на управління якістю.
1. Встановлення завдань обліку витрат на якість. Для задоволення
загальних потреб зацікавлених користувачів в управлінському обліку
формується інформація про витрати на якість поточного і стратегічного
характеру за напрямами політики в області якості, за ланками ланцюжка
цінностей, а також про вигоди (прибуток) від впровадження заходів щодо
вдосконалення якості.
2. Вибір об'єктів обліку витрат на якість. Об'єктами обліку витрат на
якість є процеси підприємства та витрати, які з‘являються на кожному з них. На
цьому етапі досить важливим є розподіл витрат на конформні та неконформні.
Такий підхід полегшує організацію обліку витрат на якість, з одного боку, а з
іншого боку, дозволяє ранжирувати процеси за значущістю, з погляду участі в
створенні додаткових цінностей в ланцюжку цінностей.
3. Визначення суб‘єктів, які причетні до організації бухгалтерського обліку
витрат на якість. Для досягнення оптимального результату від організації
обліку витрат на якість на рівні окремого суб‘єкту господарювання необхідно
виходити з особливостей його діяльності, організаційної структури та завдань,
які ставить власник перед відповідними суб‘єктами. Вважаємо, що для
забезпечення створення системи суцільного управління якістю недоцільно
створювати окремий структурний підрозділ або вводити до штату окремого
працівника, який би відповідав за забезпечення та управління якістю продукції.
Оскільки для підприємства це означатиме додаткові витрат на утримання,
оплату праці таких працівників (підрозділу). Для ефективного управління
якістю, зокрема витратами на якість, потрібно налагодити дієву систему
контролю й звітування усіх причетних до даного питання підрозділів та
працівників. Тобто для досягнення позитивних результатів від впровадження
системи якості потрібно залучити усіх працівників підприємства, звичайно, в
межах їх посадових обов‘язків.
4. Вибір носіїв витрат. Варто зазначати, що досить складно знайти
універсальний носій витрат, який можна було б використовувати для всіх бізнес
процесів. Вибір фактора витрат – досить відповідальне завдання, вирішення
якого впливає на:
– трудомісткість обліку і розподіл витрат, в тому числі витрат на
забезпечення якості, за видами продукції, відповідно, і на собівартість
облікового процесу;
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– точність розподілу витрат за видами продукції, відповідно, на якість та
ціну рішень, що приймаються, в тому числі і в галузі управління якістю
продукції певного виду [2, с. 22].
5. Розробка класифікації витрат на якість. Доцільно всі витрати на якість
розбити натри групи: витрати на оцінку, витрати на забезпечення та витрати на
покращення. Крім того, вважаємо, що всі витрати, що здійснюють вплив на
покращення споживчих властивостей виробів, в плануванні та обліку, перш за
все слід розділити на дві групи: витрати на забезпечення необхідного
(запланованого) рівня якості, передбачені технічними умовами і стандартами, і
витрати на підвищення якості продукції понад технічні умови і стандарти.
Кожен з цих факторів є взаємозалежним один від одного. Такий поділ витрат
необхідний, оскільки вони мають різну економічну природу.
6. Визначення складу витрат на якість. На цьому етапі визначається
перелік елементів витрат на якість, які відносяться до діяльності підприємства
на основі вибраної класифікації. Цікаву ідею висловлюють автори, які
пропонують певним чином назвати обрані елементи витрат на якість і
позначити їх через кодові символи. Погоджуємось з цим, вважаючи, що подібне
кодування користуватися та розуміти даний процес. Дане кодування
розробляється, виходячи із специфіки діяльності підприємства (галузі, виду
діяльності, номенклатури виробів тощо).
7. Вибір методів оцінки витрат на якість. В даний час найбільш
розповсюдженими є наступні методи оцінки витрат на якість, які ґрунтуються
на положеннях Британського стандарту BS 6143:1992 «Керівництво по
економіці якості»:
1) з групуванням на попереджувальні витрати, на контроль і усунення
дефектів;
2) з групуванням на відповідність і усунення невідповідності [1, с. 12].
8. Забезпечення документообігу для формування інформації по складанню
звітності з обліку витрат на якість. Кожне підприємство безперервно здійснює
визначену діяльність, що складається з господарських процесів, операцій і
фактів господарського життя. І обов‘язковою умовою для їх відображення є
документальне оформлення та вартісне відображення в фінансовій звітності
підприємства..
9. За діючою системою бухгалтерського обліку витрати на якість продукції
обліковуються у складі інших виробничих витрат загальною сумою на рахунку
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23 ―Виробництво‖. Крім того, витрати, пов‘язані з якістю можна знайти у
складі інших витрат на рахунках 39 ―Витрати майбутніх періодів‖, 92
―Адміністративні витрати‖, 93 ―Витрати на збут‖ тощо. В результаті витрати,
пов‘язані з якістю продукції, знеособлюються.
Всі розглянуті нами етапи та їх основні положення повинні бути
нормативно закріплені в обліковій політиці підприємства, а саме в Наказі про
облікову політику, в якому повинен міститися й розділ щодо обліку витрат на
якість або розроблене окреме Положення про витрати на якість.
Таким чином, з метою аналізу і управління процесом підвищення якості
необхідна організація локального (відокремленого) бухгалтерського обліку
витрат на якість продукції від інших видів виробничих і невиробничих витрат.
З метою координації та підготовки необхідної інформації для управління із
загальної системи бухгалтерського обліку підприємства виділяється
управлінський облік як складова частина управління, у т. ч. витратами на якість
продукції.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ
З ОПЛАТИ ПРАЦІ
У даній статті основна увага приділяється теоретичному обґрунтуванню
процесу аудиту операцій з оплати праці, визначенню основних кроків здійснення
перевірки та засобів, які на них використовуються аудитором. Також
розглянуте питання ризику наявності можливих порушень в сфері оплати
праці при проведенні аудиторської перевірки.
Ключові слова: аудит, оплата праці, внутрішній контроль, шахрайство,
аудиторські процедури.
На сьогоднішній день аудиторську діяльність в Україні можна
охарактеризувати не тільки як розвинену галузь, а й як невід‘ємний елемент
інфраструктури ринкової економіки. Сучасні зміни в політичному та
економічному житті нашої країни невід‘ємно впливають на законодавство у
сфері трудових відносин, що призводить до необхідності здійснення не тільки
внутрішньогосподарського контролю за операціями в сфері оплати праці на
підприємстві, а й проведенні поглибленого незалежного аудиту.
Оскільки розрахунки з оплати праці завжди були однією з найбільш
трудомістких ділянок аудиторської перевірки, при достатній увазі
кваліфікаційного аудитора
можливе виявлення умисних і ненавмисних
помилок і порушень. Тому вивчення основних кроків аудиторської перевірки та
засобів і процедур, за допомогою яких будуть виявлені помилки або
шахрайство, є досить актуальним питанням в сучасній нестабільній
економічній ситуації в країні.
Дана стаття має декілька основних цілей. По-перше, охарактеризувати
методику аудиту розрахунків з оплати праці, по-друге, визначити типові
помилки і порушення, які можуть бути виявлені аудитором під час
аудиторської перевірки.
Вагомий внесок у розробку програми аудиту операцій з оплати праці та
визначення основних процедур, які використовуються при даній аудиторській
перевірці зробили такі вітчизняні, а також зарубіжні науковці, як: П. Й. Атамас,
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М. Бичкову, М. Т. Білуха, Г. М. Давидов, М. В. Кужельний, Г. В. Савицьку,
Я. В. Соколова, В. В. Сопко, В.В. Скобару, Б. В. Усач, В. П. Шило та інших.
Методика проведення аудиту розрахунків з оплати праці розпочинається з
розробки стратегії, яка відповідає нормам МСА 300 "Планування". Відповідно,
першим кроком аудиту є необхідність оцінки систему внутрішнього контролю
підприємства в сфері оплати праці, що здійснюється за допомогою проведення
аудитором тестування, у процесі якого з'ясовується питання викладені у
наступному документі (табл. 1).
Таблиця 1
Тест внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці [3]
ғ

Зміст

Варіанти відповіді
Так

1.

Яка на підприємстві застосовуються системи оплати
праці: погодинна; відрядна.

2.

Чи укладено Колективний договір

3

Чи затверджене Положення про оплату праці

4.

Чи затверджений штатний розклад

5

Чи ведуться табелі обліку робочого часу

6.

Чи відрядна оплата нараховується на підставі нарядів

7.

Чи затверджений графік відпусток

8.

Накази на прийом, звільнення, надання відпусток
ведуться: - кадровою службою;
- секретарем;
- керівником.

9.

Чи нарахування заробітної плати і утримання з неї
здійснюється автоматизовано

10.

Чи розрахунок внесків на обов'язкове страхування
здійснюється автоматизовано

11.

Чи здійснюються виплати за договорами цивільноправового характеру

12.

Чи виплачується матеріальна допомога

13.

Чи здійснюються виплати компенсаційного і
заохочувального характеру

14.

Чи депонована зарплата здавалася в банк

15.

Чи виплачувалася з виручки заробітна плата
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Ні

Інформ.
відсутня

Примітки

Зміст тесту в наведеному вище документі може відрізнятися для кожного
окремого підприємства на розсуд аудитора. Результатом даної перевірки
повинно бути визначення аудиторського ризику: власний ризик (залежить від
діяльності підприємства), ризик контролю (залежить від постановки
внутрішньогосподарського контролю) та ризик невиявлення (залежить від
аудитора).
Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, аудитор
переходить до планування аудиту, кінцевим результатом якого є складання
плану аудиту (табл. 2).
Таблиця 2
План аудиту розрахунків з оплати праці [3]
ғ

Перелік аудиторських процедур

1.

Перевірка відповідності облікової політики
щодо операцій з нарахування і виплати
заробітної плати
Перевірка первинних документів з обліку
праці та її оплати
Перевірка правильності нарахування
заробітної плати різним категоріям
працівників
Перевірка правильності здійснення утримання
податку з доходів фізичних осіб
Перевірка правильності здійснення утримань
до фондів соціального страхування і
Пенсійного фонду
Перевірка дотримання строків, порядку,
документального оформлення та відображення
в обліку виплат заробітної плати
Перевірка правильності нарахування і виплат
відпускних, премій та інших компенсацій і
винагород
Перевірка відповідності даних синтетичного і
аналітичного обліку по рахунку
Формулювання висновків за результатами
аудиту

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Виконавець

Період
перевірки

Примітки

Наступний етап аудиту (після ознайомлення з формою та системою оплати
праці, яка існує на даному підприємстві, а також встановлення наявності
внутрішнього положення про оплату праці та трудових угод) це перевірка
достовірності первинних документів та їх відповідність нормативним вимогам.
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При цьому необхідно звернути увагу на наявність і правильність заповнення
реквізитів

підприємства,

наявність

відповідних

підписів,

відсутність

виправлень і підчисток.
Наступним кроком аудитор повинен перевірити правильність розрахунку
сум заробітної плати різним категоріям працівників та правильність віднесення
цих сум на відповідні рахунки витрат. Для цього аудитор порівнює первинні
документи, що є підставою для нарахування заробітної плати (рис. 1).
При погодинній формі оплати праці
відомості про посадові
(штатний розпис)

При відрядній формі оплати праці

оклади

інформація про обсяг виробітку і
розцінки за одиницю продукції:
- наряди,
- акти виконаних робіт,
- накладні на здачу продукції на
склад.

розряди (накази)
годинні тарифні ставки (тарифна
сітка)
кількість фактично відпрацьованого
часу (табель обліку робочого часу)

розрахунково-платіжні відомості та
журнали 5 і 5А

Рис. 1. Первинні документи, що є підставою для нарахування
заробітної плати різним категоріям працівників

Після перевірки правильності нарахування заробітної плати іншим
категоріям працівників аудитор повинен проаналізувати штатний розпис,
вказані посадові оклади адміністративного персоналу, відділу збуту та ін.
Методом вибіркової перевірки аудитор аналізує правильність нарахування
заробітної плати та інших виплат працівникам підприємства. Під час перевірки
аудитор має встановити відповідність аналітичного обліку (табель обліку
використання робочого часу (ф. ғ П-5), розрахунково-платіжні відомості (ф. ғ
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П-6, ғ П-7) та ін.) даним синтетичного обліку по рахунку 66 «Розрахунки зa
виплатами працівникам». При цьому необхідно порівняти залишок у Головній
книзі й балансі по статті «Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці
(рядок 1630) на однакову звітну дату. Для цього звіряється сальдо на перше
число відповідного місяця у Головній книзі й балансі з підсумковими сумами
розрахунково-платіжних відомостей. [1].
Особливістю при перевірці аудитором виплати заробітної плати за роботи
за трудовими угодами є перевірка наявності фактично виконаної роботи. Крім
того, дуже важливо перевірити правильність підрахунків підсумків до виплати
на руки працівникам як по вертикалі, так і по горизонталі. На практиці часто
мають місце такі випадки: при арифметичній перевірці правильності підсумків
в розрахунковій відомості суми нарахованої заробітної плати вказані
правильно, вірно відображені суми відрахувань і утримань, правильно
визначена заборгованість на кінець місяця. Однак, підраховуючи окремі суми в
графі «Разом нарахована», аудитор з'ясовує, що в рядку «Разом» проставлена
більша сума, таку саму різницю аудитор визначить при перевірці графи «До
видачі» і рядка «Разом». Таким чином, при арифметичній перевірці даних
розрахунково-платіжних відомостей аудитор розкриває крадіжки грошових
коштів [2].
Існує

можливість

виявлення

аудитором

типових

помилок,

які

в

подальшому призведуть до неправильного розрахування суми заробітної плати,
наприклад: 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.
Детальніше

можливі

порушення

та

їх

вплив

на

достовірність

бухгалтерської звітності та дотримання чинного законодавства були описані в
таблиці 3 [1, с. 17].
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Таблиця 3
Можливі порушення та їх вплив на достовірність інформації
Характер
Вплив порушення на достовірність
Методи та прийоми
можливих
бухгалтерської звітності і дотримання
встановлення
порушень
законодавства
Не ведуться табелі Суттєво ускладнюється контроль за Документальна перевірка,
обліку
робочого правильністю обліку відпрацьованого опитування,
огляд,
часу
часу на підприємстві
спостереження, тестування
Включення
до Можливість приховування прибутків з Зустрічна перевірка
відомостей
метою ухилення від сплати податків.
підставних осіб
Завищення даних про матеріальні
затрати
Завищення
суми Викривлення даних у розрахунково- Документальна перевірка,
«Разом до виплати» платіжній відомості. Неправильний арифметична перевірка
розрахунок
з
працівниками.
Можливість розкрадання коштів з каси
Неповне
Виникають розбіжності між показ- Документальна перевірка,
нарахування
та никами, відображеними в розраху- зустрічна перевірка
утримання авансів
нкових і платіжних відомостях,
зведеннях по заробітній платі, записах
на
рахунках
синтетичного
і
аналітичного обліку, і вихідними
даними первинних документів. Як
наслідок - необґрунтовані виплати.
Неправильним
Викривлення розрахунків основної й
визначенням
додаткової оплати праці у всіх галузях
обсягів виконаних та за категоріями працівників
робіт

Неправильний
розрахунок податку
на доходи фізичних
осіб (ПДФО)

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

Неправильний
У зв'язку з неправильним засторозрахунок єдиного суванням бази нарахування або росоціального внеску зміру страхових тарифів відбувається
викривлення розрахунків з Пенсійним
фондом України
Неправильне
застосування
тарифних ставок

Неправильне нарахування та виплата
заробітної
плати;
неправильний
розрахунок середнього заробітку і
відповідно сум відпускних, лікарняних
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Зіставлення обсягів робіт,
вказаних у первинних
документах з обліку праці, з
аналогічними показниками
технологічних карт,
документів щодо
оприбуткування готової
продукції; Контрольний
обмір виконаних робіт
Документальна перевірка,
арифметична
перевірка
(перерахунок),
запит;
звірка, аналітичні процедури
Документальна перевірка,
арифметична
перевірка
(перерахунок),
запит;
звірка, аналітичні процедури
Зіставленням зі збірниками
виробітку
і
тарифікаційними
довідниками

Також, до вище зазначених порушень можна віднести такий тип
шахрайства, як система «подяка» за прийняття на роботу або підвищення по
службі. Дане порушення аудитор може виявити при використанні таких
аудиторських процедур:
 документальна перевірка та відслідковування;
 перевірка контрактів і замовлень;
 вивчення особових справ персоналу;
 перевірка даних по працівниках, що підозрюються;
 аналіз записів виплат.
Отже, проаналізувавши методику аудиту операцій з оплати праці, можемо
зазначити, що до дана перевірка включає не тільки операції, пов‘язані з
нарахуванням і виплатою заробітної плати, а й операції, що відображають
утримання у вигляді податку на дохід, утримання ЄСВ, у вигляді
відшкодування матеріальних збитків, за виконавчими листами, утримання за
товари, продані в кредит тощо. Саме тому для аудитора така перевірка є досить
клопіткою роботою. Кваліфікований фахівець повинен переконатись у
дотриманні підприємством норм чинного законодавства про оплату праці,
відсутності порушень умов оплати праці, а з іншого – перевірити правильність
сум нарахованої та виплаченої заробітної плати, інших виплат; правильність
здійснених нарахувань на фонд оплати праці та відрахувань податків і зборів із
заробітної

плати,

а

також

відповідність

відображення

операцій

в

бухгалтерському обліку і достовірність їх висвітлення у фінансовій звітності
підприємства.
Саме через те, що 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, виникає велика
вірогідність ненавмисних помилок чи навмисного шахрайства в сфері оплати
праці. Тому досить актуально буде збільшити увагу фахівців та науковців у
напрямку вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання
праці та її оплати за вимогами інтеграції України до світового європейського
простору.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
В статті розглянуто проблеми та перспективи зовнішньоекономічної
діяльності України в умовах євроінтеграції. Наводиться макроекономічний
аналіз статистичних даних обсягів торгівлі товарами та послугами з
країнами

Європейського

запропоновані

заходи

Союзу

в

динаміці

щодо

підвищення

останніх

двох

ефективності

років

та

здійснення

зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними підприємствами.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, зовнішня
торгівля, зовнішньоекономічні зв’язки.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку, в умовах значної
переваги

імпорту

над

вітчизняним

експортом

особливої

актуальності

набувають проблеми формування здорового конкурентного середовища в
контексті

ефективного

стимулювання

вітчизняного

виробника,

що

є

неможливим без належного аналізу теперішнього стану зовнішньоекономічної
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діяльності вітчизняних підприємств і галузей, тенденцій зовнішньої торгівлі
товарами та послугами з країнами Європейського Союзу.
Мета статті: здійснити макроекономічний аналіз та оцінку експортноімпортних

операцій

України,

сформулювати

заходи

для

покращення

зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції.
Аналіз

останніх

досліджень

зовнішньоекономічної

діяльності

і

публікацій.

України

було

Стан

та

проблеми

опрацьовано

такими

науковцями, як А.В. Вороніна, Г.І. Мисик, Р.О. Кулинич, Я.А. Жаліло,
В.А.

Кравченко,

В.В.

Кравцова,

О.О.

Чувпило,

В.Є.

Новицький,

К.А. Кононенко, В.М. Яблонський, І.Я. Софіщенко, В.М. Кремінь, О.М.
Шевчук, Л.Й. Созанський, Н.Б. Татарин та ін. Проте на сьогоднішній день
проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв‘язків України, в тому числі з
країнами Європейського Союзу, є недостатньо дослідженими та потребують
подальшого опрацювання.
Виклад

основного

матеріалу.

Зовнішньоекономічну

діяльність

підприємства України здійснюють відповідно до Закону України «Про
зовнішньоекономічну

діяльність»,

саме

в

якому

зазначено

термін

«зовнішньоекономічна діяльність» – це діяльність суб‘єктів господарської
діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована
на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її
межами [4].
Україна, маючи високий експортний потенціал, використовує його
недостатньо

ефективно.

Спостерігається

зменшення

вартісних

обсягів

експорту, що свідчить про кризовий стан виробництва, зорієнтованого
переважно на експорт. Важливим негативним фактором ЗЕД України являється
те, що країна протягом багатьох років так і залишається експортером
переважно сировини та напівфабрикатів і не спромоглася збільшити частку
товарів з високою доданою вартістю в загальній структурі експорту [2, с. 66].
Реальний стан зовнішньоекономічної діяльності нашої країнами з країнами
ЄС ми можемо спостерігати вивчаючи офіційну статистику географічної
структури зовнішньої торгівлі товарами та послугами з країнами Євросоюзу,
відображену в табл. 1 і 2.
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Таблиця 1
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
з країнами ЄС (млн. дол. США) [5]

Усього

Експорт
2015
2016
13015,2 13497,7

Імпорт
2015
2016
15330,2 17138,2

Сальдо
2015
2016
–2315,0 –3640,5

Австрiя

347,2

361,3

369,6

465,0

–22,4

–103,7

Бельґiя

296,8

251,5

366,8

450,1

–70,0

–198,6

Болгарiя

419,5

418,2

253,1

172,9

166,4

245,3

Велика Британія

367,9

317,8

570,1

709,3

–202,2

–391,5

Грецiя

153,8

159,1

238,6

234,0

–84,8

–74,9

Данiя

144,7

155,5

147,6

184,2

–2,9

–28,7

Естонiя

66,2

98,0

77,5

66,6

–11,3

31,4

Iрландiя

59,2

45,5

75,4

84,7

–16,2

–39,2

Iспанiя

1043,6

1004,5

440,8

500,9

602,8

503,6

Iталiя

1979,8

1929,6

976,3

1358,2

1003,5

571,4

Кіпр

61,5

53,5

16,9

22,1

44,6

31,4

Латвiя

150,3

138,2

87,1

112,5

63,2

25,7

Литва

236,3

258,2

552,6

492,5

–316,3

–234,3

Люксембурґ

5,9

5,1

57,7

59,5

–51,8

–54,4

Мальта

12,2

7,7

16,4

11,5

–4,2

–3,8

Нiдерланди

905,7

996,4

452,6

546,8

453,1

449,6

Нiмеччина

1328,7

1423,7

3975,6

4318,6

–2646,9

–2894,9

Польща

1977,3

2200,2

2324,0

2692,8

–346,7

–492,6

Портуґалiя

320,5

228,1

45,2

50,6

275,3

177,5

Румунiя

569,9

717,2

318,2

380,6

251,7

336,6

Словаччина

468,5

471,4

346,3

434,7

122,2

36,7

Словенiя
Угорщина

16,3
909,7

16,8
1053,1

128,9
1608,5

137,3
802,0

–112,6
–698,8

–120,5
251,0

Фiнляндiя

48,0

62,4

223,0

216,8

–175,0

–154,4

Францiя

497,9

453,7

892,8

1530,3

–394,9

–1076,6

Хорватія
Чехія

26,1
541,0

39,1
560,8

15,1
479,7

29,7
654,8

11,0
61,3

9,4
–94,0

Швецiя

60,6

71,3

273,5

419,0

–212,9

–347,7
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За даними, відображеними в таблиці ми бачимо, що Україна найбільше
товарів експортує в Німеччину, Польщу та Італію, імпортерами товарів в
Україну також є ці країни, здійснюючи загальний імпорт товарів на територію
України у 2016 році на суму 17 млрд. 138 млн. дол. США, що переважає суму
експорту товарів з України в країни Євросоюзу на 3 млрд. 641 млн. дол. США.
Якщо аналізувати окремо торгівлю з різними країнами – експортерами та
імпортерами товарів, то деякі з країн імпортують в n-ну кількість разів більше
товарів, ніж Україна експортує в ці країни, наприклад Люксембург, який
імпортує 59,5 млн. дол. США, в той час коли експорт становить лише 5,1 млн.
дол. США у 2016 році. Схожа ситуація складається з Фінляндією (216,8 млн.
дол. США імпорту, порівняно з лише 62,4 млн. дол. США експорту товарів з
України), Швецією (419 млн. дол. США імпорту, що майже в 6 раз перевищує
експорт – 71,3 млн. дол. США), Словенією (137,3 млн. дол. США імпорту,
порівняно з 16,8 млн. дол. США обсягу експорту з України, що більш ніж у 8
разів менше імпорту) та Францією, де обсяг імпорту товарів (1530,3 млн. дол.
США протягом 2016 року), майже у 4 рази перевищує обсяг експорту (лише
453,7 млн. дол. США у 2016 році). Такі відмінності між імпортом та експортом
товарів можуть пояснюватись товарною структурою такого імпорту, та
невідповідністю продукції українського виробництва внутрішнім стандартам
якості даних країн.
Проте торгівля товарами з деякими країнами ЄС показує абсолютно
протилежну ситуацію – перевищення експорту з України, порівняно з
імпортними надходженнями всередину країни. Так, наприклад, експорт товарів
до Іспанії у два рази перевищує імпорт (1004,5 млн. дол. США експорту,
порівняно з 500,9 млн. дол. США імпорту, Нідерланди імпортують також
майже у 2 рази менше товарів в Україну, ніж отримують експорту. Найбільше
перевищення

експорту

товарів,

порівняно

з

імпортом

(у

4,5

рази)

спостерігається у 2016 році з Португалією. Поясненням такої ситуації може
бути потребою української продукції в даних країнах, та відсутністю
економічної вигоди здійснювати постачання своїх товарів до України.
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Таблиця 2
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами
з країнами ЄС (млн. дол. США) [5]

Усього

Експорт
2015
2016
2927,9
2950,9

Імпорт
2015
2016
2750,1
2336,7

Сальдо
2015
2016
177,8
614,2

Австрiя

145,5

137,4

93,1

108,3

52,4

29,1

Бельґiя

52,6

59,3

49,4

66,7

3,3

-7,4

Болгарiя

43,6

26,9

19,2

20,2

24,4

6,7

Велика Британія

553,3

453,1

717,1

544,4

-163,8

-91,4

Грецiя

30,3

27,3

24,4

20,4

6,0

6,8

Данiя

112,4

97,3

32,2

35,6

80,2

61,7

Естонiя

114,6

143,7

30,0

43,3

84,6

100,4

Iрландiя

26,9

33,3

49,5

72,9

-22,6

-39,6

Iспанiя

27,6

44,6

29,9

24,6

-2,3

19,9

Iталiя

133,3

118,8

34,8

30,6

98,5

88,2

Кiпр

251,2

230,7

287,7

245,7

-36,5

-15,0

Латвiя

75,7

70,6

36,0

43,0

39,7

27,6

Литва

33,7

33,3

14,5

15,6

19,2

17,7

Люксембурґ

5,2

7,3

83,3

5,9

-78,2

1,5

Мальта

106,2

94,4

77,3

84,9

28,8

9,6

Нiдерланди

111,8

138,4

140,7

104,7

-28,9

33,7

Нiмеччина

452,0

479,8

538,5

332,5

-86,5

147,3

Польща

181,9

224,1

98,7

134,3

83,2

89,8

Портуґалiя

5,8

4,4

8,3

10,9

-2,5

-6,6

Румунiя

43,3

56,5

9,0

8,0

34,2

48,5

Словаччина

26,8

26,6

101,8

108,9

-74,9

-82,4

Словенiя

21,0

15,3

5,9

5,2

15,1

10,1

Угорщина

92,3

112,9

50,0

51,0

42,3

61,9

Фiнляндiя

24,5

18,9

21,2

21,7

3,3

-2,7

Францiя

108,3

117,0

112,0

90,7

-3,7

26,3

Хорватiя

2,9

1,7

2,8

4,3

0,0

-2,6

Чехія

64,6

56,4

34,6

54,0

30,1

2,3

Швецiя

80,7

121,0

48,3

48,2

32,4

72,9
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Щодо послуг (табл. 2), то найбільше експортують та найбільший обсяг
імпорту послуг з України відбувається до Великої Британії та Німеччини, до
того ж сальдо експорту та імпорту послуг у 2015-2016 рр. є позитивним,
порівняно з негативним сальдо експорту та імпорту товарів за той самий
період, та зростає, що безумовно свідчить про позитивні зрушення в
зовнішньоекономічній діяльності підприємств України і у майбутньому може
призвести до створення в Україні конкурентоспроможних товарів та послуг на
європейському ринку.
Цікавою є ситуація торгівлі послугами з деякими країнами ЄС, де обсяг
експорту послуг у 2016 році у кілька разів перевищує обсяг імпорту послуг з
цих же країн. Так, до прикладу, обсяг експорту послуг в Естонію, Італію,
Словенію більш ніж у 3 рази перевищує обсяг імпорту, здійснюваного цими
країнами у 2016 році. Щодо Румунії, то обсяг експорту послуг до цієї країни аж
у 7 разів перевищує обсяг імпорту (56,5 млн. дол. США – експорт, 8,0 млн. дол.
США – імпорт у 2016 р.). Таке становище може пояснюватись потребою даних
країн в послугах, надання яких українською стороною є можливим та якісним,
та в близькому географічному розташуванню даних країн.
Абсолютно протилежною є ситуація з Португалією і Хорватією, де обсяг
імпорту послуг більш ніж у 2 рази перевищує обсяг експорту послуг з України,
а Словаччина імпортує в Україну аж у 4 рази більше послуг, аніж отримує
експортних (108,9 млн. дол. США – імпорт послуг у 2016 році, порівняно з 26,6
млн. дол. США – експорт з України).
Динаміку торгівлі з країнами ЄС товарами та послугами протягом 20142016 рр. наочно розглянути ми можемо за допомогою графіка (рис. 1)
Відповідно до графіка ми можемо спостерігати значний спад як експорту,
так й імпорту у 2015 році, що могло бути спричинене важким економічним
становищем України та нестабільною політичною ситуацією на сході нашої
країни. Проте у 2016 році відбувається незначне покращення: збільшується
експорт товарів до країн Євросоюзу на 484 млн. дол. США та експорт послуг –
на 23 млн. дол. США, що є звичайно позитивним явищем і може свідчити про
деяке покращення економіки України.
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Рис. 1. Імпорт та експорт товарів та послуг з країнами ЄС [5]
У загальному обсязі зовнішньоторговельних операцій частка країн ЄС
порівняно з 2015р. збільшилась і становила в експорті 37,1%, в імпорті – 43,7%
(за 2015р. відповідно 34,1% і 40,9%), тобто Україна стала активно
позиціонувати себе на ринку Європейського Союзу та налагоджувати контакти
з зарубіжними партнерами з Європи.
Отже, підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності України
може відбуватись при здійснені наступних заходів:
1) Перш за все стабілізація економічної та політичної ситуації всередині
України, що полягає в стабілізації валютного курсу гривні до інших валют світу
та вирішення питань щодо обмеження доступу ряду товарів українського
походження на російський ринок
2) Переорієнтація зовнішньоекономічної діяльності на експортні галузі
економіки, підвищення конкурентоздатності продукції вітчизняного виробника.
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3) Співробітництво з технічно розвинутими країнами, впровадження
науково-технічного прогресу в виробництво та збільшення фінансування в
інтелектуальну власність та інноваційну діяльність.
4) Зменшення ставки ПДВ для малих та середніх підприємств та
впровадження, так званих, «податкових канікул» терміном 3-5 років. Надання
податкових канікул та пільгового кредитування українським виробникам.
5) Створення

економічно

привабливого

середовища

для

вкладання

інвестицій в економіку держави та в різні підприємства, широке залучення
іноземного капіталу.
6) Забезпечення функціонування механізмів кредитування і страхування
експорту за участю держави, а також надання державних гарантійних
зобов'язань щодо експортних кредитів.
7) Здійснення широкої підтримки вітчизняних виробників для входу на
ринок країн ЄС, що можливо здійснити за рахунок створення експортнокретдитних агентств.
Ситуацію також може покращити анонсоване у 2017 році прийняття
безвізового режиму з Європейським Союзом, якого Україна чекає ще з 2006
року.
Висновки. Таким чином, намагаючись стати рівноправним партнером
країн Європи та світу, Україна поступово перестає бути експортером сировини
та дешевої робочої сили та стає на шлях конкурентоздатного виробника та
експортера готової продукції, проте залишається ще багато «підводного
каміння» на шляху рівноправної торгівлі товарами та послугами з країнами ЄС,
тому дане питання потребує більш детального дослідження.
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О.В. Колісниченко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
На сьогоднішній день Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)
для багатьох країнах стали невідʼ ємною частиною їх облікової системи,
загальноприйнятою практикою. Це стосується і України, яка стала на шлях
запровадження МСФЗ. Впровадження міжнародних стандартів є необхідною
умовою економічного розвитку країни, забезпечує можливість міжнародної
інтеграції. В статті розглянуто особливості практичного застосування
МСФЗ в Україні та окреслено основні проблеми, що виникають при їх
використанні.
Ключові слова: звітність, міжнародні стандарти фінансової звітності,
користувачі звітності, облікова інформація, принципи обліку та звітності.
Постановка

проблеми.

В

умовах

євроінтеграції

запровадження

міжнародних стандартів обліку та звітності, їх поєднання з вітчизняним
досвідом є особливо актуальним. Це пов‘язано з необхідністю формування в
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Україні сприятливих умов для участі у міжнародному співробітництві, виходу
на міжнародні товарні та фінансові ринки, співпраці з іноземними інвесторами.
Однак, запровадження міжнародних стандартів у вітчизняну практику
породжує низку проблем, що потребують негайного вирішення як на рівні
підприємств, так і на рівні держави: необхідно забезпечити максимальну
адаптацію процедур складання фінансової звітності в Україні до вимог МСФЗ з
врахуванням міжнародного досвіду.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Особливості застосування
міжнародних стандартів досліджувалися ще до запровадження національних
П(с)БО і завжди були дискусійними як в наукових колах, так і серед фахівцівпрактиків, оскільки передбачалася можливість розробки на їх основі
національної системи бухгалтерського обліку.
Проблеми застосування МСФЗ в Україні найбільш ґрунтовно висвітлені у
наукових працях Ф.Ф. Бутинця; В.М. Пархоменка, Г.Г. Кірейцева, В.М. Жука,
С.Ф. Голова. Також питання впровадження та застосування міжнародних
стандартів розкриті в працях С.Я. Зубілевич, І.А. Белоусова та інших.
Метою даної статті є дослідження проблем практичного запровадження
МСФЗ в Україні, формування звітності за МСФЗ підприємствами, для яких така
вимога є обов‘язковою, окреслення можливих шляхів вирішення даних
проблем.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до вимог Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 ғ
996-XIV усі юридичні особи, що зареєстровані та здійснюють господарську
діяльність на території України, зобов‘язані на основі даних бухгалтерського
обліку

складати

і

подавати

фінансову

(бухгалтерську)

звітність.

Ця

необхідність зумовлена обов‘язковістю державного контролю, потребою
формування

систематизованої

інформації

про

діяльність

підприємства

користувачами фінансової звітності (реальними або потенційними інвесторами
або власниками). Економічні рішення, які приймають користувачі фінансових
звітів, вимагають оцінки здатності підприємства генерувати грошові кошти та
їх еквіваленти, а також часу та впевненості в їх генеруванні [1].
179

Правильна організація ведення бухгалтерського обліку і складання
фінансової звітності є необхідною умовою для отримання своєчасної
інформації для управління, аналізу та контролю за фінансовим станом
підприємства.
Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства
за звітний період. Метою складання фінансової звітності є надання
користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої
інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів
підприємства.
Міжнародні стандарти фінансової звітності забезпечують 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.
В таблиці 1 наведено переваги застосування МСФЗ для різних форм
користувачів.
Таблиця 1
Переваги застосування МСФЗ для різних категорій користувачів
Користувачі
Компанії

Переваги застосування МСФЗ
Підвищення якості інформації для прийняття рішень
менеджерами; полегшення доступу до капіталу, в тому числі з
іноземних джерел; зниження вартості капіталу.
Інвестори
Підвищення якості інформації для прийняття рішень; зміцнення
довіри до поданої інформації; краще розуміння ризиків і
прибутковості.
Державні діячі
Зміцнення вітчизняного ринку капіталу й підвищення його
привабливості; полегшення доступу до світових ринків
капіталу.
Національні
органи Зміцнення нагляду й правозастосування органами регулювання;
регулювання
підвищення стандартів розкриття фінансової інформації; більш
широкі можливості щодо залучення й моніторингу лістингу
іноземних компаній.
Інші заціплені особи
Підвищення довіри й поліпшення економічних перспектив для
бухгалтерської та аудиторської професій; поліпшення звітності
за новими та іншими аспектами бізнесу.

180

Починаючи з 1 січня 2012 року набрали чинності норми Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні» від 12.05.2011 р. ғ 3332-VI» щодо складання фінансової
звітності та консолідованої фінансової звітності публічними акціонерними
товариствами, банками, страховиками, а також підприємствами, які провадять
господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом
Міністрів України, за міжнародними стандартами. Відповідно до цього ж
Закону, «міжнародні стандарти фінансової звітності – це прийняті Радою з
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено
порядок складання фінансової звітності»[1]. Дані документи можна розділити
на три групи (рис. 1.)

МСФЗ (63)

МСФЗ
(IFRSs) (9)

МСБО
(IASs) (29)

Трактування
(IFRICs та SICs) (25)

Рис. 1. Структура МСФЗ [5]
Оцінка діючої практики обліку та звітності на вітчизняних підприємствах
вказує на те, що міжнародні стандарти представлені власне міжнародними
стандартами фінансової звітності, міжнародними стандартами бухгалтерського
обліку та трактуваннями. Поступово, міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку будуть замінені міжнародними стандартами фінансової звітності.
Перехід до складання звітності за міжнародними стандартами є одним із
раціональних

шляхів

удосконалення

бухгалтерського

обліку,

оскільки

концепція створення міжнародних стандартів ґрунтується на створенні єдиних
правил ведення бухгалтерського обліку та увібрала всі найкращі якості
міжнародного досвіду ведення бухгалтерського обліку. Проте це є ефективним
лише для тих підприємств, які мають намір вести підприємницьку діяльність не
тільки в Україні, але й за кордоном.
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Використання

фінансових

звітів,

складених

за

міжнародними

стандартами мають ряд переваг:
 об‘єктивність,

зіставність

та

відповідність

потребам

користувачів

фінансових звітів, складених за міжнародними стандартами;
 задоволення потреб користувачів фінансової звітності;
 полегшення

процесу

гармонізації

стандартів

шляхом

зіставності

і

прозорості, незалежно від країни або галузі;
 сприяння підвищенню довіри і зрозумілості серед іноземних користувачів;
 доступ до міжнародних ринків капіталу[2].
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) не є домінуючими
над законодавчими актами, які регулюють складання фінансової звітності в
Україні.
На сьогоднішній день МСБО використовуються:
 як основа національних вимог до бухгалтерського обліку в багатьох країнах
світу;
 як міжнародний базовий підхід для тих країн, які розробляють свої власні
вимоги;
 фондовими біржами і регулюючими органами, які вимагають або
дозволяють іноземним емітентам надавати фінансові звіти відповідно до
МСБО;
 наднаціональними органами, такими як Європейська комісія;
 Світовим банком, який вимагає від позичальників надання фінансової
звітності відповідно до МСБО;
 великою кількістю підприємств.
Використання

МСФЗ

при

формуванні

звітності

вітчизняними

підприємствами має наступні переваги:
 зменшення ризику для кредиторів і інвесторів;
 зниження витрат на розробку власних стандартів;
 поглиблення міжнародної кооперації у сфері бухгалтерського обліку;
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 однозначне розуміння фінансової звітності і зростання довір‘я до її
показників у всьому світі.
Зважаючи на виділені переваги використання МСФЗ необхідно більш
детально ознайомитися з можливостями усунення можливих проблем щодо їх
застосування.
На сьогодні можна констатувати такі результати впровадження МСФЗ в
Україні:
 прийнятий Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 досягнуто домовленість з НБУ та професійними організаціями бухгалтерів
та аудиторів про спільні та скоординовані дії використання в Україні МСФЗ
(Меморандум про взаємодію, співробітництво та координацію дій щодо
запровадження в Україні МСФЗ);
 налагоджується співпраця з Радою по МСФЗ;
 оприлюднені міжнародні стандарти на веб-сайті Міністерства фінансів
України.
Основні переваги застосування МСФЗ полягають у наступному:
 залучається закордонне фінансування;
 підвищується корпоративний імідж шляхом публікації більш якісної
фінансової інформації;
 посилюється фінансова прозорість;
 досягається порівнянність фінансової інформації, підготовленої у різних
країнах;
 зростає ступінь популярності компаній в середовищі конкурентів, покупців і
на фінансових ринках.
Передбачено чотири способи впровадження МСФЗ: повне прийняття,
офіційне застосування, адаптація та спосіб схвалення. Україна до цього часу
дотримувалася адаптаційної політики замість повного прийняття. Було
розроблено вітчизняні П(С)БО, які не суперечать міжнародним стандартам [3].
Впровадження МСФЗ відбувається поетапно (табл. 2).
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Таблиця 2
Етапи впровадження МСФЗ в Україні
Етап
І етап
ІІ етап
ІІІ етап
IV етап

Характеристика
Створення законодавчих та організаційних передумов впровадження МСФЗ.
Адаптація національної нормативно-правової бази бухгалтерського обліку,
на якому можуть виникнути проблеми, пов‘язані з низькою якістю облікової
інформації та неузгодженістю методик обліку фінансових інструментів.
Державне регулювання, яке здійснюється в умовах існуючої правової
системи.
Вирішення проблем впровадження МСФЗ має стати розширення
міжнародного співробітництва та застосування світового досвіду.

На кожному з етапів впровадження МСФЗ виникають складнощі,
зумовлені національними особливостями ведення обліку та формування
звітності. Перелік типових проблем за виділеним етапами впровадження МСФЗ
наведено у табл. 3.
Таблиця 3
Проблеми застосування МСФЗ в Україні на різних етапах впровадження
ғ
п/п
1

2

3

4

Назва етапу

Проблеми

Створення
законодавчих та
організаційних
передумов
впровадження МСФЗ
Адаптація національної
нормативно-правової
бази бухгалтерського
обліку
Удосконалення
державного
регулювання у сфері
бухгалтерського обліку
Міжнародне
співробітництво та
світовий досвід

а) недостатня мотивація керівництва підприємства
б) надання стислих термінів для підготовчого етапу
впровадження МСФЗ
в) нестача кваліфікованих спеціалістів
а) низька якість облікової інформації
б) необхідність створення нормативно-правової бази з
питань обліку для малого бізнесу
а) необхідність урахування національної специфіки
б) потреба у єдиних методологічних засадах
а) відсутність досвіду стажування працівників у Раді з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО)
б) не передбачено подальше розширення сфери
застосування МСФЗ для інших економічних суб‘єктів

Основними перешкодами для ведення обліку та формування звітності за
МСБО та МСФЗ в України є:
1. Брак кваліфікованого персоналу з досвідом роботи.
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На даний час на ринку праці в Україні недостатньо фахівців, які
володіють методикою обліку за МСБО та МСФЗ. Крім того, багато підприємств
не розуміють актуальності та необхідності використання такої звітності, тому
облік та звітність за міжнародними стандартами складають переважно ті
суб‘єкти, для яких таке представлення є обов‘язковим. Низький рівень знань
працівників бухгалтерії та недостатність практичних навиків призводить до
необхідності залучення консалтингових і аудиторських компаній, що здорожує
вартість обліково-звітного процесу. Тому важливо забезпечити можливість
підвищення кваліфікації бухгалтерів не лише для тих підприємств, які
обов‘язково формують звітність за МСФЗ, а й для тих, хто потенційно може її
складати. Деякі ризики обумовлюються діяльністю суб‘єктів господарювання,
але є й такі, які спричинені відсутністю необхідної інформації, відсутністю
точних відомостей про прибутковість капіталовкладень. кредитори і інвестори
згодні одержувати менший прибуток, але бути впевненими в тому, що
достовірна, справедлива і точна інформації знизить їх ризики.
2. Великі затрати.
Найбільш суттєвими витратами для підготовки звітності за МСФЗ є
консалтингові витрати на послуги аудиторських або спеціалізованих фірм, які
здійснюють трансформацію звітності, що сформована за НП(с)БО 1 відповідно
до вимог МСФЗ. Заробітна плата у спеціалістів з ведення МСФЗ та які мають
сертифікати, які підтверджують ці знання, набагато вища, за звичайних
бухгалтерів або у інших фінансових спеціалістів. Якщо суб‘єкт господарювання
обирає формат представлення звітності за вимогами МСФЗ, то можливі два
шляхи їх застосування:
1.

Переведення даних українського обліку відповідно до МСФЗ.

Переведення являє собою переклад (трансформацію) української фінансової
звітності в міжнародну шляхом коригування окремих показників. Зазвичай при
використання такого підходу втрачається багато часу.
2. Паралельне ведення бухгалтерського обліку як по українським, так
і по міжнародним стандартам, сутність якого полягає у відображенні в обліку за
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МСБО кожної господарської операції. Такий підхід для великих підприємств
буде технічно не можливим без використання автоматизованих систем ведення
обліку.
Вибір одного із вищенаведених методів обумовлений передбачуваними
витратами і метою впровадження міжнародних стандартів на підприємстві.
Зазвичай підприємства на яких керівництво планує ширше використовувати
інформацію, яка формується на основі МСФЗ, обирають паралельне ведення
обліку. Такий спосіб, на наш погляд, є більш ефективним, оскільки дозволяє
компанії будувати систему внутрішньої та зовнішньої звітності на одних і тих
самих принципах.
Висновки.

Україна проводить адаптаційну політику для наближення

національних стандартів обліку та звітності до МСФЗ. Переваги складання
фінансової звітності за міжнародними стандартами полягають в наступному:
залучається закордонне фінансування; підвищується корпоративний імідж
шляхом публікації більш якісної фінансової інформації; посилюється фінансова
прозорість; досягається порівнянність фінансової інформації, підготовленої у
різних країнах; зростає ступінь популярності компаній в середовищі
конкурентів, покупців і на фінансових ринках. Принципи, закладені в порядок
формування звітності згідно МСФЗ, роблять її більш адекватною, здатною
відобразити істинний майновий стан організації. Тому вона надає інформаційні
переваги не лише іноземним, але й національним інвесторам та іншим
користувачам.
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О.Г. Коляновська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ
ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ
У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти основних норм
законодавства, які спрямовані на стимулювання виведення зарплати з «тіні».
Виявлено проблеми, які виникають під час практичного застосування щодо
внесення можливих змін у нормативні акти з метою сприяння легалізації
тіньових заробітних плат.
Ключові слова: заробітна плата, єдиний соціальний внесок, страхувальник,
соціальне страхування, адміністрування ЄСВ.
Постановка проблеми. Однією з умов інтеграції України до Європейського
Союзу є формування соціально орієтованої ринкової економіки, яка включає
ефективну

систему

соціального

захисту

населення.

Саме

тому

тема

реформування соціального страхування є надзвичайно актуальною, адже
подальше удосконалення системи зборів на соціальні заходи сприятиме
підвищенню прозорості фінансових потоків, удосконаленню платіжної, звітної
дисципліни

платників

страхових

фінансових ресурсів, що

внесків

та

цільовому

використанню

забезпечить більшу соціальну спрямованість
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вітчизняної економіки. Україна впродовж останніх років прагне до вступу в ЄС,
у зв‘язку з чим приймаються відповідні законодавчі акти. З 01 січня 2015 р. набув
чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо реформування загальнообов‘язкового державного соціального
страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 р. ғ 77-VIII [4]
Ухвалення цього Прийняття даного Закону було обумовлено потребою
легалізації зайнятості населення та боротьби з «тіньовою» зарплатою.
Водночас, збільшення надходжень обсягів єдиного соціального внеску
унаслідок виведення зарплат з «тіні» надасть можливість проводити своєчасну
виплату пенсій і фінансувати соціальні виплати, що гарантовані Конституцією
України. Відповідно до п. 3 р. II Завершальних і перехідних положень Закону
ғ

77-VIII

Урядом було

запропоновано

механізм зниження

ЄСВ із

застосуванням відповідного коефіцієнта. Але цей механізм не відповідав
критеріям прозорості, оскільки містив низку питань із практичного розрахунку
та

застосування

зменшеного

розміру

ЄСВ.

Наслідком

недосконалого

законодавства стало подальше загострення проблеми організації та проведення
контролю за правильним нарахуванням та оплатою ЄСВ за різними ставками і
методиками розрахунку в перехідний період.
Тому вже з 01 січня 2016р. згідно Законом України від 24 грудня 2015
року ғ 909 [1]. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2016 році» була встановлена єдина ставка нарахування ЄСВ –
22% . Нова ставка застосовуватиметься до всіх доходів, що підлягають
обкладанню ЄСВ за чинним законодавством (крім інвалідів). Також було
скасовано утримання із доходів громадян (3,6 %).
А з 01 січня 2017 року єдиний соціальний внесок платитимуть навіть ті
фізособи-підприємці, які не отримують дохід. Водночас, згідно із внесеними
Законом України від 06 грудня 2016 року ғ 1774-VIII до Закону України від 08
липня 2010 року ғ 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» [3] (далі – Закон ғ 2464)
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змінами , з 01.01.2017 року фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену
систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку,
визначених у підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України
(далі - ПКУ), мають право сплачувати єдиний внесок у сумі не менше ніж 0,5
мінімального страхового внеску із зарахуванням відповідних періодів здійснення
підприємницької діяльності до страхового стажу.
Тобто, для фізичних осіб – підприємців віднесених до першої групи
платників єдиного податку, які скористалися зазначеною нормою, мінімальна
сума єдиного внеску у 2017 році складатиме 352,00 грн. Також це означає, що
страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому
єдиному внеску.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед публікацій, присвячених
проблемам соціального страхування та розвитку національної системи
загальнообов‘язкового державного страхування, доцільно відзначити праці О.
Коваля та Л. Ткаченко. Зокрема Л. Ткаченко обґрунтовує рекомендації з
удосконалення

системи

соціального

страхування

в

частині

уніфікації

організаційно-правових статусів, структури та розподілу компетенцій органів
управління [6]. Деякі законотворці та науковці вважають, що адміністрування
єдиного соціального внеску має бути повернуто Пенсійному фонду України,
оскільки ці кошти не є податками, а вважаються страховими внесками. Крім
того, чимало вітчизняних вчених займаються питанням легалізації «тіньової»
заробітної плати за допомогою інструментів державного регулювання.
Зокрема

дані

питання

висвітлюються

у

працях

Н.

Волгіна,

Р. Капелюшнікова, В. Роїка [6] та ін. Результатом їхніх досліджень є те, що
сьогодні українське суспільство усвідомлює необхідність легалізації заробітної
плати та пріоритетність застосування для цього економічних механізмів, більш
результативних порівняно з адміністративними заходами відповідальності.
Однак ефективність цих механізмів може бути забезпечена лише за умови
розвитку і зміцнення взаємодії базових інституціональних суб‘єктів ринку
праці (держави, роботодавців і працівників) на принципах соціальної
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відповідальності та соціального діалогу, зокрема щодо дотримання досягнутих
взаємних домовленостей з легалізації заробітної плати.
Метою статті є проведення аналізу основних положень нових законів,
спрямованих на стимулювання виведення зарплати з «тіні» та надання
рекомендацій щодо внесення можливих змін у нормативні акти з метою
сприяння практичному застосуванню норм зазначених законів.
Виклад основного матеріалу.Єдиний соціальний внесок – це об‘єднаний
платіж, який замінив собою чотири раніше існуючих обов‘язкових державних
соціальних збори: пенсійний, на випадок безробіття, соціального страхування у
зв‘язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на
виробництві.
Згідно із Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування» ғ 2464 від 08.07.2010
року єдиний внесок на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування –
це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи
загальнообов‘язкового державного соціального страхування в обов‘язковому
порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках,
передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на
отримання

страхових

виплат

(послуг)

за

діючими

видами

загальнообов‘язкового державного соціального страхування [5]. Платниками
ЄСВ є працедавці, тобто страхувальники. До них належать юридичні особи, а
також фізичні особи – підприємці і особи, що забезпечують себе роботою
самостійно.
Ставки ЄСВ, на 2015р. становили від 36,76 до 49,7% залежно від виду
професійної діяльності, до якої прив‘язана ставка страхування від нещасного
випадку, але уже з 01.01.2016р. і по сьогодні ставка ЄСВ становить 22% для
всіх, що передбачено Законом України від 24 грудня 2015 року ғ 909 [1] «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016
році».
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Ставка застосовується для всіх видів заробітної плати, допомоги з
тимчасової непрацездатності та по вагітності та пологах. Виняток становить
заробітна плата, яка нараховується працівникам-інвалідам. Для них ставка
залишилася без змін на рівні 8,41%.
Слід зазначити, що законодавці збільшили розмір максимальної величини
бази нарахування єдиного внеску. Відтепер вона дорівнює двадцяти п‘яти
розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого
законом, що з 01.01.2016 року дорівнює 34450 грн.
Частиною 5 статті 8 ЗУ 2240-VI зі змінами від 01.01.2016 р. передбачено,
що в разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру
мінімальної заробітної плати, сума єдиного внеску розраховується як добуток
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який
отримано дохід, та ставки єдиного внеску. Тобто, якщо з якихось причин
працівнику нараховано заробітну плату в розмірі нижче ніж мінімальний,
роботодавець повинен обов‘язково сплатити ЄСВ в розмірі 704,00 грн. Ця
норма закону не стосується працівників-інвалідів та осіб, що працюють за
сумісництвом.
Так як держава орієтована не тільки на поповнення бюджету, а і на виведення
зарплати з «тіні», 1 січня 2017 року набув чинності Закон України від 06.12.2016
ғ 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким,
зокрема, внесено зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України (далі –
КЗпП України), якою передбачено відповідальність за порушення законодавства
про працю.
Отже, з 1 січня 2017 року юридичні та фізичні особи - підприємці, які
використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:
-фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового
договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі
фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на
підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та
сплати єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування
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та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (96 000
грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного
працівника, щодо якого скоєно порушення;
- порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам,
інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один
місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної
заробітної плати (9 600 грн.), встановленої законом на момент виявлення
порушення; недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у
десятикратному

розмірі

мінімальної

заробітної

плати

(32

000

грн.),

встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника,
щодо якого скоєно порушення;
-недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які
залучаються до виконання обов‘язків, передбачених законами України «Про
військовий обов‘язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову)
службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію », - у десятикратному
розмірі мінімальної заробітної плати (32 000 грн.), встановленої законом на
момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно
порушення;
-

недопущення

до

проведення

перевірки

з

питань

додержання

законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у трикратному
розмірі мінімальної заробітної плати (9600 грн.), встановленої законом на
момент виявлення порушення. [2]
Висновки. Отже, аналізуючи вище вказані зміни у законодавстві вдалося
дійти висновку, що вони стимулюватимуть збільшення доходів малодохідних
категорій населення і сприятимуть зростанню споживчого попиту, насамперед
– на товари повсякденного вжитку масового виробництва. Це в свою чергу
стимулюватиме випуск продукції харчової та легкої промисловості. Проте
потужність та тривалість цього ефекту, як і в ситуації з капітальним
інвестуванням, залежатиме від доступу підприємств до ресурсів розвитку,
необхідних для приведення продуктивності праці у відповідність з її
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підвищеною вартістю та адекватного реагування на зростання споживчого
попиту. Саме від такої адекватної реакції залежатиме результативний вплив
підвищення мінімальної заробітної плати: чи буде досягнуто поширення
стимулюючих

«хвиль»

на

різні

сектори

економіки,

що

вестиме

до

кумулятивного зростання доходів та підтримає започаткований Урядом процес
зниження рівня розшарування населення за доходами.
З метою досягнення поставлених цілей, вважаємо що ставку ЄСВ варто
пов‘язати

із виконанням умов з виведення зарплати з «тіні» і встановити,

наприклад, наступні її рівні: знижена ; заохочувальна; мінімальна – ще більш
вигідна. Це дозволить спростити облік для страхувальників та полегшить
процедуру його адміністрування.

Також необхідним кроком у процесі

реформування вбачаємо внесення змін до Інструкції з Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій
підприємств і організацій з метою створення відповідних субрахунків для
ведення окремого обліку утримань та нарахувань ЄСВ. Це надасть змогу
удосконалити контроль за дотриманням умов застосування зменшеної ставки
ЄСВ. Усі питання щодо цих змін залишаються дискусійними як з боку
науковців, так і з боку Уряду, а тому залишаються актуальними та потребують
подальшого всестороннього вивчення.
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І.В. Кондратюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
У статті уточнено сутність поточних зобов’язань підприємства. Наведено
особливості синтетичного та аналітичного обліку поточної заборгованості
на підприємстві. Розглянуто організацію первинного обліку поточних
зобов’язань у загальній системі управління підприємством. Запропоновано
шляхи вдосконалення в даному процесі.
Ключові слова: поточні зобов’язання, кредиторська заборгованість, первинний
облік, синтетичний та аналітичний облік, облікова політика, управління.
Актуальність теми дослідження. Поточні зобов‘язання підприємства, в
умовах сучасного економічного розвитку України, інтерпритуються різними
вченими по різному. В переважній більшості як грошові кошти, або ж як
частина майна чи форма розрахунків за товари та послуги, але розуміння того,
що поточні зобов‘язання є складовою кругообігу капіталу – майже відсутнє у
вітчизняній науковій площині. Попри даний факт, все ж не можна
заперечувати, що елементи кругообігу капіталу є безпосередньою частиною
безперервного потоку господарських операцій.
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Водночас, варто

зазначити, що

ефективне управління

поточними

зобов‘язаннями підприємства ототожнюється з чітким розумінням їх змісту та
класифікаційних ознак, які мають бути аналітично деталізованими та зручними
для розв‘язання облікових та управлінських завдань.
Результати

дослідження. Дослідженню

проблем

обліку

поточних

зобов‘язань присвятили свої праці як вітчизняні, так і зарубіжні провідні вчені,
зокрема

такі,

як

Цал-Цалко

Ю.С.,

Загородній

А.Г.,

Голов С.Ф.,

Костюченко В.М., Бутинець Ф.Ф., Ткаченко Н.М., та ін. Аналіичне дослідження
результатів їх робіт свідчить про високий рівень уваги до обліку поточних
зобов‘язань. Однак, динамічні зміни сучасних бізнес-структур та середовища
їх функціонування, вимагають пошуку нових підходів до оптимізації даного
процесу та прийняття відповідних управлінських рішень.
Ознайомлення з науковими працями науковців та чинною практикою
господарської діяльності підприємств свідчать про наявність спірних та
проблемних питань в частині обліку поточних

зобов‘язань господарюючих

суб‘єктів.
Мета дослідження полягає у критичному аналізу сучасної вітчизняної
облікової системи та виділення теоретико-практичних напрямів вдосконалення
обліку поточних зобов‘язань на підприємстві.
Поточні зобов‘язання – це складова кругообігу капіталу, котра виступає
предметом обов‘язкових правовідносин між боржником і його кредитором, що
виникли на стадії постачання і мають гривневий еквівалент [1].
Досить часто однією із основоположних проблем на шляху до забезпечення
дотримання законодавчо затверджених параметрів обліку є раціональна та
правильна організація синтетичного та аналітичного обліку на відповідних
рахунках і в облікових регістрах [3].
Варто зазначити, що для законодавчо встановлених вимог до обліку –
вирішальне та безпосереднє значення має, власне, синтетичний облік, в межах
якого формується узагальнена інформація. Але, якщо мова йде про те, що на
основі сформованої інформації потрібно приймати управлінські рішення, то тут
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завдання стоїть перед аналітикою, якій і відводиться провідна роль в
обліковому процесі.

З огляду на зазначене, варто розуміти потребу у

збалансованому підході до процесу організації обліку, де має бути
забезпечений процес поєднання банального, але вкрай важливого дотримання
законодавчих облікових норм та формування системи управлінського обліку.
Усі рахунки, на яких обліковуються поточні зобов‘язання, є розрахунковими і
їх залишки знаходять своє відображення в пасиві Балансу. До них згідно Плану
рахунків відносяться рахунки з наступними кодами: ғ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68.
Основні облікові записи, пов‘язані з виникненням поточних зобов‘язань та
їх погашенням, наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Господарські операції
ғ/пп

Зміст господарської операції:

Дт

Кт

1.

Відображено кредиторську заборгованість за товари,
роботи, послуги
Перераховано кошти з поточного рахунку в банку для
постачальника
Отримано короткостроковий кредит банку
Перераховано кошти з поточного рахунку в банку в
рахунок погашення короткострокової позики
Відображено податкове зобов‘язання у складі ПДВ
Перераховано податки та платежі до бюджету
Нараховано заробітну плату працівникам виробництва
Перераховано суми заробітної плати на особисті рахунки
працівників

20,21, 22,
26, 27, 28
63

63

31
60

60
31

70
64
23
66

64
31
66
31

2.
3.
4.

31

Для обліку даних та узагальнення інформації про зобов‘язання, що будуть
погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні бути
погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу призначені рахунки класу
6 «Поточні зобов‘язання» [6].
Заборгованість, яка виникає за отримані різні види активів (ТМЦ, МШП
та ін.. види активів) варто розмежовувати на окремих субрахунках.
У тих випадках, коли за одним і тим же договором поставки отримано
водночас кілька видів активів (Н-пр. і запаси, і основні засоби), то суму
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заборгованості слід обліковувати на одному субрахунку. Субрахунок слід
визначити за більшою складовою такої поставки:
60 «Короткострокові позики» – позикодавцями (банками) в розрізі
кожного кредиту (позики) окремо, за строками їх погашення;
61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов‘язаннями» – за
кредиторами та видами заборгованості;
64 «Розрахунки за податками і платежами» – за видами податків;
65 «Розрахунки за страхуванням» – за кожним видом зборів і відрахувань,
за страхувальниками та окремими договорами страхування;
66 «Розрахунки з оплати праці» – у розрізі кожного працівника;
68

«Розрахунки

за

іншими

операціями»

–

за

підприємствами,

організаціями, установами та фізичними особами, з якими проводяться
розрахунки;
69 «Доходи майбутніх періодів» – за видами доходів, датами їх утворення і
визнання доходами звітного періоду [5].
Сучасна ринкова економіка висуває особливі вимоги щодо якісного
управління підприємством, ставить перед керівниками завдання щодо
забезпечення гнучкого, логічно будованого та контрольованого бізнесу.
Для цього необхідні точний розрахунок, ґрунтовний аналіз, детальне
порівняння альтернативних варіантів і вмотивований вибір кожної дії.
Насамперед керівникові підприємства необхідна інформація, яка гарантує
правильність кожної управлінської дії [5].
Звісно ж, що успішне підприємство має насамперед налагодити процес
розрахункових відносин, вагому

частину з яких формують поточні

зобов‘язання. Визначальним в даному етапі є розуміння

всесторонньої

оптимізації.
Тому, вкрай важлива оптимізація методів управління повинна водночас
починатися із правильної постановки обліку кредиторської заборгованості та
оптимізації процесу формування поточних боргів. Відправним моментом як
бухгалтерського, так і управлінського обліку можна вважати первинний облік.
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Думки провідних вітчизняних та зарубіжних вчених можна класифікувати
за такими напрямами [2]:
– первинний облік розглядається як частина бухгалтерського обліку, суть
його зводиться до фіксування операцій у первинних документах;
– первинний облік розглядається як самостійний вид обліку.
Вагомість первинного обліку у загальній системі формування інформації –
безспірна. Водночас важко заперечувати складність даного початкового
облікового етапу.
Побудова

дієвого

та

раціонального

первинного

обліку

поточних

зобов‘язань є першочерговим завданням, адже від змісту та форми первинного
документа залежать якісні характеристики тієї інформації, яку представляє
система управлінського обліку.
З метою вдосконалення первинного обліку поточних зобов‘язань, як
базової складової управлінського обліку підприємства, можна запропонувати
низку невідкладних заходів:
– затвердження форм та переліку первинних документів у межах окремого
підприємства;
– забезпечення оптимальної кількості первинних документів та вдміна тих,
що не містять корисних для управління даних про поточні зобов‘язання;
– затвердження єдиної форми документів для однорідних або ж тісно
пов‘язаних між собою господарських операцій;
– забезпечення електронного способу обліку руху цінностей;
– надання статусу пріоритетності електронним носіям первинних
документів над паперовими.
Висновки. Виходячи з вище зазначеного, відмітимо першочергову потребу
у побудові первинної документації поточних зобов‘язань для цілей управління
з оптимально сформованими реквізитами і раціонально

структурваною

формою таких документів, які в свою чергу мають забезпечити формування
релевантних інформаційних потоків та оперативно і в повному обсязі
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задовольняти інформаційні потреби управлінців усіх рівнів задля подальшого
прийняття ефективних

управлінських рішень. Поряд з цим, сучасному

керівнику, варто розуміти потребу у збалансованому підході до процесу
організації обліку, де має бути забезпечений процес поєднання банального, але
вкрай важливого дотримання законодавчих облікових норм та формування
системи управлінського обліку, яка буде
платформою

у

загальному

слугуватиме посилюючою

інформативному

процесі

управління

господарюючого суб‘єкта.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОКРЕМІ АСПЕКТИ АУДИТУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті узагальнено теоретичні і методичні підходи до визначення прибутку
підприємства як об’єкту аудиту, визначено мету та завдання аудиту
прибутку. Досліджено нормативну базу та основні джерела інформації з
регулювання та аудиту фінансових результатів підприємства (прибутку) в
Україні. Розглянуті методологія та етапи аудиту формування і використання
прибутку.
Ключові слова: аудит, методика аудиту, етапи аудиту, фінансовий
результат, доходи, прибуток, розподіл та використання прибутку.
Постановка проблеми. Одним із елементів ринкової економіки є система
національного фінансово-економічного контролю, яка формується в Україні.
Важливе місце у цій системі припадає аудиту та методиці його проведення.
Проведення аудиту прибутку дуже важливе як для підприємства так і для
засновників,

оскільки

прибуток

є

основним

критерієм

ефективності

господарської діяльності суб‘єктів господарювання та є одним з найвагоміших
показників, що використовуються при оцінці фінансового стану підприємства.
Проблема прибутковості підприємств стала на даний час визначальною як
з позицій забезпечення їх економічного зростання, так і в частині наповнення
бюджету країни через механізм оподаткування прибутку.
Мета статті: узагальнити теоретичні та методичні підходи до визначення
прибутку підприємства як об‘єкту аудиту та визначити окремі аспекти аудиту
прибутку суб‘єкта господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питань теорії і
практики аудиту прибутку проводиться багатьма економістами. Значний внесок
у вирішення цих проблем зробили: М.Т. Білуха, О.С. Бородкін, І.О. Бланк,
Ф.Ф. Бутинець, А.Д. Бутко, Б.І. Валуєв, В.Г. Горєлкін, В.П. Завгородній,
200

О.П. Корольчук, В.Д. Лагутін, Л.О. Лігоненко, В.Г. Лінник, Л.Г. Ловінська,
Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, Ю.І. Осадчий, О.Ю. Редько, В.В. Сопко,
В.О. Шевчук та 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.
Виклад основного матеріалу. Прибуток – основне джерело розвитку
підприємницької діяльності. Він є основним фінансовим джерелом розвитку
суб‘єкта господарювання.
Метою аудиту фінансової звітності є висвітлення аудитором висновку про
те, чи відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах інструкціям, які
регламентують

порядок

підготовки

і

подання

фінансових

звітів.

За

результатами аудиту складається аудиторський висновок про реальний
фінансовий стан суб'єкта господарювання [1].
Метою

аудиту

прибутку

підприємства

є

висловлення

аудитором

незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності
інформації про фінансові результати діяльності підприємства [2].
Критерієм оцінки під час аудиту даної ділянки буде виступати документ,
який визначає методичні засади формування в обліку інформації про фінансові
результати підприємства, а саме НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» [4].
Зважаючи на це, основними завданнями аудиту прибутку є:
 перевірка фінансової звітності, розрахунків, декларацій та інших
документів для встановлення їх достовірності й відповідності здійснених
господарських і фінансових операцій чинному законодавству, контроль
дотримання чинного законодавства щодо формування фінансових результатів;
 установлення повноти відображення прибутку підприємства на рахунках
бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності;
 перевірка законності і правильності формування прибутку підприємства;
 встановлення

відповідності

визначення

підприємстві обліковій політиці;
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прибутку

прийнятій

на

 перевірка правильності оцінки у бухгалтерському обліку доходів і
витрат для визначення фінансових результатів;
 перевірка правильності обліку операцій, які привели до виникнення
фінансових результатів;
 перевірка правильності відображення в обліку списання збитків
минулих періодів, довгострокової дебіторської заборгованості тощо;
 встановлення дотримання підприємством межі звітного періоду;
 виявлення і попередження (профілактика) порушень у фінансовогосподарській діяльності підприємств;
 оцінка ефективності внутрішнього контролю;
 надання консультаційних послуг із питань обліку, аналізу, фінансів
тощо.
Об‘єкт аудиту – фінансовий результат підприємства (прибуток) та
операції, пов‘язані з його формуванням.
Джерелами інформації аудиту прибутку підприємства є:
 вимоги нормативних документів, що регулюють облік фінансових
результатів;
 наказ про облікову політику;
 установчі документи;
 первинні документи з обліку виробничих витрат, витрат діяльності,
доходів та фінансових результатів;
 регістри синтетичного й аналітичного обліку за рахунками сьомого і
дев‘ятого класів;
 форма 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан): річний і квартальні;
 форма 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) –
розділ І містить інформацію про доходи і витрати підприємства з точки зору
власника підприємства; розділ II дає інформацію про сукупний дохід; розділ ІІІ
дає аналіз структури витрат на виробництво, управління та збут за елементами
операційних витрат; розділ ІV формується лише акціонерними товариствами і
містить інформацію про прибутковість акцій;
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 примітки до фінансової звітності, де наводиться (розкривається) така
інформація:
1) облікова політика щодо визнання доходу, включаючи спосіб визначення
ступеня завершеності робіт, послуг, дохід від виконання і надання яких
визнається за ступенем завершеності;
2) розподіл доходу за кожною групою доходів згідно з пунктом 7 П(С)БО
15 «Дохід» [6];
3) сума доходу за бартерними контрактами в розподілі за групами доходів
відповідно до підпункту 25.2 П(С)БО 15 «Дохід» [6];
4) частка доходу за бартерними контрактами з пов‘язаними сторонами;
5) склад і сума витрат, відображених у статтях «Інші операційні витрати»
та «Інші витрати» Звіту про сукупний дохід згідно з П(С)БО 16 «Витрати»;
6) склад і сума витрат, які не включені до статей витрат Звіту про сукупний
дохід, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення
капіталу та розподілу між власниками) [5];
7) матеріали попередніх аудиторських перевірок та інших форм контролю.
На етапі ознайомлення аудитор повинен встановити основні види
продукції та послуг, що випускаються або надаються підприємством, їх якість,
супутню продукцію та послуги, їх використання.
Стратегія проведення аудиту прибутку розробляється виходячи з норм
МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності». На підготовчій стадії
аудиту оцінюється система внутрішнього контролю підприємства.
Кожний методичний прийом, в свою чергу, ґрунтується на певних
аудиторських процедурах, які представляють систему методичних дій аудитора
на об‘єкт дослідження. У цьому разі як процедури, що відповідають обраним
методичним прийомам аудиту, доцільно застосовувати нормативно-правові,
розрахунково-аналітичні, логічні, опитування, порівняння, зіставлення та
узагальнення.
Методикою передбачено проведення основного етапу аудиту фінансових
результатів у послідовності, відображеній на рис. 1.
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Складові основного етапу проведення аудиту фінансових результатів (прибутку)
1. Перевірка правильності оформлення первинних документів, їх достовірності і
законності.
1.
2. Перевірка правильності поділу доходів і витрат за видами діяльності.
3. Аналіз організації обліку фінансових результатів.
4. Перевірка правильності обліку основної діяльності.
5. Перевірка правильності обліку іншої звичайної діяльності.
6. Перевірка правильності розподілу чистого прибутку підприємства.
7. Перевірка правильності розподілу сум, які мають бути сплачені до бюджету.
8. Виявлення відхилень фактичного використання прибутку від планового.
9. Аналіз показників фінансових результатів, що містяться у фінансовій звітності та
регістрах бухгалтерського обліку.

Рис. 1. Послідовність дій проведення основного етапу аудиту
фінансових результатів (прибутку) підприємства
При проведенні аудиту необхідно перевірити дотримання порядку
підготовки рішень про розподіл прибутку підприємства своєчасного його
прийняття. Для прийняття рішення про метод організації аудиторської
перевірки формування і використання прибутку підприємства аудитору
необхідно

провести

тестування

системи

внутрішнього

контролю

і

бухгалтерського обліку і встановити, чи:
 не змінювалася протягом звітного періоду облікова політика щодо
визначення витрат на виробництво і собівартості продукції;
 дотримуються на підприємстві вимог, які встановлені наказом про
облікову політику.
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Під час перевірки фінансових результатів (прибутку) аудитор має
керуватися П(С)БО 15 «Дохід» [6], де відображено порядок формування
інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності та
П(С)БО 16 [5] «Витрати», де викладено основні вимоги до визнання, складу й
оцінки витрат, розкриття інформації про витрати у фінансовій звітності.
Порядок складання Звіту про сукупний дохід регламентується НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [4].
Перевірка правильності класифікації доходів і витрат за видами діяльності
передбачає детальне вивчення наказу про облікову політику і порівняння його в
частині порядку формування фінансових результатів із нормами чинного
законодавства. До виробничої собівартості виготовленої продукції (робіт,
послуг), згідно з нормами П(С) БО 16 «Витрати», входять витрати на матеріали,
оплату праці й інші прямі витрати, які безпосередньо можна віднести на
конкретний вид продукції (робіт, послуг) або вид діяльності.
Правильність формування доходів і фінансових результатів установлюють
шляхом

виявлення

Необхідність

такої

законності

відображення

послідовності

перевірки

витрат

на

зумовлена

виробництво.
взаємозв‘язком

відображення затрат, собівартості, доходів та прибутку [3].
Аналіз організації обліку прибутку здійснюється шляхом встановлення
відповідності нормативним вимогам рахунків бухгалтерського обліку, що
використовуються підприємством для відображення інформації про фінансові
результати, відповідності облікових регістрів тощо. Щоб скласти об‘єктивну
думку щодо інформації про витрати суб‘єкта господарювання, випуск продукції
та її собівартості, аудитору необхідно здійснити:
 перевірку наявності й правильності оформлення первинних документів,
що є підставою для записів із формування собівартості продукції (робіт,
послуг);
 перевірку правильності віднесення витрат до складу собівартості
продукті (робіт, послуг);
 оцінку

стану

синтетичного

й

аналітичного

обліку

виробництво, що входять до собівартості продукції (робіт, послуг);
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витрат

на

 перевірку правильності оприбуткування готової продукції;
 перевірку повноти правильності й достовірності відображення операцій
із формування собівартості продукції (робіт, послуг) в обліку та звітності;
 оцінку правильності формування собівартості продукції (робіт, послуг)
за об‘єктами калькулювання витрат;
 перевірку правильності відображення в обліку і звітності собівартості
реалізованої продукції;
 перевірку організації обліку формування доходів, витрат та фінансових
результатів;
 перевірку порядку формування активів;
 перевірку правильності формування доходів і фінансових результатів
[7].
Під час розгляду порядку організації обліку формування доходів і
фінансових результатів звертається увага на:
 встановлення,

наявності

та

правильності

ведення

первинної

документації обліку формування доходів і фінансових результатів;
 встановлення наявності і правильності ведення реєстрів документів
щодо реалізації готової продукції, товарів, виробничих запасів, робіт та послуг
(у разі безготівкових розрахунків) і матеріалів, робіт та послуг (за готівку);
 виявлення накопичення і правильності ведення відомостей аналітичного
обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг;
 виявлення наявності аналітичних даних з обліку рахунків сьомого класу;
 виявлення правильності ведення книг аналітичного обліку реалізації
продукції, матеріалів, робіт та послуг, а також оборотних відомостей;
 виявлення правильності відображення даних доходів і фінансових
результатів у Журналі-ордері ғ 6 с.-г. або машинограм. Формування витрат
пов‘язане з правильністю ціноутворення активів та перенесення їх вартості на
виробництво.
Правильність

узагальнення

інформації

про

фінансові

результати

підприємства перевіряється за даними рахунку 79 «Фінансові результати». За
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кредитом даного рахунку аудитор перевіряє правильність відображених сум у
порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом – сум у порядку закриття
рахунків обліку витрат, а також нарахованого податку на прибуток [8].
У разі важкого фінансового становища підприємства доцільно проводити
аудит не лише фінансових результатів його діяльності, а комплексну перевірку
всього підприємства для визначення причин такого становища та ефективного
пошуку шляхів вирішення проблем.
Висновки. Таким чином, основним узагальнюючим якісним показником
діяльності будь-якого підприємства є прибуток, який характеризує кінцевий
фінансовий результат та ефективність виробництва. У зв‘язку з цим,
особливого значення набуває своєчасна та об‘єктивна оцінка фінансових
результатів підприємств різних форм власності, оскільки жодний власник не
знехтує потенційними можливостями збільшення прибутку, які можна виявити
тільки своєчасно провівши аудит прибутку підприємства.
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УДК 657:446
Т.А. Костюк
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький національний аграрний університет
ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ
РЕЖИМІВ
Розглянуто сутність та специфіку спеціальних режимів оподаткування
сільськогосподарської

діяльності; обґрунтовано напрями реформування

системи оподаткування с/г діяльності в умовах завершення дії спеціальних
податкових режимів.
Ключові слова: оподаткування сільськогосподарських товаровиробників,
спеціальний податковий режим, податкова реформа, єдиний податок,
податок на додану вартість.
Україна, завдяки наявності на її території значних природних ресурсів,
необхідних для належного ведення сільськогосподарського виробництва, має
всі передумови для нарощення експортного потенціалу та покращення стану
платіжного балансу виключно за рахунок аграрного бізнесу.
Саме тому пріоритетною галуззю для вітчизняної економіки є та завжди
буде сільське господарство.
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Варто зазначити, що останнім часом відбулися досить вагомі зміни в
механізмах справляння податків та зборів, які сплачують суб‘єкти аграрного
бізнесу, в результаті цього потрібен сучасний аналіз порядків їх нарахування і
сплати. Тому, оновлені порядки справляння податків з суб‘єктів агросфери
потребують дослідження та розробки напрямів їх вдосконалення.
Проблемним

аспектам

сільськогосподарських

функціонування

товаровиробників

та

механізмів
шляхам

їх

оподаткування
вдосконалення

присвячені напрацювання багатьох вітчизняних вчених, серед яких на особливу
увагу заслуговують публікації В. Андрущенка, О. Василика, В. Вишневського,
М.

Дем‘яненка, Д. Деми, Ю. Іванова, О. Кириленко, А. Крисоватого,

М. Кучерявенка,

П. Лайка, І. Луніної,

Н. Малініної,

О. Непочатенко,

А. Поддерьогіна, Н. Прокопенко, О. Прокопчук, В.Синчака, А. Соколовської,
Н.Танклевської, Л.Тулуша, В. Федосова, С. Юшка.
Проте, незважаючи на численні публікації по даній темі, все ще
спостерігається відсутність комплексних досліджень з питань формування
системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в умовах
завершення дії спеціального податкового інструментарію.
Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників повинна
бути спрямована на збільшення рентабельності її діяльності, а також
впровадження нових, інноваційних технологій з метою нарощування обсягу
товарної продукції та забезпечення її конкурентоспроможності на світових
ринках.
Однак

обмеженість

бюджетних

ресурсів

в

умовах

фінансової

нестабільності не дозволяє реалізувати зазначені заходи та забезпечити сталий
розвиток вітчизняного агропромислового комплексу за рахунок лише прямої
бюджетної підтримки, що зумовлює необхідність активізації непрямих методів
державного впливу, а саме податків [3, с.87].
Серед заходів непрямої підтримки особливе місце займають специфічні
податкові

преференції

для

сільськогосподарських

застосування спеціальних податкових режимів.
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підприємств

шляхом

Насамперед необхідно з‘ясувати

суть поняття «спеціальний режим

оподаткування». Так, спочатку проаналізуємо законодавче визначення, яке
подано в ст. 11 Податкового кодексу України: «Спеціальний податковий режим
– система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих
категорій господарюючих суб‘єктів.
Спеціальний податковий режим може передбачати особливий порядок
визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати окремих податків
та зборів» [4].
О.В. Музиченко трактує це поняття таким чином: «…підсистема в межах
загального режиму оподаткування, яка передбачає для окремих категорій
платників податків особливий порядок обчислення та сплати податків, а також
звільнення від обов‘язку зі сплати окремих податків та зборів протягом
визначеного періоду».
На відміну від розглянутих визначень, В.В. Сідляр у своїй науковій статті
розмежовує поняття спеціального, спрощеного та альтернативного податкового
режиму і дає таке трактування першому: «Спеціальний податковий режим – це
система заходів і правил, що визначає особливий порядок організації та
здійснення оподаткування на певній території, у певній галузі економіки чи
окремих категорій господарюючих суб‘єктів, який відрізняється від загального
режиму оподаткування, передбаченого законодавством, і запроваджується
державою

з

певною

метою

за

допомогою

встановлення

податкових

преференцій для суб‘єктів господарювання» [5, с.270].
Податковою реформою було відмінено повноцінне оподаткування у
аграрній галузі, внаслідок чого сільгосппідприємства були звільнені від сплати
основних податків – податку на прибуток та додану вартість. Відповідно,
аграрна галузь перетворилась на своєрідний офшор, а рівень податкового
навантаження на сільгосппідприємства суттєво знизився.
Узагальнену

характеристику

основних

спеціальних

режимів

оподаткування для сільськогосподарських підприємств наведено в таблиці 1.
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Таблиця 1
Характеристика спеціальних режимів оподаткування
для сільгосппідприємств
Вид
спецрежиму
Єдиний
податок 4-ї
групи (до
2015 р. –
ФСП)

Суть
Оподаткування на
основі НГО
земельної
ділянки, а не
реальних
результатів
діяльності

Режим ПДВ- ПДВ-зобов‘яакумуляції зання, належні
бюджету,
залишають за
у розпорядженні с.-г.
підприємств
Режим ПДВ
дотацій (діяв
до 2015р.)

ПДВзобов‘язання
переробних
підприємств
спрямовуються
на виплату
дотацій с.-г.
постачальникам
молока і м‘яса

Коло
Переваги
Проблеми застосування
суб‘єктів
С.-г. під- Простота адмініструПідтвердження права
приємства,
вання податків;
оренди земельної ділянки;
що відпоЗменшення
Оптимізація податків за
відають
податкового тиску
рахунок вертикальної
критерію (перевірок, штрафів);
інтеграції; Формування
75 %
Стимулюючий вплив переваг для агрохолдингів із
унаслідок відсутності
більшими фінансовими
оподаткування реаль- можливостями; Нерівноного прибутку (+18 %
мірність податкового
прибутку)
середовища
ПідприємПідвищення рівня
Проциклічність та
ства, що
фінансового забезпенерівномірність ПДВвідповічення с.-г.
підтримки;
дають
підприємств;
Дискримінація дрібних
критерію Зменшення кількості
товаровиробників;
75 %
перевірок та штрафів;
Стримування
Відсутність адмін.
кооперативного руху;
впливу при здійсненні
Нерівномірність
держпідтримки
податкового середовища
Переробні Підвищення дохідності Зловживання переробних
підпривирощування
підприємств;
ємства, що тваринницької продукції; Складний розрахунок суми
мають
Дотування сільгосптодотацій та складність
переробні
варовиробників без
контролю, значна
потужності
участі держапарату
залежність розміру дотацій
(агентами виступають від діяльності переробника;
переробні підприємства) Нерівномірність підтримки
по окремих переробниках

Джерело: [2, с.11 ]
Необхідно зазначити, що ФСП та ПДВ з суб‘єктів аграрного бізнесу
забезпечували надходження вкрай незначної частини доходів консолідованого
бюджету України. Саме це демонструє динаміка мобілізації зазначених
платежів до зведеного бюджету протягом 2010-2014 рр., наведена у таблиці 2.
Крім того, дані, приведені в таблиці 2, показують наявність тенденції до
щорічного зменшення питомої ваги мобілізованих сум як фіксованого
сільськогосподарського

податку

так

і

ПДВ

від

суб‘єктів

сільськогосподарського виробництва в структурі доходів зведеного бюджету
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України. Саме це, поряд із фінансовою нестабільністю та вимогами
Міжнародного валютного фонду стосовно вирівнювання умов оподаткування
для

бізнесу

були

мотивами

для

реформування системи оподаткування

сільськогосподарських товаровиробників.
Таблиця 2
Динаміка сплати ФСП та ПДВ від суб’єктів агробізнесу, а також їх
частки в податкових надходженнях зведеного бюджету України
Показники
Мобілізовано ФСП, млн. грн.
Питома
вага
ФСП
у податкових
надходженнях зведеного бюджету, %
Мобілізовано ПДВ, млн. грн.
Питома вага ПДВ у податкових
надходженнях зведеного бюджету, %

2010
124,9

2011
121,8

2012
131,0

2013
132,3

2014
122,2

0,05

0,04

0,03

0,03

0,03

98,2

91,4

87,3

44,1

40,7

0,04

0,03

0,02

0,01

0,01

Джерело: [1, с. 5]
Під час цієї податкової реформи колишні платники ФСП стали суб‘єктами
єдиного податку IV групи. Варто відмітити, що порядок справляння єдиного
податку з аграрних підприємств у його редакції 2015 р. є досконалішим від
механізму нарахування і сплати ФСП, оскільки новим порядком нарахування і
сплати єдиного податку з суб‘єктів агробізнесу було передбачено індексування
бази обчислення єдиного податку (нормативної грошової оцінки земельних
угідь) та збільшено, порівняно з ФСП ставки платежу (діючі ставки єдиного
податку IV групи представлені в таблиці 3).
Таблиця 3
Ставки єдиного податку IV групи станом на 01.01.2017 р.
Види земельних
ділянок
Рілля, сіножаті,
пасовища
Багаторічні насадження
Землі водного фонду

Ставки єдиного податку (у % від нормативної грошової оцінки)
у гірських зонах та
на закритому
загальні
на поліських
ґрунті
територіях
0,95 (у 2016р. – 0,81; 0,57 (у 2016 р. – 0,49; 6,33 (2016 р. – 5,4;
у 2015 р. – 0,45)
2015 р. – 0,27)
2015 р. – 3,0
0,57 (у 2016 р. – 0,49; 0,19 (у 2016 р. – 0,16;
–
2015 р. – 0,27)
2015 р. – 0,09)
2,43 (2015 р. – 1,35)
–
–
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Таке значне зростання ставок єдиного податку загрожує фінансовій
стабільності сільськогосподарських підприємств, може спричинити зменшення
обсягів виробництва через збільшення рівня податкового навантаження.
Ще одним податковим нововведенням стала відміна спеціального режиму
оподаткування ПДВ сільськогосподарських підприємств. Тобто починаючи з 1
січня 2017 року у зв‘язку із скасуванням спеціального режиму оподаткування
ПДВ усі сільгоспвиробники, які зареєстровані як суб‘єкти спеціального режиму
оподаткування, переведені на загальну систему оподаткування ПДВ.
Це пов‘язано з узгодженим українським урядом з Міжнародним валютним
фондом Меморандумом про економічну та фінансову політику, який
передбачає позбавлення агропромислового сектора в Україні пільгового
режиму оподаткування податком на додану вартість у зв‘язку з тим, що МВФ
вважає, що сільськогосподарський сектор перетворився на один із найбільш
прибуткових секторів української економіки. Можна припустити, що така
позиція Міжнародного валютного фонду спрямована на недопущення виходу
сільськогосподарської продукції України на ринок за кордон.
На нашу думку, переведення на загальний режим оподаткування
спричинить зростання цін на сільськогосподарську продукцію. Існує ризик, що
знизяться

обсяги

виробництва

та

доходи

аграріїв,

зменшиться

конкурентоспроможність, відбудеться втрата обігових коштів.
Таким чином, повна відміна дії спец режиму до законодавчо обумовленого
терміну його функціонування може призвести до непередбачуваних наслідків
та

негативно

позначитись

як

на

темпах

розвитку

агропромислового

виробництва, так і економіки країни в цілому – із врахуванням частки
сільського господарства у валовій доданій вартості та у структурі платіжного
балансу країни [6, с.164].
Застосування спеціальних податкових режимів відіграло ключову роль у
відродженні

потенціалу

сільського

господарства.

Разом

з

тим,

нині

ефективність застосування СПР у сфері агропромислового виробництва
знижується. Сучасна фіскальна політика щодо аграрної галузі в Україні
призводить до порушення конкурентних умов господарювання у галузі та
малопродуктивних бюджетних втрат.
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Результати проведеного дослідження показали, що відміна пільгових
режимів оподаткування суб‘єктів сільськогосподарського виробництва чи
навіть скорочення податкових пільг для аграріїв поставить їх в невигідні умови
господарювання, порівняно з європейськими фермами, спричинить в Україні
продовольчу

кризу

та

засилля

на

вітчизняному

ринку

іноземної

сільськогосподарської продукції. Зважаючи на це, в нашій країні й надалі
повинні

функціонувати

спеціальні

податкові

режими

для

агарних

товаровиробників.
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УДК 657.471.(045)
М.І. Котовська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ
ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ
Розглянуто теоретичні та науково-методологічні положення стосовно обліку
загальновиробничих витрат в умовах ринкової економіки України, а також
шляхи

вдосконалення

методики

розподілу

загальновиробничих

витрат,

визначено позитивні та негативні моменти їх застосування.
Ключові слова: витрати виробництва, облік витрат, собівартість, розподіл
витрат, аналіз, контроль.
Постановка проблеми. Зниження темпів нарощення обсягів виробництва,
яке спостерігається у промисловості

України протягом останніх років,

викликано не лише загальноекономічними чинниками, а й недоліками
внутрішнього управління підприємств, зокрема управління виробничими
витратами. Істотну частку в їх структурі займають загальновиробничі витрати,
що об‘єднують у своєму складі різні за функціональними напрямами витрати.
Традиційно проблеми управління такими витратами вирішують за допомогою
належної організації та методики їх бухгалтерського обліку й аналізу, які
постійно потребують перегляду та вдосконалення з врахуванням особливостей
економічного середовища та специфіки галузі.
Дослідженню непрямих витрат приділили багато уваги закордонні та
вітчизняні вчені. Значний внесок у теоретичну та методологічну основу обліку
й аналізу зробили вчені М.А. Вахрушина, В.І. Бачинський, П.С. Безруких,
Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, В.Б. Івашкевич, В.О. Ластовецький,
П.О. Куцик, Н.М. Малюга, Л.В. Нападовська, В.О. Озеран, О.В. Олійник,
В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, М.Г. Чумаченко, Ч.Т. Хорнгрен,
Дж. Фостер, І. Шумпетер і ряд інших.
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Метою роботи є обґрунтування теоретичних і дослідження методологічних
положень

щодо обліку

загальновиробничих витрат у системі управління

підприємства та розробка пропозиції щодо удосконалення обліку цих витрат з
метою досягнення більшої інформативності.
Загальновиробничі витрати мають значну питому вагу у загальній
структурній побудові витрат провідної діяльності, об'єднуючи різні за
функціональними напрямками витрати. Об'єктивною є потреба оптимізації їх
розмірів

та

удосконалення

методичного

обґрунтування

включення

до

собівартості для найбільш достовірного формування цього ключового у
конкурентній ринковій боротьбі показника. Наведені аргументи актуалізують
побудову раціональної системи управління такими витратами за допомогою
належної організації та методики їх облікового визнання, відображення,
розподілу й аналізу з урахуванням особливостей економічного середовища і
специфіки галузі аграрного виробництва.
Повне визнання, розподіл та облікове відображення загальновиробничих
витрат має безпосередній вплив на достовірність визначення собівартості, що
корелює з показниками результатів діяльності підприємства. Методичні
труднощі становить процес віднесення загальновиробничих витрат до
постійних і змінних, оскільки цей поділ в окремих ситуаціях має ознаки
умовного.
Науковці, досліджуючи методологічні аспекти обліку загальновиробничих
витрат, насамперед надають увагу питанням термінології, тобто визнання.
На думку Сук Л.К. загальновиробничі витрати - це «непрямі витрати,
пов'язані з організацією виробництва і керівництвом цехами, бригадами,
відділеннями та іншими структурним підрозділами підприємства, такі витрати
раніше називали цеховими» [ 3].
Так, за результатами поглибленого термінологічного аналізу досліджуваної
дефініції, О. М. Мазуренко стверджує, що «відсутність чіткого визначення
поняття «загальновиробничі витрати» призводить до некоректного віднесення
їх до складу витрат, що за своєю економічною природою не належать до
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загальновиробничих. Тому для розкриття економічної суті, значення та ролі
досліджуваних витрат запропоновано вважати загальновиробничими витрати
цехів, дільниць і підрозділів на організацію та управління процесом
виробництва, витрати на утримання й експлуатацію машин та обладнання,
будівель, споруд, які не можна прямо віднести на конкретний об'єкт витрат [1].
Відповідно до п. 15 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16
«Витрати» [ 2] до складу загальновиробничих витрат включаються витрати
зазначені на рис. 1.
– витрати на управління виробництвом;
– амортизація основних засобів загальновиробничого призначення;
– амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення;
– витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду
основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;
– витрати на вдосконалення технології й організації виробництва ;
– витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше
утримання виробничих приміщень;
– витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного
середовища;
– інші витрати.

Рис. 1. Склад загальновиробничих витрат
Відповідно до витрат на управління виробництвом включаються :
1. оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо;
2. відрахування на соціальні заходи і медичне страхування;
3. витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць
тощо.
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Склад витрат

на вдосконалення технології і організації виробництва

представлено на рис. 2:
1) оплата праці;
2) відрахування на соціальні заходи відповідних працівників;
3) витрати на поліпшення якості продукції, підвищення її надійності,
довговічності та інших експлуатаційних характеристик у виробничому
процесі;
4) витрати матеріалів, купованих комплектуючих виробів і
напівфабрикатів;
5) оплата послуг сторонніх організацій тощо

Рис. 2. Склад витрат на вдосконалення технології і
організацію виробництва
Склад інших витрат представлено на рис. 3.

2) нестачі
незавершеного
виробництва;

1) витрати на
внутрішньозаводське
переміщення матеріалів, зі
складів до цехів і готової
продукції на склади;

3) нестачі і втрати від
псування матеріальних
цінностей у цехах;

інші
загальновиро
бничі витрати

4) оплата
простоїв тощо

Рис. 3. Інші загальновиробничі витрати
Для виокремлення витрат, що належать саме до загальновиробничих (на
відміну від прямих витрат та витрат періоду), проаналізувавши склад і
економічне призначення грошових і матеріальних витрат, установимо наявність
таких ознак (табл. 1).
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Таблиця 1
Ознаки загальновиробничих витрат
Ознака
Такі витрати є виробничими
витратами
Вони не можуть бути прямо
віднесені
до
собівартості
певного конкретного об‘єкта
витрат економічно доцільним
шляхом

Пояснення
Бо виникають саме при здійсненні виробництва
(наприклад, зарплата обслуговуючого виробничого
персоналу з нарахуваннями, допоміжні матеріали тощо).
Адже витрати, які неодмінно залишаться при повному
припиненні виробництва, не можуть бути визнані
загальновиробничими, а є витратами періоду
Бо беруть участь у виробництві більше ніж одного
об‘єкта (наприклад, витрати на утримання групи
наладчиків, що обслуговують всі верстати підприємства,
цеху; заробітна плата начальника цеху, який виробляє
кілька видів продукції)

Ознаки, наведені в таблиці 1, все ж таки належать до оціночних (тобто
суб‘єктивних) категорій. Особливо друга ознака — неможливість прямого
віднесення до собівартості певного конкретного об‘єкта, тобто певного виду
продукції чи виду діяльності, економічно доцільним шляхом. Ця економічна
доцільність може бути різною залежно від мети калькулювання виробничої
собівартості

(наприклад,

для

встановлення

ціни,

визначення

точки

беззбитковості, складання бізнес-плану, прийняття рішення про вихід на ринок
або припинення виробництва тощо). Неможливість такого віднесення не
означає, що взагалі не має бути фактора, що прив‘язує певні витрати до будьякого

конкретного

виду

продукції

(він

може

бути,

наприклад,

опосередкованим). Суттєвим є те, що врахування цього фактора, з огляду на
мету, що стоїть перед підприємством, не є економічно доцільним.
Розглянемо, наприклад, заробітну плату (з нарахуваннями) наладчиків
виробничого обладнання, яке потребує переналадки для виробництва різних
видів продукції, або механіків, зайнятих на ремонті обладнання, що
використовується для виробництва різних видів продукції. Її може бути
розподілено на частини відповідно до часу, коли та чи інша особа
обслуговувала обладнання (за різними видами продукції), із включенням до
прямої виробничої собівартості (якщо це доцільно, можливе навіть окреме
нарахування зарплати таким особам різними цехами (ділянками) із включенням
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до прямих витрат). Проте з огляду на доцільність розподілу та необхідність
ведення при цьому спеціального обліку такого часу за об‘єктами витрат, що
потребує спеціальних затрат, зарплата таких осіб, як правило, належить до
загальновиробничих витрат (адже розподілу підлягає також і оплата
невідпрацьованого часу — відпусток і часу між наладками (ремонтом).
Облікове

відображення

віднесення

загальновиробничих

витрат

безпосередньо пов'язано з категорією «нормальна потужність» і віднесенням їх
до постійних або змінних за ознакою реагування на зміну обсягу виробництва
продукції, робіт, послуг.
Поділ загальновиробничих витрат на постійні й змінні та їх подальший
перерозподіл, очевидно, створює процедурні труднощі для бухгалтерівпрактиків.
Ця ланка обліку є найбільш наближеною до економічної теорії, тому тут
може проявлятися підхід, що ґрунтується на економічній доцільності. Адже ті
чи інші витрати в одних випадках можуть бути віднесені до змінних, а в інших
— до постійних загальновиробничих витрат (щодо окремих витрат може мати
місце також дилема стосовно їх віднесення до прямих чи загальновиробничих
витрат або витрат періоду, наприклад адміністративних чи збутових).
Загальновиробничі витрати, які беруть участь у формуванні сукупної
виробничої собівартості, поділяються на постійні і змінні.
Перелік загальновиробничих витрат з необхідністю їх віднесення до
змінних або постійних наведений у п. 15 П(С)БО 16.
Слід зазначити, що змінні витрати на одиницю продукції змінюються у
зв'язку зі змінами організаційно-технічних умов роботи підприємства, а
постійні витрати змінюються при суттєвій зміні обсягу виробництва. Важко
визначити які витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів,
дільниць) змінюються пропорційно до обсягу діяльності, а які не змінюються.
У зв'язку з цим велика кількість суб'єктів господарювання взагалі не
виділяє серед загальновиробничих витрат змінних чи постійних, а розподіляє
всю їх суму з використанням обраної бази розподілу виходячи з фактичної
потужності звітного періоду .
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При виборі бази розподілу слід звернути увагу на те, що між зміною
загальновиробничих витрат і відповідно змінною бази розподілу існує
пропорційна або майже пропорційна залежність [7]. При виборі слід
враховувати особливості виробництва і продукції, що виробляється .
Нині виникає чимало розходжень щодо визначення оптимальної бази
для розподілу непрямих витрат. З кількох показників, запропонованих
Національними стандартами, жоден не виділяється своєю стовідсотковою
точністю й гнучкістю у використанні.
Від вибору бази розподілу залежить розмір списання змінних ЗВВ на
рахунок N 23 "Виробництво", тобто на формування виробничої собівартості
конкретного виду продукції. Вибір бази розподілу суттєво залежить від
особливостей виробництва та формування витрат. Підприємству, відповідно до
власної специфіки виробництва, необхідно правильно обрати базу розподілу
ЗВВ, що безпосередньо впливає на собівартість виготовленої продукції.
Отже, для вибору бази розподілу пропонуємо, виходячи з типу
виробництва, визначати ті витрати, які найбільшою мірою впливають на
величину собівартості продукції. Зазначимо, що до вибору бази розподілу
необхідно підходити відповідально, оскільки від неї залежить величина
виробничої собівартості продукції, яка, у свою чергу, впливає на результати
діяльності підприємства.
Впроваджуючи в практику облікової роботи наукові розробки у даному
напрямі не слід забувати, що потенційні вигоди від підвищення рівня якості
обліку загальновиробничих витрат засобами деталізації розподілу непрямих
витрат повинні перевищувати затрати часу й праці на процедурні аспекти та
документування такого розподілу.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ВИЗНАННЯ ТА СКЛАД ОБОРОТНИХ
АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто теоретичні засади щодо економічної сутності
оборотних активів підприємства, їх визнання відповідно до міжнародних та
національних стандартів обліку і звітності. Здійснено критичний огляд
наукових поглядів вчених щодо трактування категорії «оборотні активи».
Ключові слова: активи, оборотні активи, запаси, оцінка.
Актуальність теми. Неодмінною умовою здійснення підприємством
ефективної господарської діяльності є наявність оборотних активів, які разом з
робочою силою є найважливішим елементом (чинником) виробництва.
Недостатня забезпеченість підприємства оборотними активами паралізує його
діяльність і приводить до погіршення фінансового положення.
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Значний внесок у дослідження
проблеми трактування поняття «оборотні активи» та їх класифікації зробили
такі вітчизняні і зарубіжні науковці, як І. В. Алєксєєв, О. І. Нич, Л. О. Бетехтіна,
В. П. Бечко, М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. Ю. Невмержицька, И. А. Бланк,
І. М. Бойчик, Т. А. Демченко, Я. Б. Дропа, Н.

В. Ізмайлова, Ю. С. Пеняк,

О. С. Поважний, Н. О. Крамзіна, Ю. В. Кваша, Соляник Л. Г., П. В. Круш,
О. В. Клименко, В. І. Подвігіна, В. О. Гулевич, О. С. Філімоненков та інші.
Постановка

проблеми.

Вивчення

сучасної

економічної

літератури

показало, що серед вітчизняних вчених економістів відсутній єдиний погляд
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щодо трактування таких категорій, як «оборотні кошти», «оборотний капітал» і
«оборотні активи». До того ж дуже часто ці категорії помилково ототожнюють,
що значно ускладнює подальше дослідження процесу управління оборотними
активами. Виходячи з цього необхідним є вивчення теоретичного підґрунтя,
з‘ясування змісту та уточнення категорійного апарату.
Метою дослідження є короткий огляд трактувань вітчизняних і зарубіжних
вчених щодо економічної сутності оборотних активів та відмінності їх від
оборотного капіталу та оборотних коштів з метою розробки узагальнення
визначення даної категорії.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

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» [8]. В Господарському кодексі України взагалі немає
трактування такої категорії як «оборотні активи», але у ст.139 «Майно у сфері
господарювання» зазначено, що «оборотними засобами є сировина, паливо,
матеріали, малоцінні предмети та предмети, що швидко зношуються, інше
майно

виробничого

і

невиробничого

призначення,

що

віднесено

законодавством до оборотних засобів» [5].
Серед сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів також
відсутня узгодженість щодо зазначених понять. Деякі дослідники вважають
поняття «оборотні активи», «оборотний капітал», «оборотні засоби», «оборотні
кошти», «оборотні фонди», «поточні активи» синонімами [2, 4, 6], інші
об‘єднують лише деякі поняття [9], третя група вчених зазначають, що
економічний зміст зазначених понять різний, саме тому ототожнювати їх
помилково [1, 10, 3, 7].
Маргасова В. Г. виділяє чотири основні школи у процесі дослідження
поняття «оборотний капітал»: класичну, представниками якої є А. Сміт,
К. Маркс, Д. Рікардо, Ф. Кене, радянську, сучасну та західну.
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Саме представники класичної школи вперше запропонували поділяти
наявний капітал на «основний» та «оборотний», представники радянської
школи класифікували оборотний капітал на фонди обігу та оборотні виробничі
фонди. У радянські часи більш розповсюдженими було поняття «оборотні
кошти», основною функцією яких вважалась розрахунково-платіжна, тобто
фінансування витрат підприємства [10, с. 42], а поняття «капітал» взагалі на
практиці було вилучено.
Пізніше такі терміни як «оборотні кошти» та «оборотні засоби» часто
ототожнювались і трактувались як сума інших понять – оборотних фондів і
фондів обігу у працях Д‘яченко В. П., Усатова І. А., Бойчика І. М. та інших.
Алєксєєв І. В. та Нич О. І. у своїх дослідженнях розглядають проблему
ототожнення суміжних понять та зазначають, що «за своєю суттю всі вони різні
і окреслюють різні економічні поняття». Автори головною відмінністю
оборотних активів та оборотних коштів вважають тривалість періоду для
функціонування, який для оборотних коштів визначають в один рік або
кругообіг, а для оборотних активів – в один рік або в операційний цикл.
Поняття «оборотні засоби» автори взагалі вважають невірним і таким, що
виникло через неточності перекладу з російського поняття «оборотные
средства». Категорію «оборотні активи» автори вважають «всеохоплюючою»,
оскільки саме вона включає в себе усі інші поняття [1, с. 135-136].
Поважний О. С., Крамзіна Н. О. та Кваша Ю. В. у своїх працях також
досліджували історію виникнення терміну «оборотні активи», його суть та
зв'язок з іншими поняттями. Головною відмінністю між поняттями «оборотні
активи» і «оборотні кошти» автори вважають те, що оборотні активи
витрачаються у процесі виробництва, тоді як оборотні кошти авансовані у
виробництво, тому вони «не витрачаються і не споживаються», внаслідок чого
оборотні кошти виступають проміжною ланкою між активом і пасивом балансу
[10, с. 47‒ 50].
У працях Бетехтіної Л. О. поняття «оборотних активів», «оборотних
коштів» та «оборотного капіталу» розглядаються як тотожні. Автор пропонує
224

наступне визначення зазначених понять: оборотний капітал (активи, кошти) –
«це активи, які поновлюються з певною регулярністю для забезпечення
поточної діяльності, вкладення в які обертаються протягом одного року або
виробничого циклу» [2, с. 74]. Сучасні науковці, такі як Поддєрьогін А. М.,
Білик М. Д. [4, с. 133], Благодатін А. А., Мец В. О. також ототожнюють поняття
«оборотні кошти» та «оборотний капітал».
На нашу думку, об‘єднання вищезазначених понять погіршує процес
управління оборотними активами.
На думку Соляник Л. Г. оборотні активи (або поточні активи) – це
«сукупність матеріальних і фінансових активів, які шляхом структурної
трансформації здійснюють безперервний кругообіг форм вартості з метою
постійного

відновлення

процесу

виробництва,

одержання

прибутку,

підтримання нормальної ліквідності підприємства, і повинні повністю
споживатися протягом одного календарного року чи операційного циклу».
Автор вважає, що поєднання пасивної форми оборотного капіталу і активної
форми оборотних активів формує категорію «оборотних засобів» [11].
Пеняк Ю. С. вважає, що поняття «оборотні фонди» і «оборотний капітал» є
ідентичними, крім того, пропонує використовувати саме останнє поняття.
Також автор об‘єднує такі категорії як «оборотні кошти», «оборотні засоби» і
«оборотні активи» [9, с. 5].
На думку Ізмайлової Н. В. у відповідності до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку
України, застосування поняття «оборотні кошти» «не відповідає сутності
поняття «оборотні активи», оскільки оборотні кошти пов‘язані зі створенням
вартості тільки у ході операційної діяльності». Автор вважає, що економічна
сутність оборотних активів «полягає у втілених в них грошових коштах, які
повністю споживаються чи реалізуються впродовж одного виробничого циклу
(або протягом 12 місяців) при здійснені операційної, фінансової та
інвестиційної діяльності, що сприяє безперервності виробничо-комерційного
циклу, а також дозволяє підтримувати достатній рівень ліквідності і
прибутковості підприємства» [7, с. 8].
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Таким чином, відмінність досліджених понять полягає у наступному:
1. Категорії «оборотні активи» і «оборотні кошти» є самостійними,
ототожнювати

їх

невірно,

що

підтверджується

різницею

у

деяких

характеристиках:
- різні складові (до складу оборотних активів належать поточні фінансові
інвестиції, які не включаються до складу оборотних коштів);
- різна тривалість періоду для функціонування (для оборотних коштів її
визначають в один рік або кругообіг, а для оборотних активів – в один рік або в
операційний цикл);
- оборотні активи витрачаються у процесі виробництва, тоді як оборотні
кошти авансовані у виробництво, тому вони «не витрачаються і не
споживаються», внаслідок чого оборотні кошти виступають проміжною ланкою
між активом і пасивом балансу.
2. Терміни «оборотні активи» і «оборотний капітал» ототожнювати
невірно через те, що оборотний капітал виступає джерелом формування
складових оборотних активів, тобто він фіксується в пасиві балансу, тоді як
оборотні активи відображають характер їх розміщення і є частиною активу
балансу.
Синтезуючи економічний, фінансовий та бухгалтерський підходи до
трактування досліджених категорій, визначимо поняття «оборотні активи» як
сукупність фінансових і матеріальних активів, не обмежених у використанні,
які обслуговують господарський процес, і призначені для реалізації чи
споживання протягом операційного циклу або одного року з дати складання
балансу та забезпечення безперервності виробничо-комерційного циклу.
Висновки.

На

основі

проведеного

узагальнення

підходів

різних

економістів до трактування поняття «оборотні активи» та особливостей їх
класифікації зроблено наступні висновки:
1. Аналіз наукових досліджень виявив, що серед сучасних дослідників
існує неузгодженість в трактуванні таких категорій як «оборотні активи»,
«оборотні засоби», «оборотний капітал», «оборотні фонди», «оборотні кошти»,
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«поточні активи». Крім того, відсутній єдиний погляд на ці поняття навіть в
законодавчо-нормативній базі України. Деякі дослідники вважають
вищезазначені поняття синонімами, що, на нашу думку, погіршує процес
управління оборотними активами;
2. Відмінність досліджених понять, на нашу думку, полягає у наступному:
у категорій «оборотні активи» і «оборотні кошти» різні складові та різна
тривалість періоду для функціонування, крім того оборотні активи
витрачаються у процесі виробництва, тоді як оборотні кошти авансовані у
виробництво, тому вони «не витрачаються і не споживаються». Терміни
«оборотні активи» і «оборотний капітал» ототожнювати невірно через те, що
оборотний капітал виступає джерелом формування складових оборотних
активів, тобто він фіксується в пасиві балансу, тоді як оборотні активи
відображають характер їх розміщення і є частиною активу балансу.
3. Систематизувавши економічний, фінансовий та бухгалтерський підходи
до трактування досліджених категорій, визначено поняття «оборотні активи» як
сукупність фінансових і матеріальних активів, не обмежених у використанні,
які обслуговують господарський процес, і призначені для реалізації чи
споживання протягом операційного циклу або одного року з дати складання
балансу та забезпечення безперервності виробничо-комерційного циклу.
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УДК 657 (045)
І.О. Кругляк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТЬ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ
УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В статті розглянуто економічну суть поточних зобов’язань підприємства,
проаналізовано їх роль та місце в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності підприємства на основі досліджень вітчизняних та закордонних
економістів. Досліджено та узагальнено класифікацію поточних зобов’язань.
Проаналізовано нормативну базу щодо оцінки зобов’язань, розглянуто методи
оцінки на основі П(С)БО.
Ключові слова: поточні зобов’язання, класифікація, оцінка, фінансова
звітність
228

Постановка проблеми. В процесі господарської діяльності підприємств
активізуються їхні економічні взаємовідносини з іншими суб‘єктами ринку, в
тому числі фізичними особами та державними органами, які зумовлюють
виникнення зобов‘язань. Будучи джерелом формування та фінансування
активів, останні виконують важливу роль у господарській діяльності
підприємств.

Здійснюючи

суттєвий

вплив

на

фінансову

стійкість

і

платоспроможність суб‘єктів господарювання, зобов‘язання з огляду на
динамічний

характер

потребують

ефективного

управління

грошовими

потоками, контролю за фактичним станом розрахунків. Це уможливлюється на
основі достовірної, якісної та адекватної інформації про заборгованість, яка
формується в системі бухгалтерського обліку.
Недостатня теоретична розробка питань визнання поточних зобов‘язань,
розбіжності щодо їхнього визначення у правовому та обліковому полі,
недосконалість

методики

відображення

заборгованостей

у

регістрах

бухгалтерського обліку і фінансовій звітності характеризують цей вид пасивів
як одну з найбільш складних ділянок облікового процесу. Дослідження
ускладнюється через різноманітність видів зобов‘язань, методів їхнього
погашення, велику кількість суб‘єктів та об‘єктів. Водночас чіткі організація і
методика обліку дають змогу забезпечити отримання об‘єктивної інформації
для аналізу зобов‘язань, проведення якого сприяє ефективному управлінню
діяльністю

підприємств,

підтриманню

їхньої

фінансової

стійкості

та

платоспроможності на високому рівні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам обліку поточних
зобов‘язань господарюючих суб‘єктів присвячено багато праць ученихекономістів. Вагомий внесок у їхнє вирішення зробили такі вітчизняні та
зарубіжні науковці, як Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, А.М. Герасимович,
Б.М. Литвин, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, О.В. Соловьова, В.В. Сопко,
Н.М. Ткаченко, І.Д. Фаріон, С.І. Шкарабан. Проте окремі проблеми обліку,
зокрема їх оцінки, класифікації, умов визнання, методики та організації
відповідно до нових вимог, потребують додаткових досліджень з урахуванням
організаційно-технологічних особливостей галузі. Це зумовило вибір теми
статті.
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Формулювання цілей статті. Метою статті виступило дослідження сутності
поточних зобов‘язань підприємства, що здійснює прямий вплив на методику та
організацію їх обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зобов'язання - це борги
(заборгованість) підприємства, які виникають внаслідок придбання товарів та
послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для свого фінансування
[3]. З метою правильного ведення бухгалтерського обліку слід чітко розрізняти
зобов‘язання, групи яких виділені в П(С)БО 11 «Зобов‘язання». Поняття
зобов'язання пройшло в історії тривалу та складну еволюцію. Його витоки
лежать в деліктах. Пізніше, як самостійне джерело зобов'язань з'явився договір.
На сьогоднішній день в економічній літературі немає одностайності, щодо
визначення поняття «зобов'язання». Його розглядають як борг, як суму витрат,
як залучений капітал, як заборгованість [2].
Активи та зобов‘язання утворюють основу бухгалтерського балансу.
Залишки активів та зобов‘язань на кінець звітного періоду відображаються в
балансі і показують їх наявність на звітну дату [1]. Фактично всі наявні цінності
та власний і залучений капітал, за рахунок якого вони утворені, зафіксовані в
балансі. З цієї причини вибуття активів та погашення зобов‘язань протягом
звітного періоду розглядаються як списання їх з балансу. Тому логічним є той
факт, що вибуття об‘єктів в обліку оцінюють так, як вони відображені в
балансі. Водночас сучасна система бухгалтерського обліку передбачає
диференційований підхід до оцінки об‘єктів для відображення операцій їх
вибуття, хоча принцип відповідності вартості списання і вартості визнання в
балансі в більшості випадків зберігається [5].
Кожен об‘єкт бухгалтерського обліку незалежно від того, на якій стадії
кругообігу капіталу він перебуває, завжди оцінюється в бухгалтерському обліку
за історичною чи поточною вартістю. Обрання того чи іншого способу
оцінювання залежить від базової оцінки, специфічних особливостей об‘єкта
оцінки (об‘єкта обліку) та виду господарської операції.
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Підставою виникнення зобов'язань є юридичний факт або сукупність
юридичних фактів (фактичний склад), які породжують зобов'язання.

Слід

зазначити, що частина 2 ст. 509 ЦК України не визначає спеціально підстави
виникнення зобов'язань, відсилаючи до загальних підставах виникнення
цивільних прав та обов'язків. Отже, підставами виникнення зобов'язань можуть
бути: договір та інші юридичні факти, як передбачені, так і не передбачені ГК
України [6].
Серед всіх можливих підстав виникнення зобов'язань особливе значення
має договір. Це природно, оскільки зобов'язальне правовідношення найбільш
часто встановлюється за бажанням осіб, які беруть участь у ньому, що виражені
в договорі. Такий спосіб формування зобов'язань у найбільшій мірі відповідає
потребам цивільного обороту.
Нарівні з договорами підставою виникнення зобов'язань можуть служити
односторонні

угоди,

при

яких

суб'єкт

цивільного

права

шляхом

одностороннього волевиявлення або розпоряджається своїм суб'єктивним
правом, або бере на себе суб'єктивну обов'язок [5]. До числа односторонніх
угод, які породжують цивільні зобов'язання, відносяться, зокрема, публічна
обіцянка нагороди, видача доручення, векселя тощо.
Слід звернути увагу на ту обставину, що оскільки більшість зобов'язань є
двосторонньо зобов'язуючими, де кожна із сторін має і права, і обов'язки,
практично розділити заміну боржника або кредитора не завжди неможливо.
При цьому заміна сторони двостороннього зобов'язання повинна відбуватися на
основі норми, яка передбачає більш жорсткі правила заміни. Так, для заміни
кредитора, за загальним правилом, не потрібно згоди боржника (ст.516 ЦК
України) . Однак з урахуванням вимоги згоди кредитора на заміну боржника,
заміна будь-якої сторони у двосторонньому договірному зобов'язанні (з
договору купівлі-продажу, міни, оренди тощо), де кредитор є одночасно
боржником, можлива тільки за згодою іншої сторони договору.
Разом з тим сказане не означає, що сторони у взаємних зобов'язаннях
позбавлені можливості здійснити окремо передачу права вимоги і окремо
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переведення боргу [2]. Наприклад, у договорі купівлі-продажу покупець може
поступитися іншій особі своє право вимагати передачі купленого майна,
залишивши при цьому за собою виконання обов'язку щодо сплати вартості
цього майна продавцю. У цьому випадку має місце лише поступка права
вимоги, яка не супроводжується переведенням боргу.
Вимоги кредиторів щодо активів підприємства мають вищий пріоритет
порівняно з вимогами власників. Інформація про зобов‘язання підприємства
допомагає користувачам фінансових звітів аналізувати його фінансовий стан та
приймати фінансові рішення. Зобов‘язання визнається в Балансі, якщо його
оцінка

може бути достовірно визначена та існує ймовірність

зменшення

економічних вигід у майбутньому внаслідок їх погашення.
Важливим

аспектом

діяльності

підприємства

є

момент

визнання

зобов‘язання. В економічній науці виділяють юридичний та бухгалтерські
підходи до визначення моменту визнання зобов‘язання (рис. 1).
Момент виникнення зобов'язання

Бухгалтерський аспект
У момент одержання прав
використання товарів і послуг
виникає заборгованість, після чого
в обліку реєструється зобов'язання.
Невиконання укладеної угоди
призведе до штрафних санкцій,
заборгованість за якими
відображається в обліку.

Юридичний аспект
У момент підписання угоди на
поставку товарів або отримання
послуг виникає юридичне
зобов'язання, суть якого полягає в
тому, що воно підлягає виконанню
у майбутньому

Рис. 1. Момент виникнення зобов’язання для цілей
обліку, аудиту та аналізу
Організація та ведення обліку зобов'язань і правильне відображення їх у
фінансовій звітності залежить від того, наскільки правильно здійснено
класифікацію зобов'язань та вибрано класифікаційні ознаки. За відношенням до
балансу виділяються чотири групи зобов'язань: довгострокові зобов'язання,
поточні зобов'язання, забезпечення наступних витрат і платежів, доходи
майбутніх періодів [2].
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У цьому зв‘язку поточні зобов'язання (Current Liabilities) – зобов'язання,
які будуть погашені впродовж операційного циклу підприємства або повинні
бути погашенні впродовж дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу [6].
До поточних зобов'язань належать: короткострокові кредити банків; поточна
заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; короткострокові векселі
видані; кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточна
заборгованість за розрахунками (з отриманих авансів, з бюджетом, з
позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, з
внутрішніх розрахунків); інші поточні зобов'язання [5].
Фактори

ризику,

а

також

можливість

різного

роду

зловживань

обумовлюють необхідність попереднього дослідження системи первинного
обліку при аудиті розрахунків з постачальниками й підрядниками. Такий аналіз
дозволить аудитору більш підготовлено підійти до проведення основних
аудиторських процедур за даним розділом обліку, а також обґрунтовано
визначити обсяги вибірки й способи відбору елементів у сукупність. Поточні
зобов'язання відображають у фінансовій звітності за сумою погашення.
Зобов'язання реєструються в обліку бухгалтерським записом тільки тоді, коли у
зв'язку з ним виникає заборгованість (табл. 1).
Таблиця 1
Оцінка зобов'язань в обліку та звітності за П(С)БО 11 «Зобов’язання»
Вид зобов‘язання
Оцінка (відображення у фінансовій звітності)
Довгострокові
Теперішня вартість – дисконтова на сума майбутніх платежів (за
вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка буде потрібна для
погашення зобов‘язання в процесі звичайної діяльності підприємства.
Поточні
Сума погашення – недисконтована сума грошових коштів або їх
еквівалентів яка, як очікується, буде сплачена для погашення
зобов‘язання в процесі звичайної діяльності підприємства – номінальна
сума боргу (основна частина боргу)
Забезпечення
Аналітична або експертна оцінка
зобов‘язань
Непередбачені
Облікова оцінка
обставини
Доходи
Облікова оцінка
майбутніх
періодів

233

Погашення зобов‘язання може здійснюватися шляхом:
 сплати кредиторові грошових коштів;
 відвантаження готової продукції, товарів або надання послуг у рахунок

одержаного авансу від покупця або у порядку заліку заборгованості;
 переведення зобов‘язань у корпоративні права, які належать кредитору

(елементи капіталу) тощо [5] .
Як бачимо, у кожному випадку погашення зобов‘язання пов‘язане з
вибуттям активів, а значить, із зменшенням майбутніх економічних вигід у
результаті вибуття ресурсів підприємства.
Строк погашення зобов‘язання – термін протягом якого повинно бути
погашено зобов‘язання. З метою визнання, класифікації та оцінки у
бухгалтерському обліку розрізняють:
 термін з моменту виникнення зобов‘язання до моменту погашення;
 термін з дати складання фінансової звітності до дати погашення [3].
Іноді погашення одного зобов‘язання призводить до виникнення іншого
зобов‘язання. Наприклад, постачальникові, перед яким виникла кредиторська
заборгованість, виписується вексель. У даному випадку одне зобов‘язання
(кредиторська заборгованість) замінюється іншим (зобов‘язанням за виданим
векселем). Однак остаточне погашення зобов‘язання пов‘язане із вибуттям у
майбутньому ресурсів (активів) підприємств, тобто із зменшенням майбутніх
економічних вигод.
Значна частина зобов‘язань підприємства виникає при нарахуванні витрат.
Підприємство визнає – нараховує витрати і у відповідних сумах одночасно
повинно визнати зобов‘язання.
Висновок.

Таким

чином,

є

дві

необхідні

умови

відображення

заборгованості як зобов‘язань певної балансової категорії: можливість
достовірної оцінки і вірогідність зменшення економічних вигід, витрачання
активів підприємства у майбутньому. Тому прийняття рішення стосовно
відображення заборгованості як зобов‘язання у бухгалтерському обліку
повинно базуватись на чіткому визначенні цих умов визнання.
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О.А. Крупська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ, ЯК СПОСІБ ЕФЕКТИВНОГО
КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
У статті розглянуто аналіз виконання кошторису бюджетних установ, та
контроль використання бюджетних коштів. Запропоновано шляхи покращення
управління бюджетними коштами задля більш ефективного виконання
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кошторису. Розглянуто аспекти формування кошторису та внесення змін у
процесі його виконання, доведено важливість оцінки виконання кошторису як
основного

планово-фінансового,

регулюючого

документу

бюджетної

організації; виділено етапи аналізу виконання кошторису за основними
показниками.
Ключові слова: аналіз, бюджетна організація, доходи, видатки, контроль
використання коштів, кошторис.
Становлення ринкових відносин в Україні зумовлює удосконалення
механізмів управління бюджетними установами. Бюджетні установи та
організації забезпечують виконання покладених на державу функцій. Місією
суб‘єктів господарювання бюджетної сфери є задоволення соціальних,
культурних та інших потреб суспільства. Діяльність цих установ фінансується
за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, які надаються їм
безповоротно. Виникає об‘єктивна необхідність ефективного управління рухом
бюджетних коштів та майна, придбаного за їхній рахунок.
Подальший розвиток економіки України в сучасному середовищі
передбачає підвищення ефективності фінансового контролю за розподілом і
використанням державних коштів та має першочергове значення в процесі
зменшення витрат у державному секторі, зменшення нецільового використання
коштів бюджетними установами. Тому контроль та аналіз виконання
кошторису є важливими засобами вирішення проблем, що виникають у цій
сфері, а тому їх дослідження залишається актуальним.
Аналіз виконання кошторису дає можливість оцінити ефективність
використання виділених установі ресурсів, з‘ясувати причини нестачі, або ж
перевитрату бюджетних коштів, а отже, здійснювати контроль за раціональним
витрачанням державних коштів з метою ефективного управління бюджетною
організацією та установою[6].
Проблемами теорії та практики обліку й аналізу виконання кошторису, як
ефективного способу контролю використання коштів бюджетних установ
присвятили свої праці такі науковці: Атамас П.Й., Болюх М.А., Булгакова С.І.,
Джога Р.Т., Калюга Є.В., Опарін В.М., Микитюк І.А., Мельник Т.Г., Людвенко
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Д.В. та інші вчені-економісти. Незважаючи на їх вагомий внесок науковців у
розвиток досліджуваних питань, оцінка ефективного та раціонального
витрачання бюджетних коштів залишається актуальним завданням, особливо за
умов ринкової економіки й обмеженості бюджетних коштів.
Метою

дослідження

є

висвітлення

окремих

елементів

методики

комплексного аналізу виконання кошторису, як одного із методичних прийомів
контролю.
Основним законодавчим документом, який на державному рівні, регулює
відносини, що виникають в процесі складання, розгляду, затвердження,
виконання кошторису та контролю за дотриманням і цільовим використанням
бюджетних коштів є Бюджетний Кодекс України [2]. Основним плановофінансовим документом, який встановлює право отримання надходжень і
розподілу бюджетних асигнувань, визначає вимогу дотриманням фінансової
дисципліни на рівні бюджетної установи, є кошторис.
Кошторис бюджетних установ є складовою бюджетної системи країни.
Тому, актуальним завданням бюджетної системи є удосконалення механізму
формування та реалізації кошторису бюджетних установ. Важливу роль в
управлінні діяльністю бюджетних установ відіграють раціональна організація
та методика обліку й аналізу результатів виконання кошторису. Процедуру
складання, затвердження та виконання кошторису бюджетних установ
затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року
ғ 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»[1]. У цьому
Порядку передбачено послідовність дій при затвердженні кошторису.
Фінансування установ без затвердженого в установленому порядку кошторису
забороняється. Установи, які утримуються за рахунок коштів бюджетів, для
забезпечення своєї діяльності і виконання покладених на них функцій,
складають кошторис, який є важливим інструментом формування, управління й
контролю фінансової політики бюджетної установи [3].
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Розроблення кошторису бюджетної установи спрямоване на розв‘язання
двох основних завдань:
 визначення обсягу доходів і видатків, пов‘язаних із діяльністю окремих
структурних одиниць та підрозділів установи;
 забезпечення покриття видатків фінансовими ресурсами із різних
джерел.
Враховуючи наявність двох фондів у бюджетах – загального та
спеціального, а також необхідність посилення контролю за витрачанням
бюджетних ресурсів та їх економією, було визнано за доцільне скасувати
позабюджетні фонди бюджетних установ і запровадити, відповідно, дві
складові частини кошторису. Загальний фонд включає обсяг надходжень із
загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною
класифікацією видатків на виконання бюджетною установою основних
функцій [5]. У спеціальний фонд входить обсяг надходжень із спеціального
фонду бюджету на конкретну мету та розподіл видатків за повною
економічною класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення,
а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов‘язаних з виконанням
установою певних функцій.
Враховуючи специфіку бюджетних організацій та установ, аналіз
виконання кошторису, за словами І. Микитюк, має охоплювати: виконання
показників надходжень доходів за окремими джерелами; виконання плану
видатків за напрямами фінансування і галузях виробничої та невиробничої
сфери; виконання боргових бюджетних зобов‘язань; касове виконання бюджету
та стадії його виконання [2, с. 12].
Аналіз виконання кошторису доцільно проводити поетапно. На першому
етапі розглядаються організаційні моменти, зокрема: проводиться вибір мети,
об‘єктів, інформаційного забезпечення аналізу, підбираються необхідні методи
та методика, визначається система показників. Об‘єктами виконання кошторису
є доходи та видатки бюджетної установи. Під видатками розуміють державні
платежі, що не підлягають поверненню, тобто такі платежі, які не створюють і
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не компенсують фінансові вимоги. Доходи бюджетних установ формуються за
рахунок бюджетних асигнувань та за рахунок власних надходжень бюджетних
організацій [4].
Окремої уваги потребують власні надходження бюджетних установ та
організацій. Відповідно до статті 2 Бюджетного Кодексу України, власні
надходження бюджетних установ - кошти, отримані в установленому порядку
бюджетними установами як плата за надання послуг (включаючи плату за
надання адміністративних послуг), виконання робіт, гранти, дарунки та
благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку
продукції чи майна та іншої діяльності.
Вертикальний аналіз даних надходжень дозволяє визначити найвагоміші
джерела власних доходів бюджетних установ, що важливо в частині
розроблення заходів із подальшого їх збільшення.
Одним із головних завдань даного етапу є оцінка виконання плану доходів
та видатків загального і спеціального фонду, що забезпечує дотримання
цільового використання коштів та виявлення чинників, які вплинули на
відхилення показників. Для аналізу показників можна використати такі методи:
горизонтальний та вертикальний аналіз, трендовий аналіз, аналіз коефіцієнтів,
факторний аналіз. Для наочного зображення результатів проведеного аналізу,
доцільно використовувати табличний та графічний способи представлення
інформації. У табл. 1 наведено результати горизонтального аналізу виконання
кошторису відділу культури і туризму Літинської районної державної
адміністрації.
З табл. 1 видно, що у 2015 р. загальна величина кошторисних видатків
перевищувала касові та фактичні видатки бюджетної установи на 196041,03
грн., тобто невиконання кошторису за загальним фондом у звітному році
становило 5,25%. Це було спричинено зменшенням фінансування з боку
держави, що є наслідком кризової ситуації в економіці країни та браком
фінансових ресурсів. За результатами проведеного аналізу можна констатувати,
що видатки на оплату праці в аналізованому році порівняно з попередніми
роками збільшились на 28514,17 грн.
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Таблиця 1
Виконання кошторису бюджетної установи
за загальним фондом у 2015 р., грн.
Затверджено
на звітний рік
Показники
Сума
Оплата праці
працівників
бюджетних
установ
нарахування на
заробітну плату
Предмети,
матеріали,
обладнання,
інвентар
Оплата
послуг(крім
комунальних)
Видатки на
відрядження
Оплата
теплопостачання
Оплата
електроенергії
Оплата
природнього
газу
Оплата інших
енергоносіїв
Поточні
трансферти
органами
державного
управління
інших районів
Соціальне
забезпечення

Пит.
вага,
%

Відхилення касових
видатків від
затверджених
кошторисом
Пит.
По
Абс.,
вага,
Відн., струк+, %
%
турі

Касові
видатки

Сума

Відхилення
фактичних видатків
від затверджених
кошторисом
Пит.
По
Абс., Відн.,
вага,
струк+, %
%
турі

Фактичні
видатки

Сума

2191825,00 58,79 2176997,93 61,63 -14827,1

-0,67

2,84

2176997,93 61,63 -14827,1

-0,67

2,84

769882,00

20,65

750410,29

21,24 -19471,7

-2,59

0,59

750410,29

21,24 -19471,7

-2,59

0,59

207300,00

5,56

167779,23

4,75

-39520,8 -19,06

-0,81

167779,23

4,75

-39520,8 -19,06

-0,81

69787,00

1,87

41272,83

1,16

-28514,2 -40,85

-0,71

41272,83

1,16

-28514,2 -40,85

-0,71

7500,00

0,20

841,55

0,02

-6658,5

-88,77

-0,18

841,55

0,02

-6658,45 -88,77

-0,18

92367,00

2,47

75033,53

2,12

-17333,5 -18,76

-0,35

75033,53

2,12

-17333,5 -18,76

-0,35

35500,00

0,95

23446,71

0,66

-12053,3 -33,95

-0,29

23446,71

0,66

-12053,3 -33,95

-0,29

92000,00

2,46

67729,59

1,91

-24270,4 -26,38

-0,55

67729,59

1,91

-24270,4 -26,38

-0,55

60000,00

1,60

59596,21

1,68

-403,8

-0,67

0,08

59596,21

1,68

-403,79

-0,67

0,08

142000,00

3,80

139099,00

3,98

-2901

-2,04

0,18

139099,00

3,98

-2901,00

-2,04

0,18

60000,00

1,60

29913,00

0,86

-30087

-50,14

-0,74

29913,00

0,86

-30087

-50,14

-0,74

Нарахування на заробітну плату в звітному періоді порівняно з попереднім
періодом збільшились на 19471,71 грн. На 19,06% зросли видатки на предмети
постачання, матеріали, утримання бюджетних установ. При цьому варто
відзначити, що фактичні та касові видатки протягом 2015 р. збігалися. Це
свідчить про

своєчасність отримання асигнувань з бюджету для покриття

поточних витрат бюджетної установи, адже, як правило, видатки не збігаються
ні в часі, ні у сумі. У сучасних умовах фактичні видатки часто перевищують
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касові, бо не завжди фінансування з бюджету дає змогу вчасно погасити
заборгованість із зарплати, за енергоносії та інші господарські витрати
бюджетних установ.
Представлений аналіз є лише однією складовою комплексного аналізу
виконання кошторису, який доцільно проводити в рамках контролю виконання
кошторису бюджетної установи.
За результатами проведеного аналізу виконання кошторису дається оцінка
раціональності використання виділених установі фінансових, матеріальних,
трудових ресурсів, здійснюється пошук резервів підвищення ефективності
діяльності

бюджетних

організацій

та

установ.

На

заключному

етапі

розробляються конкретні пропозиції для усунення виявлених недоліків,
поліпшення роботи організації та використання виявлених резервів. Аналіз
виконання кошторису, зазвичай, завершується прийняттям управлінських
рішень щодо подальшого розвитку бюджетної установи за рахунок бюджетних
коштів.
Підвищення ефективної діяльності бюджетних установ у більшості
залежить від обґрунтованості, своєчасності і доцільності прийнятих рішень, це
може бути досягнутим в процесі аналізу. Однак тільки правильно організована
робота з аналітичного дослідження результатів діяльності установи може
забезпечити її дієвість та ефективність, обґрунтовано вплинути на загальний хід
процесу

діяльності

бюджетної

установи.

Завдяки

аналізу

бюджетних

показників можна дізнатись, яким чином розподілилися кошти кошторису,
відхилення показників за останні роки, динаміку фінансування за загальним
фондом і динаміку отриманих доходів по спеціальному фонду та їх
використання. Аналітичні розрахунки дозволяють раціонально підійти до
планування кошторису на наступний звітний період. Затверджений кошторис є
безпосереднім засобом контролю. При формуванні системи показників
необхідно враховувати особливості звітності бюджетних установ. Особливу
увагу необхідно звернути на формування доходів установ за двома фондами –
загальним і спеціальним. На жаль, на сьогоднішній час чітка методика
проведення аналізу в бюджетній установі, узгоджена з органами управління
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Державної казначейської служби, відсутня, а також обмежена кількість
штатних

економічних

працівників-аналітиків для

переважної більшості

бюджетних установ, чим і зумовлена складність проведення аналізу [3].
Отже, аналіз виконання кошторису, як основне джерело аналізу доходів і
видатків, дає нам можливість з‘ясувати причини нестачі бюджетного
фінансування або ж, навпаки, вчасно виявити перевитрати коштів чи завищення
асигнувань. Відтак здійснюється кількісна та якісна характеристика тих змін і
відхилень

від

планових

показників,

які відбуваються в

установах,

виявляються резерви та розробляються превентивні заходи з метою усунення
виявлених негативних тенденцій на майбутнє, дає можливість здійснювати
ефективний контроль за розподілом і використанням наявних бюджетних
ресурсів установи на основі залучення й використання аналітичних методів
дослідження та спрогнозувати тенденції розвитку діяльності бюджетної
установи на майбутні періоди, адже прогноз – це основа чітко спланованої
діяльності будь-якої установи, організації.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
В статті розглянуто економічні сутність дебіторської заборгованості.
Наведено організаційно-методичні підходи до проведення аудиту дебіторської
заборгованості на підприємстві.
Ключові

слова:

дебіторська

аудит,

дебіторська

заборгованість,

заборгованість,

довгострокова

дебіторська

заборгованість,

поточна

аудиторський висновок.
Стан розрахунків з дебіторами є одним з найважливіших показників, які
характеризують фінансовий стан підприємства. У сучасних умовах ринкової
економіки однією з ключових проблем суб‘єктів господарювання є зростання
дебіторської заборгованості, що обумовлене об‘єктивними та суб‘єктивними
чинниками. Дебіторська заборгованість істотно погіршує фінансовий стан
підприємства, виводить грошові засоби з господарського обороту, що
приводить до зниженню темпів виробництва і результативних показників
діяльності підприємства, оскільки прострочена дебіторська заборгованості, по
якій закінчився термін позовної давності, підлягає віднесенню на збитки
підприємства. У зв‘язку з цим важливого значення набуває аудит дебіторської
заборгованості, даючи можливість вчасно виявити порушення або помилки на
підприємстві, мінімізувати витрати та формувати інформаційне забезпечення
для прийняття управлінських рішень.
Питання організації аудиту дебіторської заборгованості підприємства
досліджували такі вчені-економісти як В. Бабіч, Ф. Бутинець, О. Виноградова,
В.

Рядська,

Я.

Петраков,

К.

Утенкова,

М.

Огійчук,

В.

Єрофєєва,

В. Подольський, А. Савин, Я. Мех, З. Гуцайлюк, М. Щирба. Втім,
організаційно-методичні аспекти багатопланової проблеми аудиту дебіторської
заборгованості

потребують

подальшого

систематизації.
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вивчення,

узагальнення

та

Метою

статті

є

дослідження

організаційно-методичних

аспектів

проведення аудиту дебіторської заборгованості на підприємстві.
В навчально-науковій літературі існують різні підходи до трактування
дебіторської заборгованості. Так, Матицина Н. О. трактує дебіторську
заборгованість як розмір неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності
виконати

грошові

зобов'язання

перед

підприємством

після

настання

встановленого договором строку оплати [5, с. 38]. Білик М. Д. розуміє під
дебіторською заборгованістю матеріальні ресурси, не оплачені контрагентами,
або готівка, що вилучена у підприємства.
Відповідно до П(С)БО ғ 10 дебіторська заборгованість – це сума
заборгованості дебіторів

підприємству на певну дату. Вона поділяється на

довгострокову, так і короткострокову (поточну).
Під довгостроковою дебіторською заборгованістю розуміють суму
дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного
циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу .
Поточна

дебіторська

заборгованість

−

це

сума

дебіторської

заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде
погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу [7].
Метою аудиту відповідно до МСА 200 «Ціль і основні принципи аудиту
фінансової звітності» є висловлення аудитором незалежної професійної думки
щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про
дебіторську заборгованість [6].
Аудитор повинен чітко дотримуватися основних завдань аудиту при
перевірці

дебіторської

заборгованості

для

достовірного

відображення

висновків, а саме:
-установлення реальності дебіторської заборгованості та простроченої
заборгованості (за якою минув строк позовної давності);
-перевірка правильності списання заборгованості, строк позовної давності
якої минув;
-перевірка

достовірності

відображення
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в

обліку

дебіторської

заборгованості залежно від прийнятого методу визначення реалізації;
- перевірка правильності та обґрунтованості списання заборгованості;
-дослідження правильності оформлення і відображення в обліку
заборгованості за виданими авансами, пред'явленими претензіями [9, c. 408].
Джерелами інформації для перевірки дебіторської заборгованості для
аудитора слугують:
1)нормативно-правові

документи

щодо

обліку

дебіторської

заборгованості;
2)наказ про облікову політику підприємства;
3)первинні документи (рахунки-фактури, накладні, касові документи,
виписки банку тощо);
4)договори на поставку продукції, надання послуг тощо;
5)регістри синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з дебіторами;
6)фінансова звітність і примітки до неї;
7)відповіді на запити аудитора;
8)інформація одержана в ході аудиторської перевірки;
9)аудиторські висновки, акти ревізій та інші документи, що узагальнюють
результати контролю;
10)документи претензійно-позовних справ [4, с. 39].
Для успішного виконання поставлених завдань аудитор складає програму
аудиту, до якої в обов'язковому порядку вносить аудиторські процедури за
всіма виділеними підсукупностями із зазначенням виконавців та термінів
виконання.
До програми аудиту дебіторської заборгованості входять такі процедури:
1.Контроль наявності, якості оформлення та реєстрації укладених
договорів;
2.Звірення залишків по розрахунках за даними Головної книги,
синтетичного й аналітичного обліку;
3.Перевірка правильності створення і використання резерву сумнівних
боргів;
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4.Контроль повноти й реальності відображення господарських операцій з
безготівковими розрахунками у первинних документах;
5.Контроль правильності розрахунків у первинних документах (і за
кількістю, і за вартістю);
6.Контроль

відповідності

й

своєчасності

облікової

реєстрації

(аналітичний, синтетичний, зведений синтетичний облік);
7.Перевірка розрахунків за товарообмінними операціями;
8.Перевірка безнадійної дебіторської заборгованості;
9.Перевірка розрахунків за претензіями та з відшкодування заподіяних
збитків;
10.Перевірка розрахунків із зовнішньоекономічної діяльності;
11.Перевірка претензійної роботи й роботи внутрішнього аудитора.
12.Інші питання, що стосуються аудиту дебіторської заборгованості.
Основними показниками для аналізу дебіторської заборгованості, блок
якого включений до програми аудиту, повинні бути:
- оборотність дебіторської заборгованості – визначається відношенням
виручки від реалізації до середнього залишку дебіторської заборгованості;
-

період

погашення

дебіторської

заборгованості

–

визначається

відношенням кількості календарних днів в періоді на оборотність дебіторської
заборгованості;
- середній період інкасації дебіторської заборгованості – визначається
відношенням середнього залишку дебіторської заборгованості до суми
одноденного обороту по реалізації продукції в визначеному періоді;
- коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості – визначається
відношенням суми дебіторської заборгованості, не оплаченої в встановлений
строк, до загальної суми дебіторської заборгованості;
- частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів
– визначається відношенням суми дебіторської заборгованості до суми
поточних активів;
- ефект, отриманий від інвестування засобі в дебіторську заборгованість
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по розрахунках з покупцями та замовниками – визначається як різниця між
додатковим прибутком, отриманого від збільшення обсягів реалізації продукції
за

рахунок

наданого

кредиту,

поточними

витратами

по

організації

кредитування та інкасації боргу та сумою прямих фінансових втрат від
неповернення боргу;
-

коефіцієнт

ефективності

інвестування

засобів

в

дебіторську

заборгованість – визначається відношенням суми ефекту отриманого від
інвестування коштів в дебіторську заборгованість по розрахунках з покупцями
та замовниками до середнього залишку дебіторської заборгованості в
визначеному періоді;
- якість дебіторської заборгованості характеризується:
а) часткою сумнівної дебіторської заборгованості у загальному обсязі
заборгованості;
б) питомою вагою вексельної форми розрахунків.
в) оптимальною дебіторською заборгованістю в майбутньому періоді, яка
залежить від планового обсягу реалізації продукції з наданням комерційного
кредиту, коефіцієнта співвідношення собівартості і ціни продукції, середнього
періоду обороту дебіторської заборгованості за результатами аналізу минулого
періоду, середнього періоду прострочення платежів за результатами аналізу
минулого періоду [1, с. 12].
Аудит розрахунків з дебіторами проводиться аудитором в кілька етапів.
На першому встановлюється, чи прострочена заборгованість в балансі, на
другому етапі розглядається дебіторська заборгованість, щодо якої минув
термін позову, списання заборгованості та правильність ведення обліку.
Спочатку аудитору необхідно перевірити дані активу балансу за
відповідними рахунками. Ці дані за рахунками 16, 36, 37, 38, 63 та ін.
порівнюють з даними журналів та відомостей на певну дату (1-ше число
місяця). Після цього аудитор вивчає договори на поставку продукції,
передбачену форму розрахунків, застосування попередньої оплати покупця
продукції, зокрема плановими платежами, розрахунковими чеками, векселями,
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акредитивами, дорученнями, установлює, з чиєї ініціативи обрана невигідна для
підприємства форма розрахунків і які заходи вживаються щодо поліпшення
системи розрахунків.
Важливим

питанням

є

оцінка

дебіторської

заборгованості

для

відображення її в балансі підприємства. Дебіторська заборгованість має
відображатись у балансі за чистою реалізаційною вартістю, тобто за реальною
сумою заборгованості, яку підприємство може мати. Необхідно також
врахувати знижки з ціни, що їх надають клієнтові, а також повернення товарів
покупцями.
Для аудиту важливо врахувати відсоток безнадійної дебіторської
заборгованості, для того щоб перевірити інформацію про створення резерву
сумнівних боргів. Згідно з принципом обережності підприємство повинно
наприкінці року визначити суму безнадійних боргів і створити резерв для її
погашення за рахунок витрат поточного року. Для отримання інформації про
реальний стан дебіторської заборгованості можна надіслати листи-запити
підприємствам-боржникам про звірку даних та самостійно провести зустрічні
перевірки.
Завданням аудиту дебіторської заборгованості є перевірка реальності
(правдивості) та правильності її оформлення, правильності визначення
ймовірності повернення цієї заборгованості. Тому перевіряється заборгованість
у розрізі окремих покупців, замовників і дат виникнення заборгованості, термін
утворення якої більше року. Така заборгованість (за наявності пояснювальних
документів) може бути віднесена до позареалізаційних витрат і списана на
збитки як дебіторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності,
або

за

іншими

боргами,

нереальними

до

стягнення

за

рішенням

інвентаризаційної комісії.
Важливим є вивчення показників якості та ліквідності дебіторської
заборгованості. За даними відомості обліку з покупцями і замовниками аудитор
може скласти аналітичну таблицю, за якою аналізується стан дебіторської
заборгованості за строками виникнення. Щомісячне ведення такої відомості дає
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змогу бухгалтеру аналізувати дебіторську заборгованість і своєчасно вживати
заходів щодо усунення простроченої заборгованості. Такий аналіз дебіторської
заборгованості, як було зазначено вище, здійснюється за даними внутрішньої
звітності підприємства і використовується для потреб управління.
За даними бухгалтерської звітності (ф. 1, ф. 2), визначається цілий ряд
показників, що характеризують стан заборгованості, наприклад частка
сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі заборгованості,
відсоток, оборотність дебіторської заборгованості тощо.
Перевірка відомості ғ 3.5 і журналу ғ 3 за рахунком 374 «Розрахунки за
претензіями» дає можливість дізнатися про задоволення пред'явленими сумами
претензій щодо невідповідності якості продукції, цін і тарифів, наявності
арифметичних помилок і нестач, простоїв, штрафів, пені, що їх належить
утримати з постачальників і підрядників на підставі рішень господарських
судів, письмової згоди постачальників на задоволення претензій, актів
приймання вантажів, виписок банку або про відмову від цих претензій [4].
В процесі аудиту повинні бути вирішені наступні основні задачі:
-

перевірка

дотримання

порядку

документального

відображення

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

перевірка

своєчасності

списання

безнадійної

дебіторської

заборгованості [2, с.27].
У кінці перевірки підприємства аудитором складається аудиторський
висновок – документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та
передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової
звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися
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при її складанні [3]. У ньому відображено узагальнення перевірки дебіторської
заборгованості, вказані знайдені порушення, або помилки, якщо такі мають
місце. Далі підприємство має ліквідувати дані порушення для ефективного
функціонування підприємства.
Отже, аудиторські перевірки дебіторської заборгованості необхідні
підприємствам, адже саме вони вказують на слабкі місця в обліку підприємства,
на некваліфікованість персоналу, шахрайство, помилки та інше, допомагають в
прийнятті правильних управлінських рішень щодо організації обліку на
підприємстві. Аудитор повинен дотримуватися методики перевірки, спиратися
на законодавчу базу для виявлення усіх помилок та складення правильного
аудиторського висновку.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА
МЕТОДИКА ЇЇ СКЛАДАННЯ
В даній статті розглянуто сутність податкової звітності підприємства на
сучасно етапі розвитку. Визначено основні форми та загальні вимоги до
податкової звітності. Проаналізовано особливості

формування основних

форм податкової звітності.
Ключові слова: податок, податкова звітність, податкова декларація, платник
податків, податковий період.
Важливим джерелом інформації для проведення аналізу діяльності
підприємства виступає податкова звітність підприємства. Цінність податкової
звітності для аналітичних досліджень полягає в тому, що вона складається за
даними бухгалтерського обліку, який повинен точно, повно та об'єктивно
відображати господарські операції і, який зобов'язані вести всі суб'єкти
підприємницької діяльності, юридичні особи.
Дослідження теоретичних і практичних аспектів оподаткування та аналізу
податкової звітності висвітлено у працях М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Б.І.
Валуєва, З.В. Гуцайлюка, В.П. Завгороднього, М.В. Кужельного, Я.Д. Крупки,
Ю.А. Кузьмінського, В.О. Ластовецького, В.Г. Линника, Ю.Я. Литвина, М.Р.
Лучка, О.І. Малишкіна, Є.В. Мниха, М.С. Пушкаря, В.С. Рудницького та інші.
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Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, на сьогодні додаткової
уваги потребують проблеми формування податкової звітності підприємства.
Метою написання даної статті є розгляд особливостей та проблемних
питань податкової звітності підприємства, методика складання і аналіз її
показників.
Податкова

звітність

характеризує

стан

зобов'язань

підприємства,

пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів.
Вона подається до органів податкової служби і позабюджетних фондів.
Податкову звітність може здійснювати як платник податку самостійно, так і
його представник або податковий агент.
Податкова звітність являє собою сукупність дій платника податків (або
особи, що його представляє) і податкового органу зі складання, ведення і здачі
документів установленої форми, що містять відомості про результати
діяльності платника податку, його майнове становище і фіксують процес
обчислення податку, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету.
Податкова звітність реалізується шляхом подання платником податку
податкової документації, тобто документів, що містять відомості про
обчислення і сплату податку. При цьому слід розрізняти податкову і фінансову
звітність. Під фінансовою звітністю розуміють бухгалтерську звітність, що
містить інформацію про фінансово-господарський стан і результати діяльності
господарюючого суб'єкта за звітний період. Фінансова звітність відповідно до
законодавства має дві форми: баланс і звіт про фінансові результати.
Здійснення

фінансової

звітності

регулюється

Законом

України

«Про

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р.,
постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р., якою
затверджений Порядок подання фінансової звітності й іншими нормативними
актами. Податкова звітність – це вужче поняття, яке містить винятково питання
з оподаткування. У податковій документації фіксується саме процес
нарахування і сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).
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Особливістю податкової документації є те, що в її складі немає
спеціалізованих «податкових» первинних документів, оскільки підставою для
ведення податкового обліку є, як правило, первинні бухгалтерсько-облікові
документи, які фіксують факт здійснення господарської операції. Виходячи з
цього, інші відомості не можуть бути предметом податкової документації і
податкові органи не мають права вимагати від платника податків подання
відомостей, не передбачених законодавством про оподаткування, або подання
податкової документації до настання термінів звітності.
Загальні вимоги до складання та подання податкової звітності в Україні
регулює ПКУ, ним визначені принципові положення, які використовуються у
системі податкової звітності. Під час встановлення податку обов‘язково
потрібно визначити такі елементи:
–

строк та порядок подання звітності про обчислення

–

сплату податку (ст. 7 ПКУ) [1].

Платник податків зобов‘язаний:
– вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати
звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;
– подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому
податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи,
пов‘язані з обчисленням і сплатою податків та зборів (ст. 16. ПКУ);
Способи подання податкової декларації до органів ДФС [2]:
– особисто платником податку або уповноваженою на це особою;
–

надіслати поштою з повідомленням про вручення та описом;

–

подати засобами електронного зв'язку в електронній формі.

Податкова

звітність

подається

у

вигляді

податкових

декларацій

(розрахунків) платником податків (у тому числі відокремленими підрозділами у
випадках, визначених Податковим Кодексом України) контролюючому органу
у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування
та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми
доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних
осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

253

Податкова декларація складається за формою, затвердженою в певному
порядку. Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов‘язкові
реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору.
Податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити:
– тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);
– звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;
– звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого
розрахунку);
– повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно
з реєстраційними документами;
– код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств
та організацій України або податковий номер;
– реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають
відмітку у паспорті);
– місцезнаходження (місце проживання) платника податків; найменування
контролюючого органу, до якого подається звітність;
– дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми); ініціали,
прізвища та реєстраційні номери облікових карток або інші відомості,
визначені в абзаці сьомому цього пункту, посадових осіб платника податків;
– підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб
платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника
податку (за наявності) [3].
Перелік форм податкової звітності за основними податками та зборами
наведено у таблиці 1.
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Таблиця 1
Форм податкової звітності за основними податками та зборами
Податковий
період

Термін подання податкової
Термін сплати податків (зборів)
звітності
Податкова декларація з податку на додану вартість
Місяць протягом 20 календарних
Місяць
днів, що настають за останнім Протягом 10 календарних днів, що
календарним днем звітного місяця
настають
за
останнім
днем
протягом 40 календарних днів, що відповідного граничного строку для
Квартал
настають за останнім календарним подання податкової декларації
днем звітного кварталу (півріччя
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
протягом 40 календарних днів, що
Протягом 10 календарних днів, що
настають за останнім календарним
настають
за
останнім
днем
Квартал
днем звітного (податкового) кварталу граничного строку для подання
(півріччя)
податкової декларації
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників
податку, і сум утриманого з них податку
протягом 40 календарних днів, що
Під час виплати оподатковуваного
настають за останнім календарним
доходу
Квартал
днем звітного кварталу (півріччя)
Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку
Щомісяця протягом 30 календарних
днів, що настають за останнім
календарним
днем
податкового
(звітного) місяця, у розмірі третини
Рік
До 1 лютого
суми податку, визначеної на кожний
квартал від річної суми податку, у
таких розмірах: (I, ІІ квартал  10 %;
III  50 %; IV  30 %).

Податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ
строки органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку
платник податків. Платник податку на прибуток подає разом з відповідною
податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих
підприємств) [1].
Відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів
податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам,
недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть:
юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які відповідно до ПКУ
визначені платниками податків, а також їх посадові особи.
Податкова декларація з податку на додану вартість містить такі складові:
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1) Вступна частина (реквізити платника податку);
2) Розділ 1. Податкові зобов'язання (рядки 1-9);
3) Розділ 2. Податковий кредит (рядки 10-17);
4) Розділ 3. Розрахунки з бюджетом за звітний період (рядки 18-27);
5) Розділ 4. Результати розрахунків з податку на додану вартість
(заповнюється податковим органом) [4].
Декларація з податку на прибуток підприємства:
– подається платником незалежно від того, чи виникло у звітному періоді в
платника податкове зобов'язання чи ні;
– заповнюється в тисячах гривень з одним десятковим знаком;
податок на прибуток за квартал, півріччя, три квартали та рік
розраховується наростаючим підсумком з початку звітного календарного року
– достовірність даних підтверджується підписами керівника і головного
бухгалтера та засвідчується печаткою підприємства;
– оригінал декларації з відповідними додатками подається платником до
податкового органу за місцезнаходженням платника на одному двосторонньому
аркуші форматом А-4 з відповідними додатками на односторонніх аркушах
форматом А-4. Подання копій декларації та додатків не дозволяється.
Декларація та додатки до неї не підлягають обов'язковому скріпленню між
собою;
– декларація заповнюється таким чином, щоб забезпечувати вільне
читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого
терміну;
– у декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень та дописок
і закреслень (крім передбачених формою декларації). У декларації не повинні
міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження
аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.
Отже, нарахування і сплата будь-якого виду податку чи збору
(обов'язкового платежу) припускають здійснення належним чином обліку і
розрахунку, результати яких відображаються у відповідній формі податкової
256

звітності. Податкова звітність є системою взаємопов‘язаних узагальнених
показників, які відображають результати діяльності підприємства за звітний
період. Складається шляхом підрахунку, групування, спеціальної обробки
даних поточного бухгалтерського обліку та реалізується шляхом подання
платником податку податкової документації, тобто документів, що містять
відомості про обчислення і сплату податку. Податкова звітність виконує багато
функцій. З одного боку, вона надає інформацію щодо порядку нарахування
податкового зобов‘язання, з іншого – дає змогу здійснити попередній контроль
правильності нарахування податку та збору. Крім того, вона є базою для
значної аналітичної роботи, яка в останні роки широко виконується в органах
Державної фіскальної служби.
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УДК 657.432(045)
А.О. Кудряшова
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
В статті розглянуто сутність поняття дебіторська заборгованість,
особливості оцінки та відображення інформації щодо обліку дебіторської
заборгованості на підприємстві. Сформульовано основні принципи управління
дебіторською заборгованістю, надано рекомендації щодо отримання повної
та своєчасної інформації про стан та обсяги дебіторської заборгованості.
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Ключові

слова:

дебіторська

заборгованість,

поточна

дебіторська

заборгованість, резерв сумнівних боргів, оцінка.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. У ринкових умовах господарювання наявність у
підприємства значних розмірів дебіторської заборгованості знижує ліквідність
його активів, негативно впливає на фінансову платоспроможність, а також
відволікає зайві грошові кошти. Так, в результаті відображено дохід від
реалізації товарів, робот, послуг які надані покупцю з відстрочкою платежу,
підприємсто-продавець після закінчення звітного періоду має сплати податки
державі, заробітну плату працівникам, розрахуватися за орендну плату,
матеріали тощо. Якщо оплата за надані товари своєчасно не надійшла,
підприємство вимушене перетворювати власні високоліквідні активи у грошові
кошти з метою здійснення розрахунків щодо зобов‘язань та запобігання
банкрутства. Тому належна організація обліку дебіторської заборгованості
сприяє ефективному управлінню її розмірам і термінам на підприємстві та
посиленню контролю за своєчасним здійсненням розрахунків.
На ефективність діяльності вітчизняного підприємства значною мірою
впливають створена організаційна структура, якість підготовки облікової
інформації, професійний рівень фахівців, належна оцінка отриманих даних, які
обумовлюють прийняття управлінських рішень. Бухгалтер під час ведення
обліку

податкових

розрахунків

на

вітчизняному

підприємства

має

орієнтуватися у методологічних розбіжностях різних законодавчих баз, які
регулюють дві економіко-правові системи – обліково-аналітичну та податкову.
На

сьогодні

облік

дебіторської

заборгованості

повністю

регулюється

законодавчими актами, але незважаючи на це, в системі розрахунків за
дебіторською заборгованістю існує ряд проблем. Дослідженням проблем обліку
та ефективного управління дебіторською заборгованістю присвячено ряд праць
зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів, таких, як: Н. Матицина,
Бутинець Ф. Ф., Горбачова О. М., Олійник О. В., Шигун М. М.,
Шулепова М. С., Гангал Л. С. та ін.
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Метою даного дослідження є виявлення проблем організації обліку
розрахунків із дебіторами та розробка рекомендацій щодо вдосконалення
наявних методик обліку дебіторської заборгованості.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Надання

економічним

суб‘єктам повної господарської самостійності у виборі збуту продукції,
постачальників і підрядників, у пошуку джерел фінансування змушує особливу
увагу приділити розрахункам з різними контрагентами. Постановка ефективно
організованого обліку дебіторської заборгованості є одним з найбільш складних
та суперечливих питань, оскільки повинна сприяти недопущенню прострочення
термінів платежу і не доведенню заборгованості до стану безнадійності.
Головним у розкритті обліку дебіторської заборгованості є визначення її
поняття й економічного змісту. У Сучасних умовах переважна більшість
вітчизняних

підприємств

не

завжди

здійснює

розрахунки

з

іншими

підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею майна,
виконанням робіт, наданням послуг тощо. У зв'язку із цим у них виникає
дебіторська заборгованість. Згідно з П(С)БО 10, дебіторська заборгованість – це
сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами можуть
бути як юридичні, так і фізичні особи, які заборгували підприємству грошові
кошти, їх еквіваленти або інші активи [1]. П(С)БО 13 "Фінансові інструменти"
надається інше трактування дебіторської заборгованості, що не призначена для
продажу, а саме дебіторська заборгованість це заборгованість що виникає
внаслідок надання коштів, продажу інших активів, робіт, послуг безпосередньо
боржникові та не є фінансовим активом, призначеним для перепродажу" [2].
Обов‘язковим в Україні є поділ дебіторської заборгованості відповідно до
П(С)БО 10 на довгострокову та поточну, який залежить від нормального
операційного циклу та терміну погашення заборгованості. Перелік факторів, які
впливають на обсяги формування дебіторської заборгованості, залежить від її
виду. Дослідження показало, що серед факторів, які впливають на обсяги
дебіторської заборгованості постачальників підприємства, найбільш доцільно
виділити такі: обсяг закупівлі товару, ступінь монопольності положення
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підприємства на ринку, залежність від окремих постачальників, тривалість
господарських зв‘язків з конкретним постачальником, та ділова репутація
підприємства. Обсяг дебіторської заборгованості покупців підприємства
визначається такими факторами: обсяги товарів, які реалізуються на умовах
відстрочки платежу, кон‘юнктура споживчого ринку, умови кредитування
покупців, платоспроможність покупців та вимоги, що висуваються до покупців
при наданні кредиту. Позиція спеціалістів щодо поділу дебіторської
заборгованості на довгострокову і поточну не є однозначною. Такий розподіл є
важливим

інструментом

фінансового

аналізу,

інших

–

класифікація

дебіторської заборгованості, як і будь-яка інша класифікація, є умовною, що
робить її використання з метою розкриття інформації про активи й
зобов‘язання в фінансовій звітності і для цілей фінансового аналізу
малокорисною і навіть призводить до отримання неправильних висновків [3].
Тому потрібно розробити методику класифікації дебіторської заборгованості,
що в свою чергу дасть змогу проводити порівняльний аналіз варіантів
групування розрахунків з дебіторами за класифікаційними ознаками. Згідно з
Планом рахунків, облік поточної заборгованості за продукцію (товари, послуги)
організовується на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Проте
більш економічно обґрунтованим вбачається варіант, коли дебіторські рахунки
мають отримувати назви, які мають підкреслювати характер сум, що в них
реєструється, тобто більш конкретно відображати об‘єкти обліку, які
реєструються на цих рахунках. Тому, рахунок 36 рекомендовано назвати
«Заборгованість покупців і замовників». Слід зазначити, що значний вплив на
процеси зростання дебіторської заборгованості здійснює політика підприємства
у розрахунках із покупцями, а саме: неправильне встановлення строків і умов
надання товарних кредитів, невраховані ризики, ненадання знижок у випадку
дострокової оплати покупцями рахунків, що також призводить до різкого
зростання дебіторської заборгованості. А несвоєчасне погашення дебіторської
заборгованості призводить до платіжної кризи; зростання заборгованості за
комерційним кредитом обумовлює збільшення попиту на короткострокові
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позики, скорочення їх пропозиції і зростання їх вартості. Для сплати боргів
організації повинні перетворювати високоліквідні активи на грошові кошти, у
протилежному випадку їм загрожує банкрутство [3]. Саме тому належна
організація обліку дебіторської заборгованості сприяє ефективному управлінню
її розмірами та термінами на підприємстві й посиленню контролю за
своєчасним здійсненням розрахунків. На основі аналізу проведених досліджень
у цій сфері обліку можна виділити кілька проблемних питань:
1) відсутність чіткої схеми деталізації та співвідношення різних видів
дебіторської заборгованості у загальній їх структурі;
2) необхідність змін у будові регістрів аналітичного та синтетичного
обліку дебіторської заборгованості, оскільки сьогодні облік дебіторської та
кредиторської заборгованостей ведеться в одному регістрі – журналі ғ 3.
Однак, на думку багатьох фахівців, це зовсім різні об‘єкти бухгалтерського
обліку, які лише частково пов‘язані між собою, відповідно й обліковувати їх
потрібно в різних регіонах;
3)

практично

недослідженим

питанням

є

оплата

дебіторської

заборгованості. Проблема оплати дебіторської заборгованості, визначення
допустимого рівня засобів, які вилучаються на дебіторську заборгованість,
розробка оптимальної політики управління нею є достатньо серйозною і
потребує глибокого вивчення [4, с.743];
4)

недостатньо

досліджені

проблеми

відображення

в

обліку

довгострокової дебіторської заборгованості, оцінки поточної дебіторської
заборгованості, обліку сумнівних боргів, зокрема резерву на їх покриття з
метою зближення бухгалтерського та податкового обліку. Крім того, особливу
увагу

слід

приділити

порядку

списання

простроченої

дебіторської

заборгованості, оскільки існує прямий взаємозв‘язок між списанням такої
заборгованості і формуванням оподатковуваної бази податком на прибуток.
Правильне та своєчасне списання дебіторської заборгованості відіграє важливу
роль у процесі формування фінансових результатів діяльності підприємства.
Важливо вдосконалювати методику визначення суми резерву сумнівних боргів.
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Необхідно також внести деякі зміни в чинне законодавство для стимулювання
створення підприємствами цього резерву. Більшість підприємств, звітність яких
є обов‘язковою, не створюють резерву сумнівних боргів, оскільки: це вимагає
вилучення з обігу коштів, що можуть бути задіяні в інших сферах діяльності;
суми, які резервуються, не включаються до валових витрат у податковому
обліку, що, у свою чергу, не впливає на зменшення податку на прибуток;
підприємства не хочуть нести додаткові трудові витрати на створення цього
резерву [5]. Потребують розробки також моделі співвідношення дебіторської та
кредиторської заборгованостей і певного інструментарію, який дозволив би
швидко та якісно виявляти негативні явища, що впливають на кількісні та
якісні

зміни

цих

заборгованостей.

Бажаним

є

співвідношення,

коли

кредиторська заборгованість перевищує дебіторську на 10–20 %. Але на деяких
підприємствах кредиторська заборгованість перевищує дебіторську в декілька
разів, що може свідчити про напруженість фінансового стану та платіжної
дисципліни. На це можуть впливати певні причини, аналіз яких дозволить
прийняти відповідні управлінські рішення [6, с. 29].
Висновки. Таким чином, пропозиції й рекомендації, розроблені в ході
дослідження, сприяють подальшому удосконаленню обліку дебіторської
заборгованості і підвищенню його аналітичності, мінімізувати ризики,
пов‘язані з відволіканням коштів у дебіторську заборгованість, та дозволяють
вчасно одержу-вати інформацію, необхідну для управління ресурсами
підприємства як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам звітних даних.
Організація обліку дебіторської заборгованості на підприємстві будь-якої
форми власності має велике значення, оскільки сприяє впорядкуванню
інформації, прозорості та достовірності даних із розрахункових операцій за
борговими правами (з дебіторами). Без контролю на підприємствах сума
дебіторської заборгованості може перевищувати допустимий рівень, тому
необхідність

створення

відділу

внутрішнього

контролю

дебіторської

заборгованості підприємства є очевидною. Разом з цим, для поліпшення
організації обліку та аудиту дебіторської заборгованості можна запропонувати
такі заходи:
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– здійснювати безперервний контроль за станом розрахунків з
покупцями, особливо з відстроченою заборгованістю;
– повинні бути чітко обумовлені умови і терміни оплати при укладанні
договорів, які необхідно регулярно підтверджувати;
– для того, щоб зменшити ризик несплати за рахунками одним або
декількома покупцями, необхідно орієнтуватися на більшу кількість
покупців. З цією метою підприємствам необхідно удосконалити рекламу
продукції в засобах масової інформації.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ДОСТОВІРНОСТІ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
В

статті

розглянуто

достовірності

теоретичні

показників

фінансової

та

методологічні

звітності

з

основи

аудиту

урахуванням

вимог

Міжнародних стандартів аудиту.
Ключові

слова:

аудит,

фінансова

звітність,

інформація,

показники,

достовірність інформації, помилки, бухгалтерський облік.
Фінансова звітність є джерелом інформації про фінансово-майновий стан
усіх суб‘єктів господарювання, при цьому, головним критерієм представлених
показників є їх достовірність. Під достовірністю показників фінансової
звітності розуміють рівень точності даних, котрий дозволяє користувачам
робити правильні висновки про майновий і фінансовий стани підприємства,
результати його господарської діяльності, а також приймати рішення щодо
інвестування власних ресурсів [1, с.74].
Керівництво підприємства прагнучи задовольнити інформаційні потреби
користувачів щодо показників фінансової звітності, вдається до таких
радикальних змін як фальсифікація даних. Це призводить до того, що
показники фінансової звітності стають недостовірними, необ‘єктивними,
викривленими, до того ж такі дії являються грубим порушенням діючого
законодавства.
Проведення аудиту показників фінансової звітності є сьогодні дуже
важливим

і

інфраструктури

актуальним
і

відносної

для

підприємства.

стабілізації

в

З

розвитком

економіці

країни

ринкової
суб‘єкти

господарювання почали, окрім основної діяльності, інвестувати вільні активи у
фінансову або інвестиційну діяльність. І для забезпечення їх правдивою,
неупередженою інформацією підприємствами проводиться аудит фінансової
звітності [3, с. 159].
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Питання організації та методики аудиту фінансової звітності розглядали
такі вітчизняні вчені, як Н.І. Дорош, Ю.С. Амеліна, Т.М. Ковбич,
В.В. Немченко, Б.В. Кудрицький, Н.І. Петренко, К.О. Редько, Б.Ф. Редько,
О.Ю. Усач та зарубіжні дослідники: Е. Аренс, В.М. Голіков, С.А. Данілкова,
Ф. Дефлиз, Н.М. Кірієнко, Дж. Лоббек, С.А. Молодкіна та ін. В їх наукових
працях висвітлено багато проблемних питань щодо методики аудиту фінансової
звітності.
Метою даної статті є висвітлення основ аудиту показників фінансової
звітності суб‘єктів господарювання відповідно до Закону України «Про
аудиторську діяльність» та вимог Міжнародних стандартів аудиту.
Серед низки вимог, що висуваються Національними положеннями
(стандартами)

бухгалтерського

обліку

(НП(С)БО),

пріоритетною

є

достовірність фінансової звітності, яка має містити лише доречну інформацію
для прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі,
теперішні та майбутні події, підтвердити або скоригувати їх вплив на
результати господарювання [4]. Реалізація зазначеного є можливою лише за
умов формування дієвої системи зовнішнього і внутрішнього аудиту
показників, які знаходять відображення у затверджених звітних формах.
Для створення передумов ефективного аудиту фінансової звітності
суб‘єктів господарювання різних форм власності та видів діяльності доцільним
є розробка типового організаційно-методичного забезпечення процесу аудиту,
яке б враховувало особливості інформаційних потреб користувачів усіх
підприємств.
З позиції організації процес аудиту показників фінансової звітності
поділяють на такі етапи: планування, вивчення, оцінювання, встановлення
достовірності, звітування [5, с.73]. Для більш точного розуміння розглянемо
зміст кожного етапу.
На першому етапі розробляється загальна стратегія і тактика аудиту
фінансової звітності і бухгалтерського обліку, визначаються строки і обсяги
аудиторської перевірки. Оскільки зміст та форма загального плану аудиту
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фінансової звітності має властивість змінюватися залежно від мети перевірки,
виду підконтрольного об‘єкта, сфери його діяльності, то під час його
формування доцільно врахувати такі аспекти, як особливості фінансовогосподарської діяльності клієнта, залучення внутрішнього персоналу до
проведення аудиту.
На другому етапі аудитор має здійснити попередню оцінку стану
бухгалтерського та податкового обліку і фінансової звітності. Крім того, на
цьому етапі аудитор за допомогою опитування, вивчення, аналізу фінансової
звітності та даних бухгалтерського обліку накопичує збір необхідної для
перевірки інформації.
Одним із найважливіших етапів процесу аудиту фінансової звітності є етап
оцінювання, на якому аудитор зобов‘язаний одержати якомога більше
інформації про об‘єкт дослідження з метою її аналізу та оцінки для наступного
формування обґрунтованої думки, на підставі якої і формуватиметься висновок
про достовірність фінансової звітності клієнта. Збір необхідних даних для
аналізу проводиться з використанням таких аудиторських процедур, як
перевірка,

спостереження,

інспектування,

запити

і

підтвердження,

інвентаризація, а також аналітичні процедури. У разі виявлення фактів
фальсифікації фінансової звітності та помилок у ній, аудитор досліджує
потенційний вплив цих викривлень на звітні показники.
Етап встановлення достовірності фінансової звітності базується на
підтвердженні попередньо здійсненої оцінки та аналізу про реальність
відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку та інформації про
активи, зобов‘язання, власний капітал, а також про доходи, витрати і фінансові
результати господарюючого суб‘єкта.
Кінцевим етапом процесу аудиту фінансової звітності є етап звітування, на
якому аудитор формує думку про фінансово-майновий стан підприємства.
Зокрема, аудитор оцінює з огляду на вимоги застосованої концептуальної
основи фінансової звітності:
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 чи забезпечує фінансова звітність адекватне розкриття суттєвих
облікових політик, які були обрані та застосовані;
 чи є обґрунтованими облікові оцінки здійсненні управлінським
персоналом;
 чи є інформація, подана у фінансовій звітності, доречною, достовірною,
порівнюваною і зрозумілою;
 чи забезпечує фінансова звітність доступне розкриття даних у такий
спосіб, щоб користувачі могли зрозуміти вплив суттєвих операцій і подій на
інформацію, подану у ній;
 чи є належною термінологія, що використовується у фінансовій
звітності, включаючи назву кожного з них.
Відповіді на поставлені питання дозволяють аудитору формувати
загальний аудиторський висновок щодо достовірності фінансової звітності.
В теоретичній літературі підкреслюється, що перевіряючи фінансову
звітність клієнта, аудитор повинен підтверджувати показники відображені у ній
фактичною наявністю матеріальних об‘єктів [6, с.45]. В іншому випадку його
думка щодо достовірності звітних даних не буде повною та об‘єктивною і не
відповідатиме реальному стану суб‘єкта господарювання.
Наша держава прагне бути більш наближеною до європейських стандартів,
однак цьому дещо заважає відмінність обліку і аудиту. У контексті даної
проблеми, з метою підвищення ефективності аудиту показників фінансової
звітності, доцільно використати МСА ғ240 «Відповідальність аудитора і
розгляд шахрайства та помилки під час аудиторської перевірки фінансових
звітів» [7]. Цим стандартом передбачений обов‘язок аудитора розглядати в
процесі планування та здійснення аудиторських процедур ризик істотних
викривлень фінансової звітності, що виникає в результаті шахрайства або
помилки. Проведенні дослідження показали, що у теоретичних джерелах під
шахрайством розуміють «навмисно неправильне відображення і представлення
даних обліку і звітності службовими особами та керівництвом підприємства»
[1, с.194]. Згідно з думкою більшості дослідників, шахрайство полягає в
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маніпуляціях обліковими записами, фальсифікації первинних документів,
регістрів

обліку,

звітності,

навмисних

змінах

записів

у

обліку,

що

перекручують сутність фінансових і господарських операцій з метою
порушення

українського

законодавства,

навмисного

відображення

неправильної оцінки активів і застосування неправильних методів їх списання
та пропуску або приховання результатів діяльності, незаконного отримання в
особисту власність грошово-матеріальних цінностей. Під помилкою, в
основному, розуміють ненавмисне перекручення фінансової інформації
внаслідок арифметичних чи логічних дій в облікових записах і розрахунках,
недогляду в дотриманні повноти обліку, неправильного представлення в обліку
фактів господарської діяльності, наявності майна, активів і зобов‘язань [1, с.52].
Проте потрібно зазначити і той факт, що в українському законодавстві
остаточно не визначено поняття «помилки» та «шахрайства», водночас
відповідно до МСА 240 в розділі «Шахрайство і помилки, їх характеристики»
термін «шахрайство» визначається як навмисна дія однієї або кількох осіб з
управлінського персоналу, тих, кого наділено найвищими повноваженнями,
працівників або третіх осіб, що пов‘язана із застосуванням омани для
отримання неправомірної або незаконної переваги. До випадків шахрайства та
фальсифікації облікових і звітних даних, можна віднести такі: наявність
нетипових господарських операцій для підприємства, що перевіряється;
застосування «складних» операцій чи методів бухгалтерського обліку;
наявність операцій із пов‘язаними сторонами; неадекватні облікові записи;
закупівля чи продаж товарно-матеріальних цінностей за цінами, які істотно
відрізняються від ринкових. А термін «помилка» трактується у даному
стандарті як ненавмисні похибки, допущені у фінансовій звітності (математичні
помилки в даних бухгалтерського обліку, упущення фактів або їх неправильна
інтерпретація, неправильне застосування облікової політики). Аудит фінансової
звітності не звільняє керівництво підприємства від відповідальності за
недостовірне відображення даних у ній. Даний стандарт трактує ризик не
виявлення

аудитором

суттєвого

викривлення

внаслідок

шахрайства

управлінського персоналу вищий, ніж ризик внаслідок шахрайства працівників,
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оскільки управлінський персонал має можливість прямо або опосередковано
маніпулювати

обліковими

записами,

подавати

неправдиву

фінансову

інформацію або уникати процедур контролю, розроблених для запобігання
подібних випадків шахрайства з боку інших працівників [7].
В процесі проведення аудиту достовірності показників фінансової
звітності

аудитору

доцільно

керуватися

і

положеннями

МСА

700

«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», відповідно
до якого аудитор формулює думку щодо того, чи фінансова звітність складена у
всіх суттєвих аспектах відповідно до загальних потреб широкого кола
користувачів [8]. Для того щоб сформулювати таку думку, аудитор задається
питанням – чи отримав він обґрунтовану впевненість щодо відсутності у
фінансовій звітності в цілому суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або
помилки?
Розглядаючи методики аудиту можна констатувати загальні засади щодо
перевірки показників фінансової звітності підприємства, водночас відмінність у
підходах до змісту різних форм фінансової звітності викликає об‘єктивну
необхідність аналізу інформації та її оцінки. Так, наприклад, методика
перевірки балансу ґрунтується на підтвердженні статей активу та пасиву, адже
саме їхня відповідність один одному свідчить про правильність ведення
бухгалтерського обліку. В свою чергу, аудит звіту про фінансові результати,
має на меті підтвердити правильність розподілу доходів і витрат, а також
результатів діяльності підприємства. У звіті про рух грошових коштів
контролю підлягає інформація про грошові потоки підприємства за звітний
період під час здійснення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. У
звіті про власний капітал контролю підлягає його обсяг, структура, динаміка,
оцінюються причини та наслідки змін. Перевірка приміток до річної фінансової
звітності передбачає проведення додаткового аналізу статей звітності, що
забезпечує її зрозумілість і доречність. Врахування основних спільних та
відмінних рис різних форм фінансової звітності з позиції їх змісту дозволить
аудитору більш ґрунтовно формувати висновки і рекомендації за вимогами
МСА [9, с.12].
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Таким чином, необхідність аудиту показників фінансової звітності
ґрунтується на тому, що усі користувачі даної інформації мають на меті
одержати достовірні дані про діяльність підприємства, оскільки саме фінансова
звітність являється основним джерелом інформації і відображає результати
фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій. Серед іншого, в
подальшому

ця

інформація

впливатиме

на

прийняття

користувачами

стовідсоткових, успішних економічних рішень, які сприятимуть покращенню
їхнього фінансово-майнового становища.
Отже, звітні показники мають відповідати завданням управління сучасним
підприємством і задовольняти конкретні вимоги. Саме тому, контроль
показників

фінансової

звітності

є

важливим

елементом

фінансово-

господарської діяльності усіх суб‘єктів господарювання. Поряд з цим
підвищенню якості аудиту показників фінансової звітності має сприяти
проведення заходів щодо оновлення законодавства у сфері аудиту з
урахуванням міжнародних вимог.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОКРЕМІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Розглянуто поширені проблеми обліку витрат та їх зв'язок з управлінським
обліком. Відображено методи обліку витрат, проведено їх порівняння і вибір
найбільш доцільних для застосування.
Ключові слова: управлінський облік, облік витрат виробництва, методи
обліку витрат, розвиток підприємства.
Розробка і ведення управлінського обліку – це частина загального
процесу реформування системи бухгалтерського обліку в Україні, адже будьяке підприємство бажає знати, не тільки ту інформацію про витрати, що надає
бухгалтерський облік, а й те, як ці витрати впливають на формування
собівартості продукції. Для ефективної роботи будь-якого підприємства має
бути якісний управлінський облік, в тому числі грамотно розроблена система
обліку затрат.
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Управлінський облік за своїм сучасним змістом значно ширший від власне
обліку. На думку академіка М. Г. Чумаченка, його можна назвати системою
управління собівартістю продукції.[1]
Управлінський облік — інтегрована система підготовки та забезпечення
різних рівнів управління інтерпретованою інформацією для ефективного
планування, контролю і прийняття управлінських рішень та координації
проблем розвитку підприємства. [2]
Обсяг економічної інформації, що розкриваєтьсяу фінансовій звітності, та
показники, які формуються за встановленою процедурою в бухгалтерському
обліку, є недостатніми для оперативного управління виробництвом.
Недостатнім є не тільки обсяг інформації, але і її оперативність, період
охоплення.
У широкому сенсі слова, управлінський облік – це інформаційна основа
прийняття стратегічних управлінських рішень. Він розширює фінансовий
облік і є основою для постановки тактики і стратегії. Це дозволить
керівництву знизити ймовірність отримання негативних результатів
господарської діяльності та виявити способи до ефективного розвитку і
стійкості. В той же час, керівники ще не мають чіткого розуміння цього виду
обліку, що перешкоджає процесу постановки системи управлінського
обліку.Однією з найважливіших проблем
в організації управлінського
обліку є планування, контроль, аналіз, контроль витрат. Останній, в свою
чергу, є основним засобом забезпечення ефективної діяльності. Налагодження
цього процесу забезпечить мінімізацію витрат на виробництво продукції та
одержання максимального прибутку.
Для належного управління витратами необхідно обрати один з видів
методів обліку витрат. Тому доцільно порівняти вітчизняні та закордонні
методи обліку витрат та розглянути їх недоліки та переваги.
На сьогодні ця тема є актуальною, також так як керівництво кожного
підприємства має знати, в якій продукції зацікавлений споживач, які витрати
необхідні для її випуску та який дохід буде отриманий від реалізації даної
продукції. Для вирішення цієї проблеми, необхідно орієнтуватись не тільки на
виробництво, а й на вирішення проблем споживачів шляхом надання
оптимального продукту.
В залежності від видів продукції, технології її виготовлення,
організаційних особливостей підприємства обирають різні методи обліку
витрат та калькулювання собівартості продукції. Вітчизняні автори виділяють
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такі методи: попроцесний (простий), попередільний, позамовний та
нормативний, але в деяких виданнях представлена більш детальна
класифікація. Розглянемо методи, що широко застосовується закордоном, а
саме метод директ-костингта метод стандарт-кост.
Попри те,що існують розбіжності у сферах застосування, у сутності,
кожен метод має забезпечити виконання таких завдань:
1) визначення витрат в залежності від видів, у розумінні елементів витрат і
статей калькуляції;
2) створення груп витрат пов‘язаних з місцем, де вони виникли;
3) обчислення собівартості одиниці продукції (робіт, послуг);
4) контроль за витратами в процесі виробництва;
5) підведення підсумків діяльності виробництва та підприємства в цілому.
Розглянемо, як вказані вітчизняні методи виконують покладені на них
завдання.
Попроцесний метод використовують на виробництвах, де останнє носить
масовий характер одного або декількох однорідних видів продукції, незначний
період технологічного процесу і як наслідок, відсутність незавершеного
виробництва. Його сутність полягає в тому, що всі витрати виробництва
певного періоду відносяться на всю випущену продукцію в цьому ж періоді.
Розподіл витрат між декількома видами продукції використовується на
виробництвах, де виготовляється одночасно декілька видів продукції, а
незавершене виробництво є незначним, тому і не береться до розрахунку.
Попередільний метод застосовують на підприємствах, де виробництво
характеризується наявністю послідовних технологічних стадій, що мають
назву переділів. В такому випадку облік витрат ведеться по кожному з
переділів, незважаючи на те, що в кожному з переділів можуть виготовляти
продукцію різних видів. Таким чином, результатом одного з переділів може
бути матеріал для наступного переділу, тому необхідно включити їх вартість у
собівартість продукції наступного переділу.
При позамовному методі враховуються витрати по кожному замовленню
окремо, без прив‘язки до технологічних процесів. Для застосування цього
методу на підприємстві має бути система виробничих замовлень і в такому
випадку вираховується індивідуальна собівартість одиниці замовлення. Етапи
цього методу наведені нижче:
1. Документування і облік прямих витрат виробництва
2. Документування , облік і групування непрямих витрат виробництва
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3. Групування та нагромадження прямих витрат виробництва за замовленням
4. Розподіл непрямих витрат виробництва за замовленнями
5. Визначення загальної величини витрат виробництва за кожним замовленням
х моменту його виготовлення (незавершене виробництво)
6. Визначення фактичної собівартості замовлення
Більш детально розглянемо недоліки, переваги методів обліку витрат
нижче[10].
Таблиця 1
Порівняльна характеристика вітчизняних та закордонних методів обліку
ғ
1

2

3

4

5

Методи обліку
Переваги
витрат
Позамовний
Всі витрaти враховуються по
замовленням, незалежно відс
клaдності
виробничого
процесу.
Попередільний Покрaщує контроль руху
напівфабрикатів.
Істотно
знижaється обсяг облікових
записів і спрощується облік
виробничих витрaт.
Нормативний
метод

Можливість
поточного
оперaтивного обліку витрат
шляхом обліку відхилень від
норм, відокремлений облік
змін норм.
Метод директ- За
рaхунок
скорочення
костинг
статей витрат спрощується
облік та контроль.
Маржинальний дохід, дає
можливість відібрати вироби
з
нaйбільшою
рентабельністю
та
впроваджувати їх у
виробництво.
Метод
Використовується
для
стандарт-кост прийняття
рішень.
На
підстaві
встановлених
стандартів можна заздалегідь
визначити суму очікуваних
витрaт на виробництво і
реалізацію виробів, а також
склaсти звіт про прибутки та
збитки.
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Недоліки
Усклaднення
контролю
за
витрaтами і виявлення результатів
через те, що кaлькуляційний період
не співпадає зі звітним.
Через те, що нaпівфабрикати
власного виробництва включaються
в собівaртість готової продукції
загальною статтею і для визнaчення
статей витрат, з яких склaдається
собівaртість
готової
продукції,
необхідні додаткові розрахунки.
Відхилення від норм визнaчaються
тільки шляхом інвентаризації, що
призводить до великої кількості
неврaхованих витрат
Основні проблеми – відокремлення
постійних витрат. Знaчна частина на
півзмінних
витрат
може
розподілитись по-різному залежно
від методу, який використовується,
а це в свою чергу, буде позначатися
на результатах. Також виникає
проблема у визначенні суми
податку на прибуток.
Вaжко скласти стандaрти згідно з
технологічною
картою
виробництва. Зміна цін, викликана
конкурентною боротьбою за ринки
збуту товарів, інфляція ускладнює
обчислення
незaвершеного
виробництва залишків готовихв
иробів на складі.

Нормативний метод обліку вносить додаткове групування витрат не
відкидаючи облік витрат на виробництво у розрізі цехів, переділів, замовлення
чи окремих видів продукції. Даний метод корисний тим, що дозволить виявити
відхилення від норм, що встановлені на підприємстві, а також швидко
зреагувати на перевищення і прийняти відповідні рішення. Цей метод може
застосовуватись разом з будь якими іншими методами калькулювання
собівартості продукції.
Система стандарт-кост для вітчизняного обліку відносно нова, вона
заснована на нормативному методі. Система направлена на попередньому
нормуванні витрат. Ця система використовується на підприємства, які
мінімально залежні від умов природи та працюють на відносно стабільних
умовах, тому що в таких випадках можливо встановити нормативи і
використовувати їх довгий час.
При

використанні

системи

директ-кост

всі

затрати

підприємства

розділяються на постійні і змінні, собівартість розраховують тільки а основі
змінних витрат, а постійні враховуються на певних рахунках, а далі списуються
на фінансові результати.
Розглянувши методи обліку витрат, можемо підсумувати, що українські
підприємства застосовують лише класичні, традиційні методи обліку та
калькулювання витрат. Позамовний метод обліку витрат і калькулювання
собівартості використовується в авіаційній промисловості, машинобудуванні,
будівництві. Попередільний в хімічній, нафтопереробній, металургійній,
фармацевтичній, легкій промисловості. Нормативний метод найбільш доцільно
використовуватиу сільськогосподарському виробництві зі стабільним процесом
виробництва.
Проаналізувавши наведене, можемо зробити висновок, що система
«директ-костинг» найбільш повно відповідає умовам діяльності підприємств у
ринковій економіці і допомагає вирішити ряд важливих завдань, що пов‘язані з
ефективною діяльністю підприємства. Вона дозволяє виявити найприйнятніші
пропорції між змінними і постійними витратами, ціною і обсягом виробництва.
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А також, що важливо в умовах ринкової економіки, є можливість
швидкого вияву валового прибутку, що приносить кожен вид продукції і який
слугує покриттям адміністративно-управлінських витрат. Поділ витрат на
змінні і постійні дозволяє контролювати рівень рентабельності, незважаючи на
труднощі чіткого поділу на постійні і змінні. На практиці деякі елементи
управлінського обліку використовують на підприємствах. В той же час,
важливо об‘єднати всі ці елементи в єдине ціле.
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Стаття присвячена вивченню теоретичних і практичних основ аналізу
оборотних активів. Визначено сутність оборотних активів і їх види. Наведено
основні етапи аналізу оборотних активів і систематизовано основні завдання,
які повинні бути вирішені в процесі аналізу. Конкретизовано методи,
застосовувані в процесі аналізу оборотних активів підприємств. Визначено та
представлено порядок розрахунку показників ефективності використання
оборотних активів.
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В умовах ринкової економіки підприємства України зацікавлені у
стабільному

та

ритмічному

функціонуванні.

Для

досягнення

високих

економічних результатів необхідна розробка ефективного та обґрунтованого
аналізу використання активів підприємства. Однією із складових загальної
ефективності є управління саме оборотними активами, які займають значну
частку серед активів підприємства. Саме від ефективності використання
оборотних активів залежить рівень ліквідності підприємства, його фінансова
стійкість,

платоспроможність

та

рентабельність.

Отже,

враховуючи

визначальну роль оборотних активів у процесі діяльності підприємства,
проблема аналізу забезпечення підприємства ними та їх ефективності
використання є першочерговою.
Актуальність даної теми полягає в тому, що більшість підприємств не
вміють управляти своїми оборотними активами, що призводить до значних
витрат на їх утримання та знецінення. Наявність достатнього обсягу оборотних
активів та їх ефективне використання забезпечує підприємству планові
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прибутки та безперебійну діяльність. В рамках окремого господарюючого
суб‘єкта оборотні активи представлені сукупністю елементів різного ступеня
ліквідності (запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та ін.). У зв‘язку
з цим посилюється значимість внутрішньогосподарського аналізу, постійного
моніторингу їх величини, структури, динаміки, ефективності використання, а
також оцінки впливу на фінансовий стан організації.
Значний вклад в теорію та методологію аналізу активів внесли такі вчені,
як: А. М. Поддєрьогін, Г. М. Азаренкова, В. В. Ковальов, М. Д. Білик,
О. С. Іванілов, Я. В. Гурєва, В. С. Сухарський, Н. Б. Ермасова, В. Н. Смагін,
І. А. Бланк, С. М.Клименко, Г. О. Швиданенко, С. Ф. Покропивний,
В. Я. Кармазін, В. В. Буряковський, Т. О. Примак,

Т. А. Демченко,

Г. Г. Кірєйцев, М. В. Мних, Г. Савицька, О. Стоянова та багато інших, які
значне місце відводять саме розробці аналізу ефективності використання
оборотних активів підприємства.
Метою статті є обґрунтування теоретичних аспектів організації аналізу
ефективності використання оборотних активів підприємства.
Згідно Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» ғ996 від 16 липня 1999 р., активи – це ресурси, контрольовані
підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується,
призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому. Під очікуваною
економічною вигодою від використання активів мається на увазі можливість
надходження коштів або їх еквівалентів на підприємство, наприклад, у вигляді
доходів від реалізації готової продукції або товарів, доходів від оренди,
отриманих пені, неустойки тощо [1].
Активи підприємства – це сукупність майна, коштів і нематеріальних
активів,

що

належать

підприємству,

у широкому

змісті

слова – будь-

які цінності, що володіють грошовою вартістю. Це будинку, спорудження,
машини й устаткування, матеріальні запаси, банківські вклади, цінні папери, а
також інтелектуальний продукт, патенти, авторські права, у які вкладені кошти
власників, боргові зобов‘язання інших підприємств, особливі права на
використання ресурсів.
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За характером участі у господарському обороті активи поділяються на
довготермінові (необоротні) і короткотермінові (оборотні). Саме за цією

Вкладання коштів

ознакою вони відображені у балансі (рис. 1).
Необоротні активи
(довготермінові)
активи

1. Нематеріальні активи.
2. Основні засоби.
3. Довготермінові фінансові
інвестиції.
4. Довготермінова дебіторська
заборгованість.
5. Довгострокові біологічні
активи.
6. Інші необоротні активи

Оборотні
(короткотермінові)
активи

1. Запаси.
2. Короткотермінова дебіторська
заборгованість.
3. Поточні фінансові інвестиції.
4. Грошові кошти та їх
еквіваленти.
5. Інші оборотні активи.

Рис. 1. Структура активів підприємства
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.
Під оборотними активами варто розуміти частину активів підприємств у
вартісному виразі, яка в процесі кругообігу набуває функціональної форми
оборотних

виробничих

фондів

і

фондів

обігу.

Оборотні

активи

є

найважливішим і невід‘ємним елементом діяльності кожного господарюючого
суб‘єкта, забезпечуючи

функції безперервності

виробничо-господарської

діяльності, підтримання ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості
[4, c. 59].
Основними завданнями аналізу оборотних активів є:
 виявлення резервів підвищення ефективності їх використання та
прискорення обертання;
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 виявлення змін в складі та структурі оборотних активів в динаміці;
 оцінювання рівня ділової активності підприємства;
 визначення джерел фінансування оборотних активів в сучасних умовах;
 визначення потреби в додаткових коштах для фінансування оборотних
активів;
 розрахунок частки ліквідних, швидко-, та повільноліквідних активів;
 виявлення факторів впливу на показники оборотності оборотних активів
та їх негативну зміну;
 розробка управлінських рішень та їх реалізація [3, c. 52].
Аналіз

ефективності

використання

оборотних

активів

повинен

здійснюватись у певній послідовності:
 визначення цілей, що повинні переслідуватись у процесі аналізу;
 обрання методів, прийомів і способів аналізуоборотних активів;
 вибір джерел інформації та систематизація отриманих даних;
 аналіз складу та структури оборотних активів в динаміці;
 аналіз оборотних активів у розрізі окремих видів;
 розрахунок та оцінка показників ефективності використання оборотних
активів;
 проведення факторного аналізу показників ділової активності;
 визначення частки вартості оборотних активів об‘єкта досліджень у
вартості оборотних активів галузі, регіону, країни в цілому.
Метою

аналізу

ефективності

використання

оборотних

активів

на

підприємствах є проста і наочна оцінка динаміки їх розвитку, використання
підприємствами ресурсів та фінансового стану.
Для проведення аналізу ефективності використання оборотних активів на
підприємствах використовують загальновизнані методи (рис 2).
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Методи

Горизонтальний аналіз
Вертикальний аналіз

Аналіз із застосуванням коефіцієнтів

Рис. 2. Методи аналізу оборотних активів
Суть горизонтального аналізу полягає в порівняні показників оборотних
активів попереднього і поточного року. При цьому здійснюється постійне
зіставлення показників і визначається абсолютна і відносна їх зміна. Аналіз
тенденцій розвитку передбачає використання індексів, для розрахунку яких
значення базисного року приймається за 100 %, і відповідно до цього
розраховуються індекси для інших років.
На відміну від горизонтального, що показує динаміку показників
оборотних активів за ряд років, вертикальний аналіз є аналізом внутрішньої
структури оборотних активів. При проведенні такого аналізу ціла частина
прирівнюється до 100 % і обчислюється питома вага кожної її складової.
Цілими частинами приймаються підсумки (загальний обсяг оборотних активів
підприємства, загальний обсяг запасів, загальний капітал підприємств тощо).
Метод аналізу за допомогою коефіцієнтів полягає в тому, що оцінку
ефективності

проводять

за

допомогою

коефіцієнтів,

розрахованих

за

статистичними даними діяльності підприємств. Цим способом вивчаються такі
важливі аспекти фінансового стану і результатів діяльності підприємства, як
ліквідність, довгострокова платоспроможність, рентабельність [2, c. 345].
Отже, наявність якісного аналізу передбачає проведення поетапного
дослідження оборотних активів і потребує доступу до всієї необхідної
інформації.

Достовірність

результатів
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дозволяє

приймати

ефективні

управлінські рішення і досягати поставлених цілей діяльності. Підприємства,
які своєчасно виявляють наявні проблеми за допомогою аналізу ефективності
оборотних активів підприємства, мають вищі шанси виходу з кризової ситуації,
яка склалась чи загрожує в подальшому. Ефективне використання оборотних
активів забезпечує підприємству належний майновий та фінансовий стан та
стає запорукою подальшого успішного функціювання.
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А.В. Лаврик
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті розглянуто теоретико-економічну сутність позикового капіталу.
Досліджено сучасні проблеми та перспективи кредитування реального сектору
економіки. Визначено переваги щодо використання позикового капіталу та
сформовано

систему

показників

ефективності

вітчизняними підприємствами.
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його

використання

Ключові слова: позиковий капітал, кредитування, ефективність використання
позикового капіталу.
Постановка проблеми. Сучасний розвиток економіки України визначає
спектр гострих соціально-економічних проблем, вимагаючи нагальної розробки
нових і вдосконалення вже існуючих методик, прийомів та інструментів
управління, спрямованих на підвищення ефективності господарювання.
Зокрема, велике значення має формування і використання капіталу, що є
визначальним з огляду на процес виробництва в цілому.
Ефективна фінансова діяльність підприємства неможлива без постійного
залучення позикового капіталу, його використання в обороті підприємства
зумовлене, з одного боку, об‘єктивною необхідністю, а саме: невідповідністю у
часі між надходженнями коштів та витратами, сезонністю виробництва,
впровадженням інвестиційних проектів, які потребують значних обсягів
вкладень у певний період; з іншого боку, за допомогою позикового капіталу
забезпечується розширення виробничо-господарської діяльності та оновлення
технічної бази.
Встановлення оптимального співвідношення між власним та позиковим
капіталом, пошук недорогих джерел фінансування підприємства, своєчасне
реагування на зміну факторів зовнішнього середовища є необхідною умовою
ефективного

функціонування

фінансово-економічних

підприємства,

показників

його

забезпечення

діяльності.

Через

стабільних
це

виникає

необхідність у дослідженні ефективності використання позикового капіталу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дана проблема повсякчас є
актуальною

для

вітчизняних

науковців.

Зокрема,

дослідженням

даної

проблематики займалися О.М. Ананьєва, В.Ю. Бодаковський, Л.П. Довгань,
В.Б. Ісмаїлов, М.М. Забаштанський, В.М. Гриньова, І.П. Мойсеєнко, І.О. Бланк,
Т.Г. Затонацька, В.Л. Осецький, М. Войтаренко, О. Фурманюк.
Проте, визначення джерел формування та способів залучення позикового
капіталу, оцінка його впливу на результативність господарювання зумовлює
необхідність дослідження процесу формування і використання позикового
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капіталу підприємства, що дозволить не тільки чітко визначати його стан, а й
встановлювати рівень економічного розвитку підприємства.
Мета статті полягає у формуванні системи показників ефективності
використання позикового капіталу на вітчизняних підприємствах.
Відповідно до мети дослідження було поставлено такі основні завдання
для їх подальшого розв'язку: дослідити зміст економічної категорії «позиковий
капітал»; виокремити та проаналізувати показники ефективності використання
позикового капіталу.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних ринкових умовах
господарювання позиковий капітал є каталізатором бізнес-процесів, що надає
можливість вітчизняним підприємствам збільшувати прибуток і їх ринкову
вартість. Сутність позикового капіталу підприємства проявляється в реалізації
оперативних, координаційних, контрольних і регулюючих функціях процесу
залучення зовнішніх джерел фінансування. Органи фінансового управління
підприємством повинні оперативно реагувати на зміну факторів внутрішнього і
зовнішнього середовища, зокрема: зміну умов запозичення, зміну способів
запозичення, появу нових джерел залучення позикового капіталу.
Враховуючи особливості залучення позикового капіталу українськими
підприємствами, а також сучасні економічні умови, можна стверджувати, що
існує залежність між темпами зростання ефективності господарювання та
обсягами залученого позикового капіталу вітчизняними підприємствами.
Заслуговують на увагу думки учених, які, на наш погляд, мали суттєвий вплив
на тлумачення позикового капіталу як економічної категорії.
Позиковий капітал - це грошовий капітал, наданий у борг на умовах
повернення й платності. На відміну від підприємницького капіталу позиковий
не вкладається у підприємство, а передається йому у тимчасове користування з
метою отримання доходу. Цим видом бізнесу займаються спеціалізовані
кредитно-фінансові інститути (банки, кредитні об'єднання, страхові компанії,
пенсійні фонди, інвестиційні фонди і т.д.) [1].
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Дослідження суті позикового капіталу підприємства тісно пов‘язане з
проблемою його структури та складу. Вочевидь, капітал, який залучається
підприємством для здійснення господарської діяльності, характеризується не
тільки своєю багатогранною сутністю, але й різноманітністю форм, у яких він
виражається. Вивчення поняття «позиковий капітал», спричиняє значну
кількість різних поглядів, що підкреслює складність і багатогранність його суті
та прояву у суспільно - економічних відносинах.
В економічному енциклопедичному словнику [2, с. 119] дається наступне
визначення позикового капіталу: «Це – відокремлена форма промислового
капіталу, грошовий капітал, власник якого (кредитор) надає його іншим особам
на певний термін за заздалегідь обумовлену плату у формі відсотка.
В політекономічному контексті позиковий капітал – специфічна форма
колективного капіталу, що виражає відносини економічної власності між
різними класами і соціальними верствами і всередині них з приводу надання
позики та сплати за неї частини необхідного і додаткового продуктів у сфері
обміну і розподілу».
Попередник позикового капіталу – лихварський капітал. Сутність
позикового капіталу органічно пов'язана з кредитом, який за ринкових умов
уособлює рух позикового капіталу, тобто грошового капіталу (грошової
позики), власник якого (кредитор) надає його іншим особам у кредит на умовах
повернення у встановлений термін за заздалегідь обумовлену плату (відсоток).
Суб'єктами економічної власності у цьому процесі є торгові й промислові
підприємці, держава, різні верстви населення, фінансово-кредитні інститути
(комерційні банки, страхові компанії та ін.). Якщо до лихварського кредиту
надані у позику гроші були капіталом лише для кредитора, то тепер вони є
капіталом і для кредитора, і для позичальника. Рушійна сила відносин
економічної власності між позичальниками і кредиторами – привласнення
відсотка.
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Ця мета спонукає власників тимчасово вільних коштів чи власників
особливого товару – позикового капіталу – на певний час відчужувати ці кошти
(або товар). Тому відсоток за кредит є ціною позикового капіталу.
Його величина не повинна перевищувати норму прибутку підприємства,
інакше брати гроші в позику у кредиторів підприємствам немає сенсу.
позичковий капітал виступає3, с. 229На переконання А.М. Поддерьогiна
коштами,

які

залучаються

для

фінансування

господарської

діяльності

підприємства на принципах строковості, платності, поверненості. позиковий
капітал – частина капіталу юридичної4, с. 119На думку інших учених особи,
яка не належить йому на правах власності, а залучена в обіг на основі позики –
отриманого банківського чи комерційного кредиту або випуску цінних паперів.
Впродовж останніх двох років з боку держави проводилась робота в
рамках

активізації

кредитування

реального

сектору

економіки

через

використання відсоткових важелів і впровадження більш гнучких підходів до
формування банками обов'язкових резервів. Важливим кроком Національного
банку України на шляху стимулювання банківського кредитування було
посилення ролі процентної політики в регулюванні грошово-кредитного ринку.
З цією метою з 23.03.2016 знижено на 0,25 відсоткового пункту (до 7,5 відсотка
річних) облікову ставку, яка є базовою щодо інших процентних ставок
Національного банку України. Крім того,
Національний банк України у 2016 р. лібералізував вимоги до
формування банками обов‘язкових резервів шляхом поступового зменшення їх
частки, яку банки мають формувати на окремому рахунку в Національному
банку України: з 31.03.2016 – від 70 до 5-60 відсотків, з 31.05.2016 – від 60 до
50 відсотків

723,3 732,8 801,8 815,1 2013 2014 2015 2016 Обсяг кредитів

кредити, у млрд. грн. 2013 - 2016 роках млрд. грн. 6Рис. 1. Обсяг виданих
кредитів суб‘єктам господарювання у 2013-2016 рр.
Середньозважена процентна ставка за кредитами у національній валюті в
середньому за 2016 р. становила 18,4 відсотка. Таким чином, незважаючи на
несприятливі

зовнішні

умови,

завдяки
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спільним

зусиллям

Уряду

та

Національного банку України, в 2016 році вдалося зберегти макроекономічну
стабільність, тенденції до зниження інфляції та зміцнення фінансової системи,
забезпечити

незначне

економічне

зростання.

Дані,

щодо

зобов‘язань

підприємства обліковуються в П(с)БО 11 «Зобов‘язання».
Це

положення

визначає

методологічні

засади

формування

в

бухгалтерському обліку інформації про зобов‘язання та її розкриття у
фінансовій звітності. Залежно від строків виконання зобов'язань, вітчизняними
стандартами бухгалтерського обліку позиковий капітал поділяється на
довгостроковий і поточний. Згідно з П(С)БО 11 під довгостроковими
зобов'язаннями слід розуміти зобов'язання, що будуть погашені протягом
строку, який перевищує 12 календарних місяців, або протягом строку, що
перевищує операційний цикл, якщо він більший 12 календарних місяців. Під
поточними

(короткостроковими)

зобов'язаннями

необхідно

розуміти

зобов'язання, що будуть погашені протягом операційного циклу або повинні
бути погашені протягом 12 місяців з дати складання балансу.
До складу позикового капіталу належать також зобов'язання, які
відображаються за розділом «Доходи майбутніх періодів». У цій статті
показуються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних
періодів, які належать до наступних звітних періодів. Зокрема, до складу
доходів майбутніх періодів належать доходи у вигляді одержаних авансових
платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові
орендні платежі), передплата на періодичні та довідкові видання, виручка за
вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і театральновидовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку
тощо.
Існують два головних об'єктивних чинника існування позикових коштів в
капіталі суб'єкта господарювання [4]: 1. Розбіжність термінів виготовлення
продукції (робіт, послуг), передання її споживачеві і надходження оплати
обумовлює тимчасове переривання грошового потоку підприємства, що означає
розрив у наявності оборотних коштів. Переривання грошового потоку за своїм
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характером буває очікуваним (плановим) внаслідок особливостей технології
виробництва (сезонності, тривалості виробничого циклу) або незапланованим
внаслідок непередбачених факторів бізнесу.
Саме тому для реалізації інвестиційних програм розвитку крім власних
фондів розвитку виробництва, залучається довгостроковий позиковий капітал.
Джерела запозичення капіталу в країнах із розвиненим фінансовим ринком
відзначаються значним різноманіттям, що забезпечує реальний доступ до
запозичень усім формам підприємництва. Позиковий капітал, що його
використовує підприємство, характеризує в сукупності обсяг його фінансових
зобов‘язань (загальну суму боргу).
Джерела і форми залучення позикового капіталу підприємства є досить
різноманітними. Головною перевагою позикового капіталу підприємства є його
нижча вартість порівняно з власним. Вартість позикового капіталу порівняно з
вартістю акціонерного капіталу є нижчою з ряду причин, а саме [5]: витрати з
технічного забезпечення та ті, що пов'язані з залученням, для позикового
капіталу нижчі, ніж для акціонерного (не потрібна функція реєстратора,
послуги андерайтера - фахівця з розміщення); додаткова процентна ставка на
позиковий капітал нижча, ніж дохідність по акціонерному капіталу.
Це пов'язано з нижчим ризиком, оскільки в разі фінансових невдач або
банкрутства вимоги кредиторів будуть задоволені передусім. Крім того,
позиковий капітал часто надається під гарантію або забезпечення реальними
активами, які гарантують повернення коштів;

плата за позиковий капітал

зменшує оподатковувану базу.
Використовуючи позиковий капітал, компанія економить на податкових
платежах. Величина цієї економії називається податковим щитом; позиковий
капітал не дає права його власникам на управління і не загрожує - керівництву
втратою робочих місць. Додаткова емісія акцій спричиняє потенційну загрозу
скуповування акцій сторонніми інвесторами та зміни політики фірми, тобто
зміни керівництва.
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Висновки. Дослідження суті позикового капіталу дає можливість
усвідомити його визначальну роль у формуванні капіталу підприємства,
можливості нарощування обсягів виробництва та диверсифікації діяльності
підприємства. Запропонована система показників ефективності використанні
позикового капіталу характеризує доцільність та визначає обсяг його залучення
на підприємство.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Статтю присвячено проблемі визначення економічного поняття «фінансові
результати». Досліджено складові та алгоритм формування фінансових
результатів підприємства в розрізі податкового, облікового та управлінського
аспекту.

Розглянуто

методи

визначення

фінансових

результатів

в

міжнародній практиці в порівнянні з вітчизняними, а також проблеми щодо
289

класифікації фінансових результатів підприємства. На основі аналізу,
узагальнення та систематизації наукових підходів вітчизняних та закордонних
вчених висвітлено суть фінансових результатів діяльності підприємства.
Ключові слова: операційна діяльність, інша операційна діяльність, валовий
дохід, чистий дохід, прибуток, фінансовий результат.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. На виробничо-фінансову діяльність підприємства
має вплив велика кількість трудових, матеріальних, організаційних і
фінансових факторів. Вплив цих факторів, зрештою, виявляється на фінансових
результатах, що є визначальною категорією для діяльності підприємства, адже
саме завдяки ньому можна розрахувати чистий прибуток(збиток) підприємства.
Проте, на сьогоднішній день досі немає єдиного підходу щодо визначення
фінансових результатів, що в подальшому має негативний вплив на облік,
оподаткування та аудит фінансових результатів підприємства, а також на
діяльність підприємства в цілому. Адже, саме завдяки визначенню фінансових
результатів, його джерел формування, факторів впливу та порядку формування
– можна організувати роботу всього підприємства на належному рівні із
отриманням найкращого результату з мінімальними затратами.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Визначенню суті, видів та
ролі фінансових результатів присвячено наукові роботи закордонних та
українських вчених, на нашу думку, найвагоміший внесок зробили Андросова
О.Ф., Білик М.Д., Бланк І.А., Бутинець Ф.Ф., Вороніна О.О., Гелбрейт Д.,
Загородній А.Г., Лежненко Л.І., Луговий В.А., Кондраков Н.П., Мочерний С.В.,
Найт Ф., Пипко В.А., Пушкар М.С., Свідерський Д.Т., Соколова Я.В., Фецович
Т.Р., Шумпетер Й. тощо. В їх наукових працях висвітлено різноманітні підходи
щодо визначення категорії «фінансові результати підприємства».
Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідження проблем та
узагальнення на основі праць вітчизняних та закордонних вчених економічної
сутності фінансових результатів діяльності підприємства, виокремлення
складових фінансових результатів, а також детальне дослідження порядку
формування фінансових результатів підприємства.
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Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Фінансові

результати

виступають завершальною ланкою циклу діяльності підприємства, пов'язаний з
виробництвом та продажем продукції, а з іншого боку одночасно являється
необхідною передумовою наступного витка його функціонування.
Зростання прибутку закладає фундамент потужної фінансової бази для
повного самофінансування, розширеного відтворення, вирішення проблем
соціального та матеріального характеру, потреб трудового колективу. В
залежності від розмірів прибутку визначаються частина зобов‘язань, що буде
погашена, суми сплаченого до бюджету держави податку, суми дивідендів для
засновників.

З

використанням

показників

прибутку

проводять

оцінку

виробничо-фінансової діяльності , його фінансового благополуччя та ділової
активності. Тобто показник фінансового результату є вираженням абсолютної
ефективності

господарювання

економічного

суб‘єкта,

основою

його

економічного зростання. Саме тому так важливо приділяти належну увагу
вдосконаленню теоретичних та практичних питань пов‘язаних з обліком,
аналізом, контролем фінансових результатів.
Як уже зазначалось, єдиної уніфікованої концепції не існує в науковому
світі навіть серед вітчизняних вчених. Найбільш ґрунтовні визначення
фінансових результатів було систематизовано та наведено в табл. 1.
Тобто, з табл. 1 спостерігаємо розподіл вчених, які досліджували фінансові
результати, на декілька груп, кожна з яких розуміє фінансові результати посвоєму:
- як приріст капіталу економічного суб‘єкта;
- як прибуток (збиток), отриманий в ході господарювання;
- як підсумок (результат) господарювання підприємства.
Різнобічно вивчивши зміст даної категорії та звівши у єдине різноманітні
погляди, сформували власне бачення трактування цього складного поняття.
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Таблиця 1
Підходи науковців щодо сутності поняття «фінансові результати
Автор
Вороніна О.О.
[1, c.5 ]

Андросова О.Ф.
[2, c.145 ]

Скалюк Р. В.
[3 , c. 87]

Ткаченко Є.Ю.
[ 4, c. 142]
Гуменна О.В.
[5 , c.40 ]
Шипіна С.Б.
[ 6, c. 407]
Бурковська А.В.
[ 7, c. 35]

Під

Сутність поняття «фінансовий результат»
Економічний аспект
Якісна характеристика фінансово-господарської діяльності
підприємства, яка в цілому характеризує результат економічних
відносин підприємства та зокрема відображає значущість і сталість
розвитку підприємства (з погляду отриманого доходу), впливовість на
його фінансово-господарську діяльність чинників зовнішнього
середовища (з погляду структури та обсягів витрат) і кількісно
узагальнюється у вигляді прибутків (збитків), зміни власного
капіталу, його окремих складових частин.
Прибуток або збиток суб‘єкта господарювання, що визначається
як різниця між сукупними доходами та витратами підприємства і за
позитивного його результату представляє додаткову вартість,
виступає одним із джерел фінансування подальшого розвитку та
поточної діяльності підприємства, основним критерієм оцінки її
ефективності.
Підсумкова
категорія
результативності
господарської
діяльності, котра відображає величину економічних вигод отриманих
(втрачених) підприємством, визначених як різниця між сумами
доходів та відповідних їм витрат, що виражена у абсолютних
показниках прибутку (збитку), які характеризують потенціал
прибутковості, економічного зростання та розвитку підприємства.
Обліковий аспект
Утворюються з доходів діяльності підприємства за
вирахуванням витрат діяльності.
Сума валового доходу від звичайної та надзвичайної діяльності
підприємства, зменшеного на суму витрат, пов‘язаних із виконанням
господарської діяльності на підприємстві, непрямих податків та
податку на прибуток за окремий звітний проміжок часу.
Різниця між майновим станом підприємства на кінець і початок
звітного періоду.
Економічна категорія в контексті створення доданої вартості та
в аспекті методики визначення результату діяльності конкретного
суб‘єкта господарювання, що є об‘єктом обліку і контролю.

категорією

«фінансовий

результат»

слід

розуміти

якісну

характеристику виробничо-фінансової діяльності економічних суб‘єктів, що
надає зацікавленим особам

загальне уявлення щодо отриманих результатів

внаслідок економічної співпраці підприємства з контрагентами, а також
відображає його фінансове благополуччя та стабільність розвитку під впливом
факторів екзо- та ендогенного середовища, та кількісно виражається в сумі
прибутку (збитку), зміні вартості вкладеного капіталу та його елементів.
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Також можна узагальнити, що фінансовий результат це економічний
підсумок виробничої діяльності суб‘єктів господарювання, який виражається у
вартісній (грошовій) формі.
Вивчення категорії

«фінансові результати» не обмежується лише

ідентифікацією його сутності, необхідно більш ретельно дослідити його
складові та алгоритм формування.

Прибуток визначається
шляхом зменшення суми
доходів на собівартість
реалізованих виконаних
робіт, наданих послуг та
інших витрат податкового
періоду

Податковий аспект

Впливає на зменшення
фінансового результату
на суму податків

Фінансовий результат
відображає ефективність
господарської діяльності
у вигляді відповідного
показника прибутку
(збитку), і кількісно
узагальнюється у
вигляді зміни складових
власного капіталу

Фінансовий результат
визначається за
видами реалізованої
продукції, центрами
відповідальності,
зовнішніми та
внутрішніми
сегментами діяльності

Економічний
(фінансовий) аспект

Управлінський аспект

Впливає на облікове
відображенні зміни
власного капіталу

Визначається в цілому
або за видами діяльності

Обліковий аспект
сутності фінансових
результатів
Витрати діяльності

порівняння

Доходи діяльності

Прибуток
(збиток)

Рис. 1. Підходи до тлумачення поняття «фінансовий результат
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Вітчизняна та міжнародна бухгалтерська практика застосовують не
однакові підходи щодо обчислення суми фінансового результату, на рис. 1.
продемонстровано типові методи визначення прибутку за закордонними
концепціями:
- прибуток (збиток) визначається у вигляді різниці сум доходів та сум
понесених витрат;
- прибуток (збиток) виявляється при віднімані сум чистих активів звітного
періоду та сум чистих активів минулого періоду;
- прибуток (збиток) визнається як абсолютне відхилення власного капіталу
звітного періоду та минулого.
Таким чином, в загальному закордонна бухгалтерська практика визначення
прибутку поділяється на такі методи:
- балансовий метод (в основу покладено балансове рівняння);
- метод «витрати-випуск» (в основу методу покладено наукові дослідження
Леонтьєва, тобто необхідно не лише визначити різницю між доходами та
витратами, але й скоригувати отримане значення на суми відхилень
матеріальних запасів та незавершеного виробництва у звітному періоді) (рис.

Розрахунок на основі співставлення (різниці)
доходів та відповідних витрат (Д-В)
ФР = Д-В

Метод
«витрати-випуск»

Розрахунок на основі зміни величини власного
капіталу впродовж періоду
ФР = (ВК1-ВК0)
Розрахунок на основі зміни величини чистих
активів впродовж періоду
ФР = (ЧА1-ЧА0)

Балансовий
метод

Рис. 2. Порядок визначення фінансового результату
в міжнародній практиці
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Методи визначення фінансового
результату

Варіанти розрахунку фінансового
результату

1.2).

Тобто, закордонні бухгалтери постають перед вибором альтернативного
варіанта розрахунку прибутку(збитку), хоча найбільш розповсюдженим є метод
«витрати - випуск», в той же час вітчизняні – мають обмежитись лише одним
регламентованим державою методом з використанням положень податкового
законодавства та положень облікових стандартів.
В Україні, в процесі моніторингу фінансових результатів підприємства
застосовують показники, що відображають кінцеву ефективність виробництва,
ступінь окупності витрат: валовий дохід, чистий дохід, прибуток.
З метою розрахунку, під валовим доходом розуміють загальну суму доходу
платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого)
протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах
як на території України, так і за її межами.
Чистий дохід — це вартість продукції за винятком витрат на її
виробництво [6].
У бухгалтерському обліку визначають лише реалізований чистий дохід,
який являє собою прибуток. Прибуток – найважливіший узагальнюючий
показник, що характеризує економічну ефективність виробництва. Система
калькуляційного обліку, як завершального етапу, включає визначення
прибутків та збитків.
Для

обчислення

фінансового

результату

операційної

діяльності

підприємства валовий прибуток зменшується: на собівартість реалізації товарів
(робіт, послуг), на адміністративні витрати – загальногосподарські витрати,
пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства; витрати на збут – це
витрати, пов'язані з реалізацією продукції, товарів: витрати на пакувальні
матеріали та ремонт тари; оплата праці та комісійні продавцям, торговим
агентам, робітникам відділу збуту та складів, водіям тощо; витрати на рекламу
та дослідження ринку; інші витрати, пов'язані зі збутом (відрядження,
транспортування продукції підприємства покупцям, страхування доставки
тощо); інші операційні витрати включають: собівартість реалізованих
виробничих запасів; витрати на формування резерву для покриття сумнівних
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(безнадійних) боргів дебіторів (боржників) підприємства; втрати від знецінення
запасів; інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності
підприємства, крім тих, які входять до собівартості реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг) [8].
Різниця між валовим прибутком (збитком) та зазначеними витратами
становить фінансовий результат від операційної діяльності підприємства.
(рис. 3)

Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші збори або податки з обороту
Інші відрахування з доходу
=
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
=
Валовий прибуток (збиток)
+
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
=
Фінансовий результат від операційної діяльності
(прибуток або збиток)

Рис. 3. Схема визначення фінансового результату
від операційної діяльності
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діяльності підприємства

-

Доходи та витрати від операційної

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Варто зазначити, що при дослідженні фінансових результатів є деякі
складнощі оскільки в теорії та на практиці є відсутньою чітка їх класифікація,
що позначається на обліковій роботі економічного суб‘єкта, а від її якості
залежить об'єктивність та правдивість інформації.
Здійснивши аналіз літературних джерел з приводу класифікації фінансових
результатів, можемо стверджувати:
1) більшість авторів не дають назв параметрів класифікації прибутку
(збитку), а лише перечислюють його види;
2) певні труднощі при класифікації фінансових результатів виникають у
зв‘язку з тим, що деякі науковці по-різному називають один і той самий вид
прибутку («валовий» та «маржинальний», «нерозподілений» та «балансовий»);
3) в наукових джерелах зустрічаються випадки заміни назв певних видів
прибутку на синонімічні;
4) при класифікації прибутку дехто виокремлює дуже велику кількість
класифікаційних ознак, а це ускладнює сприйняття [9].
Таким чином, існуючі підходи до розподілу фінансових результатів на
групи викликають багато дискусій, отже засвідчується їх недосконалість.
Відповідно до українського законодавства, фінансові результати поділяють
на два види: фінансовий результат від операційної діяльності та фінансовий
результат від іншої операційної діяльності.
Бухгалтерський підхід до поняття операційна діяльність сформульовано у
Національному положенні стандарті бухгалтерського обліку – НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності», в якому її визначено наступним
чином: «операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші
види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю». Там же
наведено визначення поняття основна діяльність, що визначає її як операції,
пов‘язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що
є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його
доходу [10].
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В свою чергу, інша операційна діяльність – це не основна діяльність
підприємства, що відбувається в межах одного операційного циклу, а також
операції, які мають місце в обсязі операційного циклу та забезпечують або
виникають в результаті здійсненої основної діяльності [11].
За таким визначенням у складі іншої операційної діяльності виділяють два
її види: 1) не основна діяльність операційна діяльність підприємства
(діяльність пов‘язана з реалізацією іноземної валюти, діяльність шодо надання
послуг операційної оренди, безоплатне отримання активів); 2) операції, що
виникають під час здійснення основної та не основної діяльності (фіксація
зміни курсу валют на операційну діяльність підприємства).
Таким чином, фінансові результати являються комплексною системою
взаємозалежних показників, що послідовно формуються, шляхом визначення
різниці між доходами та витратами, обумовлюються майже всім різноманіттям
чинників, що чинять вплив на різні сторони діяльності господарюючого
суб‘єкта. Визначивши пріоритетність та значущість конкретного чинника,
можливостей його нейтралізації чи навпаки посилення призводять до ухвалення
більш обґрунтованих управлінських рішень. Здійснюючи вплив на чинники, що
є найбільш значимими для фінансових результатів, можна досягти таких
фінансових результатів, які б задовольнили потреби та цілі компанії. Основним
спрямуванням алгоритму формування прибутку(збитку) є досягнення бажаної
суми прибутку, реалізації не залучених резервів за рахунок різних видів бізнес
активності.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ
ТА АНАЛІЗУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті доведено, що ефективне управління процесами, обліку, контролю та
аналізу адміністративних витрат в сучасних умовах можливе за наявності у
управлінського

персоналу

адміністративними

інформації

витратами,

для

планування

оперативного
майбутньої

регулювання
діяльності,

запобігання суб’єктивності у процесі прийняття рішень.
Ключові слова: адміністративні витрати, облік, контроль, класифікація,
субрахунки, аналітичні рахунки.
Вдале функціонування підприємства залежить від ефективності діяльності
його управлінців. Підвищення ефективності господарювання підприємств,
зводиться, у першу чергу, до оптимізації та зниження обсягу різних витрат, які
виникають у процесі діяльності суб‘єктів господарювання: від собівартості
продукції та послуг до витрат, які безпосередньо списують на фінансовий
результат.
Адміністративні витрати – загальногосподарські витрати, спрямовані на
обслуговування та управління підприємством. Вони характеризують витрати
звітного періоду, які безпосередньо не пов‘язані з виробництвом продукції.
Адміністративні витрати, які є витратами на управління, потребують
своєчасного, повного та об‘єктивного відображення в бухгалтерському обліку,
а також, на думку деяких науковців, раціонального розподілу та розмежування
адміністративних і управлінських витрат. Водночас, адміністративні витрати
хоча й не беруть участі у створенні продукції, але є необхідними для
нормального функціонування виробництва [1].
Удосконалення обліку непрямих витрат, зокрема адміністративних, є
підставою для отримання інформації, необхідної для прийняття ефективних
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управлінських рішень у сучасних умовах, а також забезпечення оперативності і
аналітичності обліку.
Питання обліку адміністративних витрат досліджено у працях таких
вчених, як Н. С. Андрющенко, Ф.Ф. Бутинець, П. В. Іванюта, Г. О. Партін,
В.В. Сопко, В. Я. Фаріон та інші. Водночас, існує потреба у подальшому
дослідженні та вдосконаленні класифікаційних ознак адміністративних витрат і
відображення в облікових регістрах та внутрішніх документах підприємства,
які мають особливості у функціонуванні та управлінні витратами.
У процесі діяльності господарюючого суб‘єкта виникають витрати, які у
виробничу собівартість не включають, а розглядають як витрати того періоду, в
якому вони були чи будуть здійснені. У науковій літературі ці витрати
називають витратами періоду. Отже, витрати періоду – це витрати, які не
формують собівартості виробленої і реалізованої продукції, а покриваються за
рахунок

валового

прибутку

підприємства

або

збільшують

валовий

збиток [2,с.194]. Адміністративні витрати, які мають місце на підприємстві
будь-якої форми власності та господарювання, також відносяться до витрат
періоду.
Водночас, на думку В. Я. Фаріон, покриття адміністративних витрат
«валовим» прибутком перекручує їх економічну суть [7]. Адміністративні
витрати – це загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та
управління

підприємством.

Відповідно

до

П(С)БО

16

«Витрати»

до

адміністративних витрат відносять:
– загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на
проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);
– витрати на службові відрядження і утримання апарату управління
підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
–

витрати

на

утримання

основних

засобів,

інших

матеріальних

необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда,
страхування

майна,

амортизація,

водопостачання, водовідведення, охорона);
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ремонт,

опалення,

освітлення,

– винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки
майна тощо);
– витрати на зв‘язок (поштові, телеграфні, телефонні, факс тощо);
–амортизація

нематеріальних

активів

загальногосподарського

використання;
– витрати на врегулювання спорів у судових органах;
– податки;
– збори та інші передбачені законодавством обов‘язкові платежі (крім
податків, зборів та обов‘язкових платежів, що включаються до виробничої
собівартості продукції, робіт, послуг);
– плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
– інші витрати загальногосподарського призначення [6].
Загальна

методика

побудови

обліку

адміністративних

витрат

за

елементами аналогічна методиці побудови витрат виробничої діяльності та
затрат на збут. Тобто, на першому етапі формуються елементи затрат –
матеріальні витрати, витрати на оплату праці тощо, а на другому – проводиться
їхнє списання на фінансові результати, що є характерним для фінансового
обліку. У внутрішньогосподарському обліку визначається можливість їх
побудови за ознаками прямого або непрямого відношення до відповідного виду
продукції або іншої ознаки.
Адміністративні витрати є операційними, непрямими, невиробничими
витратами періоду. Їх не поділяють на постійні та змінні за обсягом діяльності,
тому вони однозначно будуть постійними, оскільки їх не можна ідентифікувати
як змінні до певного етапу операційного циклу. Адміністративні витрати
можуть

бути

запланованими

і

незапланованими,

контрольованими

і

неконтрольованими, доцільними і недоцільними, разовими і такими, що
періодично повторюються, релевантними і нерелевантними тощо.
Для вдосконалення синтетичного і аналітичного обліку адміністративних
витрат у господарстві доцільно за наведеною класифікацією використовувати
субрахунки і аналітичні рахунки, за якими і відображати витрати у відомості.
Важливою і ефективною передумовою досягнення економії адміністративних
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витрат на підприємстві є організація на підприємстві постійного контролю за
цією групою видатків [3].
Досягти успіху завдяки лише оперативному контролю, який забезпечують
працівники та керівництво під час оформлення (підписання) первинних
документів, неможливо.
Отже,

має

бути

впроваджено

попередній

і

наступний

контроль

адміністративних витрат та забезпечено постійну взаємодію всіх зазначених
видів

контролю.

адміністративних

Основними
витрат

завданнями

підприємств

є:

внутрішнього
формування

контролю
ефективних

інформаційних потоків, що задовольнили б потреби керівництва підприємства
та його структурних підрозділів у достатній інформації для прийняття
необхідних стратегічних та оперативних рішень з питань управління
адміністративними

витратами;

отримання

необхідних

для

внутрішньогосподарських потреб управління і складання фінансової та
управлінської звітності даних про адміністративні витрати за елементами
витрат і за калькуляційними статтями в цілому по підприємству; забезпечення
достовірного відображення в оперативному, управлінському та фінансовому
обліку, а також у внутрішньогосподарській звітності фактичної величини
адміністративних витрат структурних підрозділів підприємства; формування
інформації для вдосконалення процесу планування адміністративних витрат як
у цілому по підприємству, так і по окремих структурних підрозділах; контроль
за непродуктивними і нераціональними адміністративними витратами з метою
виявлення внутрішньогосподарських резервів їх зниження [5,с.45].
До складу інформаційної бази внутрішнього контролю адміністративних
витрат підприємства можна віднести: нормативно-правові акти щодо законності
господарської діяльності та організації обліку; нормативні акти щодо
регламентування складу адміністративних витрат, їх обліку та списання;
інформацію про облікову політику підприємства щодо адміністративних
витрат; планово - нормативну інформацію про адміністративні витрати
підприємства; внутрішню організаційно - розпорядчу документацію; матеріали
попередніх зовнішніх і внутрішніх перевірок; первинні і зведені облікові
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документи та регістри аналітичного і синтетичного обліку адміністративних
витрат; фінансову звітність [1].
Отже, ведення бухгалтерського обліку адміністративних витрат за групами
і субрахунками, відображення їх у зведеному документі – Відомості
адміністративних витрат дозволить вдосконалити ефективність внутрішнього
контролю у господарствах і здійснювати його у певній послідовності:
визначення

законності

господарської

операції;

забезпечення

наявності

первинних облікових документів; забезпечення синтетичного і аналітичного
обліку адміністративних витрат; забезпечення правильності, обґрунтованості і
повноти віднесення (списання) адміністративних витрат на рахунок фінансових
результатів;

здійснення

аналізу

адміністративних

витрат;

прийняття

управлінських рішень [3].
Зазначена

послідовність

контрольних

дій

включатиме

попередній,

поточний і наступний контроль адміністративних витрат, що надасть
можливість здійснювати їх аналіз і приймати на основі отриманої інформації
ефективні і своєчасні управлінські рішення. Це, у свою чергу, матиме
позитивний вплив на загальні результати господарювання підприємства.
Зазначимо, що система управління витратами передбачає:
– нормування витрат ресурсів;
– планування витрат за їхніми видами;
– контроль за рівнем витрат;
– облік та аналіз витрат, визначення їх впливу на результати діяльності
підприємства;
– пошук та виявлення чинників, що впливають на економію всіх видів
ресурсів підприємства;
– формування дієвої системи мотивації працівників до контролю та
зменшення витрат;
– матеріальне стимулювання економії ресурсів та зниження витрат. У
системі управління витратами важливе місце належить обліку і аналізу витрат.
Облік витрат передбачає спостереження, ідентифікацію, вимірювання та
реєстрацію фактів витрачання ресурсів у процесі господарської діяльності
підприємства. Основною метою організації обліку витрат є створення
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інформаційної бази для здійснення аналізу витрат та прийняття управлінських
рішень [5,с.123].
Аналіз витрат проводиться з метою визначення обґрунтованості понесених
витрат та оцінювання впливу окремих факторів на їх величину. Результати
аналізу дають змогу виявити резерви зниження витрат підприємства та причини
перевитрат, а також визначити базу для планування витрат.
В цілому, аналіз витрат передбачає порівняння фактичних і прогнозованих
показників у звітному періоді, фактичних – за ряд звітних періодів, визначення
факторів, що впливають на рівень показника та міри їх впливу. Аналіз динаміки
витрат дає можливість виявити тенденції зміни витрат, розробити заходи для їх
оптимізації та недопущення зайвих витрат і втрат на виробництві.
Дослідження складу і структури витрат необхідно проводити для того, щоб
виявити ті витрати, які мають найбільшу питому вагу, а отже, й справляють
найбільший вплив на динаміку витрат, та щоб вивчити причини зміни витрат і
визначити шляхи їх зниження.
Вважаємо, що важливим аспектом аналізу витрат підприємства є оцінка
ефективності формування витрат, яка характеризується співвідношенням
прибутку та витрат, понесених для його отримання, тобто рентабельністю, або
оберненим показником – періодом окупності витрат. Оскільки найбільшу
питому вагу у загальній величині витрат підприємства мають операційні
витрати, то з них і доцільно розпочинати аналіз ефективності формування
витрат. Необхідна інформація для проведення розрахунків акумулюється у
річних звітах про фінансові результати підприємств.
Аналітичність інформації про адміністративні витрати характеризується
визначенням таких показників:
– рентабельність адміністративних витрат як відношення показника
чистого прибутку підприємства до обсягу адміністративних витрат;
– коефіцієнт окупності адміністративних витрат як відношення обсягу
адміністративних витрат до показника чистого прибутку підприємства.
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Таким чином, щоб прийняти коректне та ефективне рішення про
керування адміністративними витратами господарства необхідно пам‘ятати,
що при зменшенні рівня загальногосподарських витрат треба керуватись не
емоціями, а обґрунтованими принципами. Потрібно звертати увагу на
досягнутий

стан та обсяг

діяльності

підприємства, власні

фінансові,

матеріальні, трудові ресурси, на його цілі та напрями діяльності. Увага
приділяється не лише внутрішнім факторам на господарстві, але й зовнішнім,
наприклад, спад чи підйом на ринку, інфляція, податкові і соціальні фактори,
та ін.
Отже, удосконалення обліку, і контролю адміністративних витрат є
підставою для їхнього ґрунтовного аналізу і планування, які у сукупності
спрямовані на оптимізацію і мінімізацію витрат, враховуючи їх безпосередній
вплив на фінансовий результат діяльності підприємства.
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Галузеві
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на

організацію

бухгалтерського обліку витрат та калькулювання собівартості робіт і послуг.
З метою мінімізації витрат запропоновано модель процесу прийняття
управлінських

рішень

в

системі

керівництва

автотранспортним

підприємством.
Ключові слова: витрати, калькулювання собівартості, роботи, послуги,
управління витратами, автотранспортні підприємства
Застосування методу обліку витрат та калькулювання собівартості робіт і
послуг в системі управління автомобільним транспортом є актуальним
питанням,

від

якого

залежить

отримання

найбільшого

результату

з

найменшими витратами, економія трудових, матеріальних та фінансових
ресурсів. Вибір методу обліку витрат розглядається у взаємозв‘язку із способом
обчислення собівартості робіт, послуг, тому що кінцевою ціллю виробничого
обліку є калькулювання собівартості робіт і послуг.

Бухгалтерський облік

витрат та калькулювання собівартості робіт, послуг в системі управління
автомобільним транспортом має важливе значення в зв‘язку з тим, що за
допомогою показника собівартості можна розрахувати виконання плану робіт,
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послуг. Дані щодо формування собівартості робіт і послуг слугують підставою
для прийняття управлінських рішень стосовно формування доходів і витрат,
обчислення кінцевого фінансового результату діяльності підприємства та
пошуку шляхів покращення цих результатів в межах правового поля, що
склалось на теперішній час. Пошук можливих резервів зниження собівартості
робіт, послуг сприятиме багатьом автотранспортним підприємствам уникнути
банкрутства та вижити в умовах ринкових перетворень.
Проблеми теоретичних і методичних підходів обліку витрат у галузях
економіки та калькулювання собівартості робіт і послуг досліджували провідні
вчені,

зокрема

Авдєєва

В. Ю.,

Бутинець Ф. Ф.,

Грищенко

О.

В.,

Гуцаленко Л. В., Нападовська Л. В., Лебедзевич Я. В., Поліщук В. М.,
Петренко Н. І., Свідерський Є. І. та інші.
Проте, недостатня теоретична база щодо відображення в обліку витрат
діяльності

підприємств

автомобільного

транспорту,

калькулювання

собівартості робіт і послуг в системі управління автомобільним транспортом
зумовили необхідність подальшого дослідження.
Виробничий

процес

у

автотранспортних

підприємствах

суттєво

відрізняється від виробничого процесу у суб‘єктів господарювання інших
галузей виробничої діяльності за такими основними ознаками [1, с.99]:
- автотранспорт не має справи з сировиною та її переробкою: предмет
його праці (вантаж) надходить на підприємство зовні у готовому вигляді;
- готова продукція автотранспортних підприємств являє собою послугу,
тому вона не може бути оприбуткована у вигляді матеріальних цінностей і
зберігатися на складі. Внаслідок наведеного автотранспортні підприємства
калькулюють собівартість не готової продукції, а виконаних робіт, наданих
послуг, витрати на виконані роботи списують з рахунків обліку виробництва
безпосередньо на собівартість реалізації, не визначають і не враховують
залишки незавершеного виробництва;
- автомобільні перевезення здійснюються різними видами та типами
автотранспортних засобів, вони можуть здійснюватись в межах одного
населеного пункту, між населеними пунктами однієї області або різних
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областей, у міжнародному сполученні. Згідно з таким поділом перевезень облік
витрат і доходів та визначення ефективності господарської діяльності доцільно
вести окремо як за видами транспортних засобів, так і за видами перевезень;
- транспортний процес здійснюється не під єдиним дахом, а розсерджено
у часі та просторі: пункти навантаження і розвантаження можуть знаходитись
не лише в різних населених пунктах, а й у різних країнах, перевезення вантажів
можуть здійснюватись на далекі відстані та бути довготривалими.
Усі ці особливості автотранспортного процесу зумовлюють певні
особливості організації та методики ведення обліку витрат автотранспортних
підприємств.
Для автотранспортних підприємств специфічними є витрати, пов‘язані з
обов‘язковими видами страхування. У відповідності до норм Закону України
«Про страхування» від 07.03.1996 р. (редакція від 01.01.2017 р.) ғ 85/96-ВР [3]
на автомобільному транспорті найбільш поширеними є:
1) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті – у
транспортних організаціях;
2) особисте страхування водіїв, які працюють не в транспортній
організації;
3) страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів – юридичних і фізичних осіб.
Порядок включення страхового платежу до складу витрат залежить від
терміну дії страхового полісу. Загальну вартість страховки відображають у
складі витрат майбутніх періодів, а потім поступово розподіляють і відносять
до складу поточних витрат відповідного періоду.
В основу організації обліку витрат покладено систему їх класифікації за
різними ознаками, що забезпечує глибше вивчення складу та характеру витрат,
дозволяє посилити контроль над ними та використовувати в практиці
економічної роботи однотипні способи їх групування.
Під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок вибуття
активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного
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капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок внесків власників) [6].
У бухгалтерському обліку витрати відображаються при дотриманні певних
умов. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням
доходу, для отримання якого вони здійснені. Це відповідає принципам
міжнародних стандартів фінансової звітності і застосовуваному у національних
стандартах принципу відповідності витрат доходам. Якщо витрати неможливо
прямо пов'язати з доходами певного періоду, то вони відображаються в складі
витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Нормами П(С)БО 16 „Витрати‖ суворо регламентуються умови визнання
витрат на виробництво підприємства (рис.1).
Оцінка результатів
може бути
достовірно
визначена

Операція призводить
до зменшення активу
або до збільшення
зобов‘язань

Господарська
операція

Попередня
(авансова) оплата
запасів, робіт,
послуг
Погашення
одержаних позик

Не відбувається
вилучення
капіталу

Визнання витрат
Невизнання
витрат
Платежі за договорами
комісії, агентськими
угодами та іншими
аналогічними договорами
на користь принципала,
комітента

Витрати, які
відображаються
зменшенням
власного капіталу
відповідно до
П(С)БО

Рис. 1. Визнання витрат відповідно до П(С)БО 16 „Витрати”
Так, витрати на виконані роботи або надані послуги визнаються за наступних
умов:
1. Зменшення активів або збільшення зобов'язань, яке призводять до
зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за
рахунок його вилучення або розподілу власниками). Наприклад, списання
паливно-мастильних матеріалів; нарахування заробітної плати персоналу
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підприємства.
2. Визнання на підставі систематичного і раціонального розподілу
економічних вигод, які забезпечує актив протягом декількох звітних періодів.
Наприклад, нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних активів.
3. Негайне визнання, якщо економічні вигоди не відповідають або
перестають відповідати критеріям активів підприємства. Наприклад, уцінка
запасів, створення резерву сумнівних боргів.
4. Можлива достовірна оцінка суми витрат. Дотримання цієї умови
означає, що оцінка витрат відбувається на підставі положень національних
стандартів, документально підтверджена.
Традиційно витрати автотранспортних підприємств розглядалися

як

сукупність всіх витрат, виражених в грошовій формі і необхідних для
здійснення підприємствами

виробничих і господарських функцій. З

прийняттям Закону України ―Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні‖ [2] та у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 16 ―Витрати‖ [5], під витратами на виконані роботи чи надані послуги
розуміють зменшення економічних вигод

внаслідок вибуття активів або

збільшення зобов`язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за
винятком зменшення капіталу за рахунок внесків власників).
Сутність управління витратами полягає у досягненні підприємством його цілі при
мінімальному використанні ресурсі та максимальному виконанні запланованих робіт
та послуг. Під управлінням витратами слід розуміти безперервний процес їх обліку,
аналізу, планування, контролю, результатом чого є формулювання управлінських
рішень, спрямованих на оптимізацію витрат та їх зниження. Таким чином, система
управління витратами автотранспортних підприємств складна і створена для збору,
аналізу і переробки інформації з метою одержання максимального кінцевого
результату, мінімізації витрат при визначених обмеженнях.
Зарубіжні дослідники пов'язують виникнення теорії управління витратами з
другою половиною ХІХ ст., з публікацією в 1887 р. фундаментальної праці
англійських економістів Дж. Фелса і Е. Гарке «Виробничі рахунки: принципи і
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практика їх ведення» [6]. В сучасній економічній літературі вивчаються різні системи
управління витратами. При застосуванні будь-якої з них на підприємстві первинним
елементом слугує організація обліку витрат.
Класифікація витрат, калькулювання собівартості робіт та послуг
необхідні також для їх контролю і регулювання. Модель процесу прийняття
управлінських

рішень

стосовно

мінімізації

витрат

автотранспортних

підприємств наведена на рис.2.
1. Формулювання мети

2. Пошук альтернативних варіантів дій

Процес
планування

3. Збір економічних даних для
альтернативних варіантів дій

4. Вибір оптимального напряму із
альтернативних варіантів дій

5. Реалізація управлінських рішень
Процес контролю
і регулювання

6. Співставлення фактичних рішень і тих, що
планувалися менеджментом

7. Здійснення заходів щодо усунення
відхилень від прийнятого плану

Рис. 2. Модель процесу прийняття управлінських
рішень в системі керівництва підприємством
Для управління витратами необхідно використовувати системний підхід, що
слугує методологією дослідження об‘єктів як систем та дозволяє в сучасних умовах
господарювання підвищити організацію, якість і ефективність функціонування
об‘єктів, які піддаються управлінському впливу [4].
Таким чином, в умовах сьогодення своєчасна, оперативна і аналітична
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інформація про витрати автотранспортних підприємств, яка визначається в
бухгалтерському обліку, необхідна для правильного прийняття управлінських
рішень в динамічних ринкових ситуаціях керівникам та менеджерам. Тобто для
того, щоб зрозуміти яка інформація необхідна керівництву, потрібно перш за
все мати уяву про функції управління, які обслуговує система бухгалтерського
обліку.
Іншими словами, завданнями обліку витрат і калькулювання собівартості
робіт та послуг в системі управління автомобільним транспортом є корегування
виробничого процесу таким чином, щоб підвищити ефективність діяльності
підприємств з метою досягнення максимального прибутку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
У статті розглянуто основні аспекти формування первісної вартості
основних засобів. Описано методику та вартісні індикатори походження та
формування

первісної

вартості

основних
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засобів

за

міжнародними

стандартами фінансової звітності. Встановлено мету, завдання та сутність
первісної вартості основних засобів в розрізі вітчизняного законодавства.
Ключові слова: первісна вартість, капітал, основні засоби, собівартість,
оцінка, уцінка, дооцінка, МСФЗ,
Постановка проблеми. Європейський вибір України, входження до світової
соціально-економічної

системи

потребує

приведення

законодавства

бухгалтерського обліку до загальноприйнятих у міжнародній практиці норм та
принципів. На сьогоднішній день постає необхідність адаптації національної
системи обліку до вимог міжнародної практики. Важливим елементом, що
забезпечує ефективне функціонування діяльності будь-якого підприємства в
будь-якій державі є основні засоби. Основні засоби займають, як правило,
велику питому вагу в загальній сумі основного капіталу підприємства.
Аналіз останніх публікацій та досліджень .На сьогоднішній день багато
науковців приділяють увагу питанням визначення, визнання, оцінки та обліку
основних засобів за міжнародних стандартами, серед яких: С.Ф. Голова, В.М.
Костюченко, М.П. Войнаренко, Н.А. Пономарьова, О.В. Замазій. Питання
ведення обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку
відображено у роботах Л. Косовиць [1], Р. Грачова, С. Голов, Н. Крічка, І.
Бланк, М. Баканов та ін.
Метою статті є дослідження сутності, значення та методики формування
первісної вартості підприємства, а також шляхів її удосконалення в сучасних
умовах та у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності.
Виклад основного матеріалу. Основним питанням обліку основних засобів
за МСБО 16 «Основні засоби» це визнання активів, визначення їхньої
балансової вартості, а також відповідних амортизаційних відрахувань і збитків
від знецінення, що підлягають визнанню.
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Згідно з МСБО 16 «Основні засоби» – це матеріальні активи, які:
- призначені для використання в процесі виробництва або постачання
товарів та надання послуг, при здачі в оренду або в адміністративних
цілях;
- використовуватимуть протягом більш ніж одного звітного періоду.
Собівартість об‘єкта основних засобів підлягає визнанню як актив тільки в
разі, якщо:
 існує ймовірність того, що підприємство отримає пов‘язані з даним
об‘єктом майбутні економічні вигоди;
 собівартість даного об‘єкта може бути достовірно оцінити.
Оцінка основних засобів проводиться трьома способами: первинна оцінка,
уцінка та дооцінка. Первинна оцінка за обома положеннями має однаковий
зміст щодо витрат, які до неї включаються, а також щодо обміну на подібні та
неподібні основні засоби. За МСБО 16, як і за П(С)БО 7 (з урахуванням
останніх змін) до первісної вартості об‘єкта включається сума витрат (за
попередньою оцінкою) на демонтаж, переміщення об‘єкта та на відновлення
довкілля [2, с. 34].
Оцінка на дату визнання елементів первісної вартості основних засобів
МСБО 16 та П(С)БО 7 трактують та регламентують таким чином:
- МСБО 16: До перісної вартості об‘єкта слід включити не всю суму
очікуваних майбутніх витрат на демонтаж, а теперішню

вартість цієї

суми. Щорчну суму забезпечення слід відносити до витрат на позики (фінансові
витрати), а не до первісної вартості об‘єкта;
- П(С)БО 7: Деталі визначення первісної вартості відсутні, внаслідок
чого до первісної вартості об‘єкта може потрапити вся сума прогнозованих
витрат на демонтаж, а не теперішня вартість цієї суми.
Доцільно

привести

приклад

формування

первісної

вартості

за

міжнародними стандартами (МСБО 16) та П(С)БО 7 внаслідок виникнення
об‘єктів ОЗ:
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Таблиця 1
Порівняння формування первісної вартості основних засобів за
національними положеннями та міжнародними стандартами
ғ

Події, внаслідок

МСБО 16

П(С)БО 7

яких виникають
основні засоби
1.

Як внесок до
статутного
капіталу

2.

За рахунок
пайових
інструментів

3.

Обмін або не
грошові операції

4.

Придбання в
кредит

Не передбачено

Якщо за отримані активи
компанія розраховується
пайовими інструментами, в
обліку така операція
відображається за дебетом
рахунка відповідних активів і
за кредитом рахунка
акціонерного капіталу,
грошовими коштами –
кредитується у такому разі
рахунок зобов‘язань.
Собівартість такого об‘єкта
основних засобів оцінюється за
справедливою вартістю, якщо
операція обміну має
справедливу вартість
отриманого активу можна
достовірно оцінити.
У разі якщо об‘єкт надходить
за допомогою залучення
кредитів, то облік витрат на
виплату відсотків здійснюється
відповідно до МСБО 23
«Витрати на позики», залежно
від того, чи є цей об‘єкт
кваліфікованим активом

Погоджена засновниками
підприємства справедлива
вартість об‘єктів основних
засобів
Методики обліку будь-яких
операцій, в яких брали б
участь пайові інструменти або
їх (інструментів) вартість, у
національному обліку не
опрацьовано.

Справедлива вартість
основних засобів на дату
отримання (при обміні на
неподібний об‘єкт).

Витрати на виплату
відсотків за кредит не
включаються до первісної
вартості об‘єкта.

Отже, за П(С)БО 7, елементи первісної вартості основних засобів на дату
визнання чітко не визначені, саме тому МСБО 16 має перевагу в цьому аспекті.
На формування первісної вартості основних засобів впливає ряд факторів,
одним із критерії таких факторів є – подія внаслідок якої виникли основні
засоби конкретного суб‘єкта господарювання. Існують різноманітні події,
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внаслідок яких виникають основні засоби, залежно від них можна простежити
відмінності формування первісної вартості основних засобів за національними
та міжнародними стандартами [3, с.124].
Доцільним є перехід до визначення, наведеного в МСБО, адже ПСБО
майже повністю його дублює. П(С)БО визначає мінімальний термін корисного
використання об‘єктів, де термін експлуатації обладнання складає 2-3 роки,
міжнародні стандарти таких обмежень не передбачають.
Також МСБО 16 не уточнює, що є об'єктом основних засобів. Належність
окремих видів майна до основних засобів визначається на підставі професійної
думки бухгалтера з урахуванням конкретних обставин і умов експлуатації
об'єкта, в окремих випадках методів нарахування амортизації. Відповідно до
П(С)БО 7 об‘єкт основних засобів також може бути поділений на окремі
частини, однак на практиці далеко не кожне підприємство використовує
подібний спосіб покращення контролю та коригування амортизаційних
відрахувань [3, с 86].
Таким

чином,

між

вітчизняними

та

міжнародними

стандартами

бухгалтерського обліку у аспекті визнання первісної вартості основних засобів
є вагомі відмінності. Відмінні риси між П(С)БО 7 та МСБО 16 можна пояснити
тим, що міжнародний обліковий стандарт носить загальний рекомендаційний
характер та не враховує національних особливостей ведення бухгалтерського
обліку, в цьому і полягає недолік міжнародного положення. Саме тому, для
вдосконалення МСБО 16 необхідно врахувати специфічні національні
особливості ведення бухгалтерського обліку формування первісної вартості
основних засобів, що сприятиме оптимізації облікового механізму в цілому.
Аналізуючи національні та міжнародні стандарти щодо обліку основних
засобів, спостерігаємо відмінності в класифікації:
– земля;
– земля та будівлі;
– машини та обладнання;
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– кораблі;
– літаки;
– автомобілі;
– меблі та приладдя;
– офісне обладнання.
Оцінка основних засобів проводиться трьома способами: первинна оцінка,
уцінка та дооцінка. Первинна оцінка за обома положеннями має однаковий
зміст щодо витрат, які до неї належать, а також
щодо обміну на подібні та неподібні основні засоби. Слід зазначити, що
значення уцінки і дооцінки мають більш широке тлумачення в П(С)БО 7.
Групи основних засобів згідно з П(С)БО 7:
– земельні ділянки;
– капітальні витрати на поліпшення земель;
– будівлі та споруди;
– машини та обладнання;
– транспортні засоби;
– інструменти, прилади, інвентар;
– тварини;
– багаторічні насадження;
– інші основні засоби.
Згідно з цим положенням, уцінку основних засобів вносять до складу
витрат, а дооцінку – до додаткового капіталу. За МСБО 16, як і за П(С)БО 7 (з
урахуванням останніх змін), до первісної вартості об‘єкта належить сума витрат
(за попередньою оцінкою) на демонтаж, переміщення об‘єкта та на відновлення
довкілля [5, с.45].
Тому

доцільно привести приклад оцінки на дату визнання

елементів

основних засобів міжнародним стандартом та національним положенням.
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Таблиця 2
Елементи первісної вартості (оцінка на дату визнання)
МСБО 16

П(С)БО 7

До первісної вартості об‘єкта слід
включати не всю суму очікуваних
майбутніх витрат на демонтаж, а теперішню
вартість цієї суми. Щорічно суму
забезпечення слід переглядати, і її
збільшення слід відносити до витрат на
позики (фінансові витрати), а не до
первісної вартості об‘єкта

Деталі визначення первісної вартості
відсутні, внаслідок чого до первісної
вартості об‘єкта може потрапити вся сума
прогнозованих витрат на демонтаж, а не
теперішня вартість ОЗ.

Вибуття основних засобів у П(С)БО і у МСБО здійснюється на основі
продажу,

проте

у

національних

стандартах

є

безоплатна

передача,

невідповідність критеріям визнання активу, у міжнародних – усунення активу з
використання без очікування економічних вигід від його вибуття.
Часткова ліквідація об‘єкта основних засобів у міжнародних стандартах не
визначається, а у П(С)БО первісна (переоцінена) вартість та зношення
зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зношення
ліквідованої

частини

об‘єкта.

Розглядаючи

періодичність

перегляду

ліквідаційної вартості об‘єкта, можна зробити висновок, що деякі норми
представлені в МСБО 16, відсутні в П(С)БО 7.
У зв‘язку зі змінами в чинному законодавстві, зміст П(С)БО 7 було
доповнено положеннями щодо інвестиційної нерухомості, що обумовлено
набуттям чинності з 01.08.2008 року П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість».
У ньому йде мова про особливості обліку інвестиційної нерухомості та
наявне посилання на інший стандарт, а саме П(С)БО 32. Крім того, до П(С)БО 7
внесено доповнення щодо обміну біологічними активами, що обумовлено
чинністю з 2005 року П(С)БО 30 «Біологічні активи» [4, с 67].
Зміни та доповнення в П(С)БО 7 були здійснені лише через тривалий час
після набрання чинності стандартів, на які були зроблені посилання. Ці
доповнення певною мірою усунули неузгодженість, що існувала протягом
тривалого часу. Слід зазначити, що у МСБО 16 не передбачено аналогічних
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положень та посилання на інші МСБО, хоча поняття інвестиційної нерухомості
та біологічних активів у термінології міжнародної облікової практики з‘явилися
значно раніше.
Отже, з вищесказаного, можна зробити висновок, що П(С)БО 7 вимагає
змін і доповнень як з боку визначень термінів наведених в ньому, так і збоку
сфери його дії. Для вдосконалення П(С)БО 7 в контексті обліку формуванння
первісної вартості основних засобів, необхідно здійснити ряд заходів:
- Здійснення чіткої регламентації деталей визначення первісної вартості
основних засобів;
- Опрацювання методики обліку будь - яких операцій, в яких брали б
участь пайові інструменти або їх (інструментів) вартість;
- Удосконалення національного стандарту в контексті переваг МСБО 16.
Висновки. Вирішення проблем щодо формування первісної вартості
об‘єктів основних засобів дозволить гармонізувати національну систему обліку
основних засобів відповідно до міжнародного облікового стандарту, в
результаті чого будуть подолані певні неузгодженості в обліку основних
засобів щодо їх придбання, використання та оцінки.
Відповідно до того, що Україна є державою із ринковою економікою та
багато українських підприємств, фірм та компаній є учасниками міжнародного
співробітництва, торгівлі, спільного ринку капіталу, доцільно було б державі
застосувати доповнення та вдосконалення П(С)БО 7, або використовувати
МСБО 16 для ефективного управління економікою.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІТИЧНІ ПРИЙОМИ КОНТРОЛЮ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
В статті охарактеризовано сутність позикового капіталу. Визначено
важливість контролю позикового капіталу та місце і роль аналітичних
методичних прийомів в процесі контролю. Встановлено систему показників,
які доцільно використовувати в рамках коефіцієнтного аналізу та розроблено
модель для факторного аналізу позикового капіталу.
Ключові слова: позиковий капітал, контроль, аналітичні методи контролю,
коефіцієнтний аналіз, факторний аналіз.
Необхідність використання аналітичних прийомів у контролі позикового
капіталу підприємства зумовлена тим, що за результатами дослідження лише
обліку та внутрішнього контролю (достовірності відображення в обліку
показників, що характеризують фінансово-господарські операції пов‘язані із
позиковим капіталом та дієвості внутрішнього контролю щодо виявлення
порушень у змісті та відображенні інформації по даних операціях) контролер не
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може виробити оціночних висновків та пропозицій по удосконаленню
фінансової роботи, управлінню позиковим капіталом, стратегії фінансування
поточних активів, впливу на рівень фінансового ризику та фінансової
незалежності підприємства.
В рамках контролю позикового капіталу підприємства важливим питанням
є оцінка величини його зобов‘язань та встановлення наявності активів для їх
покриття.

Вирішити

дане

питання

можна

за

допомогою

аналізу

платоспроможності та ліквідності підприємства.
Використання аналітичних прийомів у процесі контролю позикового
капіталу дозволяє не лише встановити рівень забезпеченості підприємства
даним джерелом фінансування, але й визначити оптимальність структури
джерел капіталу підприємства та проаналізувати обрану підприємством
стратегію фінансування активів.
Вивченню

аналітичних

прийомів

контролю

позикового

капіталу

присвячені праці Ю. С. Гринчук, В. В. Сопко, Є. В. Мниха, Т. М. Пересади,
О. В. Федорук. На нашу думку, більш детального вивчення потребує
комплексний підхід до визначення можливих методів та прийомів, а також
системи показників, які доцільно використовувати при проведенні контролю
позикового капіталу підприємства.
Метою статті є висвітлення теоретичних підходів до сутності, змісту та
особливостей застосування аналітичних методичних прийомів в рамках
контролю позикового капіталу підприємства.
Капітал підприємства – це власність відповідної фізичної або юридичної
особи на активи: майно і об‘єкти (ресурси), які є на підприємстві. Пасивна
сторона балансу містить інформацію про те, яку частину капіталу надано в
розпорядження підприємства його власниками (власний капітал) і яку
кредиторами (позиковий капітал) [5, с. 133].
Позиковий капітал характеризує залучені на поворотній та платній основі
ресурси (кошти чи інші майнові цінності) для фінансування підприємства,
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підтримання стабільних темпів розвитку та розширення його діяльності. За
ознакою термінів погашення джерела формування позикового капіталу можна
поділити на дві основні групи: довгострокові і короткострокові.
До

довгострокового

позикового

капіталу

в

українській

практиці

відносяться позики, термін погашення яких перевищує один календарний рік. У
європейській практиці позикові джерела, що видаються на термін від одного до
п'яти

років,

вважаються

середньостроковими.

До

короткострокового

позикового капіталу слід відносити кредити, позики, вексельні зобов'язання, а
також зобов'язання за розрахунками – з терміном погашення менше дванадцяти
місяців; кредиторську заборгованість. Дана класифікація знайшла своє
відображення в структурі пасиву балансу підприємств.
Контроль позикового капіталу – це система заходів із перевірки
достовірності, повноти інформації та вірності її відображення у інформаційних
джерелах (даних бухгалтерського обліку, облікових регістрах та звітності
підприємства). В процесі контролю будь-якого об‘єкта, в тому числі і
позикового капіталу, використовуються чотири основних групи власних
методичних

прийомів

контролю:

органолептичні,

документальні,

розрахунково-аналітичні та прийоми узагальнення і реалізації результатів
контролю.
Органолептичні методи дозволяють реалізувати фактичний контроль
позикового капіталу. Документальні прийоми контролю ґрунтуються на
вивченні документального підтвердження фінансово-господарських операцій та
дозволяють встановити вірність представлення інформації про фінансовогосподарські операції, що стосуються позикового капіталу в бухгалтерському
обліку та в інших документах і джерелах інформації в системі менеджменту
підприємства. Методи узагальнення та реалізації результатів контролю – це
група

прийомів,

що

застосовуються

на

кінцевому

етапі

проведення

контрольних заходів, та забезпечують формування підсумовуючого висновку за
результатами контролю.
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Аналітичні прийоми контролю спрямовуються на проведення аналізу
позикового капіталу підприємства, що дозволяє збільшити спектр отриманих, в
результаті обробки за допомогою зазначених прийомів, даних і показників, які
в свою чергу розширюють інформаційну основу для формування висновків за
результатами проведеного контролю.
Розглядаючи контроль позикового капіталу в частині його оцінки варто
відзначити, що завданнями аналітичних методів є наступні:
-

встановлення динаміки позикового капіталу підприємства за певний

період в цілому та в розрізі окремих складових джерел;
-

визначення структури позикового капіталу підприємства та частки

позикового капіталу в загальній величині джерел фінансування підприємства;
-

встановлення співвідношення позикового капіталу підприємства із

власним капіталом підприємства;
-

визначення співвідношення активів підприємства до його позикового

капіталу;
-

вимірювання

віддачі

від

використання

позикового

капіталу

підприємства (ефективність його використання);
-

з‘ясування системи факторів, що впливають на зміну позикового

капіталу підприємства;
Виконання зазначених завдань дозволяє:
1.

виявити сформовані тенденції у зміні позикового капіталу;

2.

встановити рівень його достатності для підприємства та сформувати

висновок про оптимальність структури джерел фінансування підприємства і
ступінь його фінансової незалежності від залученого капіталу;
3.

з‘ясувати можливості та доцільність розширення позикового капіталу;

4.

виявити достатність активів різного ступеня ліквідності для покриття

позикового капіталу з метою встановлення платоспроможності підприємства.
Об‘єктами аналізу позикового капіталу підприємства виступають різні
види зобов‘язань. Основним джерелом інформації щодо них є звітність
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підприємства, а саме звіт про фінансовий стан, у якому в другому та третьому
розділах пасиву відображається зведена інформація про довгострокові та
поточні зобов‘язання підприємства в розрізі різних складових за певний період
(квартал, рік).
Серед аналітичних прийомів, які доцільно використовувати в рамках
контролю позикового капіталу з метою досягнення попередньо визначених
завдань варто використовувати такі:
- горизонтальний аналіз;
- вертикальний аналіз;
- коефіцієнтний аналіз;
- факторний аналіз.
Горизонтальний аналіз – це прийом аналізу, що передбачає вивчення
об‘єкта дослідження у динаміці, тобто встановлення основних часових змін у
ньому

та

виявлення

сформованих

тенденцій.

В

рамках

проведення

горизонтального аналізу використовується система розрахункових абсолютних
(абсолютне відхилення, абсолютний приріст базовий, абсолютний приріст
ланцюговий) та відносних (відносне відхилення, базові та ланцюгові темпи
росту і приросту)

показників. На основі даних горизонтального аналізу

виявляються тенденції у змінах (зростання чи спадання) вартості позикового
капіталу підприємства.
Вертикальний аналіз відображає співвідношення окремих показників
позикового капіталу з агрегованим показником, в якості якого може виступати
загальна величина джерел фінансування або активів підприємства, або ж
загальна величина позикового капіталу.
Коефіцієнтний аналіз передбачає розрахунок відносних показників
шляхом зіставлення абсолютних величин, які є основним вимірювачем у
бухгалтерському обліку. Система коефіцієнтів, що можуть використовуватися в
рамках реалізації аналітичних прийомів контролю позикового капіталу
представлена в табл. 1.
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Таблиця 1
Система коефіцієнтів для аналізу позикового капіталу підприємства
Показник

Формула розрахунку

Рекомендоване
значення
Показники достатності активів для покриття позикового капіталу (показники ліквідності)
Коефіцієнт абсолютної
Ка.л. = (Грошові кошти + Поточні
Kа.л.≥0,2
ліквідності
фінансові інвестиції) / Поточні
зобовязання
Коефіцієнт швидкої
Кш.л. = (Грошові кошти + Поточні
Kш.л.≥1
ліквідності
фінансові інвестиції + короткострокова
дебіторська заборгованість) / Поточні
зобовязання
Коефіцієнт загальної
2≤Kз.л.<2,5
Кз.л. = Оборотні активи / Поточні
(поточної) ліквідності
Критичне
зобов‘язання
значення Кз.л.≥2
Показники структури джерел фінансування (фінансової стійкості)
Коефіцієнт фінансового Кф.р. = Позиковий капітал / Власний
Кф.р. ≤0,5
ризику (фінансової
капітал
критичне
стабільності)
значення – 1
Коефіцієнт
Ккз/пк<1
Ккз/пк = Короткострокові зобов‘язання /
співвідношення
Перманентний капітал
короткострокових
Перманентний капітал = Власний капітал +
зобов‘язань і
Довгострокові зобов‘язання
перманентного капіталу
Коефіцієнт структури
Позитивним є
Ксдв = Довгострокові зобов‘язання /
довгострокових
зменшення
Необоротні активи
вкладень
Коефіцієнт
Позитивним є
Кдпк = Довгострокові позикові кошти /
довгострокового
зменшення
(Довгострокові зобов‘язання + Власний
залучення позикових
капітал)
коштів
Показник оцінки ефективності позикового капіталу підприємства
Рентабельність
Рпк = Чистий прибуток / Позиковий
Позитивним є
позикового капіталу
капітал
зростання

Факторний аналіз позикового капіталу, у випадку формування жорстких
функціональних зв‘язків, доцільно проводити із використанням прийомів
елімінування. Це система методів, що дозволяють виявити вплив окремого
чинника на результативний показник за умови припущення щодо сталості та
незмінності всіх інших факторів. При проведенні детермінованого факторного
аналізу в якості моделей доцільно використовувати формули розрахунку
відносних показників, які характеризуються формуванням саме жорстких
функціональних зв‘язків між вихідними показниками. Приклад моделі для
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факторного аналізу представлено формулою (3), яка створення шляхом
трансформації вихідних формул (1), (2):
(1)
(2)
(3)
де ПК – позиковий капітал;
ВК – власний капітал;
ЧП – чистий прибуток;
Рвк – рентабельність власного капіталу;
Кфр – коефіцієнт фінансового ризику.
Із зазначеної моделі зрозуміло, що прямий зв'язок величини власного
капіталу простежуватиметься із коефіцієнтом фінансового ризику та чистим
прибуток. Це є підтвердженням того, що при зростанні залученого капіталу
послаблюється

рівень

фінансової

незалежності

підприємства,

проте

розширюються джерела фінансування, що дозволяє нарощувати обсяги
діяльності та покращувати чистий фінансовий результат підприємства.
Обернений зв'язок залученого капіталу формується із рентабельністю власного
капіталу. Це пояснюється тим фактом, що при зростанні рентабельності, тобто
ефективності використання власного капіталу і підвищенні рівня віддачі від
нього зменшується потреба у збільшення позикового капіталу підприємства.
Для

формування

висновків

щодо

доцільності

скорочення

або

нарощування обсягів позикового капіталу варто використовувати факторний
стохастичний аналіз. У якості корелюючих із позиковим капіталом показників
доцільно розглядати динаміку доходу від реалізації, чистого фінансового
результату, зміни загальної величини активів або їх окремих складових
(оборотної та необоротної). Проведений із використанням даних прийомів
аналіз дозволить не лише встановити силу взаємозв‘язку між показниками, але
й виявити векторність їх взаємодії та визначити доцільність збільшення або
зменшення позикового капіталу і величину, на яку варто його скоригувати.
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Таким чином, використання аналітичних прийомів в рамках контролю
позикового капіталу дає можливість сформувати оціночні висновки щодо
даного

виду

джерел

фінансування

підприємства.

Зокрема,

визначити

сформовані тенденції в зміні обсягів позикового капіталу та його структурі,
встановити ступінь впливу позикового капіталу на рівень фінансової
незалежності підприємства, виявити чинники впливу на величину та
ефективність використання позикового капіталу. Розроблена модель (3) для
проведення факторного аналізу дозволяє визначити вплив трьох факторів (двох
відносних показників, що відображають структуру джерел фінансування й
ефективність їх використання та одного абсолютного, який є показником
результативності діяльності підприємства) на величину позикового капіталу
підприємства.
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фінансової звітності.
В сучасних умовах ринкової економіки бухгалтерська звітність суб‘єктів
господарювання є основним способом комунікації і найважливішою складовою
інформаційного забезпечення аудиту та аналізу діяльності. Бухгалтерська
звітність є результатом ведення бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік уособлює найрізноманітнішу інформацію, необхідну
для управління і контролю суб‘єкта господарювання. Щоб визначити
результати діяльності підприємства за звітний період, дані оперативного обліку
необхідно узагальнити в певній системі показників. Це можливо досягти
шляхом складання звітності, котра є завершальним етапом бухгалтерського
обліку.
Бухгалтерська фінансова звітність підприємств є системою узагальнених
показників,

котрі

характеризують

підсумки

фінансово-господарської

діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік). Вона
складається підрахунком, групуванням і спеціальною обробкою даних
поточного бухгалтерського обліку [1].
На сьогоднішній день, фінансова звітність в Україні є складовим
елементом інфраструктури ринкової економіки і способом комунікації.
Сприяють цьому наступні причини:
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- створення спільних підприємств;
- вихід українських підприємств на світовий ринок бізнесу;
- розширення зовнішньоекономічних зв‘язків підприємств;
- міжнародна інтеграція України у сфері економіки.
Знайомство із діяльністю підприємства починається саме із його звітності.
Оскільки вона є базою інформаційного забезпечення аналізу фінансового
становища.
Виходячи із вище сказаного, фінансова звітність – це сукупність усіх форм
звітності, котрі складені на підставі даних бухгалтерського, оперативного і
податкового обліку, яка має на меті надання користувачам загальної інформації
про фінансово-майновий стан підприємства, та зміни в його фінансовому
становищі за звітний період у зручній й зрозумілій формі, щоб прийняті
користувачами економічні рішення були безпомилковими.
В Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» надається таке визначення фінансової звітності: «Фінансова звітність –
це бухгалтерська звітність, котра містить інформацію про фінансовий стан,
результати діяльності й рух грошових коштів підприємства за звітний період»
(ст. 1 Закону) [2].
Економічні рішення, котрі приймаються користувачами фінансових звітів,
вимагають оцінити здатність підприємства ефективно генерувати грошові
кошти й їх еквіваленти, а також час та впевненість в їх генеруванні. Саме цим і
визначається чи спроможне підприємство здійснити виплату заробітної плати
або ж розрахуватися з постачальниками та підрядниками, своєчасно повернути
позики, сплатити дивіденди.
Користувачі мають можливість краще оцінити здатність підприємства
регенерувати грошові кошти або ж їх еквіваленти, коли мають у своєму
розпорядженні

узагальнену

й

систематизовану

інформацію

у

вигляді

фінансової звітності, зосереджену на фінансово-майновому стані і результатах
діяльності суб‘єкта господарювання.
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Таким чином, мета складання фінансової звітності полягає в наданні
користувачам для прийняття успішних рішень повної, реальної інформації про
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Для того, аби досягти поставленої мети й виконання завдань стосовно
задоволення користувачами їх інформаційних потреб звітність повинна
відповідати деяким вимогам. В залежності від потреб управління, чинних
нормативно-правових актів та законодавства можливо сформувати систему
вимог до звітності [3, c. 261].
Вимоги до фінансової звітності
Правові аспекти

Якісні характеристики

‘язковість подання

Зрозумілість

Державна регламентація

Доречність

Відповідальністьзасвідчення

Достовірність
Порівнянність

Рис. 1. Вимоги до фінансової звітності
Згідно вимог чинного бухгалтерського законодавства дані, що подаються у
фінансових звітах, повинні бути зрозумілими і розрахованими на однозначне
тлумачення за умови, що їх користувачі мають відповідні знання та зацікавлені
в

сприйнятті

даної.

Така

вимога

забезпечується

завдяки

якісним

характеристикам, котрим повинна відповідати фінансова звітність (рис.2).
Передумовою зіставності інформації є наведення відповідних даних
попереднього періоду й розкриття даних про облікову політику, та відповідно її
зміни.
Щоб досягти якісних характеристик інформації, що знаходить в фінансовій
звітності, під час її формування додержуються низки принципів (рис.3.) [4].
Відповідно правових аспектів фінансова звітність є обов‘язковою для
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подання до відповідних державних органів, інвесторам, власникам та іншим її
користувачам. Фінансова звітність має бути складена відповідно усім
нормативам

та

принципам,

які

сформовані

у

Законі

України

«Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що забезпечуватиме її
відповідність законодавству України. Особа що засвідчує фінансову звітність
несе відповідальність за дані представлені в ній. Всі вимоги до звітності є
обов‘язковими, що забезпечує її якість та доступність більш ширшому колу
користувачів.
Характеристики фінансової звітності
Зрозумілість

Доречність

Достовірність

Порівнянність

Фінансовазвітніс
тьповинна бути
розрахована на
однозначнетлум
аченняїїкористув
ачами і за умови,
що вони
маютьдостатнізн
ання у
сприйманніінфо
рмації, яка
надається у
фінансовихзвіта
х

Фінансовазвітніс
ть повинна
міститилишеінф
ормацію, яка
впливає на
прийняттярішен
ькористувачами,
даєзмогувчасноо
цінитиминулі,
теперішні та
майбутніподії,
підтвердити та
скоригуватиїхоці
нки, зроблені в
минулому

Фінансовазвітніс
ть не повинна
міститипомилок
та перекручень,
якіздатнівплинут
и на
рішеннякористув
ачівзвітності

Фінансовазвітніс
тьповиннанадава
тикористувачам
можливістьпорів
нювати:
-фінансові звіти
підприємства за
різні періоди;
-фінансові звіти
різних
підприємств

Рис. 2. Характеристики фінансової звітності
Необхідність складання фінансової звітності зумовлюється тим, що для
управління діяльністю суб‘єкта господарювання та оцінки результатів потрібне
певне групування усіх змін, котрі є наслідком проведених господарських
операцій. Саме це необхідно для зовнішніх користувачів, та для забезпечення їх
повною, реальною, неупередженою інформацією про фінансовий стан
підприємства.
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Обачність

Застосування в бухгалтерському облікуметодівоцінки, якіповинні
запобігати заниженню оцінки зобов‘язань та витрат і завищенню оцінки
активів і доходів підприємств.

Повне висвітлення

Фінансова звітність повинна міститивсю інформацію про фактичні та
потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути
на рішення, що приймаються на її основі.

Автономність

Кожнепідприємстворозглядається
як
юридична
особа,
відокремленавідіївласників, у зв‘язку з чимособистемайно та
зобов‘язаннявласників
не
повиннівідображатися
у
фінансовійзвітностіпідприємства.

Послідовність

Безперервність

Нарахування та
відповідність
доходів і витрат

Превалювання
сутності над формою

Історична
(фактична)

Постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової
політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках,
передбачених національними П(С)БО, і повинна бути обгрунтована та
розкрита у фінансовій звітності.

Оцінка активів та зобов‘язаньпідприємства здійснюється виходячи з
припущення, що його діяльність буде тривати далі.

Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно
порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для
отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в
бухгалтерському обліку в момент їх виникнення, незалежно від дати
надходження або сплати грошей.

Операціїобліковуютьсявідповідно
лишевиходячи з юридичноїформи.

до

їхсутності,

а

не

Пріоритетною є оцінкаактивівпідприємства, виходячи з витрат
на їхвиробництво та придбання.

собівартість
Єдинийгрошови
йвимірник

Періодичність

Вимірювання
та
узагальненнявсіхгосподарськихопераційпідприємства
у
йогофінансовійзвітностіздійснюється в єдинійгрошовійодиниці.
Можливістьрозподілудіяльностіпідприємства на певніперіоду
часу з метою складанняфінансовоїзвітності.

Рис. 3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності
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Показники звітності відображають майно, а також джерела його
утворення, результати фінансово-господарської діяльності підприємств і
допомагають користувачам дати оцінку величині та структурі ресурсів,
капіталу, заборгованості, кінцевим результатам діяльності підприємства.
Результатом

є

отримання

управлінськими

рішеннями

належного

обґрунтування, котре сприяє їх ефективності й успішності діяльності
підприємства в цілому [5].
Можливість маніпулювання показниками фінансових результатів, як
правило,

зумовлює

потребу

підтвердження

достовірності

незалежними

особами, а саме суб'єктами аудиторської діяльності. Окрім того, важливими
завданнями, котрі стоять перед аудиторами є визначення успішності здійснення
основної й інших видів діяльності суб‘єкта господарювання, рівня покриття
його витрат, пошук резервів підвищення ефективності діяльності, та ін.
Мета аудиторської перевірки фінансових звітів полягає в наданні
аудиторові можливості висловити свою думку стосовно того, чи відповідають
підготовлені фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах концептуальній основі
фінансової звітності.
Необхідно зауважити, що згідно з МСА 120 «Концептуальна основа МСА»
«упевненість» означає «переконаність аудитора у достовірності твердження,
зробленого однією стороною для іншої» [5]. Для надання такої впевненості,
зазвичай, аудитор оцінює свідчення, зібрані в результаті проведених процедур,
висловлює думку.
У результаті проведення погоджених процедур аудитор просто надає
висновок про фактичні дані, тому впевненість не висловлюється. Замість того,
користувачі самостійно оцінюють процедури й дані, викладені аудитором у
висновку, і роблять власні висновки за результатами діяльності аудитора.
Отже, необхідність контролю показників фінансової звітності, ґрунтується
на тому, що усі користувачі даної інформації мають на меті одержати
достовірні дані про діяльність підприємства, оскільки фінансова звітність є
основним джерелом інформації і відображає результати виробничої та
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фінансово-господарської діяльності підприємств, і організацій. Серед іншого, в
подальшому

ця

інформація

впливатиме

на

прийняття

користувачами

стовідсоткових, успішних економічних рішень, які сприятимуть покращенню
їхнього

фінансово-майнового

становища.Тому,

звітні

показники

мають

відповідати завданням управління сучасним підприємством і задовольняти
конкретні вимоги.
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прибуток,функції

власного

Негативні економічні процеси в Україні вимагають від підприємств різної
форми

власності

забезпечення

ефективного

беззбиткового

прийняття

управлінських

функціонування.

Підприємство

рішень

для

має

бути

конкурентоспроможним, володіти вагомою часткою на ринку для отримання
прибутку в майбутньому та забезпечення фінансової стійкості. Все це вимагає
від підприємствпостійногоудосконалення системи бухгалтерського обліку,
ефективної

координації

роботи

відділу

внутрішнього

контролю

для

забезпечення мінімізації витрат та отримання максимального прибутку від
використання ним обмежених ресурсів. Крім того, забезпечення успішності
діяльності потребує розробки оптимальної стратегії розвитку підприємства, що
у подальшому допоможе підвищити рентабельність власного капіталу та
максимізувати отриманий ним прибуток.
Значний вклад у дослідження економічної сутності власного капіталу
зробили такі вітчизняні вчені, як Вдовиченко К.М.,Гапонюк М.А, Гуренко Т.О.,
Іванченко Л.В., Ловінська І.Г., Кадацька А.М., Мовчан А.О., Олійник І.В.,
Панчеха К.О. та інші.
Метою статті є дослідження економічної сутності та функцій власного
капіталу підприємства в умовах соціально-економічних трансформацій.
Соціально-економічне становище нашої країнисьогодні має нестабільний
характер через прояв інфляційних процесів, недосконалість законодавчої бази,
нестабільність політичної ситуації, катастрофічне падіння матеріального
добробуту

населення,

високий

рівень

тінізації

економіки,

низьку

конкурентоспроможність вітчизняних виробниківтощо. Кризові явища в
економіцінегативно впливають на формування власного капіталу підприємств.
На рис.1 наведено динаміку обсягу власного капіталу підприємств
Вінницької області протягом 2014-2016 років.
Як видно з рис. 1 динаміка обсягу власного капіталу підприємств
Вінницької області має тенденцію до зростання. Так, у 2016 році власний
капітал становив 30980769,4 тис. грн., що на 9378666,5 тис. грн. більше, ніж у
2015 році, а порівняно з 2014 роком – на 8642723,4 тис. грн. Дана ситуація
свідчить про те, що отриманий прибуток від операційної діяльності
спрямовується нарозширення діяльності підприємств Вінницької області.
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Рис. 1. Динаміка власного капіталу підприємств Вінницької області
за 2014-2016 рр., тис. грн.[1]
Природа капіталу на сьогодні залишається однією з найскладніших і
неоднозначних економічних категорій. Його вивчення пов‘язане з постійною
зміною історичних епох, застосуванням новітніх методів дослідження. Так,
капітал перетворився на найвпливовіший важіль конкурентної боротьби
економічного суб‘єкта, а саме частка власного капіталу у структурі балансу
підприємства визначає їх пріоритетне становище на ринку.
З історичної точки зору сутність капіталу розглядається, як:
1)

грошовий

фундаментом

фактор,

економічного

що

є

основним

прогнозування

і

чинником

виробництва,

головним

інструментом

економічної політики держави. Найвідоміші прихильники цієї теорії − Т. Мен,
Ф. Кене, У. Стаффорд, А. Монкретьєн, В. Мірабо.
2) матеріально речовинний ресурс. Відповідно до цього підходу капітал –
це цінності та послуги, за допомогою, яких створюється новий дохід. В основі
теорії лежать погляди А. Сміта, Д. Рікардо, Ст. Мілля, Ж-Б. Сея, А. Маршала,
Р. Хікса, Дж. Кейнса.
3) виробничі відносини. Капітал визначається як відносини, які витікають з
монополізації власності на засоби виробництва в руках підприємців і
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відсутність таких у робітників. До прихильників цього підходу можна віднести
К. Маркса, Ф. Енгельса, М. Фрідмена, Е. Хансена, Дж. Робінсона [2, с. 4].
На сучасному етапі розвитку сформувалося три підходи до визначення
сутності власного капіталу. З фінансової, або бухгалтерської точки зору, під
власним капіталомрозглядаються фінансові ресурси, що вкладаються в частину
активів, відображені в пасиві балансу підприємства. Національне положення
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визначає
власний капітал як частину активів підприємства, що залишилася після
вирахування його зобов‘язань [2].
Дане визначення формулює основне бухгалтерське рівня балансу
підприємства.
,
,
де, А –активи; ВК – власний капітал; З – зобов‘язання.
Фінансове трактування власного капіталу не дає конкретного уявлення про
складові даного поняття. Тому доцільно буде розглянути термін «власний
капітал» з економічної точки зору.
Відповідно до економічної науки власний капітал визначається, як
підсумкова вартість наявних засобів, фінансових коштів економічного суб‘єкта
господарювання, які належать йому на правах вартості та виступають його
певною частиною сформованою ним активів підприємства.
Існує також правовий підхід до трактування власного капіталу, відповідно
до

якого власний капітал визначається як необмежене грошове вкладення

власника підприємства власних коштів, або ж отриманого ним чистого
прибутку від проведеної господарської діяльності.
Підсумовуючи, підходи щодо сутності категорії «власний капітал» можна
дати узагальнене визначення власному капіталу як певної визначеної суми
власних або інвестованих коштів у суб‘єкта господарювання для здійснення
ним безперервної діяльності та отримання прибутку в майбутньому.
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Сутність капіталу також розглядається через виконанням ним ряду
функцій (рис. 2).

Функції власного капіалу

З позиції контролю та
аналізу
застосування та
введення в дію
підприємства

З позиції обліку

відповідності та
гарантії

захисна

фінансування та
забезпечення
ліквідності

репрезитивна

самостійності і
влади

відповідності і
захисту кредиторів

дострокового
кредитування

фінансовогго
ризику

кредитоспроможнос
ті

компенсації
понесених збитків

розподіл доходів і
витрат

Рис. 2. Основні функції власного капіталу підприємства
Функції власного капіталу розглядаються з двох позицій: контрольноаналітичної та облікової.
З контрольно-аналітичної позиціївласний капітал виконує такі функції:
1) функція застосування та введення в дію підприємства. При утворенні
підприємства необхідно сформувати статутний капітал для здійснення ним
господарської діяльності.
2) функція відповідності та гарантії. Як було зазначено вище при утворені
підприємства необхідно сформувати статутний капітал, який є кредитним
забезпеченням зобов‘язань перед кредиторами підприємства.
3) захисна функція. Вона показує рівень захисту власників та інвесторів від
впливу

негативних

чинників.

Чим

вищим

є

рівень,

тим

більш

конкурентоспроможнимі захищеним від впливу зовнішніх негативних факторів
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є підприємство, оскількиця функція виступає однією із гарантій покриття
збитку при відсутності отримання позитивного фінансового результату за
звітний період.
4) функція фінансування та забезпечення ліквідності. Внески у власний
капітал можуть виступати у формі матеріальних цінностей або грошових
коштів. Чим швидше підприємство перетворить матеріальні цінності у грошові
кошти, тим більш ліквідним буде підприємство, що у свою чергу забезпечить
мобільну реорганізацію суб‘єкта господарювання.
5) Репрезентативна функція. Для підвищення і покращення іміджу
підприємства використовують різноманітну рекламу[3, с.387-388].
Відповідно до облікового підходу виділяють сім функцій власного
капіталу підприємства:
1) функція самостійності та влади. Визначає ступінь незалежності та вплив
його власників на підприємство.
2) функція відповідальності та захисту прав кредиторів. Одним із способів
захисту кредиторів від незапланованих фінансових втрат, які понесе
підприємство від впливу негативних факторів чи при його вимушеній
ліквідації забезпечується за рахунок власного капіталу.
3)

функція

довгострокового

кредитування.

Надає

підприємству

необмежений час для погашенням ним кредитної заборгованості.
4) функція фінансування ризику. При залучені нових інвестицій
підприємство

ризикує отримати збиток, що у свою чергу зменшить, а не

примножить власний капітал.
5) функція кредитоспроможності. Однією із важливих умов отримання
кредиту підприємством є висока частка його власного капіталу, яка виступає
гарантією покриття своєчасної заборгованості перед кредитором.
6) функція компенсації понесених збитків. Виникнення тимчасових
збитків погашається за рахунок власного капіталу.
7) функція розподілу доходів і активів. При розподілі фінансового
результату дотримуються двох підходів: збільшення частки власного капталу
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або виплата дивідендів власникам підприємства [4].
Таким чином, трактування природи поняття «власний капітал» дає
підстави стверджувати про дискусійність його визначення. Це зумовлено
відсутністю єдиної еволюційної теорії сутності поняття «капітал». Дослідивши
різні точки зору, вважаємо, що під поняттям «власний капітал» необхідно
розуміти

сукупність

фінансових

та

грошових

ресурсів

суб’єкта

господарювання, що належать йому на правах власності або залучених шляхом
інвестування у результаті його ефективного господарювання, наявність яких
забезпечує фінансову стійкість підприємства у кризових ситуаціях,тобто
можливість здійснення безперервної господарської діяльності та зменшення
його фінансового ризику.
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Розглянуто наукові основи сутності власного капіталу, визначено мету та
існуючі підходи до формування і використання резервного капіталу, а також
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ефективності

діяльності

підприємств

у
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Актуальність теми дослідження. Для безперервного та динамічного
функціонування

суб‘єктів

підприємницької

діяльності

передбачається

першочергова наявність капіталу. Саме капітал більшістю відомих економістів
розглядається як вартість, що приносить додану вартість, накопичене багатство,
частина накопичених ресурсів, що бере участь у процесі виробництва. В умовах
інтеграції української економіки капітал виступає в ролі інвестиційного
ресурсу, накопиченої цінності. Його варто розглядати як джерело отримання
доходу. Однак, підприємницька діяльність супроводжується ризиками, тому з
метою забезпечення стабільного розвитку суб‘єкти господарювання вимушені
здійснювати пошук ефективних методів стабілізації зовнішніх та внутрішніх
факторів шляхом резервування частини капіталу на майбутнє.
Результати дослідження. Процес резервування досить складний та
суперечливий, оскільки з одного боку резерв є дієвим засобом страхування
можливих втрат, а з іншого – це додаткові витрати для підприємства, кошти,
що виводяться з обороту. Якщо таке резервування відбувається, то в більшості
випадків підприємство не проводить оцінки економічних наслідків.
Найбільш складним у процесі формування резервів капіталу є їх обліково342

аналітичне забезпечення та подальше використання резервів капіталу на
торговельних підприємствах, створення інформаційних потоків внутрішньої та
зовнішньої звітності для аудиторських перевірок та аналітичної оцінки.
Вивченням проблем сутності обліку і аудиту формування та використання
резервів займалися такі вітчизняні вчені як

Ф.Ф.Бутинець, Ю.А.Верига,

Л.М.Кіндрацька, Н.М.Малюга, Є.В.Мних, В.С. Терещенко, Я.Д.Крупка,
І.Й.Яремко, Л.В.Чижевська та інших. Однак, незважаючи на здійснені
дослідження,

сутність

резервів

капіталу

з

позиції

обліку,

звітності,

ефективності формування, контролю за використанням резервованих активів
розкриваються не достатньо.
Необхідність

резервування

у

вітчизняній

практиці

господарської

діяльності особливо відчутна, оскільки підприємства функціонують в умовах
суцільної невизначеності економічного та правового середовища. Така
нестабільність

супроводжується

появою

значних

ризиків,

які

важко

передбачити. Для забезпечення стабільного розвитку, можливості протистояти
факторам негативного впливу, своєчасної нейтралізації та компенсації
можливих негативних явищ підприємства потребують створення резервів. Саме
резерви

дають

можливість

підприємству

в

певній

мірі

протистояти

недобросовісній конкуренції.
Постійний хаос в політичному житті країни супроводжується постійним
пристосуванням суб‘єктів господарювання до нових експериментів, які матимуть
негативні наслідки в майбутньому. Для забезпечення мінімального захисту
підприємства намагаються резервувати кошти на майбутнє.
Визначення і трактування сутності резервування досить не однозначне,
оскільки має одночасно фінансову, страхову, юридичну, обліково-контрольну
природу. Існування різноманітних підходів до визначення поняття «резерв»
призводить до плутанини при оцінці їх економічного змісту. Складність
трактування пояснюється тим, що резерви можуть мати прихований зміст у
вигляді невикористаних можливостей покращення ефективності виробництва.
Реальна величина резервів – це запас, що формується цілеспрямовано для
забезпечення стабільної роботи підприємства та уникнення (мінімізації) ризику
ускладнення умов діяльності.
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Найбільше категорія «резерви» характеризується як аналітична категорія,
оскільки безпосереднім завданням аналізу є пошук шляхів оптимізації
показників саме за рахунок явних та прихованих резервів.
Враховуючи результати наукових досліджень можна зазначити, що резерв
є внутрішнім зобов‘язанням підприємства з невизначеною сумою та датою
погашення; джерелом для накопичення ресурсів чи покриття збитків (за
рахунок резервного кaпітaлу).
Ґрунтовні

дослідження

природи

капіталу

та

резервів,

здійснені

І.Й. Яремком шляхом узагальнення набутого історичного досвіду дають
можливість зазначити, що ―...Створення резервів в обліковій системі, виходячи
з методологічних процедур подвійного запису, є прийом зрівноважування
вартості майна і розміру капіталу економічної одиниці... Створення резервів не
слід розуміти буквально, тому що в дійсності утримуються складові частини
мaйнa (цінності), які дорівнюють вартості створених резервів. Як правило,
утримувані (зaрезервовaні) цінності, до моменту їх споживання за прямим
призначенням, використовуються підприємством у господарській діяльності
продуктивно, тобто утворюють резервне майно, що репрезентує резерви
кaпітaлу...‖ [1]. До резервів капіталу автор відносить резервний капітал і резерв
сумнівних боргів, хоч найбільше уваги звертає характеристиці резервів
наступних витрат і платежів. Підвищена увага автора до даного виду резервів
пояснюється тим, що він створюється зa рaхунок витрaт підприємства, a не за
рахунок прибутку.
На думку В.Сопко [2, с.56], серед рахунків обліку власного кaпітaлу є
рахунки обліку відокремлених від нього об‘єктів, до яких нaлежaть резерви
майбутніх витрат і платежів. Є.В. Мних [3, с.39] ввaжaє, що резерви майбутніх
витрат і платежів з одного боку тяжіють до влaсного кaпітaлу, a з іншого мають
ознаки зобов‘язань.
Поняття ―зaбезпечення‖ майбутніх витрат і платежів набуло актуальності
та розвитку з переходом до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ),

a

сaме

з

прийняттям

Нaціонaльних
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положень

(стaндaртів)

бухгaлтерського обліку (П(С)БО). Тaкa трaнсформaція цього поняття пов‘язaнa
зі зміною визнaчення Бaлaнсу, як звіту про фінaнсовий стaн підприємствa, що
трaктує зaбезпечення

нaступних витрaт і плaтежів, як зобов‘язaння з

невизнaченим терміном і сумою погaшення.
Створення

зaбезпечень

мaйбутніх

витрaт

і

плaтежів

в

Укрaїні

реглaментується в першу чергу П(С)БО 11 ―Зобов‘язaння‖ [4], згідно з яким
зaбезпечення розглядaються як зобов‘язaння з невизнaченими сумою aбо чaсом
погaшення нa дaту бaлaнсу. Якщо зaбезпечення є видом зобов‘язaння, логічно
зaстосовувaти до нього відповідні умови визнaння стaтей у бaлaнсі, a сaме:
зобов‘язaння відобрaжaються в бaлaнсі, якщо його оцінкa може бути достовірно
визнaченa тa існує ймовірність зменшення економічних вигод у мaйбутньому
внaслідок його погaшення. Тобто, ―зaбезпечення‖ не може розглядaтись і
відобрaжaтись в бaлaнсі як вид зобов‘язaння, що говорить про необхідність
уточнення його змісту.
Визначення поняття ―зaбезпечення‖ у МСФЗ тa ПСБО є ідентичними, aле
містять деякі суперечності. По-перше, зa П(С)БО зaбезпечення мaйбутніх
витрaт і плaтежів визнaються, a зa МСФЗ – створюються. По-друге,
порівнюючи умови визнaння зaбезпечень зa П(С)БО тa МСФЗ ми дійшли
висновку, що вітчизняний стaндaрт, по-перше, не уточнює

для виконaння

якого зобов‘язaння формуються зaбезпечення мaйбутніх витрaт і плaтежів; подруге, передбaчaє розрaхункове визнaчення суми зaбезпечень нaступних витрaт
і плaтежів нa відміну від достовірної оцінки зa МСФЗ. Якщо виходити з того,
що і зобов‘язaння, і зaбезпечення є теперішньою зaборговaністю підприємствa,
що виниклa в результaті минулих подій, то різниця між ними визнaчaється
рівнем вірогідності вибуття ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди.
Для зобов‘язaнь тaке вибуття ресурсів є очікувaним, a для зaбезпечень
мaйбутніх витрaт і плaтежів – ймовірним. Ймовірність вибуття ресурсів
хaрaктерне

для

оперaцій

по

створенню

вищенaведені визнaчення поняття ―резерв‖.
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резервів,

що

підтверджують

Висновки.

Виходячи

з

даного

наукового

дослідження,

можемо

констатувати про нагальну потребу в розробці нових підходів до системи
резервування

господарської

діяльності

підприємств,

які

зумовлені

функціонувати в умовах суцільної невизначеності економічного та правового
середовища. Нестабільна ситуація в країні породжує появу нових ризиків та
реальних загроз, які неможливо передбачити та попередити. Самострахування
господарюючих суб‘єктів у вигляді адекватної резервної політики надаватиме
можливість кожному підприємству хоч в якійсь мірі протистояти негативним
зовнішнім чинникам.
Попри це, система резервування може бути неефективною без належного
рівня обліково-аналітичного забезпечення, яке виступає основоположним
чинником в процесі ефективного управління. Часті зміни облікового
законодавства та постійні протиріччя у основних категоріях та визначеннях
негативно впливають на якісні характеристики даного процесу, породжують
ситуацію різного бачення однієї і тієї ж проблеми різними фахівцями. Сучасне
динамічне середовище вимагає пошуку нових підходів до процесу формування
інформації та її обробки. Ці всі фактори тільки підтверджують потребу у
подальшому дослідження провідними економістами піднятих проблем та
пошуку шляхів їх вирішення.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ
СТІЙКОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У

статті

досліджено

особливості

фінансової

стійкості

та

платоспроможності підприємства. Також розглянуто шляхи покращення
платоспроможності та фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах
господарювання.
Ключова слова: фінансова стійкість, платоспроможність, фінансовий стан,
активи, грошові кошти, рентабельність.
Зміцнення

фінансового

стану

підприємства

в

нинішніх

умовах

господарювання є основною передумовою для його функціонування та сталого
й безперебійного розвитку в майбутньому. Фінансовий стан є комплексним
поняттям, яке визначається сукупністю показників, ключовими з них
виступають: фінансова стійкість та платоспроможність підприємства.
Фінaнcoвa

стійкість

poзглядaється

як

peзультуючa

кaтeгopія,

щo

хapaктepизує pівeнь cтійкocті poбoти підпpиємcтвa, йoгo здaтніcть зaбeзпeчити
cтaбільні тeхнікo-eкoнoмічні пoкaзники й eфeктивнo aдaптувaтиcя дo змін у
зoвнішньoму oтoчeнні тa внутpішньoму cepeдoвищі. Вона пepeдбaчaє здaтніcть
підпpиємcтвa збepігaти зaдaний peжим функціoнувaння зa нaйвaжливішими
фінaнcoвo-eкoнoмічними пoкaзникaми. Визнaчeння мeж фінaнcoвoї cтійкocті
нaлeжить дo вaжливих eкoнoмічних пpoблeм, так як нeдocтaтня фінaнcoвa
cтійкіcть мoжe пpизвecти дo нeплaтocпpoмoжнocті підпpиємcтвa й відcутнocті
зacoбів для poзвитку виpoбництвa, a нaдлишкoвa будe пepeшкoджaти poзвитку,
фopмуючи нa підпpиємcтві зaйві зaпacи і peзepви.
Метою даної статті є визначення особливостей фінансової стійкості та
платоспроможності підприємства та характеристика шляхів їх удосконалення.
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Досить актуальним на сьогодні є питання фінансової стійкості та
платоспроможності підприємства, враховуючи останні події в Україні, а саме:
політичну нестабільність, зокрема події на сході країни, економічний спад у
вигляді втрат позиції на світових ринках, інфляцію, валютні коливання тощо.
Оскільки здійснюючи аналіз діяльності своїх підприємств їх керівники
матимуть змогу приймати ефективні управлінські рішення та впроваджувати
нові найбільш дієві заходи, які відповідатимуть сучасним економічним реаліям
України.
Вивченням особливостей фінансової стійкості

та платоспроможності

підприємства та шляхів їх підвищення присвячено чимало наукових праць
вітчизняних вчених. Основні аспекти цих питань відображено в роботах
Антипенка Є. Ю., Бень Т. Г., Грабовецького Б. Є., Мамонтової Н. А., Жихор О.
Б., Карпенко Г. В., Котова Н. М., Мороз Е. Г., Рудницької О. М., Рябенко Г. М.,
Смачило В. В.
Немає єдиного підходу для характеристики понять «фінансова стійкість» і
«платоспроможність» підприємства. Ведеться безліч дискусій науковців з цього
приводу і визначено різні трактування даних економічних категорій.
Фінансова стійкість включає в себе таку категорію як платоспроможністю,
тому можна виділити декілька основних визначень даних понять.
Колесникова В. М. наголошує, що фінансова стійкість – це стан майна
підприємства, який гарантує йому платоспроможність. Дайновський Ю. А. та
Корягіна С. В. акцентують, що на фінансову стійкість впливає стан
географічного,

економічного,

технічного,

екологічного,

правового

та

політичного середовища підприємства.
Ващенко Л. О. стверджує, що фінансова стійкість – це такий стан
грошових ресурсів, який забезпечує розвиток підприємства переважно за
рахунок власних коштів, вказуючи при цьому на такі її ознаки:
 платоспроможність та кредитоспроможність;
 мінімальний рівень підприємницького ризику [3, с. 192].
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На думку Родіонова В.М. фінансова стійкість відображає стан фінансових
ресурсів, за якого підприємство здатне шляхом ефективного їх використання
забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації продукції, а також
витрати з його розширення та оновлення. Платоспроможність підприємства є
найважливішою ознакою фінансової стійкості. Фінансовий добробут та ступінь
ділової активності підприємства характеризують також величина і динаміка
рентабельності. Найвищою формою фінансової стійкості підприємства є його
здатність розвиватися в умовах мінливого внутрішнього та зовнішнього
середовища. Фінансова стійкість — це комплексне поняття і є таким станом
ресурсів, яке забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку
та капіталу за збереження платоспроможності та кредитоспроможності за
умови допустимого рівня ризику [9, с. 40].
Іншу позицію при дослідженні фінансової стійкості підприємства займає
Савицька Г., яка вважає, що фінансова стійкість - це певна узагальнена
характеристика сукупності показників фінансового стану підприємства, яка
характеризує стан розміщення та управління фінансовими ресурсами [4, с. 108].
На користь цього твердження у фінансовій теорії існує практика поділу
фінансової стійкості на типи (категорії) представлені на рис. 1.

Типи фінансової стійкості підприємства

Абсолютна

Нормальна

Нестійкий (передкризовий)
фінансовий стан

Кризовий фінансовий
стан

Рис. 1. Типи фінансової стійкості підприємства
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Щодо тлумачення поняття «платоспроможність підприємства» також існує
велика кількість різних дефініцій. Для прикладу наведемо декілька з них: так,
на думку Крейніної М. М., платоспроможність – це наявність у підприємства
коштів,

достатніх

для

сплати

боргів

за

всіма

короткостроковими

зобов‘язаннями й одночасно безперебійного здійснення процесу виробництва
та реалізації продукції. Підтримує цей підхід і. Ковальов В. В і зазначає, що
платоспроможність означає наявність у підприємства грошових ресурсів та
їхніх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю,
яка потребує негайного погашення [6, с. 422].
Згідно з дослідженнями Федорович Р. В., платоспроможність визначається
як готовність підприємства своєчасно виконувати свої платіжні зобов‘язання.
Тобто підприємство вважається платоспроможним, якщо в нього достатньо
грошових активів для розрахунку за поточними зобов‘язаннями, які вимагають
негайного погашення [7, с. 394].
Тарасенко Н. В. розглядає підприємство є платоспроможним тоді, коли має
у своєму розпорядженні таку суму грошових ресурсів, щоб воно могло у будьякий

момент

розрахуватися

за

короткостроковими

зобов‘язаннями.

Підприємству недостатньо лише такого розміру грошових ресурсів, щоб
погасити короткострокові зобов‘язання, так, як у значної частини підприємств
існує велика кількість довгострокових зобов‘язань, які потрібно буде також з
часом покрити [8, с. 373].
Колчина Н. В. вважає, що платоспроможність означає наявність у
підприємства грошових ресурсів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків
за кредиторською заборгованістю, яка вимагає негайного погашення [5, с. 15].
Крейніна М. М. вона вважає, що платоспроможність – це наявність у
підприємства коштів, достатніх для сплати боргів за всіма короткостроковими
зобов‘язаннями й одночасно безперебійного здійснення процесу виробництва
та реалізації продукції [2, с. 46].
Таким

чином,

«платоспроможність»

дослідивши
можемо

поняття

підсумувати,
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«фінансової
що

дані

стійкість»

та

твердження

є

економічними категоріями, які необхідно розглядати як комплекс певних
економічних факторів, тобто це такий стан підприємства, коли забезпечується і
конкурентоспроможність, і ефективність праці, і зростання обсягів діяльності.
На нашу думку, платоспроможністю є здатність підприємства у повному обсязі
й у визначений термін розрахуватися за своїми зобов‘язаннями за допомогою
грошових ресурсів та інших активів і спроможність здійснювати безперервну
фінансово-господарську діяльність.
Фінансову стійкість підсумуємо як такий стан підприємства, коли воно
здатне забезпечувати безперебійний виробничий процес, здатне реалізовувати
продукцію в повному обсязі, утримувати рівновагу між власними та
залученими

засобами,

самофінансуватися,

мати

незалежність

від

нестабільностей на ринку, серед партнерів та кредиторів.
Для

ефективної

фінансового-господарської

діяльності

підприємства

потрібне постійне збільшення прибутків, а воно можливе за рахунок
покращення показників його роботи.
Одним з основних шляхів покращення фінансової стійкості підприємства є
зростання обсягів реалізації продукції та підвищення рівня рентабельності
виробництва, що дозволить збільшити масу чистого прибутку, як основного
джерела поповнення власного капіталу підприємства.
Також потрібно вдосконалювати

управління власними оборотними

коштами, які є найбільш істотним фактором підвищення фінансової стійкості
підприємства.

Стратегічними

оптимізація

обсягів,

оборотності,

забезпечення

цілями

забезпечення

такого

управління

ліквідності

інфляційної

балансу,

захищеності,

мають

бути:

прискорення

зниження

вартості

формування.
Здійснювати розробку ефективної політики управління грошовими
потоками,

яка

певною

мірою

залежить

від

організації

оперативного

фінансового планування. Специфічним прийомом такої політики може бути
розробка платіжного календаря і касового бюджету.
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Для підвищення платоспроможності підприємства пропонується ввести
управління запасами підприємства з метою оптимізації запасів матеріалів,
незавершеного виробництва та готової продукції. Оптимізація рівня запасів має
вплинути на перерозподіл обігових коштів підприємства, в результаті чого
очікується збільшення величини ліквідних грошових коштів та зменшення
величини неліквідних виробничих запасів.
Зменшення фінансовий зобов'язань підприємства можна провести за
рахунок: зменшення суми постійних витрат (в тому числі витрат на утримання
управлінського

персоналу);

зменшення

рівня

умовно-змінних

витрат;

продовження строків кредиторської заборгованості за товарними операціями [1,
c. 107].
Отже, можна підсумувати, що фінансова стійкість підприємства являє
собою такий стан фінансових ресурсів, за раціонального розпорядження якими
гарантується

наявність

власних

коштів,

стабільна

продуктивність

і

забезпечується процес розширеного відтворення.
Також було визначено, що однією із найважливіших характеристик
діяльності підприємств у сучасних умовах є платоспроможність, адже нині
діяльність суб‘єктів господарювання значною мірою ускладнюється тривалою
кризою неплатежів, зростанням дебіторської та кредиторської заборгованості,
скороченням виробництва, гострим дефіцитом фінансових ресурсів.
Тому необхідно своєчасно вживати відповідні заходи для підвищення
фінансової стійкості та платоспроможності підприємств та здійснювати пошук
шляхів удосконалення даних показників. Оскільки ці дії дадуть змогу
керівникам приймати ефективні управлінські рішення з вибору стратегії
забезпечення фінансового розвитку підприємства і приведуть до стабілізації
економічного стану та покращення добробуту підприємства.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Розглянуто
продукції

аспекти
на

бухгалтерського

підприємствах

обліку

витрат

харчування. З’ясовано

виробництва
склад витрат

виробництва з метою підвищення інформативності даних бухгалтерського
обліку.

Наведено

підходи

до

калькуляції

собівартості

продукції

на

підприємствах, що надають послуги з постачання готових страв.
Ключові слова: система обліку, витрати, організація обліку, ресторанний
бізнес, громадське харчування, ресторанне господарство.
Постановка проблеми. Облік витрат підприємств ресторанного бізнесу
відноситься до проблемного питання, якій на сьогоднішній день приділяється
особлива
продукції

увага.

Проблеми

в

обліку

та

калькулюванні

собівартості

виникають через головну особливість фінансово-господарської

діяльності закладів ресторанного господарства

–

поєднання елементів

виробництва власної продукції і реалізація їх та використання значної
номенклатури страв, напоїв, що постійно варіюється.
Велика кількість підприємств ресторанного бізнесу застосовують в
бухгалтерському

обліку

елементи

господарського

механізму

торгової

діяльності, при якому виникають проблеми, щодо калькулювання та
оцінки рентабельність окремих видів продукції, що обумовлює необхідність
приведення діючої

системи до вимог П(С)БО та підвищення ефективності

управлінських рішень, щодо формування собівартості продукції.
Аналіз

останніх

досліджень та

публікацій. Велике значення і

науково-практичну роль відіграють дослідження проблем бухгалтерського
відображення і
присвятили

контролю

праці

діяльності

підприємств

харчування, яким

І. А. Басманова, Є. І. Буличова, Ф. Ф. Бутинець,
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Р.Я. Вейцман, О.М. Германенко, І. О. Гладій, С. Ф. Голова, І. О. Карпенко,
Л. М. Куцик, М. Н. Михайлицька, Л. Н. Новодворська, Н. Л. Панасенко,
Т. І. Плоскова,

І.

Я.

Романків,

В.

П.

Русалеєв,

О.

М.

Столяренко,

Л. М. Янчева,Л. В. Чижевська й інші. [1, 2, 3, 4, 5].
Наразі, організація та методика обліку собівартості продукції і витрат
підприємств ресторанного бізнесу в науковій економічній літературі вивчена
недостатньо повно через низку причин суб‘єктивного і об‘єктивного характеру.
Вивчення робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників, практики діяльності
підприємств сформульовано перелік питань, які потребують подальшого
дослідження, а саме:
- використовується малоефективний механізм з відходом від діючого
П(С)БО 16 «Витрати», при калькулюванні собівартості продукції;
- брак комплексної інформації щодо обліку витрат виробництва.
Метою

даної

статті є дослідження

аспектів бухгалтерського обліку

витрат виробництва та аналізу собівартості виробництва продукції на
підприємствах ресторанного бізнесу.
Виклад

основного

матеріалу

зазначити, що роз‘яснення понять

дослідження.

Насамперед,

потрібно

«громадське харчування», «ресторанний

бізнес», «ресторанне господарство» не мають одного підходу до назви
галузі, що призводить до неоднозначності та суперечливості та створює
суперечливі питання в процесі правового регулювання діяльності підприємств,
що займаються харчуванням.
На підприємствах такого типу поєднуються елементи виробництва
і торгівлі. Під час виготовлення власної продукції водночас відбувається їх
продаж

разом

із

іншими

водночас виготовлення,

купленими

товарами.

Іншими словами, це

реалізація і послуги сфери обслуговування. Тому

витрати цих підприємств, хоча і враховуються як єдине ціле, можна
розкласти на певні складові (рис. 1).
Прибуток підприємств ресторанного бізнесу визначається як різниця суми
одержаних доходів та витрат, яку були необхідними у результаті діяльності.
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Витрати виробництва

Витрати
споживання
(обслуговування)

Складові витрат

Витрати обігу

Рис. 1. Складові витрат підприємства постачання готових страв
Загальні умови визнання витрат наступні: за умови, що оцінка витрат
може бути

достовірно

визначена,

вони

відображаються

у

Звіті

про

сукупний дохід (Звіті про фінансові результати) в момент вибуття активів
або збільшення

зобов‗язань,

які

призводять

до

зменшення

власного

капіталу [7].
Визначення загального обсягу прибутку стає майже неможливою через
врахування в собівартість готової продукції лише витрат на сировину та
розприділення даних про витрати на окремих бухгалтерських рахунках.
На

думку

Калайтан Т.В.

слід

«Собівартість реалізованих товарів» лише

використовувати рахунок 902
в

частині

величини набору

сировини [6]. До того ж, Калайтан Т.В. пропонує диференціювати торгові
націнки в залежності від поетапного здійснення виробництва та реалізації
продукції на 2 групи: перші повинні покривати виробничі витрати; другі –
витрати

на

реалізацію

покупних

товарів

і

продукцію

власного

виробництва, та витрати пов‘язані з організацією споживання продукції.
Автор зазначає, що це можливість

належним

чином

оцінювати

створення витрат за центрами відповідальності, враховуючи при цьому
право

кожного

центру

на

частину прибутку, що міститься в торгових

націнках [6].
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Однією з особливостей підприємств громадського харчування є те, що
витрати на сировину та матеріали не включається у витрати виробництва.
Це означає, що витрати виробництва є не повною собівартістю готової
продукції, а тільки затратами, що пов‗язані з ходом виготовлення.
У 2000
обраний

році

відбулися

реформи

в бухгалтерському обліку та був

єдиний підхід до відтворення в обліку перебігу реалізації та

отримання доходів. Проте, це стало причиною багатьох протиріч.
Перед
страв

реформуванням бухгалтерського обліку у собівартість готових

в ресторанному бізнесі включалися лише затрати на сировину та

продукти

харчування,

які

використовуються для виробництва продукції.

Облік вартості запасів підприємства вели за покупними або продажними
цінами. Інші витрати (заробітна плата, амортизація обладнання та ін.)
вважалися витратами обігу та вносилися на рахунок 44 «Витрати обігу»,
що раніше застосовувався (в наш час для обліку аналогічних витрат
використовуються рахунки 92 «Адміністративні витрати» та 93 «Витрати на
збут»).
За новими стандартами і принципами

П(С)БО 16 «Витрати», на

підприємствах ресторанного бізнесу до складу виробничої собівартості
продукції входять витрати на сировину поряд з іншими загальновиробничими
витратами.
Набирання
виникнення

чинності

національних

стандартів

обліку

спричинило

декількох точок зору з приводу організації обліку на

підприємствах громадського харчування. Виникло два підходи до організації
обліку на підприємствах громадського харчування: виробничий (організація
обліку за зразком з обліком на виробничих підприємств)

та торгово-

виробничий (застосуванням рахунків та субрахунків нового Плану рахунків).
Першим підходом обліку витрат на виготовлення власної продукції
пропонується

проводити на рахунку 23 «Виробництво», за дебетом якого

відображаються прямі витрати (сировина, витрати на оплату праці кухарів та
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офіціантів та інші прямі витрати), а також списані змінні та постійні
розподілені загальновиробничі витрати.
У виробничу собівартість готової продукції можна внести:
- вартість продуктів харчування, з яких готується страва;
- заробітна плата працівників кухні;
- обов‘язкові відрахування на соціальні;
- амортизація обладнання та вартість електроенергії, яка витрачена на
приготування страв.
Однак, даний спосіб організації обліку витрат на виготовлення власної
продукції є вигідним лише для великих підприємств громадського харчування,
на яких

можливо вести облік витрат праці та заробітної плати, а також

амортизації обладнання.
На відміну від таких підприємств, малі підприємства громадського
харчування можуть застосовувати спрощений метод, за яким на рахунку 23
―Виробництво‖ прямо відноситься лише вартість використаних продуктів. Інші
виробничі витрати (заробітна плата кухарів, нарахування на фонд оплати їх
праці, амортизація та ін.), які неможливо достовірно співвіднести з кожним
конкретним видом продукції, ураховуються на 91 «Загальновиробничі
витрати», а в кінці місяця розподіляються за видами продукції згідно з П(С)БО
16 «Витрати».
Висновки. Отже, дослідження та узагальнення теоретичних даних з різних
джерел щодо обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на
підприємствах ресторанного бізнесу, підтвердили наявність проблемних
питань, які потребують вирішення. Теоретичний та практичний досвіду, який
було опрацьовано, щодо калькулювання собівартості підтверджує відсутність
єдиної концепції і наявність лише загальних рекомендацій. До основних
проблем відносяться наявність різних способів витрат виробництва продукції, а
також

недосконалість

механізму формування

продукції.
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собівартості

виробництва

Присутність декількох підходів до організації бухгалтерського обліку на
підприємствах ресторанного бізнесу є однією з проблем, яка виникла через
відсутність цілісної концепції.
розрахунків,

однак

користувачі

Виробничий підхід потребує багатьох
можуть

отримати

більш

достовірну

інформацію. Він забезпечує більш точний розрахунок доходу від реалізації
продукції, тому що заснований на її конкретній продажній ціні. Торгововиробничий підхід до організації бухгалтерського обліку на підприємствах
громадського харчування у зв‘язку з застосуванням середньої торгової націнки
призводить до викривлення суми доходу. Тому вважається, що застосування
виробничого

підходу

до

організації

обліку

витрат

на

підприємствах

ресторанного бізнесу більш доцільно у порівнянні з торгово-виробничим
підходом.
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Д.О. Ословська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕОБХІДНІСТЬ АНАЛІЗУ МАЙНОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто поняття майнового стану підприємства, доведено
необхідність його аналізу, окреслено основні етапи даного процесу, перелічені
ситуації при яких його проведення є обов’язковим. Досліджений процес та
порядок розрахунку оцінювання майнового стану підприємства
Ключові слова: майновий стан, структура майна, динаміка і склад оборотних
коштів, джерела оборотних коштів, оцінювання майнового стану.
Майновий стан підприємства є досить складною системою, яка включає в
себе усі складові елементи, які тісно пов‘язані з розвитком та функціонуванням
будь-якого підприємства. Для того щоб підприємство ефективно розвивалось та
досягало високих доходів у своїй діяльності потрібно всебічно оцінювати та
здійснювати планування своїх економічних показників. Саме ефективність
існування підприємства залежить від правильного використання капіталу та
основних засобів. Тому, це спонукає підприємство систематично проводити
аналіз майнового стану підприємства, що і являється актуальністю даної теми.
Вагомий внесок з розгляду проблеми майнового стану підприємства
доклали такі вчені, як: І. Бойчик, І. Бержанір, С. Голов, М. Боярко, С. Лєонов, І.
Школьник та інші. Слід зазначити, що науковці подали багато цікавої та
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корисної інформації та дослідили корисні факти, щодо вирішення даної
проблеми, але не було зазначено чіткого визначення «Майновий стан
підприємства». З огляду на це дана проблема потребує проведення подальших
досліджень у цьому напрямку.
Метою даної роботи є дослідження необхідності аналізу майнового стану
підприємства.
Аналіз майна підприємства має важливе значення, оскільки від його
величини та структури залежать обсяги діяльності, рівень платоспроможності
та фінансова стійкість, а також розвиток суб‘єкта господарювання.
Н. Яцищин вважає, що майновий стан підприємства характеризується
використанням засобів (активів) і джерелами їх формування (пасивів).
Джерелом інформації для оцінки майнового стану є баланс підприємства. Під
час аналізу активу й пассиву балансу визначаються показники структури,
динаміки балансу, структурної динаміки балансу, а саме: абсолютні величини
за статтям активу і пасиву балансу на початок і кінець періоду та зміни
абсолютних величин; питома вага окремих статей у валюті балансу на початок і
кінець періоду та зміни у питомій вазі; зміни статей балансу на кінець періоду у
порівнянні із відповідними значеннями на початок періоду (абсолютні
прирости і темпи росту). [2, с. 440]
Загалом, при аналізі майна підприємства науковці виділяють такі основні
питання:
1. Загальна оцінка структури майна.
2. Аналіз виробничого потенціалу, перш за все, основних засобів.
3. Аналіз складу і динаміки оборотних коштів.
4. Аналіз джерел майна і наявності власних оборотних коштів.
5. Аналіз основних коефіцієнтів, що характеризують майновий стан
підприємства. [1, с. 123]
Необхідність у проведенні аналізу майна підприємства виникає і у таких
випадках:
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• у ході реорганізації підприємства (мета оцінки – визначення бази для
складання передавального чи розподільного балансу, а також для встановлення
пропорцій обміну корпоративних прав);
• у разі банкрутства та ліквідації підприємства (оцінка проводиться з
метою визначення вартості ліквідаційної маси);
• у разі продажу підприємства як цілісного майнового комплексу (мета
оцінки – визначення реальної ціни продажу майна)
• у разі застави майна та при визначенні кредитоспроможності
підприємства (мета оцінки – визначити реальну вартість кредитного
забезпечення);
• у процесі санаційного аудиту при визначенні санаційної спроможності
(оцінка вартості майна проводиться з метою розрахунку ефективності санації) ;
• під час приватизації державних підприємств (метою оцінки є визначення
початкової ціни продажу об'єкта приватизації).[3, с. 270]
Після розгляду даного питання ми можемо сформувати процес оцінювання
майнового стану підприємства.

Процес
оцінювання
майнового стану
підприємства

• 1.Збирання та оброблення інформації
• 2. Вибір основних абсолютних та відносних
економічних показників та їх еталонних значень
• 3. Вибір та застосування методів фінансовоекономічного аналізу для оцінювання вибраних
економічних показників
• 4. Формування висновків

Рис. 1. Процес оцінювання майнового стану підприємства
На першому етапі оцінювання майнового стану підприємства зазвичай
збирають та опрацьовують внутрішню та зовнішню інформацію, яку потім
використовують для розрахунку економічних показників підприємства.
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Другий етап передбачає вибір основних абсолютних та відносних
економічних показників та їх еталонних значень. Тут важливо більше уваги
приділяти показникам, які більше характеризують результати оцінювання
майнового стану підприємства. До таких показників ми можемо віднести:
розмір прибутку підприємства, вартість основних виробничих фондів;
виробнича потужність обладнання чи устаткування, витрати на модернізацію та
оновлення технології; продуктивність праці та питома вага.
На третьому етапі відбувається вибір та застосування методів фінансовоекономічного аналізу для оцінювання вибраних показників. До таких методів
ми можемо віднести: горизонтальний, вертикальний, трендовий, порівняльний
та факторний аналізи.
На четвертому етапі відбувається формування висновків про ефективність
роботи підприємства з урахуванням проведеного аналізу.
Після розгляду даного питання слід сказати, що важливу роль відіграють
коефіцієнти, які використовують для аналізу майна підприємства. Серед них
виділяємо такі: коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт відновлення
основних засобів, коефіцієнт вибуття основних засобів, активна частина
основних засобів.

Коефіцієнти для
аналізу майна
підприємства

коефіцієнт
зносу основних
засобів

коефіцієнт
відновлення
основних засобів

коефіцієнт вибуття
основних засобів

активна частина
основних засобів

Рис. 2. Коефіцієнти для аналізу майна підприємств
Також слід виділити порядок розрахунку показників майнового стану
підприємства.
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Таблиця 1
Порядок розрахунку показників майнового стану підприємства
ғп/
п
1

Показник

Формула розрахунку

2

Коефіцієнт зносу
основних засобів
Коефіцієнт придатності

3

Коефіцієнт оновлення

4

Коефіцієнт вибуття

5

Коефіцієнт приросту

Сума зношених основних засобів/
Первісна вартість основних засобів
Залишкова вартість основних засобів/
Первісна вартість основних засобів
Балансова вартість придбаних у
звітному періоді основних засобів/
Первісна вартість основних засобів на
кінець звітного періоду
Балансова вартість вибулих у звітному
періоді основних засобів/
Первісна вартість основних засобів на
початок звітного періоду
Балансова вартість придбаних у
звітному періоді основних засобів – вартість
вибулих/
Первісна вартість основних засобів на
кінець звітного періоду

Отже, оцінювання майнового стану підприємства є багатостороннім
процесом, який потрібно досить детально вивчати та розглядати за допомогою
інформації, яку ми можемо знайти у різних наукових джерелах. Його аналіз є
неохідним для підтримання нормального функціонування підприємства, його
платоспроможності та ліквідності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
(РОБІТ, ПОСЛУГ)
Дослідження присвячено вивченню економічної сутності процесу реалізації
продукції (робіт, послуг) та особливостей джерел постачання торговельних
підприємств. Розглянуто структурно-логічну модель управління реалізацією на
підприємстві.
Ключові слова: торговельне підприємство, реалізація, постачання, купівля,
продаж, товарні операції.
Торговельне підприємство – первинна, основна ланка сфери торгівлі, її
самостійний господарюючий суб‘єкт з правом юридичної особи, що створений
для закупівлі, реалізації, а також зберігання товарів, надання різного роду
супутніх послуг в цілях задоволення потреб ринку та отримання прибутку.
Порядок організації та здійснення торговельної діяльності в Україні
передбачає виконання суб'єктами господарювання певних вимог і норм,
встановлених чинним законодавством. Ці вимоги і норми залежать від багатьох
чинників: виду товарів, місць і форм торгівлі, порядку розрахунків з покупцями
тощо.
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Основним першочерговим завданням торговельного підприємства є
найбільш оптимальне та повне забезпечення товарного асортименту для
здійснення торговельних операцій як з оптовими, так і з роздрібними
покупцями. Обсягу реалізації продукції товарного підприємства, покращення її
якості безпосередньо впливають на обсяг витрат і прибуток торговельного
підприємства.
Об‘єктом торговельної діяльності є товар. Під товаром у широкому
значенні розуміють матеріальну або нематеріальну власність, що реалізується
на ринку. Товаром можуть бути продукти як фізичної, так і розумової праці,
результати надання послуг, сама здатність до праці, земля та її надра - все, що
має споживчу вартість і може обмінюватись на інший товар або гроші
власником. Під час здійснення діяльності на торговельних підприємствах
здійснюються процеси придбання, зберігання, реалізації товарів. Сукупність
цих процесів, що відбуваються на підприємстві торгівлі можна поєднати в
поняття товарних операцій.
Визначення найбільш сприятливих напрямків та умов надходження
товарів на підприємство забезпечує раціональну організацію процесу торгівлі
загалом. Процес постачання товарів передбачає створення технологічного
ланцюга, здатного безперервно та своєчасно доводити товари на підприємство
торгівлі, а в подальшому і до споживача в необхідній кількості, різноманітному
асортименті, найкращій якості, при найменших витратах матеріалів, праці та
часу для підприємства. Постачання товарів на торгове підприємство - це
комплекс комерційних і технологічних операцій, спрямованих на доведення
товарів до торговельної мережі у кількості та асортименті, що відповідає
попиту. В сучасних умовах в організації товаропостачання беруть участь
різноманітні суб'єкти господарювання, наведені на рисунку 1.
На організацію процесу придбання товарів на підприємствах торгівлі
впливає ряд факторів, які можна об‘єднати в дві великі групи: суб‘єктивні
фактори та об‘єктивні фактори. Розглянемо їх за допомогою рисунку 2.
До торговельно-організаційних факторів належить:
366



рівень організації торгово-оперативних і технологічних процесів;



чисельність, склад, розташування торговельної мережі;



характер асортименту товарів;



обсяги товарообігу торговельних підприємств;



чисельність, стані розташування об‘єктів складського господарства.
Джерела постачання

Прифабричні та заводські
склади виробничих
приміщень

Склади оптових баз (власні
або орендовані)

Агрофірми, заготівельні
підприємства

Власні виробничі
підприємства, фасувальні
цехи торговельних
підприємства

Виробничі підприємства або
господарства громадян

Станції залізниці, аеропорти,
пристані, інші склади
транспортних організаційперевізників при

Склади торговельних
підприємств та організацій

іногородніх поставках

Рис. 1. Джерела постачання товарів на підприємствах торгівлі
Розвиток, розташування, спеціалізація, сезонність виробництва належать
до виробничих факторів, що впливаю на процес надходження товарів на
торговельні підприємства. До транспортних факторів можна віднести наявність
транспортних зв‘язків між магазинами і джерелами постачання товарів; стан
доріг, наявність і структура транспортних засобів.
Однією з економічних категорій без якої не обходиться діяльність
жодного підприємства ринкової економіки є реалізація товарів, продукції,
робіт, послуг.
З розвитком ринкових відносин структура об‘єктів реалізації отримала
якісний розвиток.
Реалізація товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з
договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими,
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цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на
такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також
операції з безоплатного надання товарів. Підприємства торгівлі здійснюють
реалізацію товарів за різноманітними формами продажу.
Форма продажу товарів - сукупність засобів продажу товарів, за
допомогою яких здійснюється торговельне обслуговування населення.
В історичному плані поява та існування реалізації пов‘язана з особливою
формою обміну продуктів праці – товарною та нетоварною. Виникнення
товарної форми обігу сприяв суспільний розподіл праці, коли обмін
продуктами праці безпосередньо на виробництві став неможливим через
економічну відокремленість та автономність виробників.
Завдяки таким умовам товарний обмін став формою економічного зв‘язку
між різними товаровиробниками. Необхідно зазначити, що виникнення
товарного виробництва та грошей, як міри вартості, призвело до зміни форм
обміну продуктами праці.
Фактори, що впливають на процес постачання товарів

Об‘єктивні фактори

Торговельноорганізаційні

Суб‘єктивні фактори

Достовірність комерційної
інформації, яка
використовується для
визначення потреби в товарах

Транспортні
Рівень управління
товаропостачанням
Виробничі

Кваліфікація працівників
торговельного підприємства, які
визначають потребу в товарах

Рис. 2. Фактори, що впливають на процес постачання товарів
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Тобто, товарний обмін за схемою (товар - товар) поступився товарному
обігу за схемою (товар–гроші-товар). Історична практика показала, що коли
обмін набув масового характеру, охопив безліч різнорідних продуктів праці, то
друга схема обміну виявилась набагато зручнішою та оперативнішою.
Обмінюючи свій товар спочатку на універсальний товар у вигляді грошей через
його реалізацію, продавці уникають необхідності пошуку власників необхідних
їм товарів, які погодяться на прямий обмін.
Товарний обіг означає роздвоєння продуктів праці, як товару на товар і
гроші та єдиного акту купівлі-продажу на два самостійних акти:
- реалізації (товар-гроші);
- купівлі (гроші-товар).
В умовах ринкової економіки початковою фазою процесу товарного обігу
є грошова (покупець оплачує товар), а наступною – товарна, яка передбачає
перехід права власності на товар від продавця до покупця. Отож, моменти
здійснення актів купівлі-продажу відокремлені один від одного часом та
простором.
За своєю сутністю обсяг реалізації показник синтетичний, оскільки
складається із сум окремих актів купівлі-продажу, які поєднують продавців і
покупців протягом звітного періоду в різних варіантах (рис.3).
Продавці

Покупці

Виробники

Споживачі

Оптові
торговельні
посередники

Оптові торговельні посередники
Роздрібні торговельні
підприємства

Роздрібні
торговельні
підприємства

АРМБ з обліку, контролю та
аналізу фінансоворозрахункових операцій

Рис. 3. Групування актів купівлі-продажу товарів, послуг
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Як видно з рисунку 3 групування актів продажу за ознакою покупця є
найбільш економічним за сутністю, оскільки викристалізовується роль
показника реалізації як у сфері обігу так і в суспільному відтворенні.
За ознакою покупця та в залежності від цільового призначення товарів,
доцільно розглянути форми продажу, які застосовуються в оптовій та
роздрібній мережі.
Одним із популярних видів підприємницької діяльності є роздрібна
торгівля, яка має провідну роль у розвитку споживчого ринку, в обслуговуванні
населення шляхом реалізації товарів і задоволенні постійно зростаючих потреб
споживачів в різноманітних товарах та послугах [3].
В роздрібній мережі купівля-продаж товарів відбувається багато простіше
(гроші-товар одночасно). Роздрібні торговельні підприємства також можуть
застосовувати велику кількість форм продажу товарів споживачам (рис. 4).
Оптові підприємства можуть застосовувати такі форми реалізації товарів:


зі складів (складський оборот);



транзитом (транзитний оборот).

При

складському

обороті

товари

покупцям

відпускаються

і

відвантажуються зі складів. При транзитній реалізації товари покупцям
відвантажуються
(постачальника),

безпосередньо
минаючи

зі

проміжну

складів
ланку

підприємства-виробника

(склади

і

бази

оптового

підприємства).
Реалізація товарів транзитним оборотом є більш доцільною з економічної
точки зору, оскільки сприяє швидкому просуванню товарів від виробників до
споживачів і зниженню витрат обігу. Однак у випадках, коли необхідно
відвантажити товари споживачам у кількості нижче транзитних норм або
потрібне комплектування, то більш раціональним і доцільним є складський
оборот. До переваг складської форми реалізації товарів належать також
можливість обслуговування більшої кількості покупців при відносно невеликих
товарних запасах, швидкість постачання товарів у необхідному асортименті.
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Форми продажу товарів в роздрібній торгівлі
Продаж товарів із прилавків
Магазин самообслуговування
Торгівля за попередніми замовленням
Торгівля за каталогами
Посилкова торгівля
Електронна торгівля
Торгівля за зразками

Рис. 4. Форми продажу товарів у роздрібній торгівлі
Оптові торгові підприємства повинні знаходити оптимальні варіанти
поєднання

складської

і

транзитної

форм

реалізації

для

своєчасного

забезпечення необхідними товарами споживачів, що є їх основним завданням.
Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» передбачається
використання посередницьких договорів. Адже, через посередників працювати
вигідніше, оскільки це заощаджує і час, і грошові кошти. Використання
комісійних договорів на продаж сприяють збільшенню каналів збуту на
невідомому закордонному ринку. Контракти на придбання допомагають у
стислі терміни знайти потрібний товар за прийнятною ціною, не від‘їжджаючи
за кордон.
Предметом договору комісії

можуть

бути

такі

дії

комісіонера,

здійснювані за дорученням комітента: продаж товару, переданого комітентом
від свого імені третій особі (рисунок 5); та придбання комісіонером товару для
комітента.
Комісіонер укладає договір купівлі-продажу з покупцем від свого імені та
сам одержує від нього платіж за поставлені товари. Таким чином, комісіонер є
посередником тільки з погляду комітента. Комісіонер за своє посередництво
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одержує від комітента комісійну винагороду, яка зазначається в договорі. Це
може бути відсоток від суми угоди або різниця між ціною комітента та
реалізаційною ціною комісіонера.
товар

товар

КОМІТЕНТ

КОМІСІОНЕР

ПОКУПЕЦЬ

Рис. 5. Процес здійснення операцій за договором комісії на продаж
Отже, розглянувши форми торгівлі, можна охарактеризувати реалізацію
як рух матеріальних благ підприємства, що переходять із сфери виробництва у
сферу споживання і є актом визнання платоспроможним покупцем реально
створених матеріальних цінностей та одержання продавцем відповідних
доходів.
При цьому є обов‘язкове дотримання наступних умов:
- підприємство

не

здійснює

надалі

управління

та

контроль

за

реалізованою продукцією, товарами;
- покупцеві передані ризики і вигоди;
- сума доходу продавця може бути достовірно визначена;
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигод продавця.
Стратегія управління реалізацією товарів є частиною загального
стратегічного плану розвитку підприємства. Процес управління реалізацією
ґрунтується на певних принципах. Враховуючи головну мету, завдання та
принципи управління конкретного підприємства розробляється система
управління реалізацією, визначається конкретний зміст цього управління та
послідовність його здійснення. Розроблена нами структурно-логічна модель
управління реалізацією товарів на підприємстві приведена на рисунку 6.
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Основні етапи планування об‘єму
та структури реалізації товарних
ресурсів на підприємстві

1. Вибір пріоритетних цілей розвитку товарообігу на
підприємстві
2. Аналіз об‘єму та структури реалізації товарів в
передплановому періоді
3. Визначення планового об‘єму реалізації товарів
4. Визначення планової структури реалізації
5. Оцінка напруження розробленого плану реалізації
товарівПідлягали отриманню, але не отриманні
6. Розробка заходів по здійсненню плану реалізації

Рис. 6. Структурно-логічна модель управління реалізацією на
підприємстві
Виділені

етапи

управління

повинні

виконуватись

в

наступній

послідовності.
Перший

етап

управління

реалізацією

передбачає

формування

інформаційної бази для прийняття управлінських рішень щодо обсягу та
структури продажів.
На другому етапі управління реалізацією товарів і доходами підприємства
здійснюється аналіз обсягу та структури продажів та оцінюється можливість
подальшого їх зростання. В процесі проведення аналітичної роботи дається
оцінка обсягу, складу та структури виручки. Визначають тенденції розвитку та
фактори, що

впливають на абсолютну суму реалізації. Досліджують

ритмічність та сезонність реалізації окремих груп товарів. Оцінюють ступінь та
причини невиконання планових показників реалізації.
Третій етап розробки стратегії управління реалізацією товарів і доходами
підприємства пов‘язаний з визначенням цілей подальшого розвитку реалізації
товарів підприємством.
На четвертому етапі управління реалізацією товарів і доходами
підприємства здійснюють обґрунтування загального обсягу та структури
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продажів товарів. Планування обсягу та структури реалізації товарів є одним із
відповідальних етапів в системі економічного управління продажами. Це
пояснюється

важливим

значенням

цих

показників

в

системі

планів

економічного та фінансового розвитку підприємства. Після проведення
розрахунків стосовно необхідного та можливого обсягу реалізації товарів
підприємством, на плановий період необхідно досягти збалансованості між
цими показниками, що є головним завданням п‘ятого етапу стратегії
управління реалізацією товарів і доходами підприємства. Контроль за
виконанням поставлених планових завдань здійснюється на шостому етапі
управління реалізацією товарів і доходами. На цьому етапі порівнюють
досягнуті результати з плановими показниками, вносять необхідні корективи в
попередньо розроблені плани та економічну політику підприємства з метою
забезпечення умов для виконання розробленого плану реалізації товарів та
отримання максимально можливого обсягу доходу.
Відповідно, з розвитком форм торгівлі та цілей управління товарними
операціями підприємств розширюються об‘єкти обліку, економічного аналізу
та аудиту, що безперечно ускладнює їх ведення.
Оскільки основним об‘єктом бухгалтерського обліку в торгівлі є товари,
тому

бухгалтерських

відділ

торговельного

підприємства

зобов‘язаний

забезпечити повний та достовірний облік товарних операцій на підприємстві,
тобто операцій з надходження та вибуття товарів.
Бухгалтерський облік на великих підприємствах роздрібної торгівлі є
досить складним і вимагає ґрунтовних знань у сфері торгівлі. Для усунення або
запобігання помилок у бухгалтерській звітності суб‘єкти господарювання
повинні організувати контроль за діяльністю як усієї діяльності підприємства,
так і окремих ділянок обліку.
Перед

бухгалтерією

підприємства

лежать

завдання

правильного

документального оформлення товарних операцій, контролю за наявністю та
рухом товарів, їх надходженням на підприємство, повнота, правильність та
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своєчасність відображення товарних операцій в системі бухгалтерського
обліку. Інформація, отримана в результаті роботи бухгалтерії, необхідна для
прийняття управлінських рішень, що підвищують економічну ефективність
діяльності торгового підприємства.
В сучасних умовах господарювання на більшості підприємств здійснення
контролю покладається на бухгалтера або керівника, що є неефективним (про
що свідчать виявлені аудитором порушення та помилки в діяльності
підприємства та обліку), оскільки бухгалтером можуть бути допущені помилки
або

ошуканство

внаслідок

документування

господарських

операцій,

неправильного відображення їх у регістрах бухгалтерського обліку і під час
складання фінансової звітності, що може здійснюватись як за власної ініціативи
бухгалтера, так і на прохання керівника.
Економічний аналіз та аудит посідають чільне місце у забезпеченні
функціонування господарського механізму підприємства роздрібної торгівлі,
оскільки він забезпечує збереження власності, суттєво впливає на виявлення та
мобілізацію наявних резервів, сприяє підвищенню ефективності та якості
роботи, посиленню економії, виявленню причин та умов, які сприяли
виникненню шахрайства, нестач та здійсненню крадіжок.
Організація аудиту на підприємствах роздрібної торгівлі передбачає
виконання наступних завдань [3]:
• попередження здійснення незаконних операцій, пов'язаних з реалізацією
товарів;
• контроль процесів щодо реалізації товарів;
•

виявлення і діагностика проблем в організації при зміні зовнішнього

та внутрішнього середовища;
•

контроль

розробки

і

організації

тактичних

структурними підрозділами;
• стимулювання мотивації;
• контроль за виконанням функціональних обов‘язків.
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цілей

окремими

Таким чином, за результатами вивчення економічної сутності товарних
операцій підприємства виявлено ряд невідповідностей щодо теоретичних
визначень окремих економічних категорій («реалізація», «продаж», «обмін»),
що зумовлює необхідність уточнення цих категорій

або внесення змін до

нормативно-інструктивних документів з метою усунення неточностей та
невідповідностей.
Щодо поняття «реалізація», вчені часто обмежуються тільки одним
підходом, переважно – правовим, в якому процес розглядається як передача
прав власності від продавця до покупця. Внаслідок чого маємо обліковий
категоріальний апарат, в якому юридичне наповнення превалює над
економічним. В такому випадку необхідний комплексний підхід до визначення
«реалізації», в якому поєднувалася б його правова та економічна природа.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА: ШЛЯХИ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ
У статті висвітлюються різні погляди на поняття фінансової стійкості та
платоспроможності підприємства, їх характеристика. Висвітлено основні
шляхи підвищення даних економічних категорій.
Ключові слова: платоспроможність, фінансова стійкість, фінансовий стан
підприємства, грошові кошти, капітал.
Успішний

соціально-економічний

розвиток

будь-якої

країни

світу

залежить від того, наскільки ефективно функціонують її підприємства.
Ефективність господарської діяльності значною мірою залежить від галузевої
належності суб‘єкта господарювання, способів та технології виробництва,
вибору складу та структури продукції та послуг, що безпосередньо впливають
на фінансові результати і в кінцевому підсумку – на фінансову стійкість та
платоспроможність.
Функціонування
невизначеності

та

вітчизняних

підприємств

відбувається

обмеженості

фінансових

ресурсів,

в

умовах

нестабільності

зовнішнього середовища. Саме тому, питання забезпечення й відновлення
платоспроможності та стійкого фінансового стану підприємства на сьогодні є
надзвичайно актуальним. Кожне підприємство має визначити власну межу
фінансової стійкості, оскільки недостатня його фінансова стійкість може
призвести до неплатоспроможності, а надлишкова – сприятиме формуванню
надлишкових запасів та резервів, у зв‘язку з чим зростуть витрати на їх
утримання, спостерігатиметься недоотримання прибутку та гальмування темпів
економічного розвитку підприємства.
Метою

статті

є

дослідження

сутності

фінансової

стійкості

платоспроможності підприємства, та визначення факторів що їх підвищують.
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та

Питанню фінансової стійкості та платоспроможності присвячена значна
кількість наукових праць, насамперед таких провідних закордонних науковців,
як: Е. Альтмана, Л. Бернстайна, А. Гропеллі, Т. Карліна, Р. Найта, Е. Нікбахта,
Д. Найт, Е. Хелферта та інших. Серед українських авторів вагомий внесок у
вивчення досліджуваної проблеми зробили В.В. Ковальова, С.В. Корягіна,
В.В. Бочарова, М.М. Крейніна, Т.А. Семенович, А.Д. Шеремета, М.С.
Абрютіна, В.В. Глущенка, та інших, але ряд питань стосовно фінансової
стійкості та платоспроможності залишаються ще не до кінця висвітленими.
Аналіз змісту ряду спеціальної літератури показує, що стосовно
тлумачення поняття фінансової стійкості та платоспроможності підприємства є
безліч дефініцій. Наведемо основні з них.
Так,

Белікова

Т.В.

фінансово

стійким

вважає

такий

суб‘єкт

господарювання, який придбає активи (основні фонди, нематеріальні активи,
оборотні кошти) лише за рахунок власних коштів, та не допускає дебіторської
та

кредиторської

заборгованості

та

розраховується

вчасно

за

своїми

зобов‘язаннями. Ващенко Л.О. стверджує, що фінансова стійкість – це такий
стан грошових ресурсів, який забезпечує розвиток підприємства переважно за
рахунок власних коштів, вказуючи при цьому на такі її ознаки: 1)
платоспроможність

та

кредитоспроможність;

2)

мінімальний

рівень

підприємницького ризику.
Колесникова В.М. наголошує, що фінансова стійкість – це стан майна
підприємства, який гарантує йому платоспроможність. Семенович Т.А.
акцентує,

що

постачальники,

мезофакторами
споживачі,

фінансової

стійкості

товари-замінники,

підприємства

потенціальна

є

конкуренція,

суперництво підприємств та промислові взаємовідносини. Дайновський Ю.А.
та Корягіна С.В. зазначають, що на фінансову стійкість впливає стан
географічного,

економічного,

технічного,

екологічного,

правового

та

політичного середовища підприємства [1, с. 193].
Таким чином, можна зазначити, що найбільш повним і найточнішим
визначенням фінансової стійкості підприємства є наступне: властивість
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підприємства, яка відображає в процесі взаємодії зовнішніх і внутрішніх
факторів впливу досягнення стану фінансової рівноваги і можливість не лише
утримувати на певному рівні протягом деякого періоду часу основні
характеристики діяльності підприємства, але і функціонувати і розвиватись.
Фінансову стійкість підприємства характеризує низка чинників (рис. 1).
Фінансову стійкість підприємства характеризують такі чинники:
фінансова забезпеченість безперервності діяльності;
фінансова незалежність від зовнішніх джерел фінансування;
здатність вільно маневрувати грошовими коштами;
забезпечення покриття затрат на розширення та оновлення виробництва;
стабільне перевищення доходів над витратами.

Рис. 1. Чинники, що характеризують фінансову стійкість підприємства
Повертаючись до поняття «платоспроможність» необхідно зазначити, що
Крейніна М.Н. відзначає, що платоспроможність – це наявність у підприємства
засобів, достатніх для сплати боргів по всім короткостроковим зобов‘язанням і
одночасно безперебійного здійснення процесу виробництва та реалізації
продукції.

Рейкіна М.М., Мазурова І.І., Абрютина М.С. вважають, що

підприємство є платоспроможним тоді, коли має у своєму розпорядженні таку
суму грошових ресурсів, щоб воно могло у будь-який момент розрахуватися за
короткостроковими зобов‘язаннями [3, с. 117].
Шеремет А.Д. зазначає, що платоспроможність – це здатність покрити усі
зобов‘язання підприємства (короткострокових та довгострокових) усіма
активами. Проте Артеменко В.Г., Іващенко В.І., Болюх М.А. надають інше
визначення

поняттю

«платоспроможність»,

вони

визначають

платоспроможність як здатність підприємства своєчасно і повністю виконувати
свої платіжні зобов‘язання, що витікають з виробничих, торговельних,
кредитних та інших операцій грошового характеру [5, с. 87].
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Таким

чином,

варто

погодитися

з

думкою

Крейніна

М.Н.,

що

платоспроможність підприємства – це наявність у підприємства засобів,
достатніх для сплати боргів по всім короткостроковим зобов‘язанням і
одночасно безперебійного здійснення процесу виробництва та реалізації
продукції.
Платоспроможність як економічну категорію можна охарактеризувати
різними чинниками та моментами (рис. 2).
Платоспроможність як економічну категорію характеризують наступні моменти:
1. Стан платоспроможності обумовлюється наявним розміром грошових
активів, але не обмежується ним.
2. Платоспроможність – це не тільки здатність термінового погашення
зобов‘язань в момент оцінки за рахунок наявних грошей, а й здатність
підприємства забезпечувати генерування (утворення) грошових потоків,
які за обсягами та термінами відповідають зобов‘язанням та платіжним
потребам підприємства.
3. Платоспроможність – це не моментна характеристика. Найбільшу
цінність має динамічна платоспроможність.
4. Платоспроможність не слід ототожнювати лише з можливістю
повернення боргів, оскільки платоспроможність передбачає можливість
здійснення усіх платіжних потреб, які необхідно для нормального процесу
господарської діяльності.
5. Виконання платіжних зобов‘язань та потреб може здійснюватись за
рахунок не тільки власних, але й позикових коштів. Використання
останніх не є свідченням неплатоспроможності підприємства, якщо воно
має потенційні можливості обслуговування та повернення позикових
коштів.

Рис. 2. Характеристика платоспроможності як економічної категорії
Зазначені поняття – фінансова стійкість та платоспроможність – близькі,
але не тотожні. Фінансова стійкість характеризує структуру майна (капіталу)
підприємства в цілому, висловлює комплексно і виробничий, і фінансовий
потенціал суб‘єкта господарювання. Платоспроможність характеризує тільки
здатність підприємства погасити вчасно свої платіжні зобов‘язання у грошовій
формі [1, с. 196].
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На фінансову стійкість та платоспроможність підприємства безпосередній
вплив здійснюють: власний капітал, запаси і витати, співвідношення власних і
залучених коштів. Розуміючи вплив всіх перерахованих категорій, можна
запропонувати цілу низку шляхів підвищення даних економічних категорій:
1) Скорочення надлишків запасів і витрат. Таке зниження досягається
розпродажем залишків готової продукції, ліквідації залишків виробничих
запасів. Розмір зниження запасів і витрат залежить від бажаного типу
фінансової стійкості. Перевагою такого шляху

підвищення фінансової

стійкості є його простота як в організаційному, так і в технічному плані. А
недоліком може бути той факт, що на підприємстві недостатньо запасів, які
можна швидко реалізувати або на підприємстві проблеми із збутом.
2) Збільшення власного капіталу. Такий шлях забезпечує підвищення
фінансової стійкості за рахунок результуючого приросту власних оборотних
коштів. Так, як власні оборотні кошти є різницею власного капіталу і основних
засобів, то зміна власного капіталу призведе до зміни власних оборотних
коштів. Нарощування власного капіталу досягається шляхом збільшення
статутного, зниженням суми дивідендів і збільшенням нерозподіленого
прибутку і резервів, зростанням рентабельності.
Збільшення статутного капіталу підприємства дозволяє підвищити його
привабливість в якості контрагента перед партнерами і ввести в обіг
підприємства додаткові грошові кошти.
Недоліком цього способу є тривалість і складність процесу збільшення
власного капіталу до необхідного розміру [6, с. 31].
3)

Управління

дебіторською

та

кредиторською

заборгованістю.

Платоспроможність та фінансове здоров‘я організації залежать не тільки від
структури зобов‘язань організації та термінів їх виконання, а, в першу чергу,
від наявності та надходження ліквідних активів, в складі яких головну роль
грають грошові кошти.
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Рівень

платоспроможності

господарювання

залежить

від

та

фінансової

швидкості

стійкості

оборотності

суб‘єкта

дебіторської

заборгованості, що характеризує ефективність функціонування підприємства.
Тому, кожному підприємству для поліпшення фінансового стану необхідно
стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості,
знаходити шляхи і способи, що дозволяють скоротити величину заборгованості
на підприємстві [1, с. 195].
4) Оптимізація грошових потоків: визначення пріоритетів поточних
платежів,

введення

практики

щоденної

звірки

балансу

коштів

на

розрахунковому рахунку підприємства і готівкових грошових коштів, завдяки
чому управлінський персонал підприємства отримає об‘єктивну достовірну
інформацію про рух коштів та про поточний залишок коштів на рахунках і в
касі підприємства. Після цього, рекомендується скласти бюджет руху грошових
коштів підприємства на майбутній звітний період [4, с. 17].
5)

Випуск

продукції,

що

користується

попитом

у

споживачів.

Платоспроможність підприємства залежить від міри покупців регулярно
купувати, а також їх здатності вчасно і повністю оплачувати товари і послуги,
які постачає на ринок даний господарюючий суб‘єкт.
6) Необхідно розробити ефективні законодавчі заходи, що передбачають
більш

жорстку

відповідальність

при

невиконанні

зобов‘язань.

Платоспроможність підприємства залежить від якості правового режиму
підприємницького середовища, в якої даному господарюючому суб‘єкту
неминуче доводиться функціонувати [2, с. 59].
7) Пошук дешевших ринків сировини та ресурсів, прагнення зробити
виробництво більш наукомістким, а не матеріаломістким. Платоспроможність
підприємства залежить від рівня цін на товари та послуги, які даний
господарюючий суб'єкт регулярно набуває у постачальників для випуску своїх
товарів. З фінансового потоку підприємства неминуче витрачаються кошти на
платежі за електроенергію, газ, воду, тепло, транспорт, матеріальні та інші
регулярно необхідні ресурси та послуги, які включаються у витрати
підприємства.
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8) Підвищення конкурентних властивостей товарів і послуг дозволить
поліпшити платоспроможність підприємства, залежну від рівня цін і якості
товарів і послуг, які даний господарюючий суб'єкт поставляє на ринок своїм
покупцям [2, с. 60].
Таким чином, в сучасних умовах ефективне функціонування і стабільний
розвиток підприємства переважно зумовлено їх фінансовою стійкістю та
платоспроможністю. Підприємство будучи фінансово стійким, в певний момент
часу може виявитися неплатоспроможним. Можливе й інше: підприємство в
результаті ти чи інших торгових або фінансових операцій тимчасово підвищує
свою платоспроможність, але знижує фінансову стійкість. Такі парадоксальні
ситуації не відміняють загального правила: платоспроможність ґрунтується на
фінансовій стійкості.
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УДК 657.1:658.27
О.А. Передереєва
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ
З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ
В статті досліджено основні трактування поняття «основні засоби», які
відображені

в

нормативно-правовій

базі

та

економічній

літературі.

Розглянуто критерії визнання об’єктів основними засобами та їх роль у
діяльності підприємства. Визначено мету, завдання, об’єкти, методи та
етапи проведення аудиту основних засобів.
Ключові слова: основні засоби, економічна сутність, значення основних
засобів, аудит основних засобів, етапи аудиту.
Постановка проблеми. Економічне зростання будь-якого підприємства
залежить від ефективності використання його матеріально-технічної бази, в
якій важливим елементом є основні засоби. Від їх стану залежить технічний
рівень виробництва, якість товарів і послуг, прибутковість підприємства. У
зв‘язку з цим важливим є вивчення економічної сутності основних засобів та
проведення аудиту руху й ефективності їх використання.
Мета статті: розглянути економічну сутність основних засобів та
визначити основні етапи проведення аудиту операцій з основними засобами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні засоби досліджували у
своїх праця такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Р. Адамс, Я.К. Білоусько,
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Н.І. Гордієнко, Г.М. Давидов,
Н.В. Довгалюк,

Н.А. Іванова,

М.В. Кужельний,

Л.П. Кулаковська,

А.П. Макаренко, А.М. Михайлов, О.Ю. Редько, Д. Робертсон, В.Я. Савченко,
І.І. Сахарцева, Н.С. Тимощук, Б.Ф. Усач, К.О. Утенкова та ін.
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Виклад основного матеріалу. Основні засоби визначають стратегічні
можливості діяльності суб‘єкта господарювання, а їх ефективне використання
впливає на кінцеві результати виробництва.
Питання економічної сутності основних засобів досліджувалися багатьма
вченими, зокрема такими, як: Бабяк Н.Д., Бутинець Ф.Ф., Гречко С.М.,
Домбровська Н.Р., Жадан Т.А., Лозова Н.В., Сирота О.В., Підлісецький Г.М.,
Ковальов Д., Федорець М.С., Терещенко В.С. Проте, економічна сутність
основних засобів (надалі – ОЗ) не є однозначною. Різні підходи до її визначення
відображені в табл. 1.
Таблиця 1
Визначення економічної сутності основних засобів
ғ
з/п
1

2

Автор

Визначення

Положення
(стандарт)
бухгалтерського
обліку 7
(П(С)БО)
«Основні засоби»
[12]
Податковий
кодекс України
[10]

Основні
засоби
–
це
матеріальні
активи,
які
підприємство/установа утримує з метою використання їх у
процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання
послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний
строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного
року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Основні засоби – це матеріальні активи, у тому числі запаси
корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім
вартості
землі,
незавершених
капітальних
інвестицій,
автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і
архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не
перевищує 6000 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).
Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство формує з
метою використання їх у процесі виробництва чи постачання
товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій і
очікуваний термін корисного застосування яких перевищує рік.
Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує
з метою використання в процесі виробництва або постачання
товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурний функцій,
очікуваний строк експлуатації яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він перевищує один рік).

3

Ковальов Д.
[7, c. 13]

4

Бутинець Ф.Ф.
[2, с. 224]
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1
5

2
Федорець М.С.,
Терещенко В.С.
[14, с. 12]

6

Домбровська Н.Р.
[5, с. 341]

7

Гречко С.М.
[3, с. 24]

8

Сирота О.В,
Підлісецький
Г.М. [13, с. 53]

9

Бабяк Н.Д.
[1, с. 178]

10

Жадан Т.А.,
Лозова Н.В.
[6, с. 1115]

3
Основні засоби – це матеріальні активи, які функціонують у
незмінній натурально-речовій формі протягом тривалого періоду
часу (більше одного року або більше одного операційного циклу,
якщо він більше одного року).
Основні засоби – це частина постійного виробничого капіталу,
яка виступає у формі засобів праці та поступово, протягом
багатьох виробничих циклів, переносить свою вартість на
виготовлений продукт.
Основний засіб – це необоротний актив, що призначений для
господарської діяльності, тобто планується використовуватись в
господарській діяльності.
Основні засоби – сукупність матеріально-речових цінностей
підприємства, які діють протягом тривалого часу (більше одного
року або виробничого циклу) у натуральній формі і багаторазово
беруть участь як у сфері матеріального виробництва, так і у
невиробничій сфері, поступово (частинами) переносячи свою
вартість на новостворений продукт.
Основні засоби – це активи з терміном корисного використання
більше одного року, які використовуються на підприємствах у
декількох операційних циклах з метою отримання економічної
вигоди, не втрачаючи при цьому матеріально-речової форми, та
переносять свою вартість на знов створену продукцію частинами
у вигляді нарахованих амортизаційних відрахувань.
Основні засоби – це матеріальні активи, які зберігають свою
натуральну форму протягом всього корисного терміну
експлуатації, що становить понад один рік (або операційний
цикл, якщо він довший за рік), використовуються як під час
здійснення господарської діяльності, так і під час виконання
підприємством адміністративних чи соціально-культурних
функцій та по частинах переносять свою вартість на результат
власної діяльності – виготовлений продукт, надану послугу або
товар.

На основі вищевказаного можна зробити висновок, що існує багато різних
поглядів на поняття «основні засоби».
Зокрема ПСБО 7 «Основні засоби», Податковий кодекс України, Ковальов
Д., Бутинець Ф.Ф., Федорець М.С., Терещенко В.С., Жадан Т.А., Лозова Н.В.
зазначають, що основні засоби є матеріальними активами, строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року. У свою чергу
Домбровська Н.Р. та Бабяк Н.Д. характеризують основні засоби, як активи, які
беруть участь в декількох операційних циклах, та переносять свою вартість та
виготовлену продукцію.
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Доволі дискусійним є визначення Гречко С.М., який вказує, що основним
засобом є необоротний актив, який призначений для господарської діяльності.
Дане визначення є неповним, оскільки важливими є також такі критерії
основних засобів, як: матеріальність, призначення та строк корисного
використання.
Із наведених трактувань поняття «основні засоби» жоден автор в своєму
визначенні не визначає вартісного критерію, що є досить важливим. Даний
показник визначено лише в Податковому кодексі Україні, в якому вказується,
що до об‘єктів основних засобів належать матеріальні активи, вартість яких
перевищує 6000 грн.
Для визнання об‘єкту основним засобом, він має відповідати зазначеним
критеріям:
1) бути активом, тобто має існувати ймовірність того, що підприємство
одержить в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість
даного об‘єкту можна достовірно визначити;
2) використовуватись у діяльності підприємства;
3) мати термін експлуатації впродовж тривалого часу (не менше року);
4) піддаватися зносу, що виражається в поступовій втраті подальшої
експлуатації з огляду на старіння, закінчення резерву потужності (матеріальний
знос) або у зв‘язку з появою основних засобів, що мають кращі характеристики
(моральний знос);
5) володіти специфічним характером кругообігу та відшкодування
вартості через механізм поступової амортизації з перенесенням амортизаційних
відрахувань на вартість продукції (робіт, послуг) [13, с. 53].
Значення

та

роль

основних

засобів

у

діяльності

підприємства

зумовлюється наступним:
 основні засоби, які використовуються у виробничій сфері, складають
матеріальну основу продуктивних сил, їх склад та наявність характеризує
економічний потенціал підприємства;
 основні засоби, які використовуються у невиробничій сфері створюють
умови, які сприяють підвищенню рівня науки та культури, покращенню
соціального розвитку суспільства;
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 необхідною умовою зростання продуктивності праці є підвищення
якісного складу основних засобів;
 наявність ОЗ забезпечує надійність та самостійність підприємства [5, с.
341].
Раціональне використання основних засобів передбачає необхідність
здійснення аудиту операцій з ними.
Насамперед необхідно визначити основні завдання при проведенні аудиту

Завдання аудиту операцій з основними
засобами

основних засобів (рис. 1).
Перевірка збереження і використання основних засобів за даними
балансу.
Правильність аналітичного і синтетичного обліку основних засобів.
Своєчасність відображення в обліку операцій, пов‘язаних із
введенням їх в експлуатацію, вибуттям, нарахуванням зносу і
амортизації основних засобів.
Визначення порядку відображення ремонту основних засобів.
Визначення порядку оцінки основних засобів.

Рис. 1. Завдання аудиту операцій з основними засобами
Відповідно до завдань визначаються мета, об‘єкти, джерела інформації та
методи перевірки операцій з основними засобами та порядок узагальнення
результатів аудиту [8, с.74].
Метою аудиту основних засобів є одержання належних і достовірних
аудиторських доказів про те, що їх облік відповідає законодавчо-нормативним
вимогам, а інформація про них у фінансовій звітності є правдивою [9, с. 24].
До об‘єктів аудиту основних засобів належать: групи ОЗ, їх первісна,
справедлива, залишкова, ліквідаційна, відновлювальна вартість; реальність
відображення вартості основних засобів і зносу; достовірність синтетичного та
аналітичного обліку; правильність документального оформлення операцій з
основними засобами; економічні й технічні показники використання ОЗ;
організація їх обліку та стан внутрішнього контролю.
388

Джерелами аудиту операцій з основними засобами є:
 наказ про облікову політику в частині обліку основних засобів;
 акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;
 акти приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих об‘єктів;
 технічна документація, інвентарні картки обліку основних засобів та
опис інвентарних карток;
 відомість

нарахування

амортизації

основних

засобів

та

інших

необоротних активів, які надійшли або вибули;
 акти на списання основних засобів;
 регістри аналітичного та синтетичного обліку по рахункам 10, 11, 13, 15,
23, 40, 41 та ін. [4, с. 205-206].
На рис. 2 відображені основні методи, які використовуються при аудиті
основних засобів.
Методи аудиту основних засобів
опитування

фізична перевірка

групування
недоліків

порівняння

документальна
перевірка

перерахунок

вибіркове
дослідження

Рис. 2. Методи аудиту основних засобів [9, с. 25]
Виділяють чотири основні етапи проведення аудиту основних засобів.
На першому етапі аудитор ознайомлюється з:
 нормативно-правовими аспектами проведення операцій з основними
засобами на підприємстві;
 рішеннями власника на проведення операцій з основними засобами;
 організацією бухгалтерського та податкового обліку основних засобів.
На другому етапі здійснюється аудит наявності основних засобів, який
може бути проведений двома способами:
 через інвентаризацію (у разі невеликої кількості засобів);
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 документальною перевіркою – об‘єкт основних засобів вважають
наявним, якщо існує документ, який підтверджує його придбання, отримання
на безоплатній основі, створення тощо.
На третьому етапі проводять аудит господарських операцій з основними
засобами.
Важливим завданням аудитора є перевірка правильності формування
первісної вартості основних засобів. Особливо слід звернути увагу на ті основні
засоби, які були придбані за рахунок кредиту.
Також необхідно проаналізувати ефективність використання основних
засобів.

Визначають

фондовіддачу,

фондомісткість,

коефіцієнти

зносу,

придатності.
Четвертий етап є підсумковим. Аудитор повинен узагальнити результати
перевірки, зробити висновки та підготувати пропозиції щодо усунення
недоліків і використання виявлених резервів [11, с. 79].
Висновки. Таким чином, наявні різні тлумачення поняття «основні
засоби». Вони відіграють провідну роль в діяльності всіх господарюючих
суб‘єктів. У зв‘язку з цим важливим є проведення аудиту основних засобів,
який дозволяє встановити їх реальний якісний та кількісний стан, правильний
облік, витрати на ремонт, а також правильність визначення первісної вартості.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СКЛАД ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ
У статті розглянуто теоретичні засади виплат працівникам підприємства
відповідно до міжнародних та національних стандартів обліку і звітності.
Розглянуто систему показників щодо складу витрат підприємства на оплату
праці, методи нарахування премій та заохочувальних виплат.
Ключові слова: Витрати, премії, матеріальне стимулювання, єдиний
соціальний внесок, військовий збір, податок на доходи фізичних осіб.
Постановка проблеми. Розбудова ринкової економіки країни й усі
пов‘язані з цим трансформаційні процеси мають здійснюватися в інтересах
людини для підвищення якості її життя. Не зменшуючи значення інших
соціально-економічних явищ, що входять до складу соціально-трудових
відносин (зайнятості, охорони праці, розвитку персоналу тощо), найбільш
проблематичними

у регулюванні

є

ті, які

пов‘язані

з організацією,

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

показників,

що

характеризує

рівень

економічного

та

соціального стану суспільства і залежить передусім від продуктивності праці.
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Дана проблематика знайшла
висвітлення на сторінках наукових фахових видань у працях вітчизняних
учених: Ф. Бутинця, С. Голова, Р. Джоги, С. Івахненкова, Є. Мниха, С. Свірко,
Н. Сушко, І. Фаріона, В. Щвеця. Їх дослідження стосуються розробки
теоретичних і методичних питань з обліку виплат працівникам і напрямів
адаптації положень міжнародних стандартів до вітчизняної бухгалтерської
практики.
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Метою даної статті є розкриття сутності та змісту щодо виплат
працівникам та їх структури, розгляд питань щодо заохочення та стимулювання
працівників, проведення їх порівняльного аналізу, визначення можливих
напрямків удосконалення .
Виклад основного матеріалу. Заробітна плата є основним джерелом
доходу працівників підприємства. Бухгалтерський облік розрахунків за
виплатами працівникам є складною ділянкою облікового процесу, який
потребує достовірного документального відображення відпрацьованого часу,
виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг та їх оплати. Питання
обліку праці та її оплати займають одне з чільних місць у всій системі
бухгалтерського обліку на підприємстві. Належна організація бухгалтерського
обліку розрахунків за виплатами працівникам сприяє ефективному управлінню
та

контролю

за

своєчасним

здійсненням

розрахунків,

ефективністю

використання трудових ресурсів.
Економічні, правові та організаційні принципи обліку розрахунків за
виплатами працівникам, які перебувають у трудових відносинах (на підставі
укладеного трудового договору) із суб‗єктами підприємницької діяльності усіх
форм власності регламентовані Законом України «Про оплату праці», яким
визначено, що «заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у
грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує
працівникові за виконану ним роботу» [4].
Основним документом, який визначає порядок організації оплати праці на
підприємстві, розміри основної та додаткової заробітної плати, порядок
преміювання працівників, є Положення про оплату праці на підприємстві.
Даний документ повинен містити інформацію про:
- загальні принципи організації оплати праці на підприємстві;  системи і
форми оплати праці, які застосовуються до різних категорій працівників;
- штатний розклад працівників підприємства;

393

- побудову основної (тарифної) оплати праці з інструкціями за посадами і
професіями тарифних ставок та окладів або порядку розрахунку, в залежності
від показників роботи працівника і підприємства в цілому;
- обумовлені доплати, надбавки і компенсації із зазначенням їх розмірів;
- інші преміальні системи, що використовуються на підприємстві та
шкалу преміювання.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про виплати працівникам (у грошовій і не грошовій формах) та її розкриття у
фінансовій звітності визначає П(с)БО 26 «Виплати працівникам», що є
фактичним аналогом МСБО 19 «Виплати працівникам». Відповідно до МСБО
19 виплати працівникам - це «всі форми компенсації, що їх надає суб‘єкт
господарювання в обмін на послуги, надані працівниками». Відповідно до
даного стандарту виплати працівникам діляться на три групи:
1. поточні виплати: заробітна плата за окладами та тарифами, інші
нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час (відпустки та
інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні
виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні
періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу, тощо;
2. виплати при звільненні - зобов‘язання, які визнаються у разі, якщо
суб‘єкт державного сектору має невідмовне зобов‘язання звільнити працівника
або кількох працівників до досягнення ними пенсійного віку або надавати
виплати при звільненні згідно із законодавством, контрактом чи іншою угодою;
3. інші виплати працівникам, зокрема матеріальна допомога, визнаються
зобов‘язанням у звітному періоді, якщо робота, виконана працівниками в цьому
періоді, дає їм право на отримання таких виплат [3].
Слід також відмітити, що нарахована сума поточних виплат працівникам
за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, та нарахована сума за
єдиним внеском на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування
визнаються поточними зобов‘язаннями та витратами звітного періоду, у якому
вони виникли.
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Згідно з МСБО 25 виплати працівників поділяються на чотири основних
категорії [рис. 1]:
Виплати
працівникам

Короткострокові
виплати

- заробітна плата і
внески на соціальне
забеспечення;
- оплачені щорічні
відпустки;
- участь у преміях;
- не грошові пільги.

Виплати по
закінченню
трудової
діяльності

- пенсії;
- страхування життя;
- медичне
обслуговування.

Інші
довгострокові
виплати

Виплати при
звільненні

- додаткова відпустка
за вислугу років;
- виплати з нагоди
ювілеїв;
- виплати за
тривалою
непрацездатністю;
- отримання частки
премїї та відстрочену
компенсацію.

Рис. 1. Структура виплат працівникам
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». Сума виплат працівникам
підприємства в обов‘язковому порядку оподатковується.
З 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів», цим законом, зокрема, внесено зміни до закону про
ЄСВ щодо нарахування та сплати єдиного внеску фізичними особами 395

підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування,
та особами, які провадять незалежну професійну діяльність.
Так, для підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему
оподаткування, крім фізичних осіб - підприємців віднесених до i групи
платників єдиного податку, та осіб, які провадять незалежну професійну
діяльність, сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового
внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток). Отже, мінімальна сума
ЄСВ для таких осіб з 1 січня 2017 року становить:
- 704 грн. (3200 х 22%).
Для, фізичних осіб - підприємців віднесених до i групи платників єдиного
податку,

мінімальна сума ЄСВ з 1 січня 2017 року становить не менше

половини розміру мінімального страхового внеску, тобто
- 352 грн. (3200 х 0,5 х 22%).
Водночас страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно
сплаченому ЄСВ. З 01.01.2017 р. Фізичні особи – підприємці, які обрали
спрощену систему оподаткування, та фізичні особи – підприємці, які
перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за
себе ЄСВ, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують
відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
Ця норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну
діяльність.
У

правилах

внутрішнього

трудового

розпорядку

підприємства

встановлюються певні види морального та матеріального заохочення. Крім
того,

зазначені

питання

можуть

регулюватись

іншими

нормативними

документами, зокрема положеннями про преміювання, де передбачаються
показники, досягнення яких дає право на застосування відповідного виду
заохочення.
Як засвідчує практика, основними видами морального заохочення є
оголошення подяки, нагородження почесною відзнакою, грамотою, занесення
прізвища працівника до Книги пошани, присвоєння почесних звань,
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підвищення у кваліфікаційному класі або розряді. Застосування моральних
заохочень на окремих підприємствах може набувати форми певної чіткої
системи, яка передбачає різні рівні морального заохочення, кожний з яких
залежить від такого показника, як стаж бездефектної роботи на підприємстві.
При цьому кожному рівню відповідає відповідна форма морального
заохочення. Перехід на наступні рівні відбувається послідовно, в міру
зростання морального авторитету конкретного працівника.
Для того, щоб людина цінувала свою роботу та намагалась виконувати її
якомога краще, необхідно, щоб вона ставилась до неї свідомо. Кожного
працівника необхідно переконати, що він є членом команди, що від його праці
залежить кінцевий результат роботи всього колективу. Іншими словами,
працівник має бути матеріально заінтересованим у результатах роботи всього
підприємства, адже розмір матеріальної винагороди колективу і працівника
знаходиться у прямій залежності від результатів роботи всього підприємства.
Поєднання

матеріальних

і

моральних

стимулів

та

правильне

співвідношення форм матеріального і морального заохочення є необхідною
умовою їх ефективності для формування у робітників і службовців правильного
ставлення до праці.
Згідно статті 143 Кодексу законів про працю України до працівників
підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення,
що містяться у затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього
трудового розпорядку. Таким чином, жодний перелік видів заохочень, зокрема
той, що міститься у пункті 21 Типових правил внутрішнього трудового
розпорядку, не є обов‘язковим і може бути лише своєрідним орієнтиром для
роботодавця та трудового колективу [1].
Визначено, що матеріальне стимулювання – це процес впливу на
працівника з метою спонукання його до більш продуктивної трудової
активності за допомогою економічних методів. Основою матеріального
стимулювання є заробітна плата, премії, надбавки і доплати, інші виплати (в
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тому числі соціальні виплати, бонуси, участь працівників у капіталі та прибутку
підприємства). Однією з найважливіших функцій зарплати є стимулююча,
проте на наш погляд, звичайна заробітна плата стимулює працівників
виконувати норми праці, не більше [5].
В сучасних умовах господарювання простежується наступна тенденція багато підприємств встановлюють розмір основної заробітної плати на рівні
мінімальної законодавчо встановленої, решта залежить від результативності
роботи колективу або конкретного працівника. Деякі іноземні науковці
вважають, що структура заробітної плати є оптимальною та ефективною, якщо
гарантована її частина становить 70 - 80 %, решта ж - премії та доплати за
результатами трудової діяльності працівника. Також досліджено, що на
практиці

підприємствами

впроваджуються

розміри

додаткових

виплат

працівникам у розмірі від 0 до 30 % від окладу. При цьому, якщо підприємство
завчасно подбає про оплату праці як мультистимулюючий фактор для
працівників щодо виконання ними своїх обов‘язків, їх перевиконання або більш
якісного виконання трудових норм, то витрати на оплату праці у майбутньому
будуть мінімізованими за рахунок максимізації прибутків від збільшення
продуктивності праці.
Практика показала ефективність більш широкого застосування тарифної
системи оплати праці, за якої заробітна плата має формуватись під впливом
таких постійно діючих чинників, як складність, інтенсивність, відповідальність,
умови праці, а розміри премій та інших винагород на основі таких змінних
факторів, як ініціативність, старанність, підприємливість, винахідливість та ін.
Щодо відрядної форми оплати праці необхідно зазначити, що у ринкових
умовах, які характеризуються високим матеріально - технічним рівнем
виробництва, вона не повністю виправдовує себе, оскільки її дія ґрунтується на
жорсткому зв‘язку норми часу і розцінки.
Висновки. В ході дослідження було розглянуто систему показників щодо
складу витрат підприємства на оплату праці, проаналізовано тарифну сітку та
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методи нарахування премій та заохочувальних виплат. Визначено що
стимулювання трудової діяльності персоналу необхідно розглянути як один із
найважливіших факторів зростання продуктивності праці, і, як наслідок,
підвищення

ефективності

та

результативності

виробничої

діяльності

підприємства. Так як заробітна плата представляє собою основне джерело
доходів найманих працівників та є найважливішим фактором, що стимулює
працівників до трудової діяльності, постає необхідність вдосконалити
організацію оплати праці таким чином, щоб результативність роботи персоналу
зростала вище норми завдяки особистій зацікавленості працівників.
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СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ
ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБЛІКОВОГО ОБ’ЄКТА
У статті розглянуто трактування поняття «запасів» вітчизняними і
зарубіжними науковцями. Досліджено класифікування запасів за низкою
класифікаційних ознак. На основі аналізування виділено основні класифікаційні
ознаки та відповідні різновиди запасів, надано їх коротку характеристику.
Ключові слова: запаси, виробничі запаси, класифікація, матеріальнеі цінності,
допоміжні матеріали.
У сучасних умовах для національних товаровиробників відчутним
наслідком кризових явищ економічного розвитку країни, ринкової ситуації, що
склалась, є нестача виробничих та інших видів запасів. Така структурна
одиниця активів підприємства здійснює значний вплив на основну операційну
діяльність, формуючи собівартість кінцевого продукту, а звідси і прибутковість
та рентабельність господарюючого суб‘єкта. Тому є важливим визначення меж
понятійного апарата категорії «запаси» в різних сферах його застосування.
Даній тематиці присвятили свої наукові праці такі відомі зарубіжі вчені
Р.Н. Антоні, Д. Блейк, Ф. Вуд, М.Р. Метьюс, Г. Мюллер, Б. Нідлз, К. Ноубс та
інші; російські та білоруські вченні В.І. Ткач, І.А. Аврова, В.В. Ковальов,
Ю.М. Кузнецова, А.П. Міхалкевич, С.О. Ніколаєва, В.Д. Новодворська,
Д.О. Панкова, С.А. Стуков, Я.В. Соколов, А.В. Суворов та інші; вітчизняні
вчені В.В. Бабич, М.Т. Білуха,

Ф.Ф. Бутинець,

В.В. Виноградов, С.Ф.

Голов, А.М. Герасимович, З.В. Гуцайлюк, Г.Г. Кірейцев, В.І. Єфіменко, З.В.
Кірьянова, В.І. Коршунов, В.Г. Лінник, Є.В. Мних, В.М. Пархоменко, О.А.
Петрик, А.А. Пилипенко, В.В. Сопко, В.Г. Швець та інші.
Метою

статті

є

визначення

категорії

запасів,

їх

класифікації,

обґрунтування теоретичних положень з удосконалення бухгалтерського обліку
та економічного контролю виробничих запасів для забезпечення ефективного
управління виробництвом.
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Визначення сутності виробничих запасів, як об’єкта бухгалтерського
обліку та їх місця в системі категорійного апарату стає першочерговим
завданням для задоволення інформаційних потреб користувачів бухгалтерської
інформації. Так, в ході дослідження встановлено місце виробничих запасів в
категорійному апараті теорії бухгалтерського обліку (рис. 1).
Категорія

Запаси

Поняття

Виробничі запаси, матеріальні цінності,
предмети праці, оборотні матеріальні активи
тощо

Термін

Сировина, матеріали, напівфабрикати, тара,
паливо, запасні частини, будівельні матеріали,
комплектуючі вироби тощо

Рис. 1. Місце виробничих запасів в системі категорійного апарату
На рис. 1. відображено взаємозв’язок базової категорії «запаси» із
поняттями та термінами об’єктів бухгалтерського обліку, що дозволяє
визначити «виробничі запаси» поняттям та усуває категорійні неузгодженості
при їх визначенні.
На ряду з використанням поняття «виробничі запаси» застосовують ряд
інших понять, зокрема «запаси», «матеріальні запаси», «матеріальні цінності»,
«матеріальні ресурси», «оборотні матеріальні активи», «предмети праці» тощо.
Ототожнення їх є науково необґрунтованим, оскільки кожне з них має
самостійне значення та власне тлумачення. Тому необхідним постає
розмежування підходів до їх трактування для досягнення конвенційності
понять.
На необхідності розмежування понять наголошує О.М. Кузьменко,
зазначаючи, що розбіжності у визначенні об’єкта обліку матеріальних ресурсів
пояснюються не розробленими методологічними принципами окремих розділів
бухгалтерського обліку, а також не досить чітким тлумаченням об’єкта обліку,
наявності і руху матеріальних ресурсів, здійснення контрольних функцій щодо
їх використання та забезпечення збереження власності [2, с. 261]
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Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9
«Запаси», запаси – це активи, які утримуються для подальшого продажу за
умов звичайної господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва
готової продукції з метою подальшого продажу, утримуються для потреб
управління підприємством [5]. Окремі автори дають свої визначення терміну
«виробничі запаси» (табл.1 розроблено за джерелом 3).
На

підприємстві

використовується

велика

кількість

товарно-

матеріальних цінностей. Вони використовуються у виробництві по-різному.
Одні повністю споживаються у виробництві, інші – змінюють лише свою
форму, входять до складу виробу без будь-яких змін або ж сприяють
виготовленню виробів і не включаються в їх масу або хімічний склад. Тому
важливим моментом в організації обліку виробничих запасів є їх
класифікація.
Розрізняють економічну і технічну класифікацію. В основу економічної
класифікації виробничих запасів покладено їх значення для процесу
виробництва, оскільки використовувані в ньому матеріали відіграють різну
роль. Одні формують речовинну основу майбутнього продукту, інші беруть
участь

у

процесі

виробництва,

або

надаючи

виробам

відповідних

властивостей, або сприяючи виробничому процесу. Першу групу називають
основними матеріалами, а другу – допоміжними.
Таблиця 1
Визначення поняття «запаси»
Автор
Анікін Б. О.
Джонсон Д.

Каніщенко Л.

Зміст поняття
Запаси – сировина, матеріали, комплектуючі і готова продукція
становлять матеріальні цінності, що очікують промислового
або особистого споживання
Запаси – це товари і матеріали, які зберігаються для різних
цілей
Запаси – наявність відповідних матеріальних ресурсів, до яких
належать засоби виробництва, предмети споживання, інші
цінності, необхідні для забезпечення розширеного відтворення,
обслуговування сфери нематеріального виробництва та
задоволення потреб населення, і які ще не використовуються
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2 «Запаси»

2
Запаси – сукупність засобів виробництва, що зберігаються у
відповідних господарських структурах, як сфери виробництва,
так і сфери збуту
Запаси – кількість матеріалів, товарів та інших матеріальних
об'єктів, що є в даній точці (наприклад, на складі, прилавку,
робочому місці) в даний момент часу
Запаси – матеріальна продукція, що чекає вступу в процес
виробничого чи особистого споживання або в процес продажу
Запаси – товари та матеріали, що постачаються та зберігаються
на підприємстві. Вони утворюються кожен раз коли ресурси,
що надходять
чи виходять, на підприємстві не
використовуються, хоч і доступні
Запаси – активи, призначені для використання в ході звичайної
господарської діяльності в процесі виробництва, для продажу
чи у формі матеріалів для споживання при наданні послуг

Облік матеріальних цінностей організовують за назвою (видами)
сировини і матеріалів, а в межах кожного виду — за розділами, типами,
групами, ґатунками і окремими найменуваннями, тобто за окремими
номенклатурними номерами, одиницями виміру кількості та якості та
історичною собівартістю [1].
Запаси за функціональним призначенням поділяються на: дистрибуційні
запаси, які складаються із готової продукції, що призначена для реалізації та
знаходяться на складах виробника, посередника, реалізатора, споживача, або
у відведених для цього місцях з метою швидкого реагування на динамічність
попиту; виробничі запаси – це сукупність активів, що необхідні для
забезпечення безперервності виробничого процесу. За місцем перебування: у
постачальників, посередників, роздрібній торгівлі, дорозі, виробничому
процесі, підзвітних осіб, на складах підприємства.
За формою власності: власні – це запаси, що перебувають на складах
підприємства, на зберіганні в інших організаціях, в дорозі та на які
підприємство має відповідні права; запозичені – це ті запаси, які
підприємство отримало для використання та повинно повернути протягом
певного періоду; запаси на зберіганні – певна кількість ресурсів, що не є
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власністю підприємства та перебувають на відповідальному зберіганні на
складах підприємства та інших призначених для цього місцях.
За часом зберігання на підприємстві: швидко ліквідні, тривалого
зберігання, нетривалого зберігання. Підприємства індивідуально формують
часові проміжки стосовно класифікації запасів відповідно до зберігання.
За цілями: поточні – це запаси, що необхідні підприємствам для
забезпечення повсякденної діяльності; тактичні – це ті запаси, що
забезпечують реалізацію середньострокових планів діяльності; стратегічні
запаси, які формує підприємство на період більше одного року.
За метою формування: підготовчі запаси – це запаси, що знаходяться на
додатковій обробці до процесу формування та використання; резервні запаси
- забезпечують страхування підприємства від непередбачуваних ситуацій;
запаси, що формуються з метою отримання додаткового прибутку, або
уникнення

втрат

пов'язаних

з

підвищенням

вартості

називаються

спекулятивними; рекламні – це та частина запасів, що формується для
ознайомлення. За структурою запаси поділяються на сировину і матеріали,
незавершене виробництво, готову продукцію.
На

підприємстві

потреба

класифікації

запасів

переважно

використовується з метою удосконалення ефективності ведення складського,
операційного (виробничого) та бухгалтерського обліку [4].
Отже,

запаси

являються

невід’ємним

елементом

функціонування

підприємств. Їх оптимальний розмір забезпечує безперервність діяльності та
уникнення низки ризиків пов’язаних з відсутністю запасів. Сформоване на
основі узагальнення наукової літератури поняття запасів дає уявлення про
структуру запасів, а класифікація відображає їх види. Класифікувати запаси
можна за численними ознаками. Проте узагальнено сформована класифікація
дає уявлення про основні види запасів. Перспективи подальших досліджень
пов’язані

із

формування

детальних

класифікацій

запасів

підприємств

відповідних галузей, а також із розробленням класифікацій деяких видів запасів
(виробничих, дистрибуційних тощо).
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Л.С. Просянецька
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ: ОСОБЛИВОСТІ
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
Розглянуто наукові основи сутності управління формуванням та розподілом
прибутку, визначено його мету, основні функції, а також напрями оцінювання
ефективності діяльності підприємств щодо його формування.
Ключові слова: прибуток, управління, доходи, витрати, розподіл та
використання прибутку, податок на прибуток, контроль, облік, звітність.
Актуальність теми дослідження. В наш час проблема прибутковості
підприємств стала визначальною як з позицій забезпечення їх економічного
зростання, так і в частині наповнення бюджету країни через механізм
оподаткування прибутку. Це стосується всіх підприємств національної економіки і
торгівлі зокрема. Проте, як показують результати дослідження, під впливом
кризових явищ в Україні кількість збиткових підприємств зростає.
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Результати дослідження. Прибуток є основним фінансовим джерелом
розвитку підприємства, науково-технічного вдосконалення його матеріальної
бази і продукції, всіх форм інвестування. Він слугує джерелом сплати податків.
Прибуток, як економічна категорія, відбиває дохід, який створений в процесі
матеріального виробництва в процесі підприємницької діяльності. Залежно від
формування і розподілу розрізняють наступні види прибутку: валовий; від
операційної діяльності; від звичайної діяльності до оподаткування; від
звичайної діяльності; чистий.
Метою створення будь-якого підприємства є отримання прибутку. В
умовах ринку орієнтир усіх без винятку підприємств спрямовується на
отримання прибутку, що є неодмінною умовою підприємницької діяльності.
Роль і значення прибутку при цьому значно зростають. Тому необхідна
обґрунтована побудова механізму формування і розподілу прибутку.
Максимізація прибутку є одним із основних завдань фінансового менеджера,
яке для свого вирішення потребує оптимальних рішень у сфері капітальних
вкладень, управління структурою та вартістю капіталу, доходами і витратами,
основним і оборотним капіталом.
Проблемам управління прибутком на підприємстві присвячені праці
науковцівУкраїни і зарубіжжя. Серед них варто назвати: Г. Азгальдова, І.
Бланка, І.Балабанова, Л. Бадалова, Б. Данилишина, Дж. Джурана, С.
Дорогунцова, І. Каца, Г.Крамаренко, М. Коробова, Л. Лігоненко, А. Мазаракі,
А. Маршалову, Н. Менкью, М. Мельникову, Л. Омелянович, А. Поддєрьогіна,
Р. Солоу, А. Садєкова,
Р. Сайфуліна, О. Стоянову, Н. Ушакову, Н.
Чумаченка, А. Шеремета. Водночас, за межами сучасних досліджень
залишаються поєднання якісної та кількісної характеристик прибутку, що
поширює не тільки систему об'єктів якості, а й просуває показник прибутку на
принципово новий рівень у фінансовому механізмі підприємства [1, с.122–128].
Прибуток за К. Марксом, – це перетворена форма додаткової вартості,
результат відношення між необхідним і додатковим робочим часом [2, с. 408 ].
Дж. М. Кейнс розглядав прибуток у системі макроекономічних показників
регулювання соціально-економічних процесів у державі за допомогою
ефективного попиту.
У публікаціях останніх років І. А. Бланк одним із перших в Україні
використовує поняття співвідношення ризику і доходу у своєму визначенні
прибутку. На думку вченого, прибуток – це втілений у грошовій формі чистий
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дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за
ризик здійснення підприємницької діяльності та є різницею між сукупним
доходом і сукупними витратами у процесі здійснення цієї діяльності [3, c. 449].
А. Мазаракі визначає прибуток як економiчний показник, що являє собою
рiзницю мiж цiною реалiзації та собiвартістю продукцiї (товарiв), мiж обсягом
оптимальної виручки та сумою витрат на виробництво і реалізацiю продукцiї
(товарiв). В торгiвлі прибуток визначається як рiзниця між доходом
пiдприємства і його поточними витратами. Прибуток характеризує кiнцевий
результат дiяльності торговельного пiдприємства. Його одержання є
обов‘язковою умовою розширеного вiдтворення на пiдприємстві, забезпечення
його самофiнансування і змiцнення конкурентоспроможностi на ринку. На
думку А. Мазаракі, бiльш повно сутнiсть прибутку можна охарактеризувати
через функцiї, які він виконує. Iснують розбiжності в поглядах дослiдників
щодо функцiй, які виконує прибуток, проте iсторично склалися три основнi:
1. Оцінна функція. Прибуток підприємства використовується як оцінний
показник, що характеризує ефект його господарської діяльності.
2. Розподільча функція. Прибуток використовується як інструмент
розподілу чистого доходу суспільства на частину, що акумулюється в
бюджетах різних рівнів та залишається в розпорядженні підприємства.
3. Стимулююча функція. Прибуток є джерелом формування різних фондів
стимулювання [3, c. 449].
Управління формуванням прибутку є складовою системою загального
управління прибутком. Ця система виконує такі завдання: збільшення обсягу
прибутку за рахунок збільшення обсягів виробництва або підвищення цін на
продукцію; зниження витрат у процесі його формування; забезпечення
стабільності в одержанні прибутку. На формування прибутку як фінансового
показника діяльності підприємства, що відображається у бухгалтерському
обліку, в офіційній звітності суб'єктів господарювання, впливає встановлений
державою порядок формування витрат на виробництво продукції (робіт,
послуг); обчислення й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг);
визначення позареалізаційних прибутків і витрат; визначення балансового
(валового) прибутку.
Таким чином, основними показниками, що впливають на розмір прибутку,
є обсяг реалізації продукції та її собівартість. Відповідно на зміну обсягу
реалізації продукції впливає зміна обсягу виробництва, залишків нереалізованої
407

продукції та її рентабельність. Але варто зауважити те, що зміна обсягу
виробництва, залишків нереалізованої продукції впливають також на
собівартість, оскільки змінюються умовно-постійні витрати, витрати на
зберігання продукції, інші витрати (за зміни залишків нереалізованої
продукції).
Процес управління прибутком підприємства має відбуватися в певній
послідовності і забезпечувати реалізацію головної мети та основних завдань
цього формування. З цією метою автором запропоновано дану структурнологічну схему здійснення процесу управління формуванням прибутком
підприємства (рис. 1) [4, с. 125–132].
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Державне регулювання
питань формування та
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Формування
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Рис. 1. Структурно-логічна схема управління прибутком підприємства
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У фінансовій політиці підприємства важливе місце займає розподіл і
використання одержуваного прибутку як основного джерела фінансування
інвестиційних потреб і задоволення економічних інтересів власників.
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підприємства
та
інвестиційна
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Рис. 2 Схема використання прибутку
Із

загального

прибутку

сплачується

податок

(18%)

згідно

чинного

законодавства. Прибуток, що залишається після оподаткування – чистий прибуток та
використовується згідно зі статутом підприємства і ділиться на 2 частини:
1) прибуток, що спрямовується за межі підприємства у вигляді виплат
власникам підприємства, персоналу, як заохочувальний засіб, на соціальну
підтримку, благодійність;
2) прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства і є фінансовим
джерелом його розвитку і спрямовується на розвиток виробництва та
інвестиційну діяльність та резервний фонд на компенсацію непередбачених
відхилень [5, c.117-119].
Застава виживання та безперервної діяльності підприємства - його
стабільність на ринку. Щоб підприємство могло ефективно функціонувати і
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розвиватися, йому насамперед потрібна стійкість грошової виручки, достатньої
для розрахунку з постачальниками, кредиторами, своїми робітниками,
місцевими органами влади, державою. Після розрахунків і виконання
зобов'язань необхідно ще й прибуток, обсяг якого повинний бути, принаймні,
не нижче запланованого. Але фінансова стійкість не зводиться тільки до
платоспроможності. Для досягнення і підтримки фінансової стабільності
важливі не лише абсолютні розміри доходу, а й обсяг капіталу та виручки,
тобто показники рентабельності.
Ріст виручки і прибутків, що сприяє нарощуванню рентабельності,
росту стійкості підприємства, зменшенню можливості його банкрутства, може
бути

раціональним

лише

до визначених меж,

оскільки,

як

правило, високу рентабельність ринкових позицій забезпечують, діючи з
підвищеним ризиком. У цьому випадку зростають потенційні можливості
збитків, а в наступному і банкрутства [5, c.117-119].
Отже, стабільне зростання прибутку – це результат ефективного управління
фінансами господарюючого суб'єкта в цілому. Тому управління прибутком
пiдприємства є одним із найважливiших факторiв. Максимізація прибутку є одним
із основних завдань фінансового менеджера, яке для свого вирішення потребує
оптимальних рішень у сфері капітальних вкладень, управління структурою та
вартістю капіталу, доходами і витратами, основним і оборотним капіталом.
Прибуток підприємств формується за рахунок таких джерел: продажу (реалізації)
продукції; продажу іншого майна; позареалізаційних операцій. Також у процесі
формуванні прибутку підприємств варто враховувати особливості, які залежать від
сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових
відносин. Всі вищенаведені завдання неможливо забезпечити без єдиної
комплексної

обліково-аналітичної

та

контрольної

системи,

яка

виступає

основоположним важелем ефективного управління окремого господарюючого
суб‘єкта та є запорукою його економічної та фінансової безпеки на перспективу.
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Ю.П. Рудик
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкрито проблеми, пов’язані з організацією і здійсненням
кредитування в аграрній сфері виробництва й забезпечення кредитами
сільськогосподарських підприємств. Запропоновано заходи щодо удосконалення
кредитного механізму.
Ключові слова: агропромисловий комплекс, банківське кредитування, державна
підтримка аграрного сектору, кредит, кредитні ресурси.
Однією з актуальних проблем аграрного сектору вітчизняної економіки є
подолання існуючих перешкод щодо поліпшення та розширення кредитного
забезпечення сільськогосподарських товаровиробників. З часу здобуття
Україною

незалежності

проблеми,
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пов‘язані

з

кредитуванням

сільськогосподарських підприємств набули значного загострення, внаслідок
чого фінансовий стан агроформувань з року в рік погіршувався. Таким чином,
складність

проблем

товаровиробників
теоретичних,

кредитного

зумовлює

методичних

та

забезпечення

необхідність
практичних

сільськогосподарських

подальшого
питань

щодо

дослідження
розв‘язання

найболючіших проблем українського села.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних та
практичних питань ролі кредитного механізму в системі кредитування суб‘єктів
господарювання присвятили свої наукові праці Дем‘яненко М.Я., Федосов
В.М., Опарін В.М., Непочатенко О.О., Огородник С.Я., Лавру шина О.І., Рибин
В.І., Гуцал І.Г. та інші.
Метою дослідження є узагальнення теоретичних напрацювань щодо
сутності механізму кредитування сільськогосподарських підприємств.
Визначення категорії «кредит» у сучасній економічній літературі
неоднозначні. Одна група вчених характеризує його як «позиковий капітал»,
тобто грошовий капітал, який на умовах повернення і сплати у вигляді
відсотків надається кредитором позичальнику. Так, автор Г. М. Азаренкова,
визначає кредит як форму позикового капіталу (у грошовій або товарній
формі), що надається на умовах повернення і зумовлює виникнення кредитних
відносин між тим, хто надає кредит, і тим, хто його отримує [1, с. 150].
В. П. Воронін, С. П. Федосова стверджують, що кредит – це надання
грошових коштів або товарів (робіт, послуг) на умовах подальшого повернення
цих коштів або сплати наданих товарів (робіт, послуг) у встановлений термін,
включаючи сплату відсотків за їх використання. А.А. Мазаракі зазначає, що
позикові ресурси являють собою сукупність різних за формою та умовами
залучення

зовнішніх

фінансових

ресурсів,

які

отримує

торговельне

підприємство на зворотній та платній основі на певний період [4]. На думку
інших науковців, позикові фінансові ресурси – це ресурси, що знаходяться
тимчасово в розпорядженні підприємства і можуть використовуватися для
досягнення статутних цілей. До їх складу входять отримані кредити та кошти,
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мобілізовані на фінансовому ринку [5]. Деякі автори вважають, що позикові
фінансові ресурси – це в основному банківські позики, які відіграють важливу
роль у розвитку діяльності підприємств.
Загалом підприємство має вибір – використовувати власні чи запозичені
кошти. З одного боку, використання переважно власних коштів дозволяє
підприємству

зберігати

самостійність

та

послаблює

рівень

боргового

навантаження у складні кризові періоди. Разом з тим, це звужує його фінансові
можливості прискорення темпів економічного розвитку.
Для розвитку кредитних відносин необхідні певні умови. По-перше,
учасники кредитної угоди – кредитор і позичальник, мають бути юридично
самостійними суб‘єктами, які матеріально гарантують виконання зобов‘язань.
По-друге, інтереси суб‘єктів кредитної угоди повинні збігатися.
Для

забезпечення

всього

процесу

відтворення

необхідно,

щоб

підприємства мали необхідні оборотні кошти, які вони використовують для
придбання оборотних виробничих фондів. Із стадії виробничих запасів оборотні
кошти переходять у незавершене виробництво, а потім у готову продукцію. У
свою чергу, готова продукція, призначена для продажу, стає товаром і
реалізується. Виручка від реалізації поступає на рахунок підприємства.
За браком власних оборотних коштів підприємства залучають банківські
кредити, кошти інших кредиторів та комерційний (товарний) кредит. Кредит
дає змогу доцільніше організувати оборот коштів підприємств, не витрачати
значних фінансових ресурсів на створення зайвих запасів сировини й
матеріалів.
У

процесі

кредитування

підприємств

насамперед

ураховуються

індивідуальні особливості кругообороту їхніх оборотних коштів. Особливості
індивідуального кругообороту коштів підприємств проявляються у розбіжності
в часі між вивільненням з обороту вартості в грошовій формі та авансуванням
коштів у новий оборот. Такі розбіжності відбуваються, передусім, через
сезонність виробництва. Сезонність виробництва зумовлює в одні періоди
випереджаюче зростання виробничих витрат порівняно з надходженням коштів
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і спричиняє додаткову потребу в коштах понад ті, що є в розпорядженні
підприємства. В інші періоди витрати виробництва зменшуються або зовсім
припиняються, збільшується вихід готової продукції та надходження грошової
виручки, частина якої виявляється тимчасово вільною [5].
Таке чергування зростання додаткових потреб у коштах і створення
тимчасово вільних залишків їх на тому самому підприємстві створюють
реальну економічну основу для використання кредитів на формування
виробничих і оборотних фондів та погашення їх через певний час.
Взагалі особливості індивідуального обороту коштів підприємства
зумовлюються багатьма об‘єктивними і суб‘єктивними факторами ( рис. 1 )

До об‘єктивних факторів
належать:

До суб‘єктивних факторів
належать:

• галузева належність підприємства;
• характер виробничого процесу;
• сезонність виробництва.

• рівень організації виробництва;
• рівень організації збуту й
постачання;
• інші фактори.

Рис. 1. Фактори, що впливають на особливості обороту коштів
Розрізняють два види кругообороту коштів підприємства: відносно
рівномірний і переважно нерівномірний.
Активний вплив кредиту на відтворювальний процес реалізується
шляхом застосування його, як інструменту перерозподілу вільних ресурсів, а
також за рахунок його стимулюючих властивостей, які обумовлюють
раціональне використання запозичених коштів. Як відомо, кредит об‘єктивно
виступає, як необхідне джерело формування основних й оборотних засобів
господарюючих суб‘єктів. Завдяки кредитним відносинам виникає необхідність
обов‘язкового нагромадження власних засобів і відбувається більш швидше
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залучення ресурсів у господарський оборот за рахунок економії часу на закупку
сировини, матеріалів тощо [2]. Таким чином, сприяючи неперервності процесу
відтворення, кредит разом з тим є фактором прискорення. Зрозуміло, що кредит
не може прямо вплинути на скорочення часу виробництва товарів, оскільки він
має об‘єктивні межі, обумовлені зовнішніми факторами, зокрема технологією
виробництва. Його вплив на прискорення процесу відтворення реалізується за
рахунок скорочення часу, що витрачається на зміну функуціонуючих форм
продукту, що збільшує швидкість обороту фондів.
Особливо ефективним, у даному випадку, є надання платіжних кредитів
та комерційного кредиту, які безпосередньо сприяють прискоренню реалізації
товарів. Крім того, як фактор прискорення відтворювального процесу,
кредит виступає за необхідність повернення взятих у позику коштів у
встановлений строк, а також обов‘язковість сплати за них у вигляді відсотку,
змушує позичальника вживати заходи щодо підвищення ефективності
суспільного виробництва і, як наслідок, прискорення процесу відтворення
ВНП. Основні форми банківських кредитів представлені на рис. 2
Форми банківського кредиту

Бланковий

Револьверний

Контокорентний
(овердрафт)

Кредит під облік
векселів

Кредитна лінія

Іпотечний

Онкольний

Консорціумний

Кредитно-гарантійні
послуги:
акцептний кредит
авальний кредит

Рис. 2. Форми банківського кредиту
Вартість залучення позикового капіталу має високу міру зв‘язку з рівнем
кредитоспроможності підприємства, який оцінюється кредитором; залучення
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позикового капіталу завжди пов‘язане зі зворотним грошовим потоком не
тільки з обслуговування боргу, але й погашення зобов‘язань відносно основної
суми цього боргу.
Перш ніж планувати обсяги залучення довго- та короткострокового
капіталу шляхом одержання банківських позик, фінансові служби підприємства
мають проаналізувати можливості отримання потрібного кредиту та оцінити
ризики його впливу на фінансову стійкість суб‘єкта господарювання. Для цього
доцільно провести аналіз відповідності параметрів діяльності підприємства
критеріям кредитоспроможності, які вимагаються певним банком.
Підприємство може отримати додаткову вигоду від використання
позикового капіталу в період підвищення темпів інфляції. Це зумовлено тим,
що повернення боргу здійснюється грошима меншої купівельної спроможності.
Водночас залучення підприємствами позикового капіталу містить у собі й певні
загрози. Головна з них – це зростання ризику зниження їх фінансової стійкості
та платоспроможності. Крім того, виплачені відсотки за кредит є елементом
витрат, а отже, вони зменшують масу прибутку підприємства і рентабельність
авансованого капіталу. Підприємства, які мають намір узяти кредит, можуть
зазнати серйозних втрат в умовах нестабільного зовнішнього середовища і
виниклу через це недоступність кредиту (високі відсоткові ставки за кредит,
завищені вимоги до застави як гарантії кредиту тощо).
Відсутність

дієвого

механізму

застави

майна

стримує

розвиток

банківського кредитування сільськогосподарських підприємств. Об‘єктом
застави може бути земля, проте враховуючи високий ступінь ризику
неповернення

кредитів,

є

ризик

часткової

втрати

земель

сільськогосподарського призначення товаровиробниками і переходу їх у
власність банків. Ступінь захищеності прав кредиторів і можливість
проведення

різноманітних

комерційних

операцій

передбачено

чинним

законодавством, але майже відсутні нормативно-правові акти, направлені на
захист сільськогосподарських товаровиробників з боку держави в процесі
фінансово-кредитних відносин [ 3].
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Використання землі як застави для отримання кредитів не можливе,
оскільки відсутній вільний обіг земельних ресурсів. Внаслідок відсутності
вільного обігу землі, орендні відносини, що склалися не сприяють покращенню
інвестиційного процесу. Отже, відсутність легальних способів продажу землі
призводить до тіньової схеми її купівлі-продажу.
Для аграрної галузі актуальним питанням залишається повернення
кредитів. Керівники сільськогосподарських підприємств серед причин
несвоєчасного повернення кредитів назвали такі: відсутність прибутків через
проблеми з реалізацією продукції, неспроможність повернути кредит через
неефективне використання кредитних коштів. Для того, щоб удосконалити
кредитні відносини потрібно упорядкувати відсоткові ставки за кредити, які
надаються сільськогосподарським підприємствам на виробничі цілі.
Враховуючи термін кругообігу оборотних засобів, відсоткові ставки повинні
бути нижчими за встановлені Національним банком України. Ефективнішим і
простішим за дотації вважається щорічне передбачення в бюджеті коштів
цільового спрямування на покриття різниці між цими ставками.
Ще одну важливу роль кредит відіграє у забезпеченні науковотехнічного
прогресу (НТП). Підвищення його технічного і технологічного рівнів
відтворювального процесу здійснюється перш за все непрямим шляхом:
забезпечення неперервності виробництва, стимулювання збільшення випуску
продукції тощо. Разом з тим кредит прямо виступає фактором, що забезпечує
НТП, оскільки він є найважливішим джерелом капіталістичних вкладень.
Оскільки найвищою метою суспільного відтворення є розвиток людини, її
фізичних і духовних здібностей, необхідно відзначити роль кредиту у
соціальній сфері. Всі кредити мають соціальну направленість, тому що на їх
основі підвищується ефективність суспільного відтворення і, відповідно більш
повно задовольняється потреба суспільства, зростає життєвий рівень.
Виступаючи одним з факторів впровадження прогресивної техніки і технологій,
кредит сприяє скороченню важкої і низькокваліфікованої праці, зростанню
продуктивності суспільної праці та доходів працюючих.
Висновки з даного дослідження. При вирішенні існуючих проблем, які
виникають при кредитуванні сільськогосподарських підприємств, важливе
місце має відводитись державному втручанні, яке по мірі зникнення негативних
ознак і появи достатніх коштів у господарчих суб‘єктів знижуватиметься.
417

Зроблена спроба дослідити дану проблему дозволяє стверджувати, що
проблема кредитної підтримки сільського господарства полягає не тільки у
відсутності передумов для отримання ними фінансових ресурсів і повернення
кредитних коштів, а й у слабкій державній підтримці. Таким чином, процес
поліпшення кредитної підтримки і фінансових можливостей із залучення
кредитних ресурсів буде тривати досить довго.
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ОБЛІК ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Досліджено особливості організації обліку операційних витрат підприємства в
умовах

застосування

міжнародних

стандартів

фінансової

звітності.

Проведено порівняльну характеристику визнання, класифікації та оцінки
витрат відповідно П(С)БО та МСФЗ.
Ключові слова: операційні витрати, облік, міжнародні стандарти фінансової
звітності, оцінка, класифікація
Управління витратами операційної діяльності у ринкових умовах
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обумовлює необхідність реформування основних інформаційних підсистем –
бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу, переосмислення завдань та
наповнення їх новим змістом. Вивчення та застосування передового світового і
вітчизняного досвіду, результатів наукових досліджень в Україні є основою
успіху таких реформ та одним з найважливіших завдань сучасної науки і
практики. Запровадження сучасної концепції бухгалтерського обліку тісно
пов‘язане з впровадженням у господарську практику міжнародних стандартів
фінансової

звітності,

визначенням

граничних

меж

їх

інтегрованого

застосування з діючою методикою бухгалтерського обліку. Однак вивчення
зарубіжної методики обліку витрат операційної діяльності та її адаптація до
вітчизняних умов – процес досить складний і не завжди ефективний.
Вагомий внесок у теоретичну розробку проблем обліку, аудиту та аналізу
витрат операційної діяльності зробили М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв,
З.В. Гуцайлюк, В.П. Завгородній, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник,
Є.В. Мних, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, В.В. Сопко, В.Ф. Усач та ін.
Викладені ними теоретичні положення, отримані наукові результати, практичні
рекомендації є базою для подальшого вивчення, систематизації та узагальнення
наукових знань щодо організації обліку витрат операційної діяльності.
Метою статті виступило дослідження основ побудови системи організації
обліку операційних витрат в умовах застосування міжнародних стандартів
фінансової звітності.
Аналіз літератури засвідчив, що у МСФЗ відсутні спеціально викладені в
окремому стандарті правила відносно оцінки витрат підприємства. Все це
прописано в окремих стандартах. Скажімо, МСФЗ 2 «Запаси» (IAS 2 –
Inventories) регулюють оцінку витрат за матеріалами, МСФЗ 16 «Основні
засоби» (IAS 16 - Property, Plant and Equipment) – витрати по амортизації,
МСФЗ 19 «Виплати працівникам» (IAS 19 – Employee Benefits) – витрати з
оплати праці. Ці стандарти, в тому числі, регулюють порядок включення витрат
до первісної вартості продукції (матеріалів, товарів), основних засобів та
нематеріальних активів (їх капіталізацію), а також порядок їх списання у
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вигляді амортизації (декапіталізацію) або вибуття. Крім того, МСФЗ 23
«Витрати на позики» (IAS 23 – Borrowing costs) визначає, як обліковувати
витрати за позиками.
В Україні методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про витрати підприємства та розкриття такої інформації у
фінансовій звітності регулює П(С)БО 16 «Витрати», НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» (в частині визначення терміну) та деякі інші.
Нами визначено, що визнання витрат операційної діяльності

за

національними стандартами в цілому відповідає визнанню витрат за
міжнародними стандартами. Витрати операційної діяльності як правило
означають споживання ресурсів (грошей, запасів, основних засобів тощо) в
процесі діяльності підприємства та включають: собівартість реалізованої
продукції, заробітну плату, комунальні платежі, амортизацію тощо.
Витрати слід відразу визнавати у Звіті про прибутки та збитки, якщо
витрати не надають майбутніх економічних вигід; економічні вигоди не
відповідають або перестають відповідати визнанню як актив балансу;
виникають зобов‘язання без визнання активу [6].

Отже, за МСФЗ витрати

визнаються на основі безпосереднього зіставлення між понесеними витратами і
прибутками за конкретними статтями доходів, що припускає одночасне визнання
прибутків та витрат, що виникають безпосередньо і спільно від одних і тих же
операцій або інших подій.
Суб‘єктом господарювання визнаються витрати за часом їх виникнення. Такі
витрати складаються з витрат, понесених спочатку на придбання об‘єкта основних
засобів, а в подальшому на його збільшення, заміну, обслуговування. Згідно з
П(С)БО 9, у балансі суб‘єкта господарювання запаси відображаються за:
первісною вартістю; чистою вартістю реалізації; справедливою вартістю.
Суб‘єкти господарювання для відображення в балансі і фінансовій звітності
запасів у грошовій оцінці використовують ціни: придбання; поточні; відтворення.
В табл. 1 наведено порівняльну характеристику визначення, класифікації та
оцінки витрат відповідно до вимог П(С)БО та МСФЗ.
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика операційних витрат за П(С)БО та МСФЗ
П(С)БО

МСФЗ
Визначення терміну
Витрати – це зменшення економічних вигод
Витрати – зменшення економічних вигод у
протягом звітного періоду, що відбувається у
вигляді вибуття активів або збільшення
формі відтоку або зменшення активів або
зобов‘язань, які призводять до зменшення
збільшення зобов‘язань, які ведуть до
власного капіталу (за винятком зменшення
зменшення капіталу, не пов‘язаних з його
капіталу за рахунок його вилучення або
розподілом між учасниками акціонерного
розподілу власниками)
капітал
Класифікація витрат
МСФЗ виходять із існування
Витрати класифікуються залежно від виду
загальноприйнятої практики розмежування в
діяльності, від якого вони виникли, по
звітності статей витрат, які виникають в
економічним елементам і статтям витрат.
процесі звичайної діяльності організації та
Виділяють також прямі й непрямі витрати,
статтями витрат, які не пов‘язані із звичайною змінні й постійні, поточні витрати, витрати
діяльністю
минулих і майбутніх періодів й надзвичайні
витрати
Визнання витрат
МСФЗ витрати визнаються на основі
Витрати визнаються у звітності в момент
безпосереднього зіставлення між понесеними вибуття активу або збільшення зобов'язання,
витратами і прибутками по конкретних
які призводять до зменшення власного
статтях доходів, що припускає одночасне
капіталу підприємства, на основі
визнання прибутків і витрат, що виникають
систематичного та раціонального їх
безпосередньо і спільно від одних і тих же
розподілу протягом тих звітних періодів,
операцій або інших подій
коли надходять відповідні економічні
вигоди
Оцінка витрат
МСФЗ відсутні спеціально викладені в
У П(С)БО відсутні спеціальні, викладені в
окремому стандарті правила відносно оцінки окремо узятому стандарті, правила відносно
витрат, але в деяких стандартах, містяться
оцінки витрат організації, але стандарти
положення, що визначають оцінку
указують на деякі особливості оцінки витрат
відповідних витрат, що визнаються в Звіті про
при здійсненні операцій з активами,
прибутки і збитки
зобов‘язаннями та капіталом

У всьому діловому світі відомості про формування і використання витрат
операційної діяльності розглядаються як найзначущі частини фінансової
звітності підприємства. У більшості країн законодавчо закріплено декілька
форм звіту про прибутки та збитки, серед яких господарюючі суб‘єкти мають
право обирати таку, яка найточніше представляє елементи результатів
діяльності [1].
Для відображення суми понесених витрат у закордонній практиці
використовують звіт про прибутки та збитки. Облікова практика зарубіжних
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країн свідчить, що у більшості із них не існує стандартної форми Звіту про
прибутки та збитки, тому підприємства мають право вибору форми цього Звіту
і при його складанні використовуються два формати: одноступеневий та
багатоступеневий. Звіт за одноступеневим форматом складається із двох
розділів. За такою формою Звіт про прибутки та збитки складають фірми, у
яких фінансовий результат формується внаслідок лише основної (операційної)
діяльності. Саме такий вид звіту може складати й наше підприємство.
Звіт про прибутки та збитки, складений за багатоступеневим форматом,
містить

інформацію,

яка

відображає

послідовний

процес

формування

результатів господарювання за видами діяльності. Багатоступеневий звіт
передбачає поетапний розрахунок чистого прибутку (збитку).
Оскільки МСФЗ не встановлюють єдині уніфіковані форми фінансової
звітності, це не дасть змогу узагальнювати інформацію фінансової звітності,
складеної за МСФЗ з метою статистичного обліку. Тобто запровадження МСФЗ
потребує відповідних змін у системі статистики – забезпечувати інформацією ці
органи виключно через статистичну звітність.
В країнах Європейського Союзу форма звіту про прибутки та збитки
затверджується в національних масштабах і є єдиним для всіх підприємств.
У США, Канаді, Англії – форма звіту довільна щодо переліку доходів, витрат,
їх деталізації та групування.
Звіт

про

прибутки

та

збитки

показує,

скільки доходу отримує

компанія в результаті продажу товарів чи надання послуг або обох цих
видів діяльності, своїм клієнтам за визначений проміжок часу (як правило,
один рік). Він

також свідчить про видатки

та

витрати,

пов‘язані

із

отриманням цього доходу протягом цього проміжку часу [7].
У звіті про прибутки та збитки у складі річного звіту надається
інформація про доходи від продажу та витрати за принаймні два останніх роки
(компанії у США надають інформацію про три останніх роки). Чистий
прибуток (збиток), який є підсумковим рядком звіту, показує, скільки заробила
(або втратила) компанія. Звіт про прибутки та збитки містить дві основні
категорії інформації за кожний рік, інформація про який надається в звіті:
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 дохід від продажу та надання послуг;
 витрати або видатки, пов‘язані з провадженням діяльності.
В ньому є декілька основних показників: дохід; валовий прибуток;
операційний дохід

(операційний прибуток/збиток); чистий дохід (чистий

прибуток/збиток); прибуток на акцію. Компанія отримує дохід та звітує про
нього як про дохід від продажу, отриманий від її основної діяльності [7].
Деякі компанії мають лише одне джерело доходу; в інших їх декілька.
Наприклад, компанія Ford Motor Co звітує про отримання доходу від двох видів
діяльності (або сегментів бізнесу), таких, як автомобілебудування та надання
фінансових послуг.
Для визначення прибутку доходи завжди порівнюються з витратами,
понесеними в процесі одержання цих доходів. Це витрати на виплату заробітної
плати персоналу, рекламу, оренду, за користування комунальними послугами,
витрати, пов'язані з поступовим зносом основних засобів тощо [3]. В
обліковому рівнянні вони призводять наступних наслідків:
1) зменшення активів і власного капіталу - якщо платежі співпадають у
часі з витратами або до
2) збільшення зобов'язань і зменшення капіталу - по відкладених
платежах.
У будь-якому випадку витрати завжди зменшують власний капітал.
Собівартість реалізованих товарів (наданих послуг) відображає витрати фірми
на виготовлення або придбання товарів, що були реалізовані протягом звітного
періоду [5]. На виробничих підприємствах собівартість виготовленої продукції
містить вартість матеріалів, витрати на оплату праці виробничих працівників, а
також накладні витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням
виробництва.
Окремо можуть також вказуватися витрати на збут та адміністративні
витрати. Слід зазначити, що в таких країнах, як США, Канада та деяких інших,
перелік доходів та витрат, що вносяться до Звіту про прибутки та збитки, не
регламентується.
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Враховуючи вищевикладене, для запровадження міжнародних стандартів
фінансової звітності на підприємстві необхідно створити відповідну службу,
визначити її функції, закріпити обов‘язки за відповідальними особами шляхом
розробки внутрішніх розпорядчих документів. Одним з основних моментів,
який необхідно прописати у таких документах є безперервну оновлення
фахівцями відповідної служби власних баз знань, оскільки МСФЗ досить
динамічні.
Проблема інтегрування фінансового, управлінського та податкового
обліку

повинна

вирішуватися,

насамперед,

у

законотворчому

та

методологічному полі. На нашу думку, подальший розвиток системи обліку
має забезпечити максимальну прозорість його внутрішніх механізмів для того,
щоб

потреби

передбачуваних

користувачів

облікової

інформації

забезпечувались у найбільш прийнятний та економічний спосіб.
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О.В. Сакал
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно - економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
В статті наведено поняття фiнансових реcурсiв тa визначеннi загальнi
пiдхoди до формування та управлiння ефективним викoристанням фiнансoвих
реcурciв пiдприємства.
Ключові слова: фінансові ресурси, джерела формування фінансових ресурсів,
напрями використання фінансових ресурсів, позиковий капітал, власний
капітал, оборотні фонди.
Прoблема ефективнocті викориcтання фiнансових ресурciв пiдприємств на
сьогоднiшнiй чаc в Українi є доcить актуальною. Від того, наскільки ефективно
та доцільно вони трансформуються в основні та обігові кошти, залежить
фінансовий добробут підприємства в цілому, його власників та робітників, а
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отже і держави в цiлому. Фінансові ресурси в цих умовах набувають
найважливішого

значення,

оскільки

це

єдиний

вид

ресурсів,

що

трансформуються безпосередньо в будь-який вид ресурсів.
Метою данної публікації є дослідження впливу фінансових ресурсів на
ефективність фінансової діяльності підприємства, виокремлення заходів щодо
поліпшення процесів фoрмування та викoриcтання фiнансових реcурсів на
підприємстві,

обґрунтування

вдосконалення

формування

необхідності
та

впроваждення

використання

фінансових

заходів
ресурсів

для
на

підприємстві.
В економічній літературі переважає визначення фінансових ресурсів, що
відображає грошові доходи і нагромадження, призначені для виконання
фінансових зобов‘язань, здійснення витрат та забезпечення соціальноекономічного розвитку підприємства.
Дослідженням сутності, джерел формування та напрямів використання
фінансових ресурсів пiдприємства займались такi вiтчизняні вченi-еконoмісти:
Білик М. Д., Василик О. Д., Даниленко А. І., Загородній А. Г., Опарін В. М.,
Павлюк К. В., Поддєрьогін А. М., Романенко О. Р., Федосов В. М. та інші.
Проте, особливості та специфіку функціонування фінансових ресурсів
підприємств вивчено ще недостатньо і це об‘єктивно потребує нових підходів
до формування та використання фінансових ресурсів як з погляду теорії, так і
практики.
Проблеми дослідження економічної сутності та природи фінансових
ресурсів стосується значна кількість наукових досліджень. Однак за останні
роки досі не сформованого єдиного підходу до визначення сутності фінансових
ресурсів. Це зумовлено не тільки розбіжностями у поглядах різних вчених на
цю проблематику, а і складністю самої економічної категорії «фінансові
ресурси».
Загалом дослідження робіт вітчизняних та закордонних вчених свідчить,
що підходи до визначення сутності та економічної природи фінансових
ресурсів можна згрупувати так [2, c. 21-23]:
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 група 1 – розглядає фінансові ресурси як сукупність усіх грошових
коштів у фондовій та нефондовій формі, що є у розпорядженні
підприємства.
 група 2 – визначає фінансові ресурси як фонди грошових коштів з
певним цільовим призначенням, тобто за цим підходом фінансові ресурси
існують тільки у фондовій формі та використовуються за цільовим
призначенням.
 група 3 – виокремлюють лише певну частину з фінансового або
грошового потоку підприємства, яка може вважатись фінансовими
ресурсами.
Гриньова В.М. характеризує фінансові ресурси як грошові нагромадження
і доходи, що створюються в процесі розподілу й перерозподілу валового
внутрішнього продукту й зосереджуються у відповідних фондах для
забезпечення неперервності розширеного відтворення й задоволення інших
суспільних потреб [1, c. 133-138].
Корнійчук Г. В. під фінансовими ресурсами розуміє загальну суму
власного,

позиченого

й

залученого

капіталу,

що

використовується

підприємствами для формування своїх активів і здійснення виробничогосподарської діяльності з метою одержання прибутку [3, с. 44-49].
Вивчення точок зору фахівців щодо визначення економічної природи
―фінансових ресурсів‖ дозволяє виділити такі основні характеристики
фінансових ресурсів підприємств:
фінансові ресурси мають стадію утворення;
 фінансові ресурси відображають відношення до власності;
 фінансові ресурси мають джерела формування і цілі використання;
 від джерел формування та напрямів використання залежить
структура

фінансових ресурсів [6].

Враховуючи вищенаведені ознаки, фінансові ресурси підприємств
можна визначити як грошові кошти, залучені у фінансово-господарський
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оборот підприємства з різних джерел з метою отримання економічних вигод
та призначені для забезпечення поточної та інвестиційної діяльності.
Згідно визначень поняття ―фінансові ресурси‖ можна вирізнити такі
функціональні особливості фінансових ресурсів:
 забезпечення

розширеного

відтворення

та

фінансування

загальнодержавних витрат;
 забезпечення

безперервності

розширеного

відтворення

та

задоволення інших суспільних потреб;
 виконання

фінансових

зобов‘язань,

здійснення

витрат

із

розширеного відтворення та економічного стимулювання працівників;
 виконання статутних цілей підприємства;
 формування доданої вартості;
 джерело відшкодування вибуття та капітального ремонту основних
фондів, забезпечення розширеного відтворення та задоволення суспільних
потреб [7].
Використання фінансових ресурсів підприємства нерозривно пов'язано з їх
формуванням.
Фінансові ресурси формуються ще до початку діяльності підприємства в
процесі утворення статутного фонду. Далі ці кошти інвестуються для
забезпечення виробничо-господарської діяльності, розширення й розвитку
виробництва.

Саме

так

підприємство

отримує

можливість

займатися

виробництвом і збутом продукції, одержувати доходи. Грошові ресурси
підприємств зберігаються в касі, а також на поточному, валютному та інших
рахунках у банківських установах [10, c. 112-117].
Використання фінансових ресурсів для одного суб'єкта - це формування
фінансових ресурсів для інших. В cвою чергу фiнансові ресурси цих iнших
cуб'єктів знову ж таки будуть викoристані.
В цілому розрізняють два оснoвних види фінансових ресурсів, необхідних
для діяльності підприємства: довгострокові фінансові кошти у вигляді
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основних фондів (капіталу) і короткострокові (поточні) фiнансові кошти для
кожного виробничого циклу, тобто до моменту отримання доходу від продаж.
Залежно вiд джерел ресурсів фінансування, як відомо, подiляється на
внутрішнє і зовнішнє.
Внутрішнє фінансування здійснюється за рахунок коштів, одержаних від
діяльності підприємства, використання чи продажу його майна. До таких
коштів належать прибуток, амортизаційні відрахування, виручка від продажу
майна.
Зoвнішнє фінансування має своїми джерелами кошти, не пов'язані з
діяльністю пiдприємства: внески власників у статутний капітал безпосередньо
або у формі купівлі акцiй, кредит, інші боргові зобов'язання, державні субсидії.
Поряд з поділом фінансування на зовнішнє і внутрішнє слід відрізняти
фінансування за рахунок власних і сторонніх фінансових ресурсів.
Структура та розмір фінансових ресурсів залежить від обсягу виробництва
та його ефективності. Зв‘язок між розміром фінансових ресурсів та обсягом
виробництва є двояким, оскільки основним регламентуючим фактором
збільшення обсягів виробництва є величина фiнансових ресурсів, як і навпаки.
Наприклад, недостатній розмір фінансових ресурсів веде до скорочення обсягу
виробництва та неможливості його розширення, зниження рівня використання
виробничих

потужностей,

недостатньoго

забезпечення

матеріальними,

трудовими та іншими ресурсами і, як наслідoк, до ще більшого скорочення
фінансових ресурсів.
Коефіцієнт ефективності викориcтання фінансових ресурсів характеризує
скільки чистого прибутку приносить кожна гривня майна підприємства і
розраховується за формулою (1):
КЕФ = ЧП / ВМСЕР,

(1)

де, КЕФ – коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів,
ЧП – чистий прибуток,
МПСЕР – середньорічна вартість майна підприємства.
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Кошти виробничого підприємства використовуються ефективніше тоді,
коли більша їх частина зайнята у сфері виробництва. Перебування оборотних
коштів у сфері обігу - лише необхідна умова безперервності процесу
відтворення; прoте ця частина коштів підприємства не бере безпосередньої
участі у створені вартoсті виготовлюваної продукції. За розрахунками
багаторічних середніх величин, зокрема на промислових підприємствах
України, частка оборотних коштiв у сфері виробництва становить 72% (у тому
числі, на виробничі запаси та незавершене вирoбництво припадає відповіднo
48% і 20% ), а у сфері обігу - 28% (з них біля 17% - вартість готової продукції, а
6% - грошові кошти ) [8, с. 77-83].
Сукупність

фінансових

ресурсів

підприємства,

що

має

постійно

підтримуватись на необхідному рівні за рахунок основних джерел формування,
прийнято розподіляти на оборотні кошти (поточні витрати) та інвестиції
(капітальні

довгострокові

витрати).

Осoбливості

обігу

та

фoрмування

необхідного обсягу вимагають окремого детального розгляду обох видів
фінансових ресурсів підприємства.
На пiдприємствах мають мiсце перш за все потoчнi витрати фінансових
(грошових) коштів, які у процесi госпoдарювання здійснюють певний кругообіг
(проходять грошову, виробничу i тoварну стадії).
На першій стадії кругooбігу вони витрачаютьcя на придбання cировини,
матеріалів та інших ресурсів, тoбтo переходять з грошової форми в
матеріально-товарну, формують певні виробничі запаси, потім вступають в
другу стадію - виробничу. На цiй же стадії у прoцес вирoбництва включаються
робітники, що одержують за виконану роботу зарoбітну плату. Потім
матеріально-товарні цінності матеріалізуються у формі готової продукції. На
останній стадії кругообігу виготовлена продукція продається і підприємство
має відповідну виручку, яка не лише повністю вiдшкoдовує ранiше авансовані
витрати, але й містить певний прибуток [5].
Саме таким чином здійснюється кругообіг поточних витрат фінансових
ресурсів. Загальновизнано, що рухаючись по стадіях кругообігу послідовно і
430

безперервно, ці кошти у певній своїй частині одночасно знаходяться в різних
формах (грошовій, товарній ) на усіх стадіях; обслуговують сфери, виробництва
і обігу; відображають вартість oбoротних фондів і фондів обігу.
Хоча

основу

будь-якого

бізнесу

становить

власний

капітал,

на

підприємствах ряду галузей економіки обсяг використовуваних позикових
коштів значно перевищує обсяг власного капіталу. У зв‘язку з цим управління
залученням і ефективним використанням позикових коштів є однією з
найважливіших
забезпечення

функцiй
досягнення

управління
високих

фінансами,

кінцевих

яка

результатів

спрямована

на

господарської

діяльності підприємства [4, с. 123-130].
Позиковий капітал, що використовується підприємством, характеризує в
сукупності обсяг його фінансових зoбов‘язань (загальну суму боргу).
Позиковий капітал характеризується зазначеними нижче позитивними
особливостями:
 досить

широкими

можливостями

залучення,

особливо

при

високому кредитному рейтингу підприємства, наявності застави або гарантії
поручителя;
 забезпеченням росту фінансового потенціалу підприємства при
необхідності істотного розширення його активів і зростання темпів росту
обсягу його господaрської дiяльності;
 більш низькою вартістю порівняно із власним капіталом за рахунок
забезпечення ефекту «податкового щита» (вилучення витрат по його
обслуговуванню з оподатковуваної бази при сплаті податку на прибуток).
 здатністю

генерувати

приріст

фінансової

рентабельності

(коефіцієнта рентабельності власного капіталу).
У той же час використання позикового капіталу має й недоліки.
 використання цього кaпіталу генерує найнебезпечніші фінансові
ризики в господарській діяльності підприємства – ризик зниження
фінанcової стійкості й втрати платоспроможності. Рівень цих ризиків
зрocтає пропорційно росту питомої ваги використання позикового капіталу;
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 активи, сформовані за рахунок позикового капіталу, генерують
меншу (за інших рівних умов) нoрму прибутку, що знижуєтьcя на суму
пoзикового відсотка, яка виплачується, у всіх його формах (відсотка за
банківськими кредитами; лiзингової cтавки; купонного відсотка по
облігаціях; вексельного відсотка за товарний кредит і т.п.);
 висока залежність вартocті позикoвого капіталу вiд коливань
кон‘юнктури фінансового ринку. У ряді випадків при зниженні середньої
ставки позикового відсотка на ринку використання раніше отриманих
кредитів (особливо на довгостроковій ocнові) стає підприємству невигідним
у зв‘язку з наявністю більш дешевих альтернативних джерел кредитних
ресурсів [9, с. 14-16].
Таким чином, фінансові ресурси підприємств можна визначити як грошові
кошти, залучені у фінансово-гoсподарський обoрот підприємства з різних
джерел з метою отримання екoномічних вигoд та призначенi для забезпечення
поточної та інвестиційної діяльності. Вoни представляють собою сукупність
коштів, що перебувають у розпорядженні підприємств і є джерелом їх
виробничого та соціального розвитку.
Фiнансові ресурси фoрмуються ще до пoчатку діяльності підприємства в
процесі утворення статутного фонду. Далі цi кoшти iнвестуються для
забезпечення виробничо-господарської діяльності, розширення й розвитку
виробництва. Саме так пiдприємcтво oтримує мoжливicть займатиcя
виробництвом і збутом продукції, одержувати доходи.
На підприємствах мають місце перш за все поточні витрати фінансових
ресурсів, які у процесі господарювання здійснюють певний кругooбіг, oскільки
перебування оборотних коштів у сфері обігу - необхiдна умoва безперервностi
прoцеcу вiдтвoрення.
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О.В. Семенюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
Стаття присвячена висвітленню питань про товарні операції в
бухгалтерському

обліку,

визначено

поняття

товарних

операцій

на

підприємстві, розкриті головні переваги та недоліки товарних операцій та
наведені пропозиції щодо удосконалення товарних операцій.
Ключові слова: товар, товарні операції, оцінка, товарооборот, собівартість.
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Постановка

проблеми.

Товарні

операції

є

важливим

елементом

економічної діяльності суспільства. Їх реалізація дозволяє забезпечувати
ефективне розподілення благ та товарів серед споживачів. Найважливішу роль
відіграють підприємства роздрібної торгівлі, як кінцева ланка системи продажу,
що забезпечує задоволення максимальної кількості покупців. При вивченні
товарних операцій важливо розрізняти економічну сутність подібних понять
товарообороту, товару, продажів та власне товарних операцій. Тому розглянемо
ці поняття більш детально. Товарообіг визначається на макрорівні як вартість
товарної маси, грошова виручка продавців і одночасно – витрати покупців на
придбання товарів [1, с. 87]. На мікрорівні товарообіг визначається обсягом
грошового доходу суб‘єкта торговельної діяльності за реалізовані товари.
Актуальність досліджування підвищується у складних економічних
умовах. Основні проблеми проявлялися саме у сфері управління товарами та їх
запасами – різке зниження ліквідності та доступності до оборотних грошових
коштів призвело до неможливості проводити ефективні товарні операції. Тому
важливо більш якісно проводити облік та аналіз товарних операцій, що
дозволить у майбутньому приймати обґрунтовані управлінські рішення.
Аналіз останніх досліджень. Питанням дослідження руху товарів
займалися такі вчені, як Ф.Ф. Буттинець, В.В. Сопко, Ю.А. Верша, Афанасьєв
М.В., Гончаров А.Б., Шваб Л.І., Чаюн І.О., Полевая Т.В, Осипов В.І., Жнякін
Б.О., Краснова В.В. та багато інших. Але ця тема потребує подальшого
опрацювання та вдосконалення.
Метою статті є дослідження актуальних проблем та раціоналізація
побудови обліку товарних операцій

підприємства

відповідно до чинного

законодавства та нормативних документів Міністерства фінансів України .
Виклад основного матеріалу. Функціонування підприємств у ринкових
умовах передбачає безперервний рух товарів, тому їх слід розглядати як
основний ресурс діяльності підприємств. Товари, які перебувають в постійному
русі забезпечують операційну діяльність підприємства, від якої залежить
життєздатність підприємства.
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Н.В. Стасюк [2] за результатами проведеного дослідження визначає
товарооборот як комплексну систему соціально орієнтованих економічних
відносин суспільного відтворення на стадії обміну грошових доходів населення
на споживчі товари, наголошуючи тим самим на виконанні товарообігом
найважливішої соціальної функції – підвищення добробуту та якості життя
населення, а в підсумку – здоров‘я нації в цілому
Згідно з директивами Європейського союзу за міжнародними стандартами
обліку та аудиту чистий товарообіг відображає суми від продажу товарів та
надання послуг у межах виконання підприємством звичайної економічної
діяльності після відрахування знижок із продажу, податку на додану вартість та
інших податків, безпосередньо пов‘язаних із товарооборотом [2]. Таке
трактування суперечить розглянутим визначенням „чистого товарообороту‖ у
статистичній науці країн СНД, проте відповідає поняттю „чистий дохід
(виручка) від реалізації товарів‖ згідно з Національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку. Чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків,
зборів, знижок тощо.
Тобто якщо розглядати ринок як сукупність різних елементів, то
товарооборот формує саме сегмент «В2С», тобто «Busіness to customers» (бізнес
для споживачів). Відповідно сегмент «В2В» орієнтований на професійних
учасників і не формує роздрібний товарооборот.
Рух товарів до споживача здійснюється у вигляді множини актів купівліпродажу. Товарооборот віддзеркалює сукупність усіх одиничних актів купівліпродажу, що здійснюється протягом певного періоду.
Товарооборот за складом можна розглядати у трьох основних аспектах:
1. Як систему суспільних відносин відтворення.
2. Як систему відносин обміну грошових доходів населення на товари
народного споживання.
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3. Як систему зворотного зв'язку з виробництвом. Ефективність зв'язків
між виробництвом, розподілом і споживанням реалізується у структурних
показниках і показниках обсягу [3, с. 165].
У товарообороті відображають суспільні відносини розподілу, що
стосується не тільки грошових доходів населення, але й товарної маси, яка
направляється для обміну на грошові доходи. Близько 80% матеріальних благ
населенню надходить через торгівлю. В умовах товарно-грошових відносин
вироблений продукт отримує суспільне визнання не в самому споживанні, а
вже у ході його реалізації кінцевому споживачу.
У контексті дослідження обліку та аудиту товарних операцій важливо
також звернути увагу на термін «товарні запаси». Відповідно до П(С)БО 9
«Запаси», товарні запаси – це товари у вигляді матеріальних цінностей, що
придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого
продажу. На наш погляд, товарні запаси підприємства роздрібної торгівлі – це
товарна маса, що перебуває на балансі підприємства роздрібної торгівлі, не
потребує

подальшого

дороблення

та

перероблення,

призначена

для

забезпечення безперебійності процесу продажу товарів за умов звичайної
господарської діяльності.
Товарні запаси є невід'ємним елементом організації торговельного
процесу, виконуючи при цьому амортизуючу функцію (запаси товарів слугують
буфером проти перепадів попиту, пом'якшують розриви між прогнозами
попиту і

його

фактичними

параметрами

та структурою, згладжують

нерегулярність або зупинки постачання товарів) та економічну функцію
(товарні запаси забезпечують певний рівень незалежності і самостійності
підприємствам)
Розглянемо також види товарних операцій. Залежно від специфіки
операцій з купівлі-продажу товарів у складі товарообороту торгового
підприємства виділяють такі види:
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1. Роздрібні товарні операції, які характеризують обсяги продажу товарів
безпосередньо населенню для власного користування. Тут виділяють товарні
операції торговельної мережі, у складі яких є:
-

товарні

операції

роздрібної

торгівлі,

які

здійснюються

через

спеціалізовано організовану торговельну мережу (магазини, намети, кіоски,
аптеки, автозаправні станції тощо);
- товарні операції підприємств громадського харчування (їдальні, кафе,
кафетерії, бари, ресторани тощо) [3, с. 169].
2. Продаж населенню товарів власного виробництва поза торговою
мережею, закуплених «на стороні» або отриманих за бартером через каси
неторгових підприємств, організацій, установ.
3. Продаж товарів із спеціалізованої торговельної мережі окремим
категоріям організацій та підприємств як дрібного або великого опту.
Залежно від форми грошових розрахунків виділяють:
- реалізацію товарів за готівку: грошові кошти, отримані безпосередньо від
покупців або перераховані зі спеціальних рахунків вкладників (фізичних осіб)
за їх дорученням;
- за розрахункові чеки установ банків;
- продаж товарів за безготівковим розрахунком.
4. Залежно від термінів розрахунку за реалізовані товари у складі товарних
операцій виділяють:
- продаж товарів з негайною оплатою;
- продаж товарів з відстрочкою платежу (в кредит) на встановлений термін
або шляхом здійснення узгоджених періодичних платежів.
Незалежно від часу сплати грошей товарні операції визначаються в цінах
фактичної реалізації на момент передачі товарів покупцям.
5. Залежно від характеру реалізованих товарів у складі товарних операцій
виділяють:
- продаж традиційних товарів;
- продаж нових товарів;
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- продаж товарів, що були у використанні - скуплених у населення,
прийнятих торговими підприємствами від населення на комісію [5, с. 234].
Тобто загалом виділяють значну кількість видів товарних операцій.
Важливим поняттям, яке слід охарактеризувати в межах питання складу
товарних операцій є сутність товарної структури (або асортиментний склад) —
якісна характеристика товарних операцій, що характеризує співвідношення
окремих товарів і товарних груп в обсязі товарообороту, виражене відносними
величинами:

питомою

вагою

(часткою)

товару

і

коефіцієнтом

співвідношення [4]. Останнє пов'язане зі значимістю окремих товарних груп в
обсязі товарних операцій, ступенем доповнюваності і замінності товарів у
процесі їх реалізації і споживання. «Сприйняття асортименту показує,
наскільки номенклатура товарів підходить для задоволення потреб споживачів»
. Тому в обсязі продажу цей показник розглядається як: а) засіб задоволення
потреб споживачів; б) товарні ресурси; в) товарні запаси і т. д.
У контексті дослідження слід звернути особливу увагу на облікову
політику щодо товарів. Одним з найважливіших аспектів облікової політики,
що стосуються діяльності підприємства є формування та використання запасів
товарів. В такому випадку важливо звернути увагу на такий обліковий аспект,
як метод відображення вартості товару, який може значно вплинути на обсяг
бухгалтерського прибутку підприємства. Найбільш оптимальним способом
визначення методу обліку запасів буде той, що дозволить мінімізувати обсяг
зобов‘язань із сплати податку на прибуток підприємства, що зумовить високий
бухгалтерський прибуток. На даний час на підприємстві застосовується метод
ФІФО при відпуску їх у продаж чи іншому вибутті.
Одним з основних припущень при розробленні рекомендацій щодо
обрання способу відображення вартості запасів при їх вибутті є те, що товари,
які купує підприємство з часом підвищуються у вартості. Тобто той же вид
товару, що буде куплений через місяць буде дещо дорожчий від запасів, що
були куплені до цього. Це пов‘язано із реальними процесами, що відбувається в
Україні. Відповідно рекомендуємо обрати такий варіант, який призведе до
максимальної собівартості у найближчому періоді.
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Складання первинних документів відбувається на підприємстві чи у інших
місцях здійснення господарських операцій. Документи, що стосуються
формування

витрат

отримуються

від

інших

підприємств,

виробничих

підрозділів, складу, відділу роботи з постачальниками, відділу персоналу,
інших структурних підрозділів. Документи від інших підприємств отримуються
поштою, телетайпом, факсом, доставляються кур‘єром чи працівниками
контрагента. До документів від інших підприємств належать, наприклад,
договори, рахунки та інші документи за якими поставляються сировина та
матеріали для виготовлення продукції.
Особа, що отримала документи перевіряє правильність їх заповнення та
здійснює їх бухгалтерську обробку. Забезпечується електронний облік
документів, що стосуються виробництва у системі 1С. За результатами звітного
року документи передаються на зберігання до архіву підприємства.
Придбання

і

вибуття

запасів,

товарів

підтверджено

первинними

документами. До них належать такі, як товарно-транспортні накладні, товарногрошові звіти, квитанції установ банків, поштових відділень, прибуткових
касових ордерів, видаткових касових ордерів, журналу реєстрації прибуткових
та видаткових касових документів, касових книг, книг обліку прийнятих та
виданих касиром грошей і т.д.
Особливістю роботи роздрібного підприємства є те, що клієнт отримує
чек, який є свідченням здійсненої покупки та може бути використаний при
поверненні товару(для посвідчення операції покупки товарів у цьому магазині).
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації
про запаси товарів і розкриття її у фінансовій звітності здійснюється у
відповідності з вимогами П(С)БО 9 "Запаси". Придбанні (отримані) запаси
товарів зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. При
продажі або іншому вибутті запасів їх оцінка здійснюється за методом ФІФО.
Якщо на дату балансу ціна запасів знизилась, або вони зіпсовані, застарілі, або
іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду, запаси
відображаються за чистою вартістю реалізації.
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Висновок. Аналіз думок науковців дозволив визначити, що товарні
операції – це процес купівлі та продажу товарних запасів на споживчому,
професійному або державному ринку, що має документальне підтвердження та
призводить до зміни права власності на об'єкт продажу. Товарні запаси є
невід'ємним елементом організації торгівельних операцій, виконуючи при
цьому амортизуючу функцію та економічну функцію. Основними факторами,
які впливають на товарні операції підприємства є галузева належність,
спеціалізація, стадія життєвого циклу підприємства, рівень професіоналізму та
досвіду продавців, економічні умови господарювання, фаза економічного
циклу, рівень конкурентоспроможності в сегменті та в економіці в цілому
тощо. Щодо загального економічного та організаційного стану підприємства, то
організаційна структура є чіткою та розгалуженою. Фінансове становище в
сучасних складних умовах є задовільним. Незважаючи на поточні події в
економіці та політиці, підприємство все ще генерує чистий прибуток для свого
власника, а тому стверджуємо, що якість роботи є хорошою.
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Однією з характерних особливостей статутної діяльності бюджетних
установ є те, що всі вони, як правило, фінансуються за рахунок коштів
бюджетів різних рівнів. Особлива увага процесу бюджетного фінансування
приділяється в сьогоднішніх умовах ринкових відносин. Для забезпечення
оперативного контролю органами Державного казначейства України за
цільовим, повним та раціональним використанням бюджетних коштів
необхідна повна інформація, яку отримують за допомогою даних
бухгалтерського обліку. Показники обліку служать для проведення
усестороннього аналізу з метою вибору ефективних методів бюджетного
фінансування, уникнувши при цьому можливих ризиків. Контроль
фінансування бюджетних установ дозволить виявити існуючі проблеми та
причини відхилення планових показників фінансування від фактичних, а отже
дозволить підвищити ефективність та раціональність використання бюджетних
коштів.
Питання обліку, контролю бюджетного фінансування неодноразово
підіймались такими вітчизняними вченими та практиками: Атамас П.Й.,
Василик О.Д., Джога Р.Т., Дем‘янишин В.Г., Матвеєва В.О., Свірко С.В.,
Фаріон І.Д. та інші.
Метою статті є дослідження теоретичних та практичних аспектів
методики контролю фінансування бюджетних установ.
Основним джерелом коштів бюджетних установ є державний бюджет,
який об‘єднує низку самостійних бюджетів. Бюджетні установи безпосередньо
фінансуються з державного або місцевого бюджетів.
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Для розкриття згаданої проблеми слід звернути увагу на сутність
бюджетного фінансування. Дослідники у своїх працях по різному трактують
бачення його змісту.
У відповідності до статті 2 пункту 7 Бюджетного кодексу «бюджетне
асигнування - повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів
відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання та
здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету» [3].
Згідно Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в
органах Державного казначейства України, затвердженого Наказом Державного
казначейства України від 09.08.2004 року за ғ 136 (зі змінами і доповненнями)
«бюджетне фінансове зобов'язання - зобов'язання розпорядника або одержувача
бюджетних коштів сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно до
бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору,
придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом
бюджетного періоду, тобто - кредиторська заборгованість та/або попередня
оплата, яка передбачена законодавством» [5].
На думку Атамаса П.Й. під поняттям «фінансування» розуміють
забезпечення бюджетних установ грошовими коштами для здійснення їхньої
статутної діяльності. Останнім часом коло джерел фінансування бюджетних
установ значно розширилося; крім коштів державного та місцевих бюджетів,
бюджетні установи отримують грошові надходження у вигляді плати за надані
послуги, гуманітарної допомоги, шефської (спонсорської) допомоги та ін.
Джерела та адресність (призначення) фінансування мають для бюджетних
установ досить важливе значення, оскільки визначають не тільки напрямки
подальшого витрачання коштів, а й принципи фінансування [1].
Джога Р.Т. наголошує на тому що, граничні розміри фінансування із
бюджету на рік з розбивкою по кварталах передбачаються в річному розписі
доходів і видатків відповідного бюджету, в кошторисах видатків бюджетних
установ і називаються бюджетними асигнуваннями [4].
За словами Василика О.Д., бюджетне фінансування – це надання
юридичним особам із державного бюджету фінансових ресурсів у вигляді
безповоротних безоплатних коштів та інвестицій на розвиток економіки,
соціально-культурні заходи, оборону й інші громадські потреби [3].
Отже, бюджетне фінансування являє собою виділення коштів з бюджету
(державного або місцевого) в розпорядження керівників установ та організацій
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на
здійснення
витрат,
передбачених
бюджетом.
Фінансування – це джерело покриття видатків бюджетних установ у вигляді
коштів, одержаних з бюджету в межах затверджених асигнувань, тобто в межах
планових сум, передбачених кошторисом, які одержуються з бюджету.
Фінансування – це надання грошових коштів бюджету або права на їх
витрачання в межах затверджених асигнувань на передбачені бюджетом
заходи.
Граничні розміри фінансування із бюджету на рік з розбивкою по
кварталах передбачаються в річному розписі доходів і видатків відповідного
бюджету, в кошторисах доходів і видатків бюджетних установ і називаються
бюджетними асигнуваннями.
Основні принципи бюджетного фінансування та напрями витрачання
бюджетних коштів викладено в бюджетному законодавстві.
Згідно із законодавством кошти Державного бюджету України
витрачаються виключно на цілі та в межах, затверджених законом про
Державний
бюджет
України
на
відповідний
бюджетний
рік.
Відповідно до цього Закону з Державного бюджету фінансуються установи та
організації у сфері освіти, культури, науки, охорони здоров‘я, фізичної
культури, молодіжної політики, соціального забезпечення, що мають
загальнодержавне значення.
Що стосується коштів, одержуваних з місцевих бюджетів, то вони
використовуються тільки на цілі та в межах, затверджених відповідно
місцевими радами народних депутатів.
Таким чином, залежно від того, в підпорядкованості якого органу
виконавчої влади перебуває та чи інша бюджетна організація, фінансування
здійснюється або за рахунок коштів Державного бюджету, або за рахунок
коштів місцевого бюджету.
Бюджетні організації під час здійснення своєї діяльності можуть
одержувати у своє розпорядження кошти не тільки з бюджету, а й з інших
джерел. Кошти, одержувані бюджетними організаціями, крім асигнування з
бюджету, називаються позабюджетними (коштами спеціального фонду), і до
них відносяться кошти, отримані від виконання робіт, надання послуг,
реалізації продукції чи іншої діяльності, не забороненої чинним
законодавством.
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У сучасних умовах, коли наша держава перебуває у фінансовій кризі,
необхідність посилення контролю за використанням бюджетних коштів є
необхідним, так як існування дефіциту фінансових ресурсів є відчутним на всіх
рівнях бюджету.
Перевірка дотримання законодавства з питань фінансування та
використання коштів бюджетної установи є одним з найвизначніших
контрольних заходів. Дана перевірка відбувається шляхом безперервного
відстеження даних щодо надходження та використання коштів, майна держави,
що передбачені кошторисом установи задля пошуку, ліквідації та подальшого
попередження порушень у сфері бюджетного фінансування.
Організаційні засади контролю використання коштів бюджетних
організацій розкриваються через об'єкти, предмет, суб'єкти, принципи та
прийоми контролю (рис.1).
Елементи контролю фінансування бюджетної
установи

Об‘єкти

Касові та фактичні видатки, що їх обумовлюють

Предмет

Виконання кошторису бюджетної установи в
частині видатків

Суб‘єкт

Внутрішні: керівники структурних підрозділів
Зовнішні: органи державного контролю

Методи

Формальні, логічні, арифметичні перевірки,
економіко-математичні обчислення, порівняння,
аналіз

Принципи

Незалежності, об‘єктивності, єдності,
неупередженості, гласності, повноти,
своєчасності

Етапи

Організаційний, дослідний, узагальнюючий етап

Рис. 1. Елементи контролю фінансування бюджетної установи
Організація контролю формування та використання коштів бюджетної
організації являє собою комплекс заходів орієнтованих на перевірку витрат за
кожною статтею кошторису, додержання ліміту асигнувань, встановлення
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підстав відхилень при їх наявності з метою підтвердження раціональності
використання коштів держави.
Основна мета контролю фінансування бюджетної установи передбачає
об'єктивне оцінювання стану виконання кошторисних показників, виявлення
порушень фінансово-бюджетної дисципліни, пошук відхилень у діяльності
бюджетної організації від діючих правових норм, розроблення заходів з метою
розв'язання

виявлених

проблем,

усунення

прорахунків

проведення

профілактики зловживань у майбутніх періодах.
Контроль фінансування бюджетних установ відбувається у вигляді
попереднього, поточного, наступного контролю.
Попередній контроль провадять ще на етапах формування, розгляду і
затвердження бюджетних показників на різних рівнях. З його допомогою
можна підвищити реалістичність планів, обґрунтованості планів витрачання
коштів, кошторисів видатків. Попередній контроль гарантує вибір найбільш
ефективних способів задоволення державних потреб за наявного обмеженого
фінансового

ресурсу,

дає

змогу

запобігти

нецільовому

використанню

фінансових коштів.
Реалізація поточного контролю відбувається в процесі виконання
бюджету,а саме в моменти попереднього оцінювання правильності виконання
кошторисів

видатків бюджетних

організацій,

своєчасності

перерахунку

платежів. В процесі поточного контролю можна виявити міру

дотримання

бюджетно-фінансових норм і лімітів, прийнятих показників щодо формування
та витрачання фонду державного бюджету та фонду власних надходжень.
Значимість даного виду контролю обумовлена його вагомою роллю в
запобіганні порушень фінансово-бюджетної дисципліни, потенційних втрат та
зловживань. Поточний контроль може реалізовуватись при проведенні
розгляду деяких питань виконання бюджетів на різного роду засіданнях органів
державної влади та місцевого самоврядування, слуханнях, шляхом подання
депутатських запитів.
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Наступний контроль використання коштів бюджетної установи має місце в
ході дослідження звітів про використання коштів. На основі його результатів
можна провести аналітику щодо реалістичності виконання бюджету, виявлення
передумов відхилення звітних даних від тих, які планувались для того, щоб
взяти це до уваги при закладенні в бюджет показників наступного року.
Для контролю ефективності проведених витрат бюджетною установою
суб‘єкти контролю можуть керуватись:
1)

показниками

відповідності

витрачання

фінансових

ресурсів

передбаченим цілям і задачам;
2) показниками рівня задоволення громадських потреб в ході використання
коштів;
3) показниками оптимізації витрачання коштів бюджету задля розв‘язання
поставлених цілей;
4) показниками забезпечення правильної послідовності використання
коштів за визначеними напрямами;
5) показниками відповідності фактичної вартості закуплених активів їх
ринковій вартості;
6) фактичними датами оплати за матеріальні цінності для бюджетної
установи.
Як свідчить практика реалізації перевірок фахівцями різних державних
контролюючих органів в Україні, у бюджетних установах та організаціях
встановлюють чимало порушень у процесі використання коштів.
Всі виявлені недоліки та порушення на заключному етапі фінансового
контролю використання коштів бюджетної установи мають бути внесені до
акту ревізії.
Акт ревізії являється внутрішньовідомчим документом, який фіксує всі
виявлені, навіть несуттєві, недоліки та який підписується контролюючим
суб‘єктом та уповноваженими на те посадовими особами бюджетної установи,
що перевіряється.
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До акту не можна включати висновки, припущення та факти, які не мають
документального підтвердження або результатами, отриманими в хді контролю.
Акт ревізії не може містити правову або морально-етичну оцінка дій
посадових і матеріально відповідальних осіб організації, яка перевіряється, а
також не можна кваліфікувати вчинки контрольованих посадових осіб, їх
наміри та мету. Лише факти, підкріплені відповідними конкретними доказами,
та обґрунтовані аргументи можуть стати підставою для запису в акті
конкретних дій.
Отже, контроль фінансування має велику значимість для забезпечення
оптимального функціонування бюджетних установ. З використанням методів
фінансового контролю досягають повного збереження фінансових ресурсів, їх
майна, своєчасного утворення цільових грошових фондів, їх раціонального та
економного

використання.

Громадськість

отримує

змогу

стежити

за

пропорціями в розподілі фінансових ресурсів між секторами і галузями
економіки, перевіряти повноту і своєчасність надходжень необхідних грошових
коштів економічним суб‘єктам, оцінювати ступінь економності та ефективності
їх використання. В цілому фінансовий контроль сприяє зміцненню фінансової
дисципліни в усіх сферах суспільного виробництва, благотворно впливаючи на
фінансову стабілізацію в країні.
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В.В. Сивопляс
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ
ТА АНАЛІЗУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розкрито сутність та основні аспекти обліку, аналізу та контролю
готової продукції, що дасть змогу покращити діяльність підприємства.
Доведено, що ефективне управління процесами, обліку, контролю та аналізу
готової продукції в сучасних умовах можливе за наявності у управлінського
персоналу інформації для оперативного регулювання реалізації продукції,
планування майбутньої діяльності, запобігання суб’єктивності у процесі
прийняття рішень.
Ключові слова: облік, контроль, аналіз, готова продукція, реалізація, оцінка.
В сучасних умовах успішна діяльність кожного підприємства залежить від
рівня економічної ефективності виробництва готової продукції. Облік,
контроль та аналіз готової продукції, а також її реалізації є важливою
проблемою в діяльності сучасних підприємств Україні, тому що завдяки
виробництву готової продукції вони отримують та максимізують свій прибуток.
Отже, удосконалення організації обліку та аналізу виробництва готової
продукції від її реалізації є основним способом досягнення соціальної та
економічної ефективності в діяльності підприємства. Вирішення проблем
обліку та аналізу готової продукції та її реалізації в умовах посиленого режиму
економії і ресурсозбереження можливе за наявності у суб‘єктів управління
своєчасної, повної, правдивої інформації про фактори, що впливають на
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собівартість, а також майбутні фінансові результати від реалізації готової
продукції. Саме підвищення якості продукції є одним із основних шляхів
покращення ефективності виробничого процесу, що залежить від матеріалів
виробництва та стимулювання працівників і вимог споживачів.
В умовах ринкової економіки підприємствам надані значні права і
можливості у реалізації своїх економічних інтересів, організації виробництва,
збуту продукції. Готова продукція для кожного підприємства відіграє важливу
роль у складі його оборотних активів та займає домінуючу позицію у
здійсненні його діяльності. Обсяги випуску і реалізації продукції впливають на
фінансові результати роботи підприємства, адже реалізація готової продукції це основне джерело формування доходу підприємства. При цьому підприємства
виходять із власних ресурсних можливостей з врахуванням факторів, які
впливають

на

ефективність

використання

виробничого

потенціалу.

Враховуючи, що напрями використання готової продукції можуть бути різними
виникають окремі проблемні питання щодо її обліку.
Бухгалтерський облік процесу виробництва залежить від конкретних умов,
властивостей

і

характеру

технології

та

організації

виробництва,

що

визначаються індивідуальними особливостями. Інколи виникають ситуації,
коли виготовлення одного продукту різними технологічними прийомами
вимагає різної системи групування статей витрат та обрахування собівартості.
Такі процеси призводять до ускладнення документування, обліку випуску
готової продукції та подальшої її реалізації. Водночас у процесі здійснення
виробничої діяльності молокопереробні підприємства вступають у певні
економічні відносини, результатом яких є цикл операцій, пов'язаних із
реалізацією готової продукції. В цьому циклі приймаються управлінські
рішення щодо продажу товарно-матеріальних цінностей, відбуваються процеси,
які необхідні для передачі права власності покупцям на відвантажену,
відпущену, реалізовану продукцію. В зв'язку з цим, на нашу думку,
дослідження деяких аспектів обліку готової продукції та її реалізації актуальні
за нинішніх економічних умов і потребують врегулювання.
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Загальні питання обліку і контролю готової продукції висвітлювались у
працях відомих вітчизняних учених-економістів. Значну увагу їм приділяли
Бутинець Ф. Ф., Валуєв Б. І., Голов С. Ф., Жилкіна Л. В., Гуцайлюк З. В.,
Кужельний М. В., Єфіменко В. І., Ткаченко Н. М., Сопко В. В., Смоленюк П. С.
Вагомий внесок у розвиток методологічних питань обліку готової продукції
зробили зарубіжні вчені: Бейгельзімер М. Г., Безруких П. С., Виноградов В. В.,
Грунфест І.Л., Маргуліс А.Ш., Марченко О.К., Кондраков В.Б., Ліберман Л. В.,
Левін В. С., Розенберг Н. Я., Тішков І. Е., Цуркану В. І., Шеремет А. Д.,
Чечета А. П.
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації
про готову продукцію визначаються П(С)БО 9 ―Запаси‖ та 16 ―Витрати‖. В
бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється у відповідності до
П(С)БО 9 ―Запаси‖ за первісною вартістю, яка визначається згідно з П(С)БО 16
―Витрати‖. П(С)БО 16 ―Витрати‖ визначає два поняття собівартості готової
продукції:

собівартість

реалізованої

продукції;

виробнича

собівартість

продукції.
Оцінка готової продукції при її продажу залежить від облікової політики
підприємства, в частині оцінки запасів при їх вибутті. При цьому можуть
застосовуватися методи, передбачені П(С)БО 9 ―Запаси‖. При відображенні
продажу готової продукції в бухгалтерському обліку зазначаються дві її оцінки:
оцінка, що прийнята підприємством згідно з обліковою політикою, – первісна
вартісна (по дебету рахунку 901 ―Собівартість реалізації готової продукції‖), та
оцінка, що визначаються за домовленістю сторін (по кредиту рахунку 701
―Дохід від реалізації готової продукції‖).
Облік готової продукції повинен забезпечити контроль за виконанням
завдань по випуску продукції згідно договірного асортименту на всіх стадіях її
руху; зберігання готової продукції за обсягом, асортиментом та якістю;
своєчасною випискою документів на відвантаження; використання фінансових і
матеріальних ресурсів за допомогою складання планових і фактичних
калькуляцій собівартості продукції.
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Аналітичний облік готової продукції на підприємствах ведеться за місцями
її зберігання та окремими видами у натуральних, умовно-натуральних і
вартісних

показниках.

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.
Порівнюючи ці показники між собою, визначають відхилення між плановою і
фактичною собівартістю (економію, перевитрату), їх враховуються на окремих
аналітичних рахунках які відкриваються в складі рахунку 26 «Готова
продукція». В аналітичному обліку записи по випуску коригуються на суму
відхилень фактичної собівартості від вартості за обліковими цінами шляхом
зіставлення. Від'ємна сума відхилень фіксується методом червоного сторно,
додатна - звичайним записом [1,с. 312].
З прийняттям Національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні
виникає необхідність по-новому відображати господарські операції з випуску
готової продукції та її реалізації. Реалізація випущеної готової продукції –
кінцева мета діяльності підприємства, заключний етап кругообігу його засобів,
по завершенні якого визначаються результати господарювання та ефективність
виробництва.
Облік готової продукції здійснюється на основі первинних документів –
актів, накладних, відомостей випуску продукції; документів, що засвідчують
якість. 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
[2, с.321].
Однак, на нашу думку, цього недостатньо, тому доцільно на підставі
первинних документів складати реєстри документів з реалізації готової
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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.
Для виявлення шляхів вирішення проблем формування виробничої
собівартості, обліку готової продукції та її реалізації доцільно розглянути різні
точки зору в області бухгалтерського обліку. Одне з актуальних питань обліку
виробничих запасів, калькулювання собівартості продукції й пов‘язаного з ним
ціноутворення – облік і розподіл загальновиробничих витрат.
Формування виробничої собівартості продукції в бухгалтерському обліку
здійснюється на підставі П(С)БО 16, Інструкції до Плану рахунків та
Методичних рекомендацій [4].
На нашу думку, доцільно відбивати інформацію про зміни у формуванні
собівартості в бухгалтерському обліку з метою більш точного віднесення
витрат до її складу і всебічного контролю за процесом виробництва продукції.
Головними проблемами обліку та аналізу готової продукції та її реалізації
на сучасному підприємстві є:
-

відсутність єдиного підходу до класифікації результатів

виробництва, що зменшує можливість точного визначення об‘єктів
бухгалтерського обліку;
-

зниження

ефективності

контролю

якості,

конкурентоспроможності та рентабельності продукції, внаслідок
неповного відображення інформації про формування собівартості
продукції в результатах виробництва у фінансовій звітності [3].
Слід приділити особливу увагу побудові обліку реалізації готової
продукції на підприємствах, вона повинна містити повноту та своєчасність
відображення інформації про реалізацію в системі обліку. Покращення обліку
реалізації готової продукції перш за все застосовується до первинної
документації. Удосконалення облікової документації та документообігу
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необхідно здійсню- вати за такими напрямками: підвищення оперативності
оформлення та обробки інформації під час реалізації; підвищення рівня
об'єктивності аналітичної інформації; підвищення контролю з обліку вибуття
готової продукції, виробничих запасів і товарів; економія витрат ресурсів та
праці документування, обробки документів.
У зв`язку з виникненням підприємств з різними формами власності стало
зрозумілим те, що традиційна система фінансового контролю в тому вигляді, в
якому вона існувала при адміністративно-командній системі управління, не
може захистити ні інтереси держави, ні інтереси власника. Саме власника, а не
когось іншого. На сьогодні співвласником в Україні є громадяни - засновники
господарюючих суб`єктів, громадяни-акціонери, які взяли участь у приватизації
державного майна, колективи громадян та держава. В економічному
відношенні всі ці власники відділені від своїх часток власності, що
перебувають у різних господарюючих суб`єктах (акціонерних товариствах,
довірчих товариствах, комерційних банках, інвестиційних компаніях тощо), в
результаті чого не можуть володіти об`єктивною і достовірною інформацією
про використання цієї власності. Адже саме власнику необхідна подібна
інформація про фінансовий стан підприємства, його потенціал і стабільність у
майбутньому.

Власник

має

і

повинен

знати,

наскільки

ефективно

використовуються вкладені ним у підприємство кошти. Але не кожен, хто
здійснює управління майном і коштами цих власників, зацікавлений подавати
їм достовірну інформацію про результати своєї діяльності. Майнові інтереси
всіх власників має захистити держава[2, с.322].
Однак у ринкових умовах господарювання традиційні форми фінансового
контролю

не

можуть

виконувати

функції захисту майнових інтересів

власників. Практика країн з ринковою економікою показує, що захистити
майнові інтереси власників може такий вид незалежного фінансового
контролю, як аудит, який є одним з головних елементів їх ринкової
інфраструктури. Передумовою такого контролю є взаємна зацікавленість
підприємств в особі їх власників (акціонерів, вкладників тощо), держави в особі
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податкових органів і самого аудитора в забезпеченні достовірності обліку та
звітності.
Іншою причиною необхідності впровадження аудиту в Україні є те, що в
ринкових умовах фінансовий стан кожного господарюючого суб`єкта залежить
від його взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання, і тому зростає
потреба у достовірній обліковій і звітній інформації про їх діяльність. Зокрема,
така інформація необхідна:


власникам господарюючих суб`єктів для визначення

стратегії їх розвитку;


банкам для прийняття рішення про доцільність надання

кредиту;


інвесторам (місцевим та іноземним) при вкладанні своїх

капіталів у інші господарюючі суб`єкти;


постачальникам для одержання гарантій повної оплати

за відвантажені товари, виконані роботи та надані послуги;


акціонерам для контролю за роботою адміністрації

товариства;


державним

органам

для

планування

потреб

макроекономіки та оцінки податкових надходжень до бюджету
тощо.
Для

підтвердження

достовірності

звітної

і

облікової

інформації

господарюючих суб`єктів виникає потреба у перебудові всієї системи
фінансового контролю на основі

вивчення і використання міжнародного

досвіду. У країнах з ринковою економікою таке підтвердження здійснюють
аудитори. Міжнародний досвід розвитку аудиту свідчить про те, що
аудиторська перевірка - це норма, без якої неможливий цивілізований бізнес.
Основне її призначення - це незалежна перевірка фінансової звітності та іншої
інформації про фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарювання з
метою формування висновків стосовно їх фінансового стану і достовірності
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його відображення в бухгалтерському обліку та звітності у відповідності з
чинним законодавством і встановленими нормативами.
Таким чином, в процесі управління сучасним підприємством стан обліку та
аналізу готової продукції та її реалізації займає головне місце. Саме тому
сьогодні однією з складових ефективної організації обліку та аналізу готової
продукції та її реалізації є високий рівень використання облікової інформації
для оцінки якісних та кількісних характеристик готової продукції. Результати
дослідження з організації обліку, контролю та аналізу готової продукції
свідчать про те, що існує ряд проблем, які впливають на організацію діяльності
підприємства.
Вирішення досліджених проблем дозволить ефективно здійснювати
бухгалтерський облік, контроль та аналіз готової продукції, підвищить
ефективність виробництва, і тим самим підтримає конкурентоспроможність
продукції, нарощуючи економічний потенціал підприємства.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ АКЦИЗНОГО
ПОДАТКУ
У статті розкрито сутність акцизного податку, визначено його об’єкти, базу
оподаткування, терміни сплати податку. Висвітлено порядок облікового
відображення операцій із акцизним податком.
Ключові слова: облік, акцизний податок, марки, заявки, підакцизні товари.
В Україні впроваджено значну кількість податків, серед них є і
акцизний,

який має вагому значимість,

оскільки суттєво впливає на

формування доходної частини бюджету країни. В результаті існування
великої кількості незаконного виробництва алкогольних напоїв, тютюнових
виробів,

спирту, постає проблема недоотримання надходжень

коштів

до

бюджету від акцизного податку. Така ситуація сприяє розвитку тіньового
сектора економіки, відтоку грошових коштів з державного бюджету. Ухилення
від сплати акцизу може здійснюватись також й іншими шляхами: ввезення
підакцизних товарів поза митним контролем; здійснення псевдо експорту
підакцизних товарів; декларування товарів на фіктивні фірми; заниження
митної вартості імпортованих товарів; переміщення товарів з фіктивними
документами;

використання фальсифікованих марок акцизного податку та

ін.[1]
Проблеми обліку та контролю акцизного оподаткування розкриваються у
наукових працях провідних дослідників: В.Л. Андрущенко, П. Боровик,
О.Д. Данілова, А.Б. Дрига, П.А. Климець, В.І. Коновалюк, В.І. Коротун,
І.О. Лютий, В.М. Опаріна, О.Покатаєва, А.М. Соколовська, І. Хлєбнінікова,
В.М. Федосов, О.Фрадинський, С.І. Юрій. Не зважаючи на значний доробок
вищенаведених дослідників, окремі аспекти

облікового відображення

акцизного податку залишаються недостатньо висвітленими.
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Метою дослідження є розгляд основних аспектів облікового відображення
акцизного податку на вітчизняних підприємствах.
Акцизний податок відносять до одного з видів непрямого оподаткування,
який являється не лише важливим фінансовим інструментом регулювання
економічних процесів в країні, але й через запровадження акцизного податку на
тютюнові та алкогольні вироби держава намагається дбати про здоров‘я нації.
Статтею 215 Податкового кодексу України визначено наступний перелік
підакцизних товарів [3]:
спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;
тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
нафтопродукти, скраплений газ;
легкові автомобілі, кузови до них, причепи та напівпричепи,
мотоцикли.
Із набуттям чинності Податкового кодексу України коло платників
акцизного податку розширено. Поряд із виробниками та імпортерами
підакцизних товарів до його переліку віднесено:
- особу, яка реалізує підакцизні товари, які конфісковані, є безхазяйними,
за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари
(продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах
переходять у власність держави;
- особу, яка не забезпечила цільове використання підакцизних товарів
(продукції), на які встановлено нульову ставку податку (зокрема спирт для
виробництва продукції, визначеної у статті 229 Податкового кодексу України,
легкі та важкі дистиляти для виробництва етилену), або не підлягають, або
звільняються від оподаткування.
Крім того, при імпорті підакцизних товарів платниками є:
- фізична особа-резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари
(продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають
оподаткуванню, відповідно до митного законодавства;
- особа,
яка
реалізує
або
передає
у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію),
що були ввезені на митну територію України зі звільненням від оподаткування
до закінчення строку, визначеного законом відповідно до пункту 213.3 статті
213 Податкового кодексу України [3];
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- особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що
передбачають звільнення від оподаткування у разі порушення таких вимог.
Об'єктом оподаткування акцизним податком є реалізація підакцизних
товарів (продукції). Тобто будь-які операції на митній території України, що
передбачають

відвантаження

підакцизних

товарів

(продукції)

згідно

з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими,
цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за
плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також
безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини.
База оподаткування залежить від виду застосовуваної ставки акцизного
податку. Передбачено три види податкових ставок: адвалорні, специфічні,
адвалорні та специфічні одночасно (змішані).
Ставки акцизного податку, визначені в Податковому кодексі України, не є
постійними,

а

щорічно

внесення Кабінетом

Міністрів

переглядаються.
України

до 1

Передбачається

щорічне

червня до Верховної

Ради

України проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо

абсолютних

ставок

оподаткування

акцизним

податком

з

урахуванням індексів споживчих цін та цін виробників промислових товарів.
Сума акцизного податку визначається платником податку самостійно,
виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього
податку. Якщо ставку податку встановлено не у гривнях, а в євро, то до
бюджету акцизний податок все рівно сплачується у гривневому еквіваленті.
Строки сплати акцизного податку становлять:
- для виробників підакцизних товарів на митній території України —
протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного
строку для подання податкової декларації за місяць;
- для алкогольних напоїв, при виробництві яких використовується спирт
етиловий неденатурований, — при придбанні марок акцизного податку;
- для власників продукції, виробленої з давальницької сировини, — не
пізніше дати відвантаження готової продукції;
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- для імпортованих підакцизних товарів (крім маркованої продукції) — до
або в день подання митної декларації;
- для імпортерів маркованої підакцизної продукції — при придбанні марок
акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної
декларації.
Специфіка облікового відображення операцій з акцизним податком
залежить від виду підакцизного податку, оскільки на деякі види товарів
підприємства повинні придбавати спеціальні макри.
Особливості справляння акцизного податку з товарів, що підлягають
маркуванню марками акцизного податку:
- у разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію
України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з
доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації;
- у разі ввезення на митну територію України алкогольних напоїв і
тютюнових виробів платники податку зобов'язані забезпечити їх маркування
марками встановленого зразка;
- наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку
встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці
(упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну
територію

України

і

продажу

таких

товарів

споживачам,

а

також

підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів [5].
Є такі форми заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок
акцизного податку, звіти про використання марок акцизного податку та
журнали для обліку марок акцизного податку:
- Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку;
- Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для
маркування алкогольних напоїв;
- Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для
маркування тютюнових виробів;
- Звіт про використання марок акцизного податку;
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-

Журнал

реєстрації

імпортера

(замовника)

алкогольних

напоїв,

тютюнових виробів;
- Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування
алкогольних напоїв вітчизняного виробництва;
- Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування
алкогольних напоїв імпортного виробництва;
- Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування
тютюнових виробів вітчизняного виробництва;
- Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування
тютюнових виробів імпортного виробництва;
- Реєстр повернутих марок акцизного податку [4].
Для оплати марок акцизного податку оформлюють платіжне доручення.
Розмір плати за одну марку акцизного податку для алкогольних напоїв
визначається постановою Кабінету Міністрів України. В обліку ця операція
відображається , як Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» Кт 311 «Поточні
рахунки в національній валюті». Для купівлі марки, підприємство подає заявкурозрахунок на придбання марок акцизного збору алкогольних напоїв, в якій
зазначають кількість, тип і номери виданих марок, а також ставить підпис
особа, яка одержала марки для підприємства, які є бланками суворої звітності.
Оприбутковують їх як інші матеріали проводкою: Дт 209 «Інші матеріали»
Кт 377. Крім цього, облік бланків суворого обліку ведуть на однойменному
забалансовому рахунку 08 «Бланки суворого обліку» окремо за місцями
зберігання акцизних марок.
Підприємство, яке виготовляє підакцизну продукцію, включає витрати на
придбання марок до її виробничої собівартості, адже їхню вартість можна
напряму зв‘язати з конкретним об‘єктом витрат (п. 12 П(С)БУ 16 «Витрати»).
Оформляють

списання

марок

за

допомогою

Акта

на

списання

використаних бланків суворої звітності типової форми ғ СЗ- 3. Також вибулі
марки фіксують у прибутково-видатковій книзі з обліку бланків суворої
звітності (форма ғ СЗ-2). В обліку списання використаних марок відобразиться
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проводкою: Дт 93 «Витрати на збут» Кт 209 на вартість використаних марок.
Одночасно вартість марок списують із забалансового обліку однобічним
записом: Кт 08. На усі підакцизні товари встановлюються роздрібні ціни.
Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари
(продукції) здійснюється виробником або імпортером товарів шляхом
декларування таких цін. Декларація подається відповідному центральному
органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
митної справи, у формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної фінансової політики[5].
Суми податкових зобов‘язань з акцизного податку відображаються по
кредиту субрахунка 642 ҒРозрахунки з обов‘язкових платежів. За цим
субрахунком доцільно відкрити окремий субрахунок другого порядку,
наприклад, 642/1 Ғ Розрахунки з акцизного податку. За дебетом цього рахунку
відображаються суми акцизного податку, перераховані до бюджету; за
кредитом цього рахунку – суми акцизного податку по реалізованих товарах. У
імпортера підакцизної продукції при придбанні марок суми сплаченого
акцизного податку буде відображатися по дебету субрахунка 642/1.
При ввезенні товару на митну територію України сума акцизного податку
(разом з сумою мита та інших витрат) відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку ғ9 «Запаси» включається до початкової вартості
ввезених запасів.
За платниками податку ведеться контроль з боку Фіскальної служби
України. Документальна виїзна перевірка розрахунків по акцизному податку
проводиться в встановлені строки.
Отже, акцизний податок є важливим джерелом надходження до бюджету
країни, а тому його облік та контроль повинен проводитись особливо ретельно.
Ставки податку визначені у твердих сумах з одиниці товару. Облікове
відображення акцизного податку передбачає оформлення низки документів, в
тому числі бланків суворої звітності.
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УДК 657.6
С.В. Стасюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УНІФІКАЦІЯ КОНТРОЛЬНИХ ПРОЦЕДУР В ПРОЦЕСІ
ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗАГАЛЬНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО
ФОНДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Статтю присвячено розгляду питань застосування уніфікованих процедур
проведення фінансового контролю коштів загального і спеціального фондів
бюджетних установ Запропоновано послідовність реалізації контрольних дій
(етапності) в ході перевірки загального і спеціального фондів.
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Ключові слова: державний фінансовий контроль, бюджетні установи,
загальний фонд, спеціальний фонд видатки, уніфікація дій і контрольних
заходів.
Постановка проблеми. Реформування вітчизняної економіки згідно з
тенденціями світового економічного розвитку засновується, насамперед, на
раціональному

поєднанні

регулюючих

функцій

держави

та

ринкових

механізмів. Серед основних регулюючих функцій державного управління
суспільними фінансами великого значення набуває фінансовий контроль. Як
засіб зворотного зв‘язку у загальній системі управління, контроль у сучасних
умовах має гнучко реагувати на процеси формування, розподілу і використання
коштів бюджету, а також сам повинен перебувати у постійному процесі
розвитку й вдосконалення, щоб адекватно відображати ці об‘єктивні процеси.
Крім того, прагнення України до європейського співтовариства зобов‘язують
нашу країну адаптувати свою систему державного фінансового контролю до
міжнародних вимог.
Сучасні умови функціонування бюджетної системи України зумовлюють
відповідну діяльність установ і організацій бюджетної сфери. Так, станом на
квітень 2017 р. їх загальна кількість становила 16869, у тому числі – 16869
одержувачів і 13352 розпорядників бюджетних коштів [4], які, як відомо, є
специфічними суб‘єктами господарювання – вони повністю утримуються за
рахунок державного або місцевого бюджетів, а результатом їх діяльності
виступають послуги або виконані роботи відповідного галузевого спрямування.
Зазначені

особливості

впливають

на

основні

характеристики

процесу

управління бюджетними установами, серед яких - кошторисне фінансування
відповідно до затверджених бюджетів і бюджетних розписів. Зважуючи на це,
загальною місією управління бюджетними установами є забезпечення
ефективності та результативності витрачання коштів державного бюджету, які
розподіляються на певні напрями, що, в свою чергу, зумовлює об‘єктивну
необхідність контролю перевірки додержання чинного законодавства щодо
руху бюджетних коштів і виявлення фактів порушення фінансової дисципліни.
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Проведені дослідження свідчать, що на сучасному етапі застосування існуючих
форм фінансового контролю не в повній мірі дозволяє державі оперативно й
ефективно впливати на процеси, які відбуваються в економіці. Так, за
результатами проведених Держаудитслужбою (Держфінінспекцією) ревізій та
перевірок у 2016 р. виявлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів на
загальну суму понад 2,6 млрд. грн., встановлено більше 1,3 млрд. грн.
незаконних і проведених не за цільовим призначенням витрат та нестач
матеріальних і фінансових ресурсів, у тому числі майже 780,4 млн. грн. – за
операціями з бюджетними коштами [3]. Отож, перед державою постає багато
важливих науково-прикладних проблем щодо створення дієвої та чітко
структурованої системи державного фінансового контролю, обґрунтування
стратегії її розвитку, вдосконалення методологічних та методичних основ
функціонування контролюючих органів, удосконалення форм і методів
реалізації контрольного процесу спрямованих на підвищення ефективності
використання державних ресурсів, що підтверджує актуальність даної теми
дослідження.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні можливості застосування
уніфікованого підходу в процесі реалізації процедур фінансового контролю
коштів загального і спеціального фондів бюджетних установ під час
проведення інспектування (ревізії) їх діяльності.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Питанням

розвитку

і

вдосконалення фінансового контролю присвячено праці багатьох відомих
українських

вчених,

серед

яких

наукові

здобутки

В.Л. Андрущенко,

О.І. Барановського, С.В. Бардаша, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, І.К. Дрозд,
Т.І. Єфименко, В.І. Кравченка, І.О. Луніної, П.В. Мельника, В.Г. Мельничука,
Є.В. Мниха, В.П. Ніколаєва, Н.І. Рубан, В.С. Рудницького, М.І. Сивульського,
В.К. Симоненка, І.Б. Стефанюка, Б.Ф. Усача, В.О. Шевчука та ін. Високо
оцінюючи вклад зазначених дослідників у розвиток теорії і практики
державного фінансового контролю, необхідно зазначити необхідність нових
досліджень і подальшої розробки сучасних методологічних засад у сфері
464

контролю діяльності бюджетних установ з огляду на вдосконалення вітчизняної
нормативно-законодавчої бази і швидкоплинних змін у соціально-економічних
процесах в країні.
Виклад основного матеріалу. Розподіл бюджету на загальний і спеціальний
фонди, їх складові частини визначаються виключно Бюджетним кодексом [1] та
законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Бюджетні
установи є первинною ланкою бюджетної системи країни і беруть участь у
виконанні як дохідної, так і видаткової частини бюджету відповідно до
затвердженого кошторису – основного планово-фінансового документа, який
підтверджує повноваження кожної установи щодо отримання доходів і
здійснення видатків, визначає обсяг і напрями витрачання коштів. Основною
формою фінансового контролю діяльності бюджетних установ на сьогодні з
боку Держаудитслужби України є інспектування, яке полягає у документальній
і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансовогосподарської діяльності об'єкта контролю. Документальна перевірка змісту
операцій і процесів щодо руху бюджетних коштів є провідним прийомом
документального контролю і проводиться за даними первинних документів,
облікових регістрів, звітності з метою встановлення законності фінансовогосподарських операцій і процесів.
Обов‘язковим окремим питання програми будь-якої ревізії бюджетної
установи виступає питання контролю кощіїв загального і спеціального фондів.
При цьому перед державним ревізором постає необхідність вибору методики
проведення перевірки та методичного забезпечення проведення контрольного
заходу. Як, відомо, методика - це сукупність правил здійснення конкретного
дослідження,

набір

інструментів,

предметів,

що

використовуються

за

конкретних обставин. В процесі ревізії коштів загального і спеціального фондів
бюджетної установи державний фінансовий інспектор відповідно до методики
застосовує низку процедур, які дозволяють провести її системно та в найбільш
доцільній послідовності. Проведені дослідження показали відсутність чітких
регламентів щодо методики проведення фінансового контролю коштів
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загального і спеціального фондів бюджетної установи, а тому в практичній
діяльності кожен з контролюючих суб‘єктів власноруч і на свій розсуд визначає
процедури ревізійного дослідження.
Досліджуючи дане питання, необхідно зазначити, що у сучасній
теоретичній

літературі

підкреслюється

і

обґрунтовується

важливість

стандартизації організації та методологічного забезпечення діяльності суб‘єктів
контролю: «Впровадження стандартів та уніфікованих процедур під час
підготовки до проведення контрольного заходу дозволяє забезпечити інтереси
суспільства, встановивши такі норми, які підтримують авторитет контрольного
органу, високу якість контрольної діяльності» [2, с. 174].
За умов євроінтеграційних процесів в Україні проводиться активна робота
щодо уніфікації вітчизняного законодавства і загальноприйнятих норм
міжнародної практики. Адаптація здійснюється в багатьох сферах, зокрема, і
сфері державних фінансів. Так, наприклад, в теперішній час діють Національні
положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, які
регламентують облік у розрізі різних об‘єктів і відповідають у переважній
частині міжнародним стандартам. Відповідно до цього, виникає і необхідність
вдосконалення державного фінансового контролю у напрямку уніфікації
контрольних процедур.
Необхідно

констатувати,

що

у

діючих

нормативно-інструктивних

документах відсутнє тлумачення дефініції «процедура контролю». Разом з тим,
у сучасній теоретичній літературі знаходимо наступне визначення, зокрема,
аналітичної процедури: «Під аналітичними процедурами варто розуміти
сукупність

методів

та

прийомів

аналізу

загального

та

спеціального

призначення, спрямованих на якісну та кількісну оцінку та порівняння
фінансової і не фінансової інформації, що дозволяє аудитору отримати
обґрунтовані та достовірні докази щодо предмета завдання, на яких ґрунтується
аудиторська думка» [5, с. 232]. В процесі нашого дослідження ми виходили з
того, що контрольно-ревізійна процедура - це певний порядок і послідовність
виконання інспекторами завдань, передбачених програмою, це дії з організації
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та перевірки документального факту. В теоретичній літературі можна зустріти
поділ З огляду на це, можна виділити процедури загального типу, організаційні
процедури, спеціальні процедури і процедури, що мають місце на етапі
перевірки по господарських операцій по суті.
Уніфікований підхід до проведення контролю коштів загального і
спеціального фондів здійснюється шляхом застосування контрольних процедур
по суті і зумовлений двома суттєвими положеннями. Перше - проведення
контрольних процедур стосується одночасного дослідження формування
доходів зазначених фондів, оскільки ці кошти є коштами бюджету і друге –
використання коштів досліджується з позиції виконання кошторису доходів і
видатків, що є основним плановим документом бюджетної установи.
Загальний фонд кошторису містить обсяг надходжень із загального фонду
бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків
бюджету на виконання бюджетною установою основних функцій або розподіл
надання кредитів з бюджету за класифікацією кредитування бюджету.
Спеціальний фонд містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на
конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків
бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а також
на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою
основних функцій, або розподіл надання кредитів з бюджету згідно із
законодавством за класифікацією кредитування бюджету. Бюджетні установи
також можуть отримувати доходи від здійснення господарської діяльності:
надання платних послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх
функціональними призначеннями. Надходження власних коштів можуть
здійснюватись як в готівковій формі в касу установи, так і у безготівковій –
шляхом

зарахування

на

спеціальні

реєстраційні

рахунки

в

органах

Держказначейства, вони підлягають особливій увазі, тому що їх формування і
використання чітко регламентовано.
Як вже було зазначено – одним з важливих питань методології
фінансового контролю є визначення послідовності реалізації контрольних дій.
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На практиці ревізія традиційно розпочинається з перевірки правильності взяття
бюджетних повноважень. На перший погляд, складається враження, що такий
етап перевірки можна було б уникнути з огляду на те, що в процесі
обслуговування

розпорядників

бюджетних

коштів

органи

Державної

казначейської служби України здійснюють реєстрацію та облік бюджетних
зобов‘язань розпорядників бюджетних коштів і відображає їх у звітності про
виконання бюджету. Крім того, при реєстрації бюджетних зобов‘язань
здійснюється перевірка відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів
бюджетному асигнуванню. Разом з тим, за звітними даними Держаудитслужби
України одним із найбільш розповсюдженим фінансовим порушенням у 2016
році було саме недонарахування і неперерахування (неповне перерахування)
надходжень до загального та спеціального фондів бюджету (майже 206,6 млн.
грн) [3]. Тому державний фінансовий ревізор на підставі цілої низки плановофінансової документації (кошторис, лімітна довідка, план асигнувань, план
використання бюджетних коштів та ін.) зобов‘язаний досліджувати законність
взятих бюджетних повноважень. При цьому, з практичної точки зору –
ретельний контроль плану з надходжень та видатків загального фонду
проводити

недоцільно,

оскільки

з

урахуванням

вимог

бюджетного

законодавства та норм функціонування бюджетних установ, такі кошти над
ходять в повному обсязі і, як правило, використовуються в повному обсязі до
кінця бюджетного періоду. Єдине на що варто звернути увагу, це те, що при
формуванні показників, на підстав яких визначаються надходження планового
періоду бюджетної установи, обов‘язково враховується рівень виконання
доходів за останній звітний рік та з урахуванням очікуваного виконання за
період, що передує плановому.
Сучасна складна економічна ситуація в нашій державі вимагає реалізації
такого контрольного процесу, який би дозволив звести до мінімуму
зловживання з державними ресурсами, їх незаконне, нецільове і неефективне
використання. З огляду на це, наступним етапом уніфікованого підходу до
проведення перевірки є аналіз показників виконання кошторису щодо
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законності і доцільності запланованих видатків відповідно до економічної
класифікації видатків, додержання діючих ставок (посадових окладів), норм,
цін, лімітів та інших показників відповідно до законодавства. Аналітична
оцінка кошторису дозволяє визначити рівень повноти фінансування установи
відносно річних кошторисних призначень, а також здатність керівництва
відповідно до цільового призначення оперативно використовувати отримані
бюджетні кошти. Такий аналітичний прийом доцільно поєднати з оцінкою
показників фінансової і бюджетної 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).
Запропонований

нетрадиційний,

підхід

до

реалізації

контрольних

процедур, коли майже на початку ревізії здійснюється аналіз звітності і
визначається відхилення від норм і запланованих параметрів, дозволить
державному фінансовому інспектору практично визначити найбільш критичні
операції з бюджетними коштами. Такій уніфікований підхід може слугувати
відправним моментом для контролю відповідності звітних показників даним
облікових регістрів шляхом побудови логічно-інформаційної схеми обліку
фінансово-господарських операцій. Логічно-інформаційний зв‘язок дозволяє
визначити невідповідність даних в документах, обліку та звітності фактичним
операціям і результатам діяльності. На підставі з‘ясування критичних відхилень
ревізор виявляє причини та умови, що призвели до недоліків і порушень, готує
рекомендації та пропозиції щодо їх усунення і запобігання їм у подальшій
діяльності бюджетної установи.
Звичайно, в процесі фінансового контролю обов‘язковим є контроль
правильності ведення бухгалтерського обліку доходів і видатків загального і
спеціального фондів бюджетних установ. Правильність бухгалтерського обліку
забезпечується єдністю системи бухгалтерського обліку, що будується на
бюджетній

класифікації.

Бюджетна

класифікація

передбачає

науково

обґрунтоване обов‘язкове групування доходів і видатків загального і
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спеціального фондів за однорідними ознаками, які закодовані певним чином. З
позиції уніфікованого підходу до здійснення ревізійних дій, класифікація має
організуюче та правове значення. Перше виявляється в тому, що вона дає змогу
здійснювати контроль за кожним видом доходів і видатків, а правове полягає у
тому, що всі показники доходів і видатків, передбачені в бюджеті і згруповані
відповідно до бюджетної класифікації, є фінансовими планами, обов‘язковими
до виконання одержувачами і розпорядникам бюджетних коштів.
Висновки. Наведені у даній статті пропозиції не є вичерпними і певною
мірою дискусійними. Разом з тим, приведення державного фінансового контролю
в Україні до європейських стандартів передбачає приведення державного
фінансового

контролю

до

нового

стану

упорядкованості.

Контрольні

процедури, як інструмент одержання доказів законності і ефективності
використання бюджетних коштів мають значний потенціал для подальшого
вдосконалення процесу проведення інспектування. Необхідність їх даної тези
актуалізується у зв‘язку з інтеграцією України у міжнародну спільноту та її
прагнення до уніфікації та загальної системи державного фінансового
контролю.
Список використаних джерел:
1. Бюджетний кодекс України: Закон, прийнятий Верховною Радою
України від 8 липня 2010 р. ғ2456-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.
2. Любенко А.М. Підходи до планування та підготовки до проведення
контрольних заходів з урахуванням уніфікації та стандартизації // Проблеми і
перспективи розвитку банківської системи України. – 2014. – Вип. 40. –
С. 172-181.
3. Офіційний сайт Державної аудиторської служби України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http:/dkrs.gov.ua
4. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. [Електронний
ресурс]: Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/22813.
5. Сушко Д.С. Аналітичні процедури в аудиті: загальні підходи до
застосування // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – 2012 – ғ2. – С.232 –
240.
470

УДК 657.6
С.В. Стасюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ
ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ
У статті розглядаються питання зміни інституційної сфери державного
фінансового контролю і набуття ним нових рис, відповідно до вимог Стратегії
реформування системи управління державними фінансами в України.
Визначено основні зміни щодо напрямів реалізації контролю з боку Державної
аудиторської служби України у сучасних умовах.
Ключові слова: державний фінансовий контроль, Державна аудиторська
служба України, інспектування, державний фінансовий аудит, аудит
виконання бюджетних програм.
Постановка проблеми. Розвиток економіки та обраний Україною курс до
європейського співтовариства, зобов‘язує дотримуватися світових стандартів
щодо забезпечення фінансової стабільності, високого рівня економічної
активності, соціальних стандартів, збалансованого розвитку національного
господарства та всіх його учасників. З огляду на це, організація ефективного
контролю за використанням державних фінансових ресурсів і майна стає одним
із пріоритетних напрямів побудови сильної та заможної європейської держави.
Загальновизначені підходи до сутності державного фінансового контролю
дозволяють визначити три його основні функції. По-перше, він є одним з
найважливіших напрямків реалізації контрольно-наглядової функції держави,
по-друге, це важлива функція державного управління і по-третє – форма
реалізації контрольної функції фінансів. Саме взаємозв‘язок перелічених
функцій дозволяє відзначити підвищення ролі державного фінансового
контролю в умовах реформування вітчизняної економіки згідно з тенденціями
світового економічного розвитку і сучасних змін системи державного
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управління в Україні. З огляду на перелічене – фінансовий контроль в
теперішній час має гнучко реагувати на процеси, що відбуваються, і,
відповідно, сам перебувати у постійному процесі вдосконалення.
Метою статті є визначення і обґрунтування необхідності зміни існуючої
моделі

фінансового

контролю

з

урахуванням

сучасних

інструктивно-

нормативних положень та відповідно до вимог щодо реалізації Стратегії
реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки
[8]. Основною метою даної Стратегії є побудова сучасної та ефективної
системи управління державними фінансами, яка здатна надавати якісні
державні послуги, ефективно акумулюючи ресурси та розподіляючи їх
відповідно до пріоритетів розвитку держави у середньо- та довгостроковій
перспективі. Відповідно до Стратегії передбачено забезпечити розвиток низки
складових частин системи управління державними фінансами, серед яких
виділено

і

фінансовий

контроль.

Отож,

об'єктивна

необхідність

удосконалювання процесу управління державними фінансами в Україні
супроводжується переглядом ролі і значення фінансового контролю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації і методики
фінансового контролю у різні часи в своїх працях висвітлювали такі відомі
вітчизняні вчені як: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.В. Бардаш, Л.В. Гуцаленко,
П.К. Германчук, Є.В. Мних, М.О. Никонович, В.Ю. Піхоцький, Н.І. Рубан, В.О.
Шевчук та ін. Опанування наукових праць цих та інших теоретиків і практиків
свідчить про досить широкий спектр питань, які розглядаються у сфері
держаного фінансового контролю. Разом з тим, у сучасних умовах необхідності
швидкої мобілізації державних фінансових ресурсів на виконання важливих
завдань функціонування країни, постають нові питання подальшого розвитку та
вдосконалення

фінансового

контролю,

а

тому

проблема

реорганізації

державного фінансового контролю відповідно до викликів сьогодення особливо
актуальна та визначає актуальність і цільову спрямованість дослідження.
Виклад основного матеріалу. Одним із головних завдань держави, її
контролюючих органів і структур завжди було підвищення рівня ефективності
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використання бюджетних коштів та пошук додаткових фінансових резервів, що
у

сукупності

виступає

надійним

резервом

і

фактором

стабільності

макрофінансової системи та піднесення економіки країни. Зважуючи на це, в
Україні спостерігається процес постійного вдосконалення і реформування
системи державного фінансового контролю та відповідних контролюючих
органів. Так, у жовтні 2015 року з метою посилення централізованого аудиту та
зменшення використання зовнішніх механізмів контролю Державну фінансову
інспекцію було реорганізовано у Державну аудиторську службу Україні
(Держаудитслужба України). На неї покладено важливі завдання - забезпечення
формування і реалізація державної політики у сфері державного фінансового
контролю, здійснення державного фінансового контролю, спрямованого на
оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання та
збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів,
досягнення економії бюджетних коштів. Перелічені завдання дозволяють
поглибити контрольні функції і контрольні повноваження даної інституції та, в
свою чергу, спонукає до перегляду та вдосконалення існуючої моделі
фінансового контролю.
Проведені дослідження свідчать, що, незважаючи на певний прогрес і
позитивні зрушення, останнім часом ще мають місце негативні факти
бюджетних правопорушень. Так, відповідно до Звіту про результати діяльності
колишньої Держфінінспекції за 2016 р. було недоотримане фінансових ресурсів
на загальну суму 1298,1 тис. грн., це у 1,6 разів більше, ніж у попередньому
2015р., сума нецільових витрат державних ресурсів становила 163,4 тис. грн., а
обсяг незаконних витрат – 1070,9 тис. грн. [3]. Серед низки інших причин
такого становища, вітчизняні фахівці вважають, що «…застосування застарілих
форм фінансового контролю не дозволяє у повній мірі державі оперативно й
ефективно впливати на процеси, які відбуваються в економіці, що призводить
до зниження контрольних функцій держави в умовах

трансформації

економічних відносин, не забезпечує концентрацію контрольних дій на
найбільш пріоритетних напрямах фінансової діяльності. Тому подальший
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розвиток фінансового контролю як повномасштабної діяльності разом з іншими
функціями управління…, потребує розробки нової концепції розвитку
ринкових механізмів та інструментів його здійснення, удосконалення його
складових, зокрема мети, завдань, об‘єктів, методів та форм контролю на рівні
галузі, регіону та України в цілому» [2, с. 214].
Зважуючи на зарубіжний досвід, трансформація державного фінансового
контролю передбачає необхідність зміни підходів до процесу перевірки руху
бюджетних коштів та його ідеології у напряму попередження порушень, а не
наступного їх виявлення. Іншими словами, сучасні економічні умови
потребують приведення функцій фінансового контролю до нового стану
упорядкованості.
В нашій державі

необхідність здійснення

фінансового контролю

визначено у Бюджетному кодексі України, відповідно до його ст. 19 - «на всіх
стадіях

бюджетного

бюджетного

процесу

законодавства,

здійснюються

аудит

та

контроль

оцінка

за

ефективності

дотриманням
управління

бюджетними коштами». В розвиток законодавства, в теперішній час діє низка
нормативних документів щодо реалізації державного фінансового контролю
Держаудитслужбою України [4, 5, 6, 7] та визначено декілька його напрямів.
Так, фінансовий контроль забезпечується шляхом проведення інспектування
(ревізії), державного фінансового аудиту, перевірки державних закупівель та
моніторингу закупівель. Зразу зазначимо, що тому в межах даної статті питання
контролю державних закупівель розглядатися не буде. Державні закупівлі в
нашій країні регулюються окремим Законом України від 10.04.2014 р., ғ1197.
«Про здійснення державних закупівель» та низкою інших нормативних
документів, вони є доволі складним і відповідальним процесом, а тому
фінансовий контроль цієї сфери становить окрему наукову проблему, яка
пов‘язана з реалізацією процедур закупівлі, їх регулюванням і моніторингом, а
в практичному плані - з високим рівнем корумпованості.
Компетенції фінансового контролю формуються на підставі норм і
положень,

визначених

внутрішнім
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середовищем,

враховуючи

вплив

зовнішнього середовища із його чинниками, обмеженнями, регуляторами, при
цьому, головною ознакою його є реальна можливість впливу суб‘єкта контролю
на об‘єкт, яка має бути оформлена в межах права і бути конструктивною дією.
Важливим завданням управління державними фінансами в умовах
нестабільного ринкового середовища є підвищення фінансової дисципліни у
бюджетний сфері та оцінка ефективного, законного, цільового, результативного
використання коштів. Процедура проведення інспектування бюджетних коштів
проводиться у формі традиційної ревізії і полягає у документальній і фактичній
перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської
діяльності об'єкта контролю. Нормативним документом [4] зазначається, що
ревізія повинна забезпечувати виявлення фактів порушення законодавства,
встановлення винних посадових і матеріально відповідальних осіб, що
допустили таке порушення. Разом з тим, в умовах нестабільного зовнішнього
середовища основою управління фінансовими ресурсами має виступати
система такого фінансового контролю, призначення якого полягає не лише у
констатації фактів недоліків, порушень і зловживань, але й, передусім, їх
своєчасного попередження. З цією метою необхідна переорієнтування
інспектування на значні фінансові порушення і проведення ревізій установ
бюджетної сфери шляхом відбору об‘єктів з акцентом на серйозні фінансові
порушення та шахрайство, тобто з урахуванням рівня ризиків. Це ґрунтується
на запровадженні системи ризик-менеджменту в межах кожної бюджетної
установи, яка є складовою загальної системи державних фінансів і водночас
виступає відособленою ланкою, оскільки відповідальність за формування
фінансових

ресурсів

та

напрямки

їх

використання

несуть

суб‘єкти

господарювання. Крім того, контроль має бути спрямовано не лише на
кількісні показники, з огляду на те, що функціонування кожної бюджетної
установи характеризуються якісними параметрами, які необхідно оцінювати з
позиції досягнення відповідних результатів щодо надання нематеріальних благ
і послуг У результатів такої оцінки – формувати відповідні висновки і, у разі
непрозорої діяльності і та безвідповідальності, розробляти заходи державного
475

впливу. Такий підхід до оцінки результатів виконання бюджетних повноважень
і ефективності використання фінансових ресурсів дозволить унеможливити
сприйняття фінансового контролю як суто фіскального інструменту, а
розглядати його як функцію переважно превентивного і регулюючого
характеру.

Це

у

повній

мірі

корелює

з

положеннями

бюджетного

законодавства. Зокрема, У Бюджетному кодексі України, у розділі 1, ст. 2 п.49
зазначено, що управління бюджетними коштами – це сукупність дій учасника
бюджетного

процесу

відповідно

до

його

повноважень,

пов‘язаних

з

формуванням та використанням бюджетних коштів, здійсненням контролю за
дотриманням бюджетного законодавства, які спрямовані на досягнення цілей,
завдань і конкретних результатів своєї діяльності та забезпечення ефективного,
результативного і цільового використання бюджетних коштів [1].
Трансформацію державного фінансового контролю в теперішній час
зумовлено ускладненням його завдань під впливом зростання обсягів
надходження фінансових ресурсів та безперервні процеси їх витрачання
суб‘єктами господарювання. Зважуючи на необхідність приведення його у
відповідність до вимог міжнародних стандартів, одним із напрямів державного
фінансового контролю є державний фінансовий аудит. Легітимність даного
напряму фінансового контролю визначено відповідною Постановою Кабінету
Міністрів України, яка регламентує механізм його проведення [5]. Необхідно
зразу ж підкреслити, що в теперішній час, державний фінансовий аудит
діяльності бюджетних установ не здійснюються. Як напрям державного
фінансового контролю діяльності установ бюджетної сфери його було скасовано
ще у червні 2015 р. з огляду на його неефективність через значні витрати
робочого часу та людських ресурсів органів колишньої Держфінінспекції,
дублювання із завданнями інших видів державного фінансового контролю,
зокрема аудитом бюджетних програм та інспектуванням. Разом з тим, виникає
об‘єктивна необхідність посилення ролі внутрішнього аудиту бюджетної
установи, спрямованого на надання керівникові об‘єктивних і незалежних
висновків та рекомендацій щодо ефективності функціонування системи
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внутрішнього контролю, ефективності планування і виконання бюджетних
програм, якості надання послуг, правильності ведення бухгалтерського обліку
та достовірності фінансової і бюджетної звітності.
Державний фінансовий аудит передбачає оцінку рівня управління
фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання державного
сектору економіки

з

позиції

дотримання

ними

вимог

законодавства,

достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності та
збереження активів. Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що за
даним напрямом державного фінансового контролю реалізується можливість
здійснення

Держаудитслужбою

попереднього

виду

контролю,

що

є

невід‘ємним елементом ефективного управління державними фінансами. Так,
інформацію від суб‘єкта господарювання можна одержувати як на письмовий
запит посадової особи Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального
органу, так і від суб'єкта господарювання за місцем його знаходження. Залежно
від

характеру

наданих

матеріалів,

на

етапі

попереднього

контролю

встановлюється коректність представленої фінансової інформації, відповідність
перевірених операцій вимогам законів та нормативних актів, а також дається
оцінка системі внутрішнього контролю об‘єкта, що перевіряється. Безумовно,
попередній документальний контроль доповнюється фактичними методами
контрольного спостереження, але, у будь-якому випадку, даний підхід дозволяє
раціоналізації праці у контролюючому органі і сприяє економії робочого часу
його працівників.
Спрямування

держави

до

європейської

спільноти

і

проведення

структурних реформ, які забезпечують підвищення якості життя вимагає
стабільності бюджетної системи та підвищення ефективності діяльності органів
управління

держаними

фінансами.

Подальший

розвиток

національної

економіки призводить до необхідності модифікації фінансового контролю у
напряму розширення компетенції його суб‘єктів та покладання на них більшої
відповідальності. У Бюджетному кодексі України [1] містяться положення,
щодо впровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі 477

методу управління
результатів

із

використання.

бюджетними коштами для досягнення конкретних

застосуванням
В

процесі

оцінки

ефективності

застосування

використання

програмно-цільового

їх

методу

формування бюджету, важливою складовою стає фінансовий контроль
виконання бюджетних програм. За своєю сутністю бюджетна програма є
формою реалізації програмно-цільового методу у бюджетному процесі і
передбачає безпосередній зв‘язок між виділенням бюджетних коштів і
результатами їх використання. В нормативних положеннях [6] фінансовий
контроль виконання бюджетних програм розглядається як аудит ефективності і
передбачає здійснення оцінки досягнення запланованих показників(продукту,
ефективності, якості), виявлення проблем в процесі виконання програми і
розробку

обґрунтованих

рекомендацій

щодо

підвищення

ефективності

використання ресурсів держави. І у цьому випадку фінансовий контроль
набуває нових рис, коли має місце оцінка виконання результативних показників
бюджетних програм із використанням аналітичних процедур, досліджуючи
вплив

суттєвих

чинників,

факторів

і

причин

стосовно

ефективності

використання кошів. При цьому спостерігається відхід від традиційної
процедури перевірки до поглиблення консультативної функції для прийняття
управлінських рішень.
Висновки. Функціонування ефективної системи державного фінансового
контролю та забезпечення реалізації вимог вдосконалення системи управління
державними фінансами вимагає модифікацію напрямів і видів контрольного
дослідження, яке набуває нових рис відповідно до вимог часу. Наведені у статті
напрями державного фінансового контрою дозволяють розширити його
функції, систематизувати і більш чітко структурувати його об‘єкти. Подальші
дослідження у цій сфері можуть бути спрямовані на започаткування досвіду
організації фінансового контролю у європейських країнах та розробку заходів
щодо його адаптації до національної фінансової системи.
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УДК 657.471.045
М.А. Тадеуш
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ
ОПЕРАЦІЙ НА РАХУНКАХ У БАНКУ
Досліджено особливості обліку операцій на поточних рахунках у банку,
окреслено основні напрямки удосконалення організації та методики їх обліку,
контролю та аналізу.
Ключові слова: операції на рахунках у банку; безготівкові операції; облік,
аналіз і контроль безготівкових операцій.
Постановка проблеми та її зв‗язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Всі діючі підприємства в умовах ринкових відносин
використовують рахунки в банках для здійснення безготівкових розрахунків з
іншими суб‗єктами господарювання, а також для зберігання власних коштів.
Для безперервної фінансової та виробничої діяльності підприємства
відкриті рахунки в банках є необхідною складовою. Також сучасні умови
існування підприємств і всі ті процеси, що протікають в економіці України ще
раз підтверджують важливість та необхідність грошових коштів для здійснення
фінансово-господарської діяльності суб‗єктів підприємництва.
Вивчення методики та організації обліку, аналізу й аудиту операцій на
рахунках у банку сприяє поліпшенню інформаційного забезпечення процесу
прийняття

ефективних

та

своєчасних

управлінських

рішень

щодо

раціонального використання в господарському обігу коштів на рахунках у
банку.
Формулювання

цілей

статті.

Метою

даної

статті

є

дослідження

теоретичного огляду варіантів удосконалення організації і методики обліку,
контролю і аналізу операцій на рахунках у банку.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми обліку, аналізу
та контролю операцій на рахунках в банках мали своє відображення на
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сторінках робіт ряду як вітчизняних науковців: М. Білухи, І. Бланка,
Ф. Бутинця, С. Голова, В. Горелкіна, В. Завгороднього, А. Кузьмінського,
А. Мазаракі, Є. Мниха, В. Сопка та ін., так і зарубіжних вчених: Д. Блейка,
Ф. Вуда, Є. Брігхема, Глена А. Велша, Деніела Г. Шорта та ін [1, c.18]. Ці
автори зробили внески для вирішення питань підвищення управління
грошовими потоками, зокрема й в питаннях обліку операцій на рахунках в
банку.
Виклад основного матеріалу дослідження. У зв'язку з реформуванням
національної економіки України під впливом глобальних інтересів постає
необхідність постійного поглиблення вивчення питань обліку пов'язаних з
безготівковими розрахунками між підприємствами за продукцію та послуги.
Кожне підприємство може відкривати рахунки в національній та іноземній
валюті.
Характерною особливість безготівкових розрахунків є те, що списання
грошових коштів з рахунку здійснюється банком за розпорядженням клієнта.
Списання

банком

коштів

здійснюється

у

порядку

надходження

розрахункових документів та встановлено черговість їх виконання у випадку
одночасного надходження і недостатності коштів [2, с.83].
У бухгалтерському обліку рух грошових коштів на рахунку за даними
виписок банку відображаються на активному рахунку 31 «Рахунки у банках» та
його субрахунках рис. 1:
31 «Рахунки у банках»
311 «Поточні рахунки в національній валюті»
312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»
313 «Інші рахунки у банках у національній валюті»
314 «Інші рахунки у банках в іноземній валюті»

Рис. 1. Рахунок 31 «Рахунки у банках» [4, c.3]
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Безготівкові розрахунки відіграють важливе значення у прискоренні
обороту

коштів,

скороченні

готівки,

необхідної

для

обігу.

Завдяки

безготівковим розрахункам здійснюється концентрація грошових ресурсів в
банках, а тимчасово вільні кошти є одним із джерел кредитування.
Організація і методика обліку залежать від багатьох факторів, які залежать
та не залежать від самого господарства. Умовно напрямки можна розподілити
так:
- вдосконалення нормативної бази з ведення обліку грошових коштів на
підприємствах;
- проведення автоматизації обліку;
- реформування бухгалтерського складу господарства [5].
Перший напрямок передбачає необхідність розширення нормативної бази з
обліку грошових коштів, видання нових указів, законів, положень, постанов з
бухгалтерського обліку, а зокрема, з ведення касових операцій. Видання нових
нормативних актів дозволить вести облік «в ногу з часом». Але лише одне
видання нормативів не забезпечить облік необхідною інформацією, тому
необхідно також забезпечити висвітлення і розтлумачення виданих наказів,
положень та інших обов‗язкових до використання в обліку актів в засобах
масової інформації, періодичних виданнях, передплатних джерелах, тобто
забезпечити

розповсюдження

необхідної

інформації

між

споживачами.

Нормативна база, яка відповідатиме сучасності, дозволить вести облік
сьогодення на відповідному сучасному рівні, а не на крок позаду.
Другий напрямок передбачає забезпечення обліку засобами автоматизації,
тобто сучасними комп‗ютерними системами або іншими можливими засобами.
Основна тенденція сьогодні – раціональне застосування персональних ЕОМ для
автоматизації бухгалтерського обліку.
На ведення журналу господарських операцій витрачається значна частина
часу. Тому якість бухгалтерської програми суттєвим чином залежить від таких
чинників, як зручність і швидкість введення інформації, можливістю
маніпуляції раніше введеними даними.
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Документом, який засвідчує надходження та видаток, а також залишок
коштів на початок та кінець дня, є банківська виписка. Періодично
(здебільшого кожного дня) банк видає власникам рахунків виписки з
відповідного рахунка з копіями розрахункових операцій
Також для підвищення аналітичної цінності облікової

інформації

рекомендовано відкрити аналітичні рахунки з обліку курсових різниць, а саме:
-

3121 «Грошові кошти на поточних рахунках в іноземній

валюті (долар
США)»;
- 3122 «Грошові кошти на поточних рахунках в іноземній валюті (євро)»;
- 3141 «Грошові кошти на інших рахунках в іноземній валюті (долар
США)»;
- 3142 «Грошові кошти на інших рахунках в іноземній валюті (євро)» [5].
Етапи та порядок загального ведення обліку операцій на рахунках у банку
наведено на рис. 2.
Облік руху операцій на рахунках банку

Класифікація

Документування
господарських
операцій

Види рахунків в банку: поточний,
валютний, депозитний,
картковий, кредитний, тимчасовий

акредитив,

При надходженні: виписка банку.
При витрачанні: виписка банку, грошові чеки,
платіжні доручення розрахункові чеки, акредитиви.

Синтетичний
облік

Рахунок 31 «Рахунки в банку» із субрахунками.

Аналітичний
облік

Ведеться за видами рахунків, відкритих в банках.

Відображення в
облікових
регістрах та
звітності

В облікових регістрах: Журнал 1, відомість 1.2
У фінансовій звітності:форма ғ1 «Баланс», форми
ғ3 «Звіт про рух грошових коштів», форма ғ5
«Примітки до фінансової звітності».

Рис. 2. Облік руху операцій на рахунках банку [6, c.175]
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В економічній літературі необхідність проведення аналізу грошових
коштів на поточних рахунках у банку обґрунтовується нестійким фінансовим
станом багатьох підприємств, ризиком втрати платоспроможності, потребою
підвищення рівня ефективності управління грошовими потоками й іншими
факторами. Поетапний аналіз грошових потоків дає інформацію для
оцінювання діяльності підприємства в минулому і теперішньому часі, а також
стає підґрунтям для прогнозування та планування грошових потоків (табл.1) [1,
c23].
Таблиця 1
Основні етапи проведення аналізу грошових потоків підприємства
Етап аналізу
Аналіз ліквідності балансу

Аналіз показників оцінки
ліквідності підприємства
Аналіз Звіту про рух
грошовий коштів

Аналіз
оборотності
дебіторської заборгованості
та її співвідношення з
кредиторською
заборгованістю
Аналіз
показників,
що
характеризують
потоки

грошові

Основний зміст аналізу
Порівняння наявності коштів за активом, згрупування
відповідно до ступеня зниження їх ліквідності із
зобов‘язаннями за пасивом, об‘єднаними за термінами ї
погашення (відповідно до зростання термінів сплати).
Розрахунок коефіцієнтів абсолютної ліквідності, швидкої
ліквідності та поточної ліквідності.
Вивчення обсягу, структури та динаміки:
-вхідного і вихідного грошових потоків;
-грошових потоків від операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності:
-чистого грошового потоку.
Розрахунок:
-оборотності дебіторської заборгованості;
-середнього періоду обороту дебіторської заборгованості
-коефіцієнта співвідношення дебіторської й кредиторської
заборгованостей.
Розрахунок:
– коефіцієнта ліквідності грошових потоків;
– коефіцієнта участі грошових коштів та їх еквівалентів в
оборотних активах;
– кількості оборотів оборотних активів;
– середнього періоду обороту оборотних активів;
– кількості оборотів грошових коштів та їх еквівалентів;
– середнього періоду обороту грошових коштів у днях;
–середньоквадратичного відхилення грошових потоків і
коефіцієнта варіації у досліджуваному проміжку часу;
– коефіцієнта кореляції позитивного та від‘ємного грошових
потоків;
–коефіцієнта
ефективності
грошового
потоку
в
досліджуваному періоді;
– коефіцієнта якості чистого грошового потоку;
– коефіцієнта достатності і реінвестування чистого грошового
потоку
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Вивчення досвіду аудиторської практики перевірок операцій на рахунках у
банку свідчить про те, що доцільно розглядати метод аудиту як сукупність
спеціальних прийомів, за допомогою яких оцінюють і досліджують стан
об‗єктів аудиту, прийоми аудиту — як елементи методу аудиту зі спорідненими
діями, за допомогою яких здійснюють дослідження, а процедури аудиту — як
порядок виконання аудитором конкретних, методичних дій, що забезпечують
проведення всіх етапів аудиту для одержання достатніх доказів та складання
відповідних висновків, на яких ґрунтується письмово висловлена думка
аудитора [1, c.25].
Висновки. За результатами проведеного дослідження можна зробити
висновок, що грошові розрахунки можуть набирати як готівкової, так і
безготівкової форми. Безготівковим грошовим розрахункам, як правило,
віддають перевагу. Це пояснюється тим, що за використання безготівкових
розрахунків досягають значної економії витрат на їх здійснення.
Суть безготівкових розрахунків полягає в тому, що платежі здійснюються
шляхом переказу коштів із рахунку платника в банку на рахунок одержувача,
тобто

шляхом

проведення

відповідних

записів за рахунок учасників

розрахунків, оскільки саме безготівкові розрахунки є ланкою, що сполучає
кожний суб'єкт господарської діяльності з оточуючим ринковим середовищем,
та дозволяє брати участь у процесі виробництва, розподілу та споживання.
Отже,

контроль

безготівкових

розрахунків

повинен

підтвердити

або

спростувати вимоги щодо здійснення безготівкових розрахунків. У процесі
контролю

перевіряють

дотримання

нормативно-правового

регулювання

розрахункових операцій і стан розрахунково-платіжної дисципліни. Особливо
уважно ревізори перевіряють своєчасність виявлення помилок у розрахунковоплатіжних документах, що стає підставою для різних суперечок під час
розрахунків і виникнення конфліктних ситуацій.
Подальший напрям регулювання розвитку платіжного обороту в Україні
має бути спрямований на збільшення безготівкового обороту та зниження
готівкового. Головною метою насамперед має бути зростання довіри населення
до банків.
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К.С. Тихевич
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК МЕТОД ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕКОНОМІКИ В ЦІЛОМУ
Здійснена оцінка впливу капітальних інвестицій на ключові показники
економічного та інноваційного розвитку підприємства та економіки в цілому.
Визначено заходи покращення капітальних інвестицій та їх роль в умовах
економічної кризи.
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Ключові слова: капітальні інвестиції, капітальні вкладення, необоротні
активи, інвестиції, інвестування, основні засоби.
Вихід вітчизняної економіки на траєкторію зростання ставить нас перед
необхідністю подолання глибокої економічної кризи через активізацію
інвестиційного процесу. Підвищення ефективності суспільного відтворення
шляхом зміцнення виробничої діяльності усіх підприємств реального сектора
економіки можливе лише за умови інтенсифікації відтворення та поліпшення
використання діючих основних засобів за рахунок зростання капітальних
інвестицій. Світова практика свідчить, що капітальні інвестиції є важливим
каталізатором виробництва, підвалиною стабільного економічного піднесення
як окремих господарюючих одиниць, так і держави загалом. З огляду на це,
доцільним і актуальним є дослідження впливу капітальних інвестицій на
основні показники економічного розвитку підприємств та економіки в цілому.
Сучасна вітчизняна наука має багато напрацювань в інвестиційній сфері.
Так, Л. Борщ, О. Вовчак,

А. Мертенс, Б. Луців, А. Пересада, С. Реверчук,

Н. Хрущ, В. Федоренко та ін. розкривають основи інвестицій, визначаючи
особливості інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання. Вітчизняні
науковці не лише підтверджують тісний взаємозв'язок між макроекономічними
показниками та інвестиціями, а й пропонують дієві заходи, джерела,
інструменти та важелі формування сприятливих умов для започаткування за
рахунок інвестиційних вкладень стійких тенденцій економічного зростання
України в умовах глобалізації, фінансово-економічної, політичної та соціальної
нестабільності. Незважаючи на численні роботи, які спрямовані на дослідження
сутності капітальних інвестицій до цього часу не вдалося досягти єдності
підходів із визначення цього трактування. Більше того, періодичні фінансовоекономічні кризи, в основі яких часто лежать деструктивні елементи в
інвестиційних процесах, зумовлюють необхідність перегляду окремих позицій
щодо

формування

достатнього

фінансового

інвестицій.
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забезпечення

капітальних

Метою статті є визначення ролі капітальних інвестицій для інноваційного
розвитку підприємства та економіки в цілому.
У науковій і навчально-методичні літературі, а також у нормативноправових актах визначення поняття "капітальних інвестицій" розглядається порізному. Так, більшість науковців, зокрема,

К. Паливода [3, с. 711],

В. Шевчук, П. Рогожин [9, с. 457] та ін. вважають, що це видатки на створення,
розширення, реконструкцію, модернізацію (технічне переоснащення) основних
виробничих фондів чи основного капіталу. Інші фахівці — І. Бланк [1, с. 251252], В. Федоренко, А. Гойко [8, с. 407],

А. Пересада [4, с. 472]

замість поняття "капітальні інвестиції" розглядають "реальні інвестиції" —
вкладення коштів у реальні активи — матеріальні та нематеріальні.
Отже, можемо допустити, що реальні інвестиції — це вкладення в основні
та оборотні засоби підприємства, а також нематеріальні активи, а капітальні
інвестиції — вкладення капіталу лише в основні засоби та нематеріальні
активи. У підтвердження цього знаходимо визначення у вітчизняних
нормативно-правових актах.
У Податковому кодексі України (ст. 14) визначено, що капітальні
інвестиції — це господарські операції, що передбачають придбання будинків,
споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів і
нематеріальних активів, що підлягають амортизації відповідно до норм цього
Кодексу [5].
Інше визначення, але подібне за змістом, є у постанові Кабінету міністрів
України "Про затвердження Національного стандарту ғ 3 «Оцінка цілісних
майнових комплексів», капітальні інвестиції — інвестиції, що спрямовуються у
будівництво,

виготовлення,

реконструкцію,

модернізацію,

придбання,

створення необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи,
призначені для заміни діючих, і устаткування для здійснення монтажу), а також
авансові платежі для фінансування капітального будівництва [6].
Загалом капітальні вкладення забезпечуються коштами з різних джерел,
основним з яких є національний дохід, створюваний у сфері матеріального
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виробництва. Джерелом коштів виступають також кредити іноземних банків і
фірм. Кошти з цих джерел направляються на капітальні вкладення по декількох
розподільних каналах. Тому в практиці забезпечення капітальних вкладень є
різні по характеру джерела коштів. До них варто віднести: власні фінансові
ресурси інвесторів (прибуток, амортизаційні відрахування,

відшкодування

збитків від аварій, стихійного лиха, грошові нагромадження і заощадження
громадян, юридичних осіб); позикові

фінансові кошти інвесторів (позики

банківських установ і бюджетні кредити); фінансові засоби інвесторів (кошти,
отримані від реалізації акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних
осіб);

бюджетні інвестиційні асигнування; кошти поза бюджетних фондів,

безкоштовні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
Визначивши суть поняття «капітальні інвестиції» можна сказати, що саме
за допомогою цих інструментів підприємство може здійснювати інвестиційноінноваційну політику,

спрямовану

на

модернізацію

виробництва

та

покращення якості продукції. Крім того, підприємство може здійснювати
розширене відтворення своїх необоротних активів, залучаючи до виробництва
новітні технології та «ноу-хау», що в свою чергу призведе до зниження
собівартості

товарів

та

підвищення

прибутковості

(рентабельності)

підприємства. Особливо в сучасних умовах господарювання - висока вартість
енергоносіїв (левову частку яких займає природний газ), застаріле обладнання,
що залишилося ще від Радянського союзу - все це змушує підприємства шукати
шляхи зменшення витрат на виробництво, одним із них і є інноваційний шлях
розвитку (модернізація виробництва, використання альтернативних джерел
енергії, запровадження у виробництво «ноу-хау» та ін.).
Для об‘єктивної оцінки ефективності інвестиційної діяльності в регіонах та
країні загалом доцільно прослідкувати взаємозв‘язки і залежності між
інвестиціями і показниками, що характеризують рівень економічного розвитку.
Узагальнюючим показником, що відображає стан розвитку економіки країни, є
валовий внутрішній продукт (ВВП). Чим більші обсяги інвестицій у поточному
році, тим більшим може бути обсяг ВВП країни в майбутньому періоді.
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Сьогодні як ніколи потрібна швидка віддача від укладених коштів , щоб
максимально сприяти виходу економіки з кризового стану. Динаміка приросту
ВВП значною мірою синхронна з динамікою приросту інвестицій в Україні за
період 2005–2015 рр. (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка темпів зростання показників, які характеризують
інвестиційні процеси в Україні в 2005-2015 рр.
Аналіз динаміки зміни показників, які характеризують інвестиційні
процеси та стан розвитку економіки в Україні, дають змогу зробити висновки,
що динаміка інвестицій має таку саму тенденцію, що і ВВП, і безпосередньо
пов‘язана з економічними процесами в державі; темпи зростання (скорочення)
інвестицій у середньому вищі за темпи зростання (скорочення) ВВП; зростання
обсягу інвестицій приводить до прискорення відтворювальних процесів і тим
самим стимулює розвиток економіки.
Проаналізуємо динаміку здійснених капітальних інвестицій за 2005-2015
роки [7]. До економічної кризи 2008-го року до 2007 року динаміка капітальних
інвестицій була позитивною, що свідчить про нормальну інвестиційну
діяльність підприємств, пов'язану з відновленням та розширенням основного
капіталу підприємств. Негативними є стрибки капітальних вкладень в
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нематеріальні активи, оскільки недофінансування їх може призупиняти
інноваційний шлях розвитку підприємства та економіки в цілому.
У 2008-2009 роках через фінансово-економічну кризу різко скоротилися
обсяги капітальних інвестицій, що є досить негативною тенденцією для
діяльності підприємств, адже вони не мають можливостей для розширеного
відтворення необоротних активів. У 2010 році з'явилась позитивна тенденція до
зростання капітальних інвестицій, але обсяги інвестицій залишились досить
низькими.
Що стосується капітальних інвестицій за 2011 рік то найбільшу питому
вагу займають інвестиції на капітальне будівництво та закупівля машин,
обладнання і транспортних засобів, тобто підприємства найбільше інвестують у
основний капітал, що є позитивною тенденцією [2]. Особливо важливими є
інвестиції на закупівлю машин та обладнання (активної частини основних
засобів), адже саме вони забезпечують створення нового продукту та надання
послуг.
Така тенденція продовжувалась до 2013 року включно, але нажаль
політична ситуація, яка склалася у 2014 році істотно погіршила процеси
інвестування в Україні. Загалом по Україні у 2014 році відбувся спад обсягів
капітальних інвестицій, порівняно з попереднім роком, на 12,2%. В окремих
регіонах інвестування зменшилось більш як удвічі, зокрема це стосується
областей, на території яких проводиться антитерористична операція.
За умов євроінтеграції та глобалізації вітчизняної економіки соціальноекономічний розвиток України не можливий без достатнього фінансування
капітальних

інвестицій,

насамперед

у

модернізацію

виробництва

високотехнологічних та конкурентних товарів з високою доданою вартістю, та
нарощування

їх

експорту,

а

також

запровадження

інноваційних

і

енергоощадних технологій. Разом із тим, процес залучення капітальних
інвестицій в економіку України суттєво загальмований впливом політичної та
економічної криз останніх років. Внаслідок цього активізувались інфляційні
процеси, знизився інвестиційний потенціал державного бюджету, погіршився
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фінансовий стан підприємств, зріс відплив банківських депозитів, збільшилась
кількість

збиткових

фінансово-кредитних

установ,

скоротились

обсяги

банківського кредитування підприємств, знизилась інвестиційна активність
іноземних інвесторів. Чималою мірою вповільнення інвестиційного процесу в
Україні зумовлене корупцією органів державної влади, потужним податковим
тягарем та недосконалою законодавчою базою, насамперед у сфері захисту
прав інвесторів.
На основі проведення аналізу можна запропонувати наступні заходи
покращення капітальних інвестицій:
1. У структурі інвестицій збільшити частку тих джерел, залучення яких
забезпечить максимальну рентабельність інвестиційної діяльності.
2. Створювати сприятливий інвестиційний клімат для вітчизняних та
закордонних суб‘єктів господарювання.
3. Активізувати залучення прямих іноземних інвестицій через державноприватне партнерство, зокрема за допомогою створення інноваційних
технологічних парків.
4. Капітальні інвестиції необхідно здійснювати щорічно для розширеного
відтворення необоротних активів підприємств, що є матеріальною основою
виробничої діяльності.
5. Необхідно здійснювати модернізацію та оновлення виробничих фондів
підприємств на інноваційних засадах.
6. Вкладати кошти в нематеріальні активи (нові відкриття, «ноу-хау»,
патенти та ін.) та впроваджувати їх у виробництво, що призведе до зменшення
собівартості продукції і до збільшення рентабельності підприємства, з метою
інноваційного розвитку підприємства.
Таким чином, капітальні інвестиції є важливим інструментом для
здійснення підприємствами інвестиційної політики на інноваційних засадах з
метою вдосконалення своїх виробничих потужностей, зменшення собівартості
продукції, збільшення рентабельності діяльності та зменшення ціни товару на
ринку, а отже і підвищення конкурентоспроможності. Інвестиційно-інноваційна
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політика полягає в тому, щоб здійснювати капітальні інвестиції у впровадження
новітніх технологій, «ноу-хау», використання у виробничій діяльності
альтернативних джерел енергії з метою більш ефективного використання
ресурсів та підвищення конкурентоспроможності підприємств та економіки в
цілому.
Підприємства та господарські організації здійснюють за рахунок власних
коштів технічне переозброєння, реконструкцію і розширення виробництва як
підрядним, так і господарським способом. В умовах переходу до ринку
відповідальності за цільове й ефективне використання власних засобів
покладається на інвесторів, що обумовлює особливості фінансування таких
капітальних вкладень.
Щодо економічного змісту капітальних інвестицій, то ми вважаємо, що це
особливий вид інвестицій, який уособлює у собі широкий спектр напрямів та
процесів, що відбуваються у суспільному відтворенні. Їх вплив на економіку
країни пов'язаний із утворенням капіталу.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УСТАНОВОЮ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В АСПЕКТІ УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ
В статті розглядається сутність і значення управління видатками бюджету,
розглянуто кошторис конкретної бюджетної установи з метою виявлення
негативних тенденцій у сфері управління видатками, а також надано
теоретичні і практичні рекомендації щодо покращення механізму управління
видатками.
Ключові слова: бюджет, управління видатками бюджету, планування
видатків,

видатки

державного

бюджету,

бюджетний

менеджмент,

кошторис.
Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що в сучасних умовах
існують проблеми в системі управління видатками бюджету, якими є, зокрема,
недосконалість методології планування і прогнозування бюджету на середньо й довгостроковий періоди, прийняття багатьох уточнень і поправок до законів
України про Державний бюджет на відповідний рік, недоліки в методиці оцінки
ефективності планування і використання бюджетних коштів. Однією з причин
такої ситуації є відсутність комплексних теоретичних розробок щодо системи
управління видатками бюджету, а також наявності прихованого дефіциту
бюджету, що можна простежити на прикладі установ, що фінансуються з
коштів бюджету.
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Метою статті є визначення сутності управління видатками бюджету, а
також аналіз ефективності їх використання, що невід'ємною складовою
ефективного функціонування системи управління бюджетом.
Як відомо, видатки бюджету віддзеркалюють соціальну і економічну
політику держави. Через видатки бюджету, як і бюджет у цілому, держава бере
участь у розподільчих процесах, установлюючи певні пропорції розподілу, що
можуть породжувати суперечності між суб'єктами цих відносин. Для
збереження у країні стабільної ситуації потрібна дієва система управління
видатками бюджету. Зважаючи на обмеженість фінансових ресурсів в Україні,
це питання є досить актуальним на сучасному етапі її розвитку.
При визначенні сутності управління видатками бюджету, як у цілому, так і
на прикладі окремих установ слід відштовхуватись від понять «управління
державними фінансами» і «бюджетний менеджмент». Ще у другій половині
1990-х

років

у

працях

українських

науковців

з'явилися

теоретичні

обґрунтування необхідності вивчення управління фінансовими ресурсами і
відносинами на загальнодержавному рівні і особливо його провідної ланки бюджету.
Саме на сьогоднішній день поза увагою залишається питання управління
видатками. Конкретний перелік питань постійно розглядається і досліджується,
але комплексно, зважаючи на особливості взаємозв'язку різних елементів,
процес управління видатками бюджету на всіх рівнях ще не вивчався.
В сучасній економічній літературі аналізом управління видатками
бюджету України займалися Й.М.Бескид, С.А. Буковинський, С.О. Булгакова,
О.Д. Василик, М.М. Єрмошенко, О.П. Кириленко, В.І. Міщенко, Ц.Г. Огонь,
К.В. Павлюк, Ю.В, Пасічник СІ. Юрій та ін.. Одним із перших питання
управління бюджетними видатками в Україні почали розглядати І.В.
Розпутенко, але чіткого визначення цього поняття у своїх працях автор не
наводить.
Проведений аналіз економічної літератури дав змогу визначити основи
державного управління і сформулювати визначення управління видатками
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бюджету. Отже, можна стверджувати, що управління видатками бюджету - це
сукупність

форм

і

методів

організації

системи

видатків

бюджету,

обґрунтування напрямків і обсягів їх використання з метою виконання
державою своїх функцій. Під системою видатків бюджету ми розуміємо
сукупність певних напрямків видатків (програм), структуру видаткової частини
бюджету, а також відносини між відповідними органами у процесі планування і
виконання видатків, складання звітності і контролю видаткової частини
бюджету. Як і будь яка інша система управління видатками бюджету
складається з двох взаємопов'язаних елементів - об'єкта і суб'єкта. В нашому
випадку об'єктом є видатки бюджету, а також ефективність їх використання.
[4,с. 61]
В поглядах на сутність поняття видатків бюджету вітчизняні науковці не
мають розбіжностей. їх можна визначити як категорію, інструмент або
економічні відносини, але призначення видатків зводиться до одного розподілу фінансових ресурсів держави та їх використання за галузевими,
територіальними і цільовим призначенням. Відповідно до Бюджетного кодексу
України під видатками розуміють кошти, що спрямовуються на здійснення
програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. За винятком коштів
на погашення основної суми боргу, надання кредитів із бюджету та повернення
надміру сплачених до бюджету сум. Також доцільно зауважити, що з
допомогою видатків бюджету також відбувається державне регулювання
економіки країни, розвиток науки, техніки і виробництва, організація
міжнародної діяльності, здійснюється фінансове забезпечення соціального
захисту населення. При побудові обґрунтованої та ефективної бюджетної
політики видатки істотно впливають на розвиток приорітетних галузей і темпи
зростання економіки. [3, с.335]
Для реалізації управління видатками бюджету необхідною умовою є
виокремлення його складових. Враховуючи теоретичні основи науки про
управління і функції складових бюджетного менеджменту, поділяємо їх на дві
групи: за стадіями бюджетного процесу та за змістом бюджетної роботи (рис.
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1). До першої відносимо планування видатків бюджету, організацію виконання
видаткової частини бюджету й затвердження звітності про виконання бюджету
за видатками, до другої — адміністрування бюджетних видатків, облік і
звітність та контроль щодо видатків на всіх стадіях бюджетного процесу.

Бюджетний менеджмент

Управління доходами
бюджету

За змістом бюджетної
роботи

За статтями бюджетного процесу

Планування і
прогнозування
майбутніх
видатків
бюджету

Виконання
бюджету за
видатками

Управління видатками
бюджету

Адміністрування бюджетних
видатків

Складання
затвердженого
звіту про
виконання
бюджету за

Облік і звітність про
виконання видаткової
частини бюджету

видатками

Контроль щодо видатків на
всіх стадіях бюджетного
процесу

Рис.1. Складові управління видатками державного бюджету
Розподіл складових управління видатками бюджету на дві групи надає
можливість

краще

розуміти

сутність

цього

процесу.

Складові,

які

виокремлюються за стадіями бюджетного процесу, відображають сукупність
організаційно-технічних заходів, що здійснюються на кожній із них, а складові
другої групи — методи, інструменти і прийоми, які використовуються під час
бюджетної роботи.
Якщо розглядати систему управління видатками бюджету за стадіями
бюджетного процесу, то першою з них буде планування і прогнозування
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майбутніх видатків. Головні їх організаційно-методичні принципи закріплено
Бюджетним кодексом України.
Розглянемо ефективність використання бюджетних коштів на прикладі
Вінницького Госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни, як установи, що
отримує своє фінансування за рахунок видаткової частини бюджету.
Таблиця 1.
Надходження і використання коштів загального фонду госпіталю для
ІВВ за 2015 рік (всі дані подані в гривнях)
Показник

Затверджено
кошторисом
на рік (план)

Фактичні
видатки
(факт)

Надходження
коштів з
бюджету

Відсоток
виконання
плану

Оплата праці
працівників

8024000

8023991

8023991

99,9

Нарахування
на зарплату

2921000

2902619

2920996

99,8

Придбання
товарів і послуг

6692740

7385718

6692738

99,9

Видатки на
відрядження

6500

6231

6473

99,5

Оплата
комунальних
послуг

3131500

3131340

3131340

99,9

Капітальні
видатки

863900

863868

863868

99,9

Всього

21673200

22347238

21672876

99,9

У сучасній економічній літературі планування бюджетних видатків як
окрему складову системи управління видатками бюджету виділяють не всі
фахівці, які досліджують це питання. Тож вважаємо за доцільне зазначити, що
під плануванням бюджетних видатків ми розуміємо процес визначення науково
обґрунтованих критеріїв розподілу коштів і використання фінансових ресурсів
у процесі складання, розгляду й затвердження бюджету з метою забезпечення
ефективного виконана державою своїх функцій та розвитку суспільства. Як
відомо, саме від правильного визначення планових показників бюджету
залежить якість його виконання.
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Саме показники ефективності використання бюджетних коштів, та
фінансування установи, а також її економічний аналіз дозволять зробити
висновки,

щодо

ефективності

функціонування

механізму

управління

державного бюджету України, в аспекті управління видатками, В наступній
таблиці подано основні показники використання бюджетних коштів, їх
надходження, планове і фактичне виконання, а також розріз за основними
статтями витрат.
Як видно із результатів таблиці ми бачимо, що кошторис в загальному за
фактом не виконано 99,9%. Даний факт свідчить про наявність прихованого
дефіциту бюджету, оскільки показники, які закладено в кошторисі не виконано.
В розрізі по статтях витрат ми бачимо незначне недовиконання плану по всіх
статтях кошторису. Враховуючи, що дана установа є закладом охорони
здоров'я, недофінансування є неприпустимим і свідчить не тільки про існування
проблеми управління видатками бюджету, а і про проблеми конкретної галузі.
У статті придбання товарів і послуг ми бачимо, що фактична витрата коштів
перевищила кошторис та фактичні надходження з бюджету, дана сума коштів
була покрита за рахунок надходження і використання коштів за іншими
джерелами власних надходжень. Недостача коштів зумовлена і тим що
нарахування коштів з бюджету неспроможне покрити всі витрати госпіталю.
Ще одним важливим фактом є те що установа отримує кошти із місцевого
бюджету, більшість яких лише фактично надходить на рахунки госпіталю, а
потім одразу відходить на рахунки установ які обслуговують госпіталь.
Діяльність бухгалтерії і фінансової служби госпіталю направлена на
раціональне використання бюджетних коштів, їхній розподіл по статтям
видатків. Для кращого уявлення про використання бюджетних коштів
необхідно зробити аналіз по роках.
Із даної таблиці можна зробити чіткі висновки про динаміку діяльності
установи, оскільки щорічні показники свідчать про існування прихованого
дефіциту, а в 2013 році план було виконано лише на 90%. Даний факт є
негативним і незважаючи на те, що установа покриває цей дефіцит за рахунок
інших джерел надходжень. З іншого боку можна простежити той факт, що сума
видатків постійно зростає.
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Таблиця 2
Виконання кошторисів у Вінницькому госпіталі для ІВВ у
розрізі по роках
Роки

Затверджено
кошторисом на рік
(грн.)

Фактичні видатки
Коштів

Надходження
Виконання плану
бюджетних коштів
у відсотках

2013

17591410

17591471

15774290

90%

2014

18085810

18088121

18084121

99,9%

2015

21673200

22347238

21672876

99,9

Зростання видатків свідчить про розвиток установи, освоєння нових
напрямків діяльності. В 2015 році фактичні витрати коштів перевищили
заплановані у зв'язку з модернізацією процесів основних напрямів діяльності
госпіталю, а також із збільшенням вартості основного капіталу, що безумовно є
позитивним фактом у діяльності будь - якої бюджетної установи. Існування
постійного прихованого дефіциту бюджетних коштів, що чітко простежується
на основі аналізу попередніх показників свідчить про істотні проблеми в
процесі управління видатками.
Вміле й результативне планування видатків залежить від якісного
розв'язання завдань, до яких можна віднести:
— визначення видатків бюджету за всіма підрозділами бюджетної
класифікації та загального обсягу видатків з урахуванням економного,
ефективного й раціонального використання бюджетних коштів;
— раціональний розподіл видатків бюджету між окремими ланками
бюджетної системи і збалансування всіх бюджетів нижчого рівня;
— покриття касових розривів бюджету та усунення прихованого дефіциту.
На рівень планування бюджетних видатків також впливають достовірність
інформації, що використовується при розрахунках проекту бюджету, чіткість
формулювання цілей і завдань, які розв'язує держава, та методи, що
використовуються у процесі планування.
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Процесом планування бюджетних видатків керує Кабінет Міністрів
України,

а

безпосередньо

роботу

з

організації

планування

видатків

бюджетів усіх рівнів виконує Міністерство фінансів України. Так, міністр
фінансів "визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного
планування, які використовуються для підготовки бюджетних запитів і
розроблення пропозицій проекту Державного бюджету України" та "на підставі
основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на
наступний бюджетний період та аналізу виконання бюджету в поточному
бюджетному періоді визначає загальний рівень видатків бюджету і дає оцінку
обсягу фінансування бюджету для складання пропозицій проекту Державного
бюджету України" [1,с. 32].
Сучасний саморегуюючий механізм планування витрат базується на
методах

коефіцієнтів,

екстраполяції,

прямого

балансовому,

рахунку,

математичного

нормативному,
моделювання

аналітичному,
і

програмно-

цільовому. Хоча на практиці всі методи використовуються комплексно, але у
спрощеному вигляді механізм формування бюджетних видатків є таким: за
основу береться фактичне виконання бюджету за видатками за попередній рік
та очікуване виконання бюджету поточного року. Міністерство фінансів
доповнює звітні дані за півріччя про виконання бюджету оцінкою очікуваного
виконання показників за видатками за період, що залишається до кінця року. З
допомогою аналізу звітних показників та оцінки перспективи до кінця року
визначається очікуване виконання бюджету за видатками. З одержаних
видатків виключаються не заплановані на плановий рік.[5,с. 100-109]
Тобто облік виконання бюджету за видатками — це забезпечувальна
система, на якій базується бюджетний процес. Зазначимо, що результативність
прийнятих рішень також залежить від методів, які використовуються в
бюджетній роботі, та кваліфікації працівників. Водночас не можна не
погодитись із тим, що які б досвідчені спеціалісти не працювали й досконалі
методики не використовували, неправильна інформація зводить нанівець всю
роботу.
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Контроль здійснюється на всіх етапах бюджетного процесу. За своїм
змістом це комплекс заходів, які використовує держава для забезпечення
раціонального й ефективного використання бюджетних і коштів державних
фондів цільового призначення. Контроль щодо видатків бюджету здійснюють
абсолютно всі учасники бюджетного процесу (органи управління, а також
підприємства, організації та установи), використовуючи ряд методів; аналіз,
обстеження,

експертну

оцінку,

перевірку

документів,

інвентаризацію,

спостереження, анкетування й логічний контроль.
У

розвинутих

демократичних

державах

світу

забезпечується

транспарентність бюджетного процесу, що має ряд переваг. За своєю сутністю
"транспарентність — це прозорість (гласність, відкритість) для громадськості
інформації про результати діяльності, функції і структуру органів державного
управління, зміст бюджетної політики і стан бюджету"14. Прозорість у складанні
проекту бюджету, а також виконанні його видаткової частини означає, що будьякий громадянин може ознайомитися з потрібною інформацією на всіх стадіях
бюджетного процесу. Транспарентність посилює підзвітність посадових осіб,
впливає на рівень їх відповідальності, створює жорсткі умови для тих, хто
працює неефективно, та сприяє зростанню довіри у громадян. В Україні
подібний контроль громадяни практично не здійснюють, що свідчить про певні
недоліки бюджетного процесу. [2,с.796]
Підбиваючи підсумок, зазначимо, що основними завданнями суб'єктів
системи управління видатками є оптимальне врахування інтересів усіх
соціальних груп населення, визначення пріоритетних напрямів розвитку
народного господарства, передбачення і врахування можливих відхилень і
небажаних обставин, а також постійний контроль використання бюджетних
коштів і застосовування покарань за порушення бюджетного законодавства.
Що стосується системи управління видатками бюджету, то головною умовою
ефективного функціонування є взаємозв'язок її складових, кожна з яких має
однаково важливий вплив на загальний результат управління. Сподіваємось, що
дерегуляція бюджетних ресурсів, розподіл коштів на місцях, дасть можливість
більш якісного та ефективного управління бюджетними ресурсами як за
призначенням так і за повним забезпеченням згідно фактичних потреб
бюджетних установ.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ІНШИХ
НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
В статті визначено сутність обліково-аналітичного забезпечення контролю
інших необоротних матеріальних активів підприємства. Встановлено його
складові частини із зазначенням процесів, в яких вони формуються. Розроблено
схему функціонування обліково-аналітичного забезпечення контролю інших
необоротних матеріальних активів з урахуванням виділених складових.
Ключові слова: інші необоротні матеріальні активи, контроль, облік, аналіз,
аналітичні процедури, обліково-аналітичне забезпечення контролю.
Контроль інших необоротних матеріальних активів є одним із напрямків
комплексного контролю на підприємстві, що спрямований на перевірку
законності фінансово-господарських операцій щодо даного виду активів. В
сучасних умовах все більшої популярності набуває акцентування уваги
науковців на обліково-аналітичному забезпеченні контролю. Облікова складова
виступає вагомим джерелом інформації, об‘єктом перевірки та доказовою
базою в процесі контролю. Аналітична складова є допоміжною до системи
контролю та забезпечує можливість формування висновків щодо якісного
стану, руху, змін та ефективності використання інших необоротних
матеріальних активів.
Питанням контролю, обліку та аналізу інших необоротних матеріальних
активів присвятили праці такі науковців як: М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець,
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Н. Г. Виговська, З. В. Гуцайлюк, М. С. Пушкар, В. С. Рудницький, В. В. Сопко,
Б. Ф.Усач та інші. Сутність та складові обліково-аналітичного забезпечення
вивчали Л. О. Волощук, В. М. Рожелюк, А. М. Штангрет.
Не зважаючи на вагомі наукові напрацювання в даному напрямі,
подальшого вивчення потребує саме обліково-аналітичне забезпечення
контролю інших необоротних матеріальних активів, як комплексне поняття.
Метою даної роботи є висвітлення теоретичних засад обліковоаналітичного забезпечення контролю інших необоротних матеріальних активів
підприємств.
Обліково-аналітичне забезпечення у поширеному розумінні є поєднанням
підсистем управління, що виконують відповідні функції та взаємодіють між
собою через інформаційні потоки. Його складовими є підсистема обліку та
підсистема економічного аналізу [1, с. 330]
Основою обліково-аналітичного забезпечення є інформація як сукупність
відомостей про внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства, яку
використовують для оцінки й аналізу економічних явищ та процесів для
розроблення і прийняття управлінських рішень [6].
Обліково-аналітичне забезпечення містить інформацію, яку надає
бухгалтерський облік, та інформацію, яка створюється із застосуванням методів
економічного аналізу [7, с. 17].
Таким чином, обліково-аналітичне забезпечення контролю інших
необоротних матеріальних активів – це інформаційна сукупність, що
сформована в рамках двох складових управлінської системи підприємства:
облікової та аналітичної. Воно виконує три основні функції: облікову,
аналітичну та інформаційну. Перші дві функції реалізуються окремо двома
підсистемами, а третя є комплексною.
Досліджуючи сутність обліково-аналітичного забезпечення контролю
першочергово необхідно визначити основні характерні риси об‘єкта контролю.
Інші необоротні матеріальні активи відносяться до складу необоротних
активів, а отже вони не підлягають споживанню протягом одного операційного
циклу. Склад інших необоротних матеріальних активів визначений П(С)БО 7
«Основні засоби» [4], а планом рахунків передбачено рахунки для їх
бухгалтерського обліку [3].
Організація обліку інших необоротних матеріальних активів завжди
потребувала від фахівців підвищеної уваги. Традиційна побудова обліку
ґрунтувалася на їхньому визначенні лише метою і термінами використання, з
одного боку, та класифікацією цих активів – з іншого. Сформована відповідно
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до нормативно-правого поля класифікація інших необоротних матеріальних
активів представлена на рис. 1.
Основне призначення контролю та його обліково-аналітичного
забезпечення полягає у пошуку на підприємствах такого обсягу фінансових
ресурсів, який дав би змогу повною мірою своєчасно профінансувати всі заходи
менеджменту, пов‘язані з якісним відновленням інших необоротних
матеріальних активів, ремонтом і формуванням нових складових даної групи
активів [6].
Інші необоротні матеріальні активи

Субрахунок 111

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Субрахунок 112

Тимчасові (нетитульні) споруди

Субрахунок 113

Природні ресурси

Субрахунок 114

Інвентарна тара

Субрахунок 115

Предмети прокату

Субрахунок 116

Інші необоротні матеріальні активи

Субрахунок 117

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи

Бібліотечні фонди

Рис. 1. Класифікація інших необоротних матеріальних активів в цілях
бухгалтерського обліку
Обліково-аналітичне забезпечення контролю інших необоротних
матеріальних активів має:
виступати системою формування даних, що є результатом опрацювання
інформації в рамках системи бухгалтерського обліку підприємства;
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Система бухгалтерського обліку –
формування інформації про факти
господарської діяльності

Облікова складова системи
управління

Система аналізу – формування
трансформованої інформації про
факти господарської діяльності для
потреб менеджменту

Аналітична складова
системи управління

Система аналізу – формування
трансформованої інформації про
факти господарської діяльності в
рамках використання аналітичних
процедур контролю

Аналітична складова
системи контролю

Обліково-аналітичне забезпечення
контролю інших необоротних
матеріальних активів

бути інформаційною сукупністю трансформованих показників на основі
даних систем обліку та звітності, що дозволяють формувати висновки щодо
кількісних та якісних характеристик, тенденцій об‘єкта дослідження.
Обліково-аналітичне забезпечення фінансового контролю спрямовується
на вирішення наступних завдань:
1. створення інформаційної бази контролю інших необоротних
матеріальних активів;
2. розроблення аналітичних показників та висновків в рамках контролю;
3. формування доказової бази для розробки висновків за результатами
контролю інших необоротних матеріальних активів.
Таким чином, обліково-аналітичне забезпечення для системи контролю
інших необоротних матеріальних активів формує інформаційну та доказову
базу, виступає складовою частиною контрольного процесу через механізм
застосування аналітичних процедур.
Досліджуване забезпечення контролю формується в рамках трьох
основних процесів: в ході обліку фінансово-господарської діяльності, в рамках
аналізу діяльності суб‘єкта господарювання та в процесі здійснення контролю
(рис. 2).
В ході обліку відбувається первинний етап формування інформаційної
сукупності про певну подію – фінансово-господарську операцію підприємства.
Створюється перший елемент інформаційної системи, яка в подальшому
отримає назву обліково-аналітичного забезпечення різних управлінських, в
тому числі й контрольних, процесів.

Рис. 2. Складові обліково-аналітичного забезпечення контролю інших
необоротних матеріальних активів
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Аналіз діяльності суб‘єкта господарювання може реалізуватися як окрема
функція управління, направлена на формування інформаційного забезпечення
системи менеджменту підприємства. В цьому випадку він спрямовується на
досягнення

конкретної

аналітичної

мети.

Аналіз

інших

необоротних

матеріальних активів може виступати складовою комплексного аналізу, а може
бути окремим напрямком аналізу.
Аналіз інших необоротних матеріальних активів може виступати
складовою процесу контролю, у випадку реалізації аналітичних процедур в
рамках останнього. Аналогічно першому випадку, аналіз може проводитися в
рамках комплексного контролю, або у процесі тематичної перевірки, окремої
аудиторської послуги.
На основі попередньо виділених складових частин обліково-аналітичного
забезпечення контролю інших необоротних матеріальних активів варто
побудувати схему процесу функціонування даного виду забезпечення для
процесу контролю (рис. 3). Система бухгалтерського обліку функціонує в
рамках процесу управління підприємством. Облікова складова формується в
даній системі шляхом оперативного обліку первинної інформації, відображення
її в документації, на рахунках бухгалтерського обліку, узагальнення в
облікових регістрах та фінансовій звітності підприємства. Наступним етапом
процесу

функціонування

обліково-аналітичного

забезпечення

виступає

формування аналітичної складової, що реалізується шляхом проведення аналізу
облікової інформації. Як уже зазначалося, дана складова може формуватися та
використовуватися в рамках двох процесів: управління та контролю. Разом з
тим, варто відзначити, що контроль також розглядається як елемент та функція
в системі управління підприємством.
Контроль

інших

необоротних

матеріальних

активів

передбачає

використання даних аналізу для формування аналітичних висновків по
досліджуваному об‘єкті, облікових даних – для формування суджень щодо
підконтрольного об‘єкта та проведення оцінки достовірності облікової
інформації.
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Оскільки, обліково-аналітичне забезпечення контролю інших необоротних
матеріальних активів має формувати із двох взаємопов‘язаних блоків –
облікового та аналітичного, то вивчення досліджуваного поняття потребує
розмежованого підходу до двох складових із визначенням зон їх перетину та

Управління іншими
необоротними матеріальними
активами

сфер формування єдиної цілісної системи.

Оперативний облік
первинної інформації

Відображення
інформації в системі
бухгалтерського обліку

Формування звітності

Оцінка достовірності
облікової інформації

Аналіз облікої
інформації

Синтез аналітичної
інформації
Контроль інших
необоротних матеріальних
активів

Рис. 3. Процес функціонування системи обліково-аналітичного
забезпечення контролю інших необоротних матеріальних активів
Традиційно облік інших необоротних матеріальних активів вважається не
окремим напрямком бухгалтерського обліку, а лише темою, пов‘язаною з рухом
необоротних активів, що викликає гострі дискусії серед вчених. При аналізі
сучасного стану такої складової бухгалтерського обліку як інші необоротні
матеріальні активи, визнано за доцільне звертати увагу не тільки на стан та рух
активів, а й на інструментарій управління ними, оскільки розглядається не
тільки традиційний облік інших необоротних матеріальних активів, а й облік і
управління

якісними

параметрами

ефективного

управління

складовою

найважливішого елемента активів підприємств – іншими необоротними
матеріальними активами [6].
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Для обліку інших необоротних матеріальних активів використовується
рахунок 11 (рис. 1), який має ряд субрахунків для деталізації інформації щодо
складових інших необоротних матеріальних активів. У табл. 1. представлена
типова кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку як приклад одного із
етапів формування облікової складової обліково-аналітичного забезпечення
контролю.
Таблиця 1
Типова кореспонденція рахунків з обліку інших необоротних матеріальних
активів
ғ
з/п
1
2
3
4
5
6

Зміст господарської операції
Придбано інші необоротні матеріальні активи за
рахунок підзвітних сум
Придбано інші необоротні матеріальні активи на
умовах наступної оплати
Одержано інші необоротні матеріальні активи
безоплатно
Передано в експлуатацію інші необоротні матеріальні
активи
Нарахована амортизацію на інші необоротні
матеріальні активи
Списано інші необоротні матеріальні активи

Кореспонденція рахунків
Дт
Кт
153
372
153

631

11

42

11

153

23

132

132

11

Аналітична складова обліково-аналітичного забезпечення контролю інших
необоротних матеріальних активів спрямована на формування показників, які є
результатом певних розрахункових операцій.
Аналіз

–

функція, яка

за допомогою аналітичних і

економіко-

математичних методів досліджує наявність, структуру, динаміку економічних
показників, вивчає ефективність їх використання, розглядає вплив різних
факторів на фінансовий стан підприємства [5, с. 271].
Серед основних напрямків реалізації аналітичної складової обліковоаналітичного забезпечення контролю інших необоротних матеріальних активів
варто виділити наступні:
оцінка зміни показників у часі та просторі (використовуються методики
горизонтального та структурного аналізу, ряди динаміки, середні показники,
відносні показники структури, графічні методи);
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оцінка якісного стану та ефективності використання інших необоронних
матеріальних активів (відносні показники, коефіцієнти);
встановлення рівня ефективності використання інших необоротних
матеріальних активів (система коефіцієнтів, рівень віддачі у фінансовому
результаті, оборотність, рентабельність інших необоротних матеріальних
активів)
моделювання зв‘язків між іншими необоротними активами та системою
факторів внутрішнього і зовнішнього середовища (методи моделювання,
детермінованого та стохастичного факторного аналізу);
обґрунтування

альтернативних

управлінських

рішень

(експертні,

евристичні методи аналізу, дисконтування та компаундування).
Для аналізу ефективності використання інших необоронних матеріальних
активів можуть використовуватися відносні показники, що узагальнені в табл.
2.
Для перших трьох показників позитивним є зростання, що свідчить про
підвищення рівня рентабельності інших необоротних матеріальних активів, їх
віддачі та оборотності, а отже збільшення інтенсивності та ефективності
використання. Для показника забезпеченості інших матеріальних активів
позитивним є скорочення, що свідчить про інтенсивний спосіб розширення
обсягів діяльності підприємства.
Таблиця 2
Система коефіцієнтів для формування аналітичного забезпечення
контролю інших необоротних матеріальних активів
Назва показника
Рентабельність

Формула розрахунку
Р = ЧФР / ІНМА

Віддача ІНМА

В = ДР / ІНМА

Оборотність ІНМА

О = ЧДР / ІНМА

Забезпеченість ІНМА З = ІНМА / ЧДР

Умовні позначення
Р – рентабельність;
ЧФР – чистий фінансовий результат;
ІНМА – інші необоротні матеріальні активи
В – віддача ІНМА;
ДР – дохід від реалізації продукції
О – оборотність ІНМА;
ЧДР – чистий дохід від реалізації продукції
З – забезпеченість ІНМА
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Отже, обліково-аналітичне забезпечення – це інформаційна сукупність, яка
є необхідною для забезпечення можливості реалізації контролю інших
необоротних матеріальних активів. Дане поняття є більш ширшим ніж
інформаційне облікове забезпечення та відповідає вимогам сучасної практики
контролю, яка передбачає формування суджень не лиши щодо законності
операцій, але й розробку оціночних висновків та аналітичних характеристик
досліджуваного об‘єкта. Виділені складові частини обліково-аналітичного
забезпечення контролю інших необоронних матеріальних активів та їх
інтеграція з чітким виокремленням в систему функціонування дозволяють
систематизувати процеси формування даного виду забезпечення системи
контролю із визначенням місця, ролі та вагомості всіх складових даного
забезпечення в процесі контролю.
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УДК 657
А.М.Фиц
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАРОБІТНА ПЛАТА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ФОРМИ
У статті розглянуто поняття заробітної плати, як економічної категорії, як
елементу ринку праці, як трудового доходу та елементу витрат на
виробництво. Окреслено функції, структуру, форми та системи оплати праці.
Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, трудовий дохід, трудовий
процес, тарифна система оплати праці.
Оплата праці є важливою складовою ринкових відносин, концентрованим
вираженням

ефективності

економіки

і

соціальної

політики

держави,

інтегральним показником якості та результативності реформи. Оплата праці як
багатоаспектна категорія покликана відігравати

значну роль в житті

суспільства. З одного боку, оплата праці є основним джерелом доходів
працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту
всіх членів суспільства. З іншого боку, її правильна організація зацікавлює
працівників підвищувати ефективність виробництва, а відтак безпосередньо
впливає на темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни.
Отже, оплата праці є однією з найскладніших категорій, яка відбиває
різнобічні інтереси сторін суспільно-трудових відносин – працівників,
роботодавців та держави.
Особливість оплати праці як економічної категорії полягає в вирішенні
нею щонайменше двох життєво важливих проблем: по-перше, відтворення
робочої сили, по-друге, мотивації до праці, а, відповідно, і зацікавленості
працівників в результативності діяльності своїх організацій, а відтак, розвитку
економіки регіонів, країни і суспільства в цілому.
512

Нині в законодавстві терміни «оплата праця» і «заробітна плата»
застосовуються як синоніми.
Основним

джерелом

доходів

найманих

працівників

є

і

надалі

залишатиметься заробітна плата.
Заробітна плата – є однією з найскладніших економічних категорій і одним
з найважливіших соціально-економічних явищ. Вона з одного боку є основним
(і

часто

єдиним)

джерелом

доходів

найманих

працівників,

основою

матеріального добробуту членів їхніх сімей, а з іншого боку, для роботодавців є
суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засобом мотивації
працівників з метою досягнення цілей підприємства [1, с.130].
Відповідно до 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 працівнику за
виконану роботу [2].
На сучасному етапі розвитку економіки, термін заробітна плата
наповнюється новим змістом і охоплює всі різновиди виплат (різноманітні
премії, доплати, надбавки, відпускні, соціальні пільги та інші форми виплат),
тому, в нормативних та літературних джерелах можна знайти різні трактування
терміну «заробітна плата» .
Зміст терміну «заробітна плата» з точки зору різних науковців наведено у
таблиці 1.
Таким чином, можна сформулювати наступні положення, які у сукупності
розкривають сутність заробітної плати:
- заробітна плата – це економічна категорія, що відображає відносини між
власником підприємства і найманим працівником з приводу розподілу
новоствореної вартості;
- заробітна плата – це елемент ринку праці, що виступає як ціна, за яку
найманий працівник продає свою робочу силу;
- для найманого працівника заробітна плата – це його трудовий дохід, який
він отримує в результаті реалізації здатності до праці;
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- для підприємства заробітна плата – це елемент витрат на виробництво, що
включається до собівартості продукції, та водночас головний чинник
забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих
кінцевих результатів праці.
Таким чином, заробітною платою можна вважати винагороду у
натуральній чи грошовій формі, що виплачується працівнику роботодавцем
залежно від кількості та якості виконаної ним роботи.
Таблиця 1
Зміст терміну «заробітна плата» з точки зору різних науковців
Вчений
Базилевич В.Д.

Бутинець Ф.Ф.

Гордієнко Д.Д.

Завіновська Г.Т.

Золотогоров В.Г.
Мочерний С.В.
Науменко В.І.
Штогрин В.М.

Визначення
Заробітна плата – винагорода, обчислена як правило,
у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник
або уповноважений ним орган виплачує працівникові за
виконану ним роботу .
Заробітна плата – оплата праці найманих працівників,
яка виражає перетворену форму вартості і ціни робочої
сили .
Заробітна плата – винагорода, обчислена як правило,
у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник
або уповноважений ним орган виплачує працівникові за
виконану ним роботу.
Заробітна плата – винагорода, обчислена як правило,
у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник
або уповноважений ним орган виплачує працівникові за
виконану ним роботу.
Заробітна плата – сукупність виплат в грошовій
(валютній) і (або) натуральній формі, отриманих
робітником (нарахованих йому) за певний період часу
(день, місяць, рік).
Заробітна плата – ціна використання праці найманого
працівника.
Заробітна плата – частина вартості у грошовій формі,
яка в результаті його розподілу надходить працівникам
залежно від кількості і якості затраченої ними праці.
Заробітна плата – грошовий вираз вартості ціни
робочої сили.

Рoзміp заробiтної плати залeжить від cкладності й умов виконуваної
pоботи, професійно-ділoвих якостей працівника, результатів йoго пpаці та
господарської діяльності підпpиємcтвa, уcтанoви, оpганiзацiї [3].
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Деpжава здійcнює регулювання оплaти праці працівників підприємств усіх
форм власностi шляхом устанoвлeння розмiру мінімальної заpобітної плати й
іншиx держaвних нoрм i гаpантій, уcтановлення yмов i розмірів оплaти праці
керівників підприємcтв, заcнованих на державнiй, комyнальній власнoсті,
працівників підприємcтв, устaнов i органiзацій, які фінанcуються aбо
дотуються з бюджeту, а також шляхом оподаткування дохoдів працiвників.
На всіх інших підприємствах фоpми та розміpи зарoбітної плати
yстановлює влаcник або yповноважений ним oрган. Вoни погоджyються з
трудовим колективом шляхом укладання колективного [3].
Якщо ж говорити про заробітну плату, то суспільством на неї покладено
визначні функції, щодо розвитку та вдосконалення робочої сили людини –
відтворювальну, стимулюючу та регулюючу.
Відтворювальну функцію заробітна плата виконує як основне джерело
доходів

населення.

Розміри

заробітної

плати

повинні

забезпечувати

відновлення працездатності населення, розвиток їх фізичних і духовних сил на
основі постійного розвитку виробництва і підвищення життєвого рівня
населення.
Стимулююча функція заробітної плати полягає у встановленні залежності
її розміру від кількості й якості праці конкретного працівника, його трудового
внеску в результати роботи підприємства. Високооплачувана праця створює
матеріальну зацікавленість персоналу підприємства в трудовій активності і
підвищенні своєї кваліфікації.
Регулююча функція заробітної плати встановлює залежність оплати праці
від кваліфікації, ступеня її складності, напруженості завдань.
Згідно з Законом України «Про оплату праці» заробітна плата поділяється
на основну, додаткову заробітну плату та інші заохочувальні та компенсаційні
виплати (рис. 1) [2].
Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до
встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, обов‘язки).
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Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок
для робітників та посадових окладів для службовців [2].
Заробітна плата

Основна заробітна
плата

Додаткова заробітна
плата

винагорода за
виконану роботу
відповідно до
встановлених норм
праці (норми часу,
виробітку, посадові
обов‘язки)

винагорода за працю
понад установлені
норми, за трудові
успіхи та
винахідливість і за
особливі умови праці

Інші заохочувальні та
компенсаційні виплати
виплати у формі винагород за
підсумками роботи за рік,
премії за спеціальними
системами і положеннями,
компенсаційні та інші грошові і
матеріальні виплати, які не
передбачені актами чинного
законодавства

Рис.1. Структура заробітної плати
Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад встановлені
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці.
Вона включає:
- доплати;
- надбавки;
- гарантійні

та

компенсаційні

виплати,

передбаченні

чинним

законодавством;
- премії пов‘язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать виплати у
формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними
системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові та матеріальні
виплати, які передбачені актами чинного законодавства, або проводяться понад
встановленні зазначеними актами норми.
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Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір
заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не може
проводиться оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці
(обсяг робіт) тобто є державною соціальною гарантією, обов‘язковою на всій
території України для підприємств усіх форм власності і господарювання.
До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки,
заохочувальні та компенсаційні виплати.
З точки зору українського законодавства, мінімальна заробітна плата є
державною соціальною гарантією, обов‘язковою на всій території України для
підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та
фізичних осіб [4, с. 29].
Розміри мінімальної заробітної плати для працездатних осіб на 2017 рік
зафіксовані на рівні 3200 грн. Розрахунок прожиткового мінімуму здійснюється
з використанням вартісної величини прожиткового мінімуму через мінімальний
споживчий кошик (набір продуктів харчування, непродовольчих товарів та
набір послуг).
Розрізняють номінальну, реальну заробітну плату та реальні доходи
працівників. Відповідно під номінальною заробітною платою розуміють суму
коштів, яку одержують працівники за виконання обсягу робіт відповідно до
кількості, якості затраченої ними праці, результатів праці [4].
Основними елементами організації розрахунків з оплати праці, згідно з
Кодексом законів про працю України, є: нормування праці, тарифна система,
форми та системи оплати праці.
Відповідно до чинного законодавства України основою організації оплати
праці є тарифна система оплати праці, яка складається з тарифних сіток,
тарифних ставок, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних
характеристик [2]. Тарифна система оплати праці – це сукупність правил, за
допомогою яких забезпечується порівняльна оцінка праці, залежно від
кваліфікації, умов її виконання, відповідальності, значення галузі та інших
факторів, що характеризують якісну сторону праці. [5, с. 245].
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Нормування праці дає змогу встановлювати науково обґрунтовані затрати
праці та її результати – норми часу, виробітку, чисельності, обслуговування,
нормовані завдання системи оплати праці визначають порядок нарахування і
виплати заробітної плати, встановлюють тісний зв'язок заробітку працівників з
кількісними та якісними результатами їхньої праці. Відомі й широко
випробувані світовою практикою дві форми заробітної плати: погодинна й
відрядна.
Форми оплати праці

Погодинна форма

Відрядна форма

Погодинна

Пряма відрядна
Відрядно-преміальна

Преміальнопогодинна

Відрядно –
прогресивна

Акордна
Акордно –
преміальна
Бригадна

Рис.2. Форми та системи оплати праці
Погодинна заробітна плата - форма оплати праці, коли обсяг виконаної
роботи не піддається обліку та нарахуванню. Відомі дві форми погодинна
оплати праці - проста погодинна та погодинно-преміальна.
При простій погодинній оплаті праці заробітна плата працівника має пряму
залежність від встановленого для відповідного виду праці тарифної ставки та
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кількості відпрацьованого робочого часу. Застосування погодинно-преміальної
оплати праці передбачає отримання працівником окрім тарифного заробітку
премії за досягнення кращих результатів.
Щодо відрядно-прогресивної системи, то при перевиконанні завдання
понад установлену норму, на підприємстві можуть використовуватися
прогресивно зростаючі розцінки.
Застосування бригадної оплати праці базується на тому, що заробітна
плата робітника бригади залежить від результату всього колективу, а премії
розраховуються відповідно до коефіцієнта трудової участі. При акордній
системі – заробіток працівників встановлюється не за кожною окремою
операцією, а за весь комплекс робіт [6, с.336].
Правильно підібрана система заробітної плати, яка враховує особливості
трудового процесу, завдання, що стоять перед конкретним робочим місцем,
професією і кваліфікацією робітника, його особисті інтереси, є ефективним
організаційним засобом і мотивуючим фактором.
Форми i системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки,
ставки, схеми посадових окладів, умови винагороди й інших виплат
установлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно в
колективному договорі з дотриманням норм i гарантій, передбачених
законодавством. Якщо колективний договір не укладено, власник зобов‘язаний
погодити ці питання з профспілковим або іншим уповноваженим на
представництво трудовим колективом органом.
Таким чином, заробітна плата як економічна категорія належить до числа
найскладніших категорії, тому що вона є основним джерелом грошових доходів
працівників і її величина здебільшого характеризує рівень добробуту всіх
членів суспільства та спонукає працівників підвищувати ефективність
виробництва, а отже, безпосередньо

впливає на темпи й

масштаби

економічного розвитку країни. Основними елементами організації розрахунків
з оплати праці є: нормування праці, тарифна система, форми та системи оплати
праці.
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І.П. Хворостяна
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ ТА
ЗАМОВНИКАМИ
В статті розглянуто сутність розрахунків із покупцями та замовниками
підприємства, значна увага приділена особливостям процесу її правильної
організації та подальшого відображення в обліку та фінансовій звітності
підприємства, розглянуто необхідність проведення інвентаризації розрахунків
для покращення платіжної дисципліни.
Ключові слова: покупці, замовники, розрахунки, інвентаризація, платіжна
дисципліна, облік, фінансова звітність.
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Сучасні економічні умови розвитку ринкових умов
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господарювання

в

Україні

характеризуються

високим

ступенем

нестабільності та невизначеності зовнішнього середовища господарювання,
збільшенням впливу його чинників як на управління підприємством, так і на
економіку загалом. Однією з проблемних облікових ділянок на підприємстві
є розрахунки з покупцями та замовника, остільки саме від їх правильної
організації залежить поповнення обігових коштів підприємства та його
розвиток.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми обліку
розрахунків з покупцями та замовниками знайшли висвітлення у працях таких
провідних українських науковців, як Бутинець Ф.Ф., Власюк Г.В., Гончаренко
Т.В., Лищенко О.Г., Михайлов М.Г., Огійчук М.Ф., Сливка Я.В., Сук Л.К. та ін.
Проте ряд питань досі залишаються недостатньо вивченими, що зумовило
актуальність даного дослідження.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження особливостей
організації обліку розрахунків з покупцями та замовниками.
Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі здійснення
підприємницької діяльності суб‘єкт господарювання взаємодіє з іншими
підприємствами, організаціями, яким реалізує товари, роботи, послуги, що є
предметом діяльності підприємства. У результаті виникає поточна дебіторська
заборгованість з покупцями та замовниками.
Розрахунки із покупцями та замовниками проводяться в готівковій,
безготівковій формі або зарахуванням взаємних вимог на підставі первинних
документів (накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийманняпередачі виконаних робіт (надання послуг), податкових накладних, виписок
банку).
Методологічні вимоги до формування у бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності інформації про зобов‘язання, а також принципи
відображення зобов‘язань у фінансовій звітності визначає П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість».
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Відповідно до нього дебіторська заборгованість – сума заборгованості
дебіторів підприємству на певну дату. При цьому дебіторами вважаються
юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували
підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів
[1].
Відсутність або неповнота інформації про розрахунки з покупцями та
замовниками у звітності аграрного підприємства може призвести до
некоректних аналітичних розрахунків і висновків щодо динаміки оборотності
активів та інших показників ділової активності підприємства, ліквідності
балансу

та

платоспроможності

в

короткостроковій

і

довгостроковій

перспективі. Отже, тільки ефективно організований бухгалтерський облік
операцій за розрахунками з покупцями та замовниками може забезпечити
формування достовірної інформації щодо розрахунково-платіжних операцій
сільськогосподарського підприємства, регулювання порядку їх здійснення з
найменшими втратами та прийняття своєчасних управлінських рішень.
Метою організації обліку розрахунків із покупцями та замовниками є
створення

належних

умов

для

своєчасного

нарахування

обов‘язкових

заборгованостей та їх відшкодування, відображення у обліку операцій,
пов‘язаних з виникненням та сплатою дебіторської заборгованості [2].
Завданням організації обліку розрахунків із покупцями та замовниками є:
організація чіткого документування розрахунків за зобов‘язаннями;
організація

правильного,

своєчасного

нарахування

дебіторської

заборгованості;
організація контролю за своєчасною сплатою покупців та замовників своєї
заборгованості;
організація повної реєстрації даних первинного обліку в регістрах
аналітичного та синтетичного обліку;
організація звірки даних аналітичного та синтетичного обліку;
правдиве відображення інформації щодо дебіторської заборгованості у
звітності та примітках до неї.
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З метою раціональної організації бухгалтерського обліку розрахунків із
покупцями та замовниками слід чітко знати, в якій послідовності проходять
облікові процеси на кожному етапі їх обліку.
Виходячи з норм П(С)БО, при первинному визнанні дебіторська
заборгованість оцінюється за первісною вартістю [1].
Отже, оцінку дебіторської заборгованості в системі розрахунків із
покупцями за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги), доцільно
розпочинати з визначення її первісної вартості. Слід сказати, що вона є
наближеною до справедливої. На момент здійснення операції і покупці, і
продавці аналізують ціни, що склалися на ринку, на певний вид продукції чи
послуг [3].
Первісна вартість дебіторської заборгованості в системі розрахунків із
покупцями за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги) залежатиме від:
— надання покупцеві торговельної знижки або знижок за своєчасну
оплату;
— надання покупцеві знижок після реалізації;
— повернення товарів від покупців;
— періоду часу з дати відвантаження товарів до дати надходження
грошових коштів.
Торговельні знижки надаються покупцям при придбанні великої партії
товарів, для врахування зміни цін, які можуть бути з дати виставлення рахунку
до дати відвантаження товарів, а також для приховування реальної ціни від
конкурентів.
Торговельні знижки, як правило, вказують у відсотках від ціни продажу.
Дебіторську заборгованість у системі розрахунків з покупцями у цьому разі
визнають за вирахуванням знижок. Супровідні й платіжні документи
виписуються за чистою вартістю продажу (за вирахуванням торговельної
знижки та знижки з обсягу). На рахунках бухгалтерського обліку такі знижки
не відображаються, а тільки зменшують первісну вартість дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги.
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Відповідно до П(С)БО 10 у підсумок балансу підприємства включається
чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з первісної
вартості дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів. Згідно з П(С)БО
10 величину резерву сумнівних боргів можна визначати за одним із таких
методів:
за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву
визначається на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Цей
метод найприйнятніший для підприємств малого та середнього бізнесу, де
кількість дебіторів незначна;
за методом застосування коефіцієнта сумнівності величина резерву
сумнівної заборгованості розраховується як добуток суми залишку дебіторської
заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності. Коефіцієнт
сумнівності може розраховуватися одним із таких засобів: визначення питомої
ваги безнадійних боргів у чистому доході; класифікація дебіторської
заборгованості за строками непогашення; визначення середньої питомої ваги
списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської
заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3-5 років [1].
Окрім проблем щодо правильної оцінки дебіторської заборгованості, на
сьогодні існує ряд інших проблем щодо обліку розрахунків з покупцями та
замовниками, а саме:
1. Недостатня розробленість плану рахунків бухгалтерського обліку та
інструкції про його застосування щодо обліку розрахунків з покупцями та
замовниками, а саме: відображення в обліку та оцінка довгострокової та
поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги (в т.ч.
передбаченої та непередбаченої договором) [4].
2. Неможливість отримання інформації про дебіторську заборгованість в
обсязі і вигляді, достатньому для проведення аналізу розрахунків з дебіторами
та прийняття управлінських рішень аграрними підприємствами [5].
3. Невідповідності та розбіжності обліку дебіторської заборгованості між
П(С)БО 10 та положенням МСФЗ.
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4. Нерозвиненість обліку взаєморозрахунків, а саме використання
факторингу для ефективного управління дебіторською заборгованістю [6].
З метою вирішення проблемних питань, що виникають під час
розрахункових операцій з покупцями та замовниками, підприємству необхідно
уважно та обґрунтовано підходити щодо обліку та контролю простроченої та
безнадійної заборгованості, своєчасно здійснювати нагляд за співвідношенням
дебіторської та кредиторської заборгованості.
Висновки. Дослідження показало, що основної проблемою правильної
організації обліку розрахунків із покупцями та замовниками є правильна оцінка
дебіторської заборгованості в системі розрахунків з покупцями за реалізовану
продукцію (товари, роботи, послуги), яку доцільно розпочинати з її первісної
вартості. Оцінка дебіторської заборгованості у фінансових звітах залежить від
ступеня визначеності її погашення. Якщо в підприємства з'являються сумніви
щодо своєчасної (у визначений термін) оплати дебіторської заборгованості, то
таку заборгованість вважають сумнівною.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ І РОЗРАХУНКІВ
З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ
Організація бухгалтерського обліку надходження товарів від постачальників
повинна забезпечувати: своєчасність розрахунків із постачальниками за
одержані від них товари. Для оцінювання ефективності управління масивом
постачальників рекомендується здійснювати оцінку кількісних показників на
підставі методики оцінки ефективності управління масивом постачальників.
Ключові слова: надходження товарів, розрахунки з постачальники, укладання
договорів, бухгалтерський облік
Стрімкий розвиток ринкових відносин в економічній сфері нашої держави
потребує

адекватної

системи

інформаційного

забезпечення,

потужним

джерелом якої виступає бухгалтерський облік фактів господарської діяльності,
зокрема в частині надходження товарів на підприємство та розрахунків з
постачальниками за одержані матеріальні цінності.
Господарському

процесу

документування

надходження

товарів

на

підприємство передує укладання договору на поставку товарів. Відносини з
постачальниками щодо придбання товарів здійснюються у відповідності до
договорів купівлі-продажу, міни, поставки, комісії та ін.
Укладання договорів за функціональними обов‘язками покладається на
менеджера підприємства, проте зміст угоди має суттєве значення для
правильного бухгалтерського обліку господарських
придбанням товарів і розрахунків з постачальниками.
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операцій, пов‘язаних з

Виникнення заборгованості в результаті реалізації договірних відносин з
постачальниками обумовлене розривом у часі (часовим лагом) між реалізацією
відповідних товарів та оплатою постачальникам відповідної суми грошових
коштів.
Зниження загального рівня платіжної дисципліни щодо виконання
договірних зобов‘язань з постачальниками за одержані товари – проблема, яка
потребує вирішення і з якою все частіше стикаються суб‘єкти економічних
відносин. Основними причинами такого стану є: відсутність вільних обігових
грошових коштів, відсутність механізму управління заборгованістю за
розрахунками з постачальниками та відсутність адекватного сучасним
економічним умовам механізму контролю щодо своєчасності та обов‘язковості
проведення платежів за одержані товари.
Проблеми теоретичних і методологічних підходів бухгалтерського обліку
надходження товарів і розрахунків з постачальниками досліджували провідні
науковці, зокрема Атамас П. Й., Бабаєв Ю.А., Бутинець Ф. Ф., В.Г. Горєлкін,
В.М. Горностаєва, Даньків Й.Я., Кім Г.М., Котенко Л.М., Лучко М.Р., Манжос
Н.В., Нападовська Л.В., Остап'юк М.Я., Сопко В.В. та ін.
Однак, недостатня теоретична база щодо відображення в обліку
надходження товарів та розрахунків з постачальниками, та практичних аспектів
методики

формування

облікового

забезпечення

контролю

зумовили

необхідність подальшого дослідження.
Метою публікації є обґрунтування теоретичних положень і розробка
практичних

рекомендацій

з

удосконалення

методики

та

організації

бухгалтерського обліку надходження товарів і розрахунків з постачальниками.
Відповідно до поставленої мети у роботі виділено такі завдання: дослідити
економічну сутність надходження товарів і розрахунків з постачальниками та
сформулювати значення їх обліку в сучасних умовах господарювання; розкрити
організацію обліку надходження товарів і розрахунків з постачальниками на
підприємств.
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Важливою умовою функціонування підприємства є забезпечення його
необхідними оборотними активами, що належать йому на правах оперативного
управління

або

власності.

До

складу

оборотних

активів

суб‘єкта

підприємництва входять запаси, серед різноманітних груп яких помітну роль
відіграють товари. Це зумовлюється їх цільовим спрямуванням й значною
питомою вагою в загальній структурі оборотних активів підприємства.
Процесу надходження товарів на підприємство передує укладання
договірних відносин на придбання товарів. Суб'єкти господарювання діють у
ринковому середовищі і ефективна діяльність кожного окремого підприємства
залежить від виконання своїх зобов‘язань перед діловими партнерами. Ринкове
середовище – це сфера товарно-грошових відносин та товарного обліку, що
виникає між постачальниками та покупцями у процесі купівлі-продажу товарів.
У сфері

господарської діяльності заснованої на ринкових засадах

організація надходження товарів і розрахунків з постачальниками базується на
договірних

взаємовідносинах,

що

регулюються

Цивільним

[8]

та

Господарським [1] кодексами України.
В залежності від кількості сторін по договору він може бути:
одностороннім; двостороннім; багатостороннім. Договір є обов‘язковим для
виконання сторонами (покупцями товару та постачальниками). Разом з цим
зміст договору купівлі-продажу має суттєве значення для правильного обліку
господарських операцій, пов‘язаних з надходженням товарів.
Сутність товарів визначено в П(С)БО 9 «Запаси», де

також наведена

оцінка товарів, умови визнання та методологічні підходи відображення їх в
обліку та звітності суб‘єкта господарювання [4].

Визначення товарів, як

об‘єктів обліку наведено на рис. 1.
Умови придбання товарів від постачальників, форми розрахунку, вартість
товарів, особливості постачання визначено в договорі купівлі-продажу,
поставки тощо. Відтак, персонал бухгалтерської служби використовує такі
параметри договірних відносин:
- порядок та форму розрахунків;
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- умови поставки і переходу ризиків та права власності на товар;
- майнову відповідальність сторін договірних відносин;
- порядок відшкодування витрат на транспортування і страхування
товару.
Товари
П(С)БО 9

МСБО 2

Наказ ғ 733/7021

ЗУ ғ 959-ХІІ

Товари – це
матеріальні
цінності, що
придбані
(отримані) та
утримуються
підприємством з
метою
подальшого
продажу [4]

Запаси включають
товари, що були
придбані та
утримуються для
перепродажу, у тому
числі, товари
придбані
підприємством
роздрібної торгівлі та
утримувані для
перепродажу [2]

Товаром як об'єктом обліку
є будь-який окремий вид
виробу чи послуги, щодо
якого виникає потреба
одержати певні наперед
означені відомості, що
можуть бути використані в
будь-який час протягом
його обігу в будь-якій
системі постачання [6]

Товар - будь-яка
продукція,
послуги, роботи,
права
інтелектуальної
власності та інші
немайнові права
призначені для
продажу (оплатної
передачі) [7]

Рис. 1. Визначення категорії товари, як об’єкта обліку

У випадку, коли в договорі купівлі-продажу передбачена загальна сума
надходження товарів, до нього додатково складається специфікація, що містить
повний перелік товарів, їх кількість за кожним окремим сортом, артикулом,
маркою, якісні характеристики товарів та ціну.
Товарні запаси визнаються активом, у випадку, коли існує імовірність
одержання підприємством в майбутньому періоді економічних вигод, які
пов‘язані з їх використанням, а також їх вартість може бути достовірно
визначена [4]. Одиницею товарних запасів в обліку виступає їх однорідна група
або найменування.
В

умовах

використанні

ринкових

певної

форм

кількості

господарювання,

інформації

для

виникає

прийняття

потреба

у

ефективних

управлінських рішень. Тому, формулювання класифікаційних ознак, пов‘язаних
з надходженням товарів відіграє важливу роль для раціональної організації
господарської

діяльності,

але

з

метою
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достовірного

відображення

господарських операцій щодо надходження товарів та розрахунків з
постачальниками в обліковій системі підприємства.
Класифікація товарів для потреб бухгалтерського обліку здійснюється за
допомогою рахунків бухгалтерського обліку, затверджених Інструкцією про
застосування Плану рахунків обліку ғ 291 від 30 листопада 1999 р.
В результаті здійснення розрахунків за одержані товари підприємства, що
купують матеріальні цінності беруть на себе зобов‘язання здійснити на користь
продавця (постачальника) оплату за них. Дуже часто одержання товарів і
оплата за них не збігаються у часі, внаслідок цього у підприємства виникає
кредиторська заборгованість, погашення якої не відбувається одразу і тому
спостерігається відстрочка платежу.
Аналіз економічних джерел свідчить про те, що багато авторів
кредиторську заборгованість підприємства називають зобов‘язаннями. Підходи
науковців до визначення зобов‘язань різні, їх розглядають як :
- суму витрат підприємства;
- борг суб‘єкта господарювання;
- залучений капітал;
- розрахункові відносини;
- частину вартості майна.
Зобов'язання підприємства виникають через наявні (внаслідок минулих
операцій або подій) борги щодо передачі певних активів (товарів) іншому
підприємству в майбутньому.
Таким

чином,

зобов‘язаннями

виступає

заборгованість

суб‘єкта

господарювання, що виникає в основному у зв‘язку з придбанням товарів в
кредит. Зауважимо, що в бухгалтерському обліку безпосередньо не виділено
стандарту для кредиторської заборгованості, проте П(С)БО 11 «Зобов'язання»
формулює методологічні засади формування в обліку і звітності підприємства
інформації про зобов‘язання суб‘єкта господарювання.
Разом з цим, відмітимо, що в системі бухгалтерського обліку відсутня
безпосередня класифікація кредиторської заборгованості за товари, роботи,
послуги. Враховуючи положення П(С)БО 11 «Зобов'язання», можливо виділити
такі напрями поділу цієї кредиторської заборгованості:
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1) за контрагентами;
2) за термінами погашення [5].
Кредиторська заборгованість за одержані від постачальників товари
відноситься

до

поточних

зобов‘язань

підприємства.

Оцінка

поточних

зобов‘язань в балансі підприємства відбувається за сумою погашення.
Вартість погашення зобов‘язання – це недисконтовані сума грошей або їх
еквівалентів, яка буде сплачена для погашення зобов‘язання під час
господарської діяльності підприємства [5].
В сучасний період економічного розвитку Україна розвивається за
законами ринкових відносин, які характеризуються наявністю конкуренції. В
умовах світової фінансової кризи майже кожне підприємство, що реалізує
товари стикається з явищем тотальних неплатежів, коли плата за поставлені
товари затримується, або проводиться не в повному обсязі чи взагалі не
здійснюється з посиланням боржника на його скрутне становище.
У процесі ринкових відносин і в відповідної трансформації грошової сфери
національної економіки посилюється значення розрахунків з постачальниками
за одержані товари як важливих самостійних відокремлених об‘єктів
економічних відносин.
Прибуткова діяльність підприємства залежить від швидкого обороту
капіталу, що визначається цілим комплексом організаційних заходів. З метою
дотримання діючих правил договірних розрахунків потрібно запобігати їх
простроченню, сприяти зменшенню кредиторської заборгованості за одержані
товари. Чим швидше відбувається процес розрахунків, тим ефективніше
працює економіка.
Окрім

поточного

постачальниками,

управління

потрібно

зробити

господарськими
процес

ухвалення

операціями
рішень

з

щодо

надходження товарів та розрахунків з постачальниками системним, для чого
потрібно застосовувати постійний моніторинг. Моніторинг – це важливий
інструмент проведення суб‘єктом господарювання програм по управлінню
конкурентним середовищем, зокрема масивом лояльних постачальників.
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Для

оцінювання

ефективності

управління

масивом

постачальників

рекомендується здійснювати оцінку наступних кількісних показників на рис.2.
Основні кількісні показники (за плановий і звітний періоди), які
використовуються для оцінки ефективності управління масивом постачальників
Кількість постачальників за кожною номенклатурною групою
Число постачальників товарів, доданих в масив

Число постачальників товарів, виключених з масиву
Співвідношення цін постачальників з масиву і середньо ринкових цін на
відповідну товарну групу
Розкид цін усередині масиву постачальників (співвідношення максимальної
та мінімальної пропонованих цін на товари)
Використання масиву (частка постачальників, які постачають товари, від
загальної кількості постачальників у масиві)

Рис. 2. Методика оцінки ефективності управління масивом
постачальників [3, с.93]
На підставі показників наведених на рис.2 можливо встановити чітку
картину про поточний стан системи, яка піддається управлінському впливу –
масив лояльних постачальників, його обмін із зовнішнім середовищем (баланс
надходження товарів і їх вибуття) і співвідношення із зовнішнім середовищем
(визначення цінової політики, порівняння цін). Разом з цим, по розкиду цін на
товари усередині масиву можливо оцінити конкурентність середовища.
Ефективна господарська діяльність підприємства багато в чому залежить
від організації роботи з постачальниками. Сучасне розуміння процесу
надходження товарів на підприємство (закупівель) має увазі побудову між
постачальниками і споживачем системи економічних відносин, заснованих на
балансі інтересів сторін договору, спрямованих на їх тривалу взаємодію.
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В цьому контексті основними завданнями споживача є правильна
організація відбору постачальників товарів та подальше управління масивом
цих постачальників, що сприяють одержанню оптимального результату, а саме:
своєчасному забезпеченню підприємства товарами в потрібній кількості, за
оптимальними цінами через надійних постачальників. Зазначене виступає
основною метою процесу надходження товарів (закупівель).
Таким чином, для дієвого управління процесом надходження товарів
(закупівель) необхідна методична робота з масивом постачальників, що
сприятиме ефективній діяльності суб‘єкта господарювання.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОКРЕМІ АСПЕКТИ АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
У статті розкрито сутність дебіторської заборгованості підприємства,
визначено

мету

Запропоновано

та

завдання

послідовність

аудиту
аудиту

дебіторської

заборгованості.

дебіторської

заборгованості

підприємства із вико
Ключові слова: аудит, дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів,
дебітори, методика аудиту
Дебіторська заборгованість є показником, який не лише визначає рівень
заборгованості, а також економічним явищем, що здійснює вплив на діяльність
підприємства в цілому. Проте аналізу і аудиту дебіторської заборгованості не
приділяється необхідна увага, що спричиняє негативні наслідки – прискорене
зростання заборгованості, не повернення боргів, втрату своїх коштів. Саме
ефективна організація аудиту розрахунків з фізичними та юридичними особами
повинна позитивно впливати на зміцнення розрахункової та договірної
дисципліни; підвищити контроль підприємства за погашенням дебіторської
заборгованості; прискорити оборотність оборотних коштів; зменшити видатки
обігу; сприяти ефективному використанню тимчасово вільних коштів,
покращити фінансовий стан організації.
На

сьогодні,

за

умови

значного

зростання

розміру

дебіторської

заборгованості підприємств один одному, аудит дебіторської заборгованості
набуває великої актуальності, оскільки це стимулює підприємство до більш
регулярного

і

заборгованості,

сумлінного
до

проведення

активного

інвентаризації

проведення

заходів

щодо

заборгованості з боржників. Проблемність питання аудиту
дебіторської

заборгованості

полягає

в

тому,

що

після

дебіторської
стягнення
і контролю
переходу

бухгалтерського обліку в Україні до використання нових стандартів з‘явилося
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багато нових моментів у проведені бухгалтерського обліку. Як наслідок, в
сучасних умовах необхідно приділяти значну увагу аудиту розрахунків з
дебіторами.
Дослідженню зазначеної проблеми значну увагу приділили такі вітчизняні
учені, як Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, О.І. Коблянська, В.В. Сопко, Н.О. Гура,
В.Г. Швець, а також присвячені праці таких зарубіжних економістів, як
Р. Брейлі, С. Майерс, Ван Хорн, Г.Г. Мюллер, Я.В. Соколов, Ж. Перар.
Метою статті є розкриття окремих організаційних та методичних аспектів
аудиту дебіторської заборгованості підприємства.
Сьогодні практично жоден суб'єкт підприємницької діяльності не існує без
наявності дебіторської заборгованості, тому що її утворення й існування
пояснюється простими об'єктивними причинами:
для боржника – це можливість використовувати додаткові, причому,
безкоштовні, оборотні кошти;
для кредитора – це можливість розширення ринку збуту товарів, робіт,
послуг.
Дебіторською визначають заборгованість інших підприємств, працівників і
фізичних осіб даній організації (заборгованість підзвітних осіб за видані їм під
звіт грошові кошти, покупців за придбану продукцію). Дебіторами називають
осіб та підприємства, які в наслідок минулих подій заборгували підприємству
грошові кошти [3, с. 257-258].
Дебіторська заборгованість є фактором, який визначає наступне:
розмір і структуру оборотних активів підприємства;
розмір і структуру виручки від продажів;
тривалість фінансового циклу підприємства;
оборотність оборотних активів;
ліквідність і платоспроможність підприємства;
джерело грошових коштів підприємства.
Дебіторську заборгованість можна трактувати в трьох значеннях:
як інструмент погашення кредиторської заборгованості;
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як продукцію, продану покупцям, проте ще не оплачену ними (тобто
дебіторська заборгованість утворюється в результаті неспівпадання моменту
відвантаження і оплати продукції, надання послуги, виконання роботи);
в якості одного з елементів оборотних активів, що фінансуються за
рахунок позикових або власних коштів.
Сутність дебіторської заборгованості, полягає у двоїстому її характері, що
з одного боку є вигідно для підприємства:
зростає товарооборот, а отже, й розмір валового прибутку та доходу (за
інших незмінних умов);
прискорюється реалізація запасів, внаслідок чого знижується частка
змінних витрат на них;
іноді є можливість перетворити заборгованість на дохідний актив, якщо
отримувати проценти за надання товарного кредиту (проте, так буває нечасто,
тому що це негативно впливає на динаміку товарообороту) [6, с. 287-288].
Відмітимо деякі ознаки і властивості дебіторської заборгованості як активу
підприємства:
1. Дебіторська заборгованість – це кошти, які вилучені з обігу
підприємства, які вимагають відповідного фінансування і тягнуть за собою
відповідні витрати.
2. Дебіторська заборгованість є формою комерційного кредиту, так як,
реалізуючи товари (роботи, послуги) на умовах наступної оплати, підприємство
фактично надає покупцеві безвідсотковий і короткостроковий кредит.
3. Дебіторська заборгованість – це складова частина оборотних активів
організації, склад і якість якої впливає на платоспроможність, фінансову
стійкість і результативність діяльності підприємства.
Занадто велика величина дебіторської заборгованості в загальній структурі
активів підприємства знижує фінансову стійкість і ліквідність і підвищує ризик
фінансових витрат підприємства. На думку ряду авторів дебіторську
заборгованість можна вважати активом за умови, що існує ймовірність її
погашення боржником. Якщо ймовірності немає, тоді суму дебіторської
заборгованості необхідно списати.
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4. Дебіторська заборгованість це не скільки майно компанії, скільки право
на його отримання, це елемент зобов'язальних правовідносин, який регулюється
відповідними нормативними актами.
5. Дебіторська заборгованість, відображається у складі майна, може бути
передана, подарована або продана, як будь-яка річ, однак вона являє собою
«майбутню економічну вигоду, втілену і пов'язану з юридичними правами,
включаючи право на володіння» [4, с. 84-85].
Головна мета аудиторської перевірки дебіторської заборгованості полягає
у підтвердженні повноти, реальності існування і грошової оцінки дебіторської
заборгованості на розрахункових рахунках бухгалтерського обліку на кінець
звітного

періоду,

формування

думки

щодо

достовірності

показників

бухгалтерського обліку і фінансової звітності, допомога підприємству у
формулюванні рекомендацій і формування заходів для ліквідації заборгованості
з метою покращення як

розрахункових операцій з дебіторами, так і

фінансового положення підприємства.
Предметом аудиту дебіторської заборгованості є господарські процеси та
операції, пов‘язані з виникненням, існуванням та списанням дебіторської
заборгованості.
Об'єктом аудиту виступають первинні і зведені документи бухгалтерського
обліку, фінансової звітності й інші матеріали, які містять явища і дії, що мають
відношення до розрахунків підприємства [1, c. 270-271].
Планування як початковий етап проведення аудиту у відповідності з
правилом

(стандартом)

аудиторської

діяльності

«Планування

аудиту»

передбачає підготовку плану і програми аудиту. У плані вказують види робіт і
терміни проведення аудиту дебіторської заборгованості.
Планування аудиторської перевірки повинно забезпечити отримання
необхідної інформації про стан бухгалтерського обліку, фінансової звітності та
ефективності системи внутрішнього контролю досліджуваного підприємства.
При плануванні аудиту визначається зміст, час проведення і обсяг контрольних
процедур, що підлягають виконанню.
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При плануванні аудиту дебіторської заборгованості повинні враховуватися
фактори, що можуть викликати істотні перекручування відповідних статей
бухгалтерської звітності. Відповідно до аналізу того, яке значення рівня
істотності приймає аудитор для перевірки і які особливості залишків і оборотів
по розрахункових рахунках, аудитор повинен вирішити, які статті обліку він
буде вивчати з особливою увагою й у яких випадках буде застосовувати
аудиторську вибірку чи аналітичні процедури з метою зниження загального
аудиторського ризику до прийнятного рівня [5, с.113].
Планування аудиторської перевірки включає наступні етапи: попереднє
планування аудиту; підготовку і складання загального плану аудиту; підготовку
і складання програми аудиту.
Програма аудиту дебіторської заборгованості перевіряє дебіторську
заборгованість у трьох основних напрямках:
1) реальність існування дебіторської заборгованості;
2) підтвердження вартісної оцінки, точного вимірювання дебіторської
заборгованості;
3) подання та розкриття інформації про дебіторську заборгованість.
Починаючи перевірку, необхідно з‘ясувати:
1) чи вірно відображені у відповідних статтях балансу залишки
заборгованості;
2) причини утворення заборгованості;
3) час (давність) утворення;
4) винуватців, які спричинили допущення заборгованості;
5) реальність отримання;
6) ознайомитися з заходами, які приймаються керівництвом підприємства з
метою погашення і стягнення заборгованості та ін.
Програма аудиторської перевірки дебіторської заборгованості включає
наступні етапи:
перевірка організації документообороту на підприємстві, що відображає
виникнення дебіторської заборгованості;
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перевірка правильності ведення бухгалтерського та податкового обліку
операцій щодо формування дебіторської заборгованості;
перевірка правильності ведення бухгалтерського та податкового обліку
щодо погашення дебіторської заборгованості.
Отже, аудит дебіторської заборгованості ґрунтується на результатах
планування аудиту, як на одному з найважливіших етапів аудиторської
перевірки, на основі якого створюється оптимальна стратегія і тактика
проведення аудиту з урахуванням індивідуальних особливостей підприємства,
яке підлягає аудиту.
Процес аудиторської перевірки дебіторської заборгованості включає
наступні етапи: підготовчий, проміжний, етап фізичної перевірки, основний і
заключний.
Завданнями аудиту дебіторської заборгованості підприємства є:
- перевірка дебіторської заборгованості на предмет її реальності і
законності виникнення та виявлення простроченої заборгованості (за якої
минув строк позивної давності);
- перевірка порядку і правильності списання заборгованості, за якої минув
строк позовної давності;
- перевірка достовірності відображення дебіторської заборгованості на
рахунках бухгалтерського обліку;
- дослідження правильності оформлення

і відображення дебіторської

заборгованості [2, с. 37-38].
На підготовчому етапі аудитор збирає всю необхідну інформацію для
загального ознайомлення з підприємством, в тому числі дані щодо продажу і
реалізації товарів, робіт, послуг і дебіторської заборгованості.
Для проведення аудиторської перевірки аудитор повинен визначити
перелік інформації, яку необхідно зібрати або, яка має бути надана
підприємства. До такої інформації відносяться: списки послуг, які

надає

підприємство, перелік та адреси дебіторів, обсяги наданих послуг та виставлені
рахунки, кредитна політика підприємства, порядок виставляння рахунків.
Аудитор визначає перелік найбільших дебіторів підприємства.
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На

проміжному

етапі

аудитор

перевіряє

правильність

складання

фінансової звітності підприємства та відображення у ній дебіторської
заборгованості.
Головною метою аудитора на етапі фізичної перевірки є перевірка
реальності залишків дебіторської заборгованості і визначення дебіторів, яким
вони належать. Для перевірки аудитор надсилає контрагентам запити з
проханням підтвердити суму заборгованості.
На основному етапі аудиту (аудиту рахунків), аудитор здійснює конкретні
аудиторські процедури щодо перевірки дебіторської заборгованості.
Щоб оцінити повноту інформації щодо дебіторської заборгованості
аудитор повинен

визначити чи підприємство зареєструвало всі рахунки

клієнтів і чи вся інформація щодо розрахунків з дебіторами відображена на
рахунках бухгалтерського обліку.
Перевіряючи фактичну наявність дебіторської заборгованості, аудитор
з‘ясовує реальність її існування, тобто перевіряє щоб продукцію, яка не
передана покупцям і послуги, які не були їм надані помилково не включали в
реалізацію до дебіторів.
Аудитор повинен упевнитися, що вся дебіторська заборгованість належить
підприємству.

Аудитор

контролює

правильність

оцінки

дебіторської

заборгованості згідно з обліковою політикою підприємства.
Аудитор у процесі перевірки повинен переконатися, що на підприємстві
створені достатні резерви сумнівних боргів та списані безнадійні борги
підприємства на його

витрати

звітного періоду. Аудитор контролює

правильність застосовуваної методики створення резерву для подальшої
правильної її оцінки. Аудитор звертає увагу під яку саме заборгованість
нараховується резерв (адже на дебіторську заборгованість за перерахованими
авансами і передплатою на необоротні активи, товари та послуги резерв не
нараховується).

Аудитор

повинен

пам‘ятати,

що

безнадійна

поточна

заборгованість не пов‘язана з реалізацією товарів, робіт і послуг списується без
створення резерву одразу ж на інші операційні витрати [2].
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Аудитор обов‘язково перевіряє правильність і вірність ведення поточних
облікових регістрів.
Наступним моментом є перевірка законності і відповідності чинному
законодавству проведених розрахунків, що спричинили виникнення
дебіторської заборгованості, відповідності операцій з обліку дебіторської
заборгованості нормативним документам і законодавчим актам.
Також аудитор перевіряє чи дотримується підприємство обраної облікової
політики стосовно дебіторської заборгованості.
Вся інформація і дані, які отримуються аудитором в процесі перевірки
дебіторської заборгованості, а також порушення і помилки документуються і
відображуються у робочих документах аудитора. Це відбувається з метою
документування виконаних аудитором процедур, збирання інформації для
складанні аудиторського висновку і контролю за процесом аудиторської
перевірки.
Відповідно до вищесказаного, методика аудиту повинна формуватися на
підставі принципів, що закладені в стандартах аудиту, послідовності етапів
проведення аудиту і процедур, що визначають логічну послідовність робіт, що
забезпечують досягнення цілей аудиту.
Отже, дебіторська заборгованість є одним з найважливіших і водночас
складних елементів управління оборотними активами. Неефективність
контрольних дій та системи управління за дебіторською заборгованістю,
наявність сумнівних та безнадійних боргів негативно впливає на фінансовогосподарську діяльність підприємства. Тому для продуктивної діяльності
організації важливо здійснювати постійний контроль його дебіторської
заборгованості. Організація системи контролю дебіторської заборгованості на
підприємстві з постійним вдосконаленням забезпечить більш ефективне
відволікання грошових коштів у дебіторську заборгованість, пришвидшення її
обороту, що в подальшому вплине на його платоспроможність.
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УДК 657.1
О.О. Шулєр
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Організація бухгалтерського обліку товарних запасів повинна забезпечувати:
дотримання правил документального оформлення господарських операцій;
формування інформації про рух і стан товарних запасів. Оскільки облікові
документи становлять основу організації бухгалтерського обліку товарних
запасів на підприємстві, рекомендовано застосовувати план організації
бухгалтерського обліку.
Ключові слова: товарні запаси, документи, бухгалтерський облік, оцінка,
організація обліку
В умовах високого рівня конкуренції та підвищення рівня інфляції, що є
характерною рисою сучасної економіки України, великого значення набуває
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прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо оптимального обсягу
товарних запасів та робить актуальною проблему обліку товарних запасів на
підприємстві. Оскільки вартість запасів представляє значний ліквідний актив
підприємства та є найбільш вагомою частиною активів торгового підприємства
досить важливим є розробка системи прогнозування раціональних обсягів
запасу товарів, яка б забезпечила мінімальні витрати на зберігання товарних
запасів, максимальний прибуток від їх реалізації та запобігала би застою
товарів на складі. Загалом, удосконалення обліку товарних запасів дозволить
підприємству раціонально використовувати товарні ресурси та підвищити його
конкурентоспроможність.
Проблеми

методики

бухгалтерського

обліку

товарних

запасів

на

підприємствах викликають особливий інтерес у вітчизняних фахівців. Так,
теоретичні положення і практичні аспекти фінансового та управлінського
обліку в цілому, та товарних запасів зокрема, досліджувалися такими вченими,
як: Л. О. Лігоненко, Н. М. Богацька, О. О. Волинець, Н. Ю. Буратчук, С. І.
Камінський,

М. Г. Гришко, О. В. Крещенко, Т. Я. Сенчук та інші. Однак,

питання удосконалення системи обліку товарних запасів потребує подальшого
дослідження.
Метою дослідження є вивчення теоретико-методологічних підстав та
напрямів

організації

обліку

товарних

запасів

підприємства,

а

також

обґрунтування пропозицій щодо їх вдосконалення.
Найбільш важливою і значною частиною активів підприємства виступають
запаси. Вони призначені для виробництва продукції, надання послуг або для
перепродажу протягом короткого періоду часу.
Згідно П(С)БО 9 «Запаси» запасами визнаються ті активи, які:
- утримуються підприємством для продажу у процесі здійснення
господарської діяльності;
- знаходяться у виробництві і призначені для подальшого продажу;
- утримуються для споживання в процесі виробництва продукції, а
також використовуються для управління підприємством [4].
Для кращого розуміння сутності запасів їх класифікують за призначенням,
функціями та місцем розміщення [3, с. 91].
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До складу товарних запасів відносяться запаси всіх товарів, які належать
торговельному підприємству, перебувають на його балансі і призначені для
оптової та роздрібної торгівлі. Товарний запас – це сукупність товарної маси,
призначеної для наступного продажу, що знаходиться в сфері обігу в процесі
переміщення від виробництва до споживача.
Оцінка товарних запасів, як і будь-якого іншого об‘єкта обліку має певні
особливості. Специфіка вартісної оцінки товарних запасів на підприємствах
торгівлі зумовлена: великою різноманітністю, асортиментністю товарних
запасів, різними шляхами надходження та різними способами переоцінки, що
зумовлені рядом внутрішніх та зовнішніх факторів, порядком дооцінки та
уцінки товарних запасів тощо.

З

метою визначення достовірної оцінки

товарних запасів її необхідно проводити в певній послідовності, як зображено
на рисунку 1.
Перевірка наявності товарних запасів
Формування інформаційної бази
Види оцінки в залежності від операцій з товарними запасами

При
надходженні

При зберіганні

На дату балансу

При вибутті

Переоцінка
Результат оцінки
Підготовка інформації про оцінку товарних
запасів

Рис. 1. Алгоритм оцінки вартості товарних запасів підприємства [1, c. 75]
Як показують дослідження, на етапі перевірки наявності товарних запасів
проводиться їх перерахунок, зважування, вимірювання та оцінювання. Згідно
П(С)БО 9 придбані або отримані товарні запаси зараховують на баланс
підприємства за первісною вартістю.
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У П(С)БО 9 визначено чіткий склад фактичних витрат, що пов‘язані з
придбанням товарних запасів в залежності від способу їх надходження на
підприємство. До первісної вартості товарних запасів у відповідності до
П(С)БО 9 включаються транспортно-заготівельні витрати, а саме витрати на
заготівлю запасів, оплата за вантажно-розвантажувальні роботи і
транспортування запасів та інші витрати [4].
Асортимент товарних запасів на підприємствах торгівлі налічує декілька
тисяч найменувань, а тому досить важко спрогнозувати їх реалізацію.
Відповідно виникають ситуації при яких товарні запаси залежуються, а тому
підприємство змушене знижувати його вартість з метою відшкодування витрат,
що пов‘язані з їх придбанням. Зниження ціни на товарні запаси в торгівлі
здійснюється шляхом проведення уцінки, а зростання вартості товарів
проводиться за допомогою дооцінки [2, с. 252].
Переоцінку товарних запасів на підприємствах торгівлі слід проводити за
даними інвентаризації або за результатами щоденних оглядів, що здійснюються
продавцями у торговому залі або працівниками складу торговельного
підприємства. Для
ефективного
здійснення переоцінки її доцільно
проводити у певній послідовності, як подано у рисунку 2.
Виявлення
товарних запасів,
що підлягають
переоцінці

Підготовка та
відображення
інформації про
оцінку
Визначення
розміру
переоцінки

Рис. 2. Алгоритм здійснення переоцінки товарних запасів
Уцінку товарних запасів можна розділити на вимушену, що здійснюється
у зв‘язку із втратою споживчих властивостей товару та уцінку товарних
запасів, що зумовлена впливом зовнішніх факторів.
Дооцінка товарних запасів підприємствами торгівлі здійснюється при зміні
цін на товари при їх одержані від постачальників за новими, більш високими
цінами на підставі відповідних первинних документів та при наявності
документального підтвердження постачальника про нову ціну на аналогічні
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товари, які виготовлені вітчизняними виробниками. Основна мета проведення
такої переоцінки – це відображення достовірної вартості товарних запасів у
фінансовій звітності [1, c. 75].
Для документального оформлення переоцінки товарних запасів на
підприємствах торгівлі застосовується Акт переоцінки. Даний документ
складається працівником підприємства, відповідальним за переоцінку та
затверджується керівником організації або уповноваженою на це особою.
Зміст Акту переоцінки може розроблятись підприємством самостійно,
проте основними структурними елементами, що надають згруповану
інформацію про переоцінку та подальший її вплив на діяльність торговельного
підприємства є:
1) найменування та шифр товарного запасу, що підлягає переоцінці;
2) кількість одиниць переоціненого товарного запасу;
3) дата придбання товарного запасу;
4) продажна вартість товарного запасу до переоцінки;
5) результат переоцінки (уцінка або дооцінка);
6) сума переоцінки що вплине на доходи або витрати підприємства.
Після затвердження Акту переоцінки керівником підприємства документ
передається до бухгалтерії для відображення результатів переоцінки на
рахунках бухгалтерського обліку.
Велике значення для оформлення облікової політики на підприємстві має
розробка та впровадження плану організації бухгалтерського обліку, що
дозволяє визначити зміст, послідовність та порядок одержання інформації про
товарні запаси та складання звітності. Даний документ містить в собі План
звітності та Графік документообігу.
Сьогодні план звітності складається майже всіма обліковими службами
торговельних підприємств, за його допомогою виділяється перелік зовнішньої
та внутрішньої звітності, її зміст, строки її складання та подання, виконавці
робіт.
Застосування плану звітності, основні елементи якого зазначено в таблиці
1, дозволить своєчасно складати та подавати фінансову та статистичну
звітність, мінімізувати помилки та виправлення у звітах, сформувати дієву
систему переміщення внутрішніх даних та позитивно вплине на прийняття
ефективних управлінських рішень.
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В процесі обліку товарних запасів використовуються первинні документи,
облікові регістри та звітні форми. Первинні документи, у свою чергу, є
найбільш чисельними та служать основою для систематизації інформації про
товарні запаси підприємства.
Таблиця 1
Основні складові елементи рекомендованого плану звітності
ғ

Річна

Необхідна
законодавча
база
П(С)БО 25

Звіт
про 2 – м
фінансові
результати
Звіт про продаж і 1 – опт
запаси товарів в
оптовій торгівлі

Річна

П(С)БО 25

Річна
Квартальна
Місячна

Звіт про рух ғ з/п
матеріальних
цінностей

Місячна

Наказ
ПІБ
Держстату
бухгалтера
України
від
01.08.2012 р.
ғ 322
Наказ
про ПІБ
облікову
бухгалтера
політику

Назва звіту

1.

Баланс

2.
3.

4.

Форма Періодичність
подання
1–м

Виконавець Перевірено
ПІБ
бухгалтера
ПІБ
бухгалтера

Підпис
головного
бухгалтера
Підпис
головного
бухгалтера
Підпис
головного
бухгалтера
Підпис
головного
бухгалтера

До документів призначених для складського обліку товарних запасів
належить товарний ярлик, який складається для обліку товарних запасів. Даний
документ призначений для характеристики кожного номенклатурного номера,
що знаходиться в місцях зберігання. Для обліку руху товарно-матеріальних
цінностей всередині підприємства використовується накладна на внутрішнє
переміщення товарів, тари. Вона складається у двох примірниках матеріально
відповідальною особою складу.
Перший примірник служить підставою для списання товарних запасів, а
другий примірник

для їх оприбуткування в торговому залі. Заповнений

документ підписують матеріально відповідальні особи і здають в бухгалтерію.
Товарні запаси, що підлягають уцінці або списанню оформлюються Актом
про списання, але перед тим, як приступити до його оформлення, створюється
комісія для підтвердження псування запасів. Акт списання товарних запасів,
затверджується підписами членів комісії і матеріально-відповідальної особи та
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складається у трьох примірниках. Один примірник залишають у бухгалтерії,
другий – у відділі, третій – матеріально-відповідальній особі.
До групи звітних документів, які входять до плану документообігу
належить Товарний звіт, який відображає рух товарів на складі. Даний звіт
складають у двох екземплярах матеріально відповідальні особи. До першого
екземпляра додають всі прибуткові і витратні документи і здають в
бухгалтерію, другий екземпляр залишається у матеріально відповідальної
особи. Отже, облікові документи становлять основу організації бухгалтерського
обліку товарних запасів на підприємстві, що зумовлює використання окрім
Наказу про облікову політику ще і рекомендованого Плану звітності.
Циркуляція потоків інформації з обліку товарних запасів створює
найважливіший об‘єкт організації обліку – документообіг.
Організація обліку товарних запасів відіграє важливу роль в процесі
управління торговельним підприємством. Облік реалізації товарів зі складу
займає одне з основних місць в системі фінансового обліку.
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