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УДК 338 

Гуменюк Н.С. - здобувач освітнього ступеня «магістр», 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця 

ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Оцінка та вимір економічного потенціалу необхідні, оскільки 

виступаючи передумовою відповідних рішень вони дозволяють впливати на 

поточний стан та тенденції розвитку підприємств, встановлювати розміри та 

напрями змін, виявляти більш вагомі фактори такого зростання, складати 

прогнози та плани подальшого вдосконалення процесів відтворення та 

використання ресурсів на основі принципу збалансованості. 

У цьому питанні потрібно вирішувати завдання визначення необхідної 

системи показників, за допомогою яких можливо достатньо повно 

охарактеризувати економічний потенціал підприємства. Показник у цій 

системі представляє собою форму кількісного вимірювання економічних 

категорій [1]. 

Оцінку економічного потенціалу підприємства проводять з 

використанням наступних принципів: 

1)  оптимальність – передбачає вибір найбільш оптимального набору 

можливостей у разі існування декількох альтернатив; 

2)  системність – передбачає оцінку потенціалу підприємства як 

складної системи; 

3)  узгодженість – показники оцінки потенціалу підприємства, а також 

результати даної оцінки повинні бути узгодженими між собою; 

4)  варіантність – передбачає, що в ході аналізу будуть отримані 

декілька значень рівня економічного потенціалу; 

5)  адекватність – оцінка повинна відповідати суті економічного 

потенціалу підприємства, та відображати реальний стан справ; 

6)  комплексність – передбачає всебічну оцінку великої кількості 

комплексів можливостей з метою вибору максимальних можливостей; 

7)  рентабельність (ефективність) – необхідність перевищення 

економічного ефекту від визначення величини економічного потенціалу [2]. 

Основні домінанти виміру економічного потенціалу такі: 

–  економічний потенціал завжди можна представити схематично у 

вигляді ієрархічної структури, в якій на вищому рівні знаходиться 

інтегральний показник, на другому – складові його показники, а потім і 

одиничні показники; 

–  якісні показники на будь-якому рівні ієрархії завжди можна визначити 

двома параметрами: вірогідністю та відносним рівнем [1]. 
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Головна складність комплексного аналізу та оцінювання, на нашу 

думку, полягає у виборі відносно незалежних статистичних показників 

(індикаторів) та розробці принципів їх співставлення для побудови 

комплексних критеріїв, за допомогою яких можна наочно та об‘єктивно 

представити рівень розвитку економічного потенціалу. 

На сьогодні невирішеними в методичному плані залишаються питання 

вибору складу показників для оцінки економічного потенціалу підприємства, 

кількість структурних елементів економічного потенціалу і показників, що 

описують кожний елемент. 

Проблема виміру рівня економічного потенціалу дуже важлива як у 

теоретичному, так і практичному плані. Величина економічного потенціалу 

підприємств потрібна для виявлення витрат виробничих ресурсів (величин 

його складових), що необхідні для забезпечення оптимальних пропорцій 

розвитку, визначення ефективних напрямків інвестиційної політики [1]. 

Основою будь-якого методу оцінки економічного потенціалу і окремих 

його елементів є показники. Детально розроблена і науково обґрунтована 

система показників оцінювання дозволяє з максимальною точністю 

описувати економічний потенціал і приймати на цій основі раціональні 

управлінські рішення. Складність і різноманіття характеристик різних 

аспектів економічного потенціалу підприємства зумовлює наявність безлічі 

показників. При цьому проблема їх використання полягає в тому, що жоден з 

них не може виконувати роль універсального показника, за яким однозначно 

можна було б судити про рівень економічного потенціалу підприємства. 

Об'єктивність методу оцінки величини економічного потенціалу 

підприємства може бути забезпечена лише при правильному виборі системи 

показників, що дозволяють в комплексі характеризувати потенціал за 

кількісними та якісними ознаками. Перелік таких показників повинен 

гарантувати необхідну і достатню інформацію про стан економічного 

потенціалу підприємства і окремих його елементів з метою прийняття 

своєчасних і об'єктивних рішень з приводу подальшого розвитку складових 

потенціалу і вдосконалення їх структури. 

Комплексні показники оцінювання мають різну природу та алгоритми 

побудови. В загальному вигляді розв‘язання цієї задачі можливе в три етапи: 

1) на першому етапі реалізується задача факторного аналізу простору 

властивостей, тобто оцінюється, перевіряється та формується набір 

параметрів, які поділяються на відносно однорідні групи (наприклад ті, що 

характеризують організаційно-технічний, економічний рівень виробництва, 

забезпеченість ресурсами і інше). Множина показників нижчого рівня 

поділяється на групи однорідних за обраними критеріями. Важливо, щоб ці 

показники, з точки зору обраних критеріїв, можна було порівняти. Окрім 

того, показники не повинні дублювати один одного або бути дуже 

корельованими; 

2) на другому етапі реалізується задача побудови типології груп 

показників; 
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3) на третьому етапі реалізується задача типології динамічних схем 

(побудова шкал динаміки, вивчення переміщення показників за цими 

шкалами та конструювання типології динамічних схем розвитку 

економічного потенціалу підприємства). 

Під оцінкою економічного потенціалу підприємства потрібно розуміти 

процес визначення та аналізу якісних і кількісних характеристик об‘єкта, що 

оцінюється [3]. Для оцінки економічного потенціалу підприємства можуть 

використовуватися показники: натуральні; вартісні; абсолютні; відносні. 

Оцінка економічного потенціалу підприємства в натуральному виразі 

припускає визначення кількості економічних ресурсів, якими володіє 

підприємство, і кількості продукції, робіт і послуг, які можуть бути виконані 

підприємством при якнайповнішому і ефективнішому використанні цих 

ресурсів. При цьому оцінка потенціалу підприємства проводиться з 

використанням натуральних вимірників [3]. 

Оцінка економічного потенціалу підприємства у вартісному виразі 

припускає визначення вартості активів підприємства і величини економічних 

вигід, які воно може отримати в майбутньому. Оцінка економічних ресурсів 

підприємства і економічних вигід проводиться з використанням вартісних 

показників і вимірників [3]. Вартісній оцінці підлягають наступні види 

активів підприємства, що формують його економічний потенціал і зайнятих у 

виробничій сфері: нематеріальні активи; капітальні інвестиції; основні 

засоби; довгострокові фінансові інвестиції; виробничі запаси; незавершене 

виробництво; людський капітал, залучений на підприємство для здійснення 

виробничої і управлінської діяльності [3]. 

Вартісною оцінкою економічного потенціалу є сукупність доходів, що 

отримуються підприємством від використання його активів за всіма 

напрямами виробничо-фінансової діяльності. Показником вартісної оцінки 

потенціалу підприємства є величина знов створеної вартості і її складові 

елементи. До складу доходів і надходжень грошових коштів, що визначають 

економічну оцінку потенціалу підприємства за результатом його реалізації, 

входять: прибуток від операційної діяльності; доходи за вирахуванням витрат 

від фінансової діяльності; амортизаційні відрахування від вартості 

нематеріальних активів і основних засобів підприємства; доходи від 

залученого підприємством людського капіталу, отримані у формі основної і 

додаткової заробітної плати виробничого персоналу з урахуванням 

відрахувань на соціальні потреби (відрахування до Пенсійного фонду, 

соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття і так далі) [3]. 

Використання натуральних показників є достатньо складним, оскільки 

елементи економічного потенціалу підприємства значно відрізняються один 

від одного за формою і змістом. Тому дослідники [3, 4] вважають за доцільне 

вимірювати значення елементів економічного потенціалу підприємства за 

допомогою єдиного показника-еквівалента. 

Залежно від ступеня впливу на результати діяльності може бути 

використане ділення показників на: 
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‒ інтенсивні ‒ характеризують ефективне використання наявних 

структурних елементів економічного потенціалу в процесі діяльності 

підприємства; 

‒ екстенсивні ‒ пов'язані із збільшенням (зростанням) абсолютних 

кількісних значень показників оцінювання економічного потенціалу, яке не 

призводить до підвищення ефективності використання його структурних 

елементів. До таких показників, наприклад, відносяться: зростання 

чисельності працівників підприємства, збільшення обсягу матеріально-

технічних засобів, збільшення витрат на науково-технічну інформацію тощо. 

Як відомо, всі показники класифікуються залежно від ступеня їх 

диференціації на узагальнюючі (дозволяють отримати більш загальну 

характеристику тієї або іншої складової економічного потенціалу) та часткові 

(використовуються для детальніших характеристик узагальнюючих 

показників). 

Показники можуть бути первинними, тобто отриманими безпосередньо з 

даних прийнятої статистичної звітності і облікової документації. Похідні 

показники розраховуються на основі первинних показників. 

Таким чином, різноманіття підходів до вибору показників, що 

характеризують складові економічного потенціалу, пояснюється відсутністю 

єдності думок з питання їх класифікації. Інакше кажучи, це різноманіття 

викликане, головним чином, відсутністю єдиного підходу до розробки 

класифікаційної схеми показників економічного потенціалу, зокрема ‒ 

відсутністю методологічної єдності ознак класифікації. 

Оцінку економічного потенціалу підприємства пропонуємо здійснювати 

за такими напрями: 

1) загальний аналіз економічного потенціалу підприємства (на основі 

даних фінансової звітності підприємства); 

2) оцінка фінансових показників (ліквідності, рентабельності, фінансової 

стійкості тощо); 

3) оцінка за критерієм «можливість залучення додаткового капіталу» (на 

основі розрахунку показників оцінки кредитоспроможності і комерційної 

репутації підприємства). 

Такий підхід дозволяє провести оцінку ринкової вартості підприємства, 

яка визначається вартістю майна підприємства, дослідити джерела 

фінансування як основи формування активів підприємства, оцінити 

розміщення та ефективність використання фінансових ресурсів підприємства. 

На основі узагальнених результатів даного аналізу, менеджери, з 

урахуванням специфіки діяльності підприємства, зможуть розробити 

стратегію розвитку і функціонування підприємства з метою максимізації 

прибутку і попередження фінансової кризи. 

У зв'язку з тим, що формування потенціалу підприємства є складним 

динамічним процесом, орієнтованим на максимальну взаємодію із зовнішнім 

середовищем i забезпеченням високої якості реалізації, важливо визначити, 

які саме чинники обумовлюють розвиток його елементів i впливають на їхню 

збалансованість та ефективність використання. Оскільки необхідно 
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розподілити всі чинники на зовнішні i внутрішні щодо формування та 

розвитку потенціалу, то в основі побудови системи цих чинників повинен 

лежати принцип сфери впливу на елементи потенціалу підприємства, який 

буде сприяти кращому його використанню, формуванню потреби 

фінансування необхідного напрямку діяльності [1]. 

До зовнішніх чинників відносяться економічні, соціальні, політичні, 

юридичні умови, вплив яких визначається обмежувальними або 

стимулюючими заходами з боку різних державних органів, банків, 

інвестиційних компаній, суспільних груп, політичних сил тощо. Такими 

заходами, як правило, є податкові, відсоткові ставки, законодавчі, етичні, 

суспільні норми, тиск політичних сил. Kpiм того, важливим зовнішнім 

чинником є також ринкові умови на вході (умови конкуренції на ринках 

pecypciв) i виході із системи (умови конкуренції безпосередньо в галузі). 

Перший чинник пов'язаний із вартістю забезпечення кожного елемента 

потенціалу ресурсами, яка є альтернативною вартістю цих pecypciв. Другий 

чинник означає, що для завоювання міцних ринкових позицій потенціал 

підприємства повинен відповідати необхідним конкурентним властивостям 

продукції (цiнi, якості, технічним характеристикам, cepвicy, гарантіям). Так, 

за умов посилення конкуренції підприємство повинно сфокусувати свої 

зусилля на максимальній реалізації наявного потенціалу та cтвopeнні нового 

за рахунок своєчасного виявлення слабких позицій конкурентів.  

До внутрішніх чинників відноситься, насамперед, стратегія 

підприємства, для реалізації необхідні досвід i навички менеджерів, 

сформовані принципи організації та ведення бізнесу, моральні цінності й 

амбіції керівників, а також загальноприйняті на підприємстві цінності та 

культура. Водночас необхідно вирішувати проблеми розвитку, які виникають 

у зовнішньому середовищі. Тривалий перехідний період, деформована 

система цінностей переважної більшості населення України, відсутність 

ефективних регулюючих дій з боку держави, залежність розвитку бізнесу від 

політичних уподобань власника тощо спричинили в підприємців недовіру до 

тих методів регулювання діяльності суб'єктів господарювання, які лежать у 

правовій площині, і сформували начебто ірраціональний тип 

підприємницької поведінки, який можна охарактеризувати як небажання 

ефективно розвиватися. 

Зазначимо, що чинниками, які сприяють підвищенню ефективності 

формування потенціалу підприємства є: 

1) на рівні підприємства це:  якісне оновлення, розширення та 

модернізації матеріально-технічної бази;  проведення гнучкої закупівельної 

політики щодо формування товарних ресурсів, товарних запасів, 

надходження сировини та матеріалів;  заміна працівників апарату 

управління, які не змогли адаптуватися до роботи в ринкових умовах; 

поповнення трудових ресурсів молодими, ініціативними кадрами з числа 

випускників навчальних закладів;  оптимізації організаційної структури 

управління та розробки мотиваційної моделі зацікавленості працівників 

підприємств у результатах індивідуальної й колективної праці;  забезпечення 
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високої швидкості обороту капіталу та поповнення власних оборотних 

коштів;  формування сучасної інформаційної бази для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень, діагностики та запобігання кризовим 

явищам;  впровадження сучасних технологій виробництва промислової 

продукції, обґрунтування асортиментної політики виробничих підприємств 

шляхом проведення маркетингових досліджень;  залучення до розробки та 

реалізації інвестиційних проектів підприємств різних форм власності та 

господарювання; 

2) на рівні держави це:  вдосконалення державної регуляторної політики 

з метою поліпшення умов діяльності підприємництва та зменшення 

можливостей і мотивації підприємців до формування тіньових бізнес-схем;  

створення ефективних механізмів фінансово-кредитної підтримки 

підприємництва, сприяння в отриманні міжнародної фінансово-технічної 

допомоги, що збільшуватиме ресурсні можливості підприємств;  підвищення 

якості освітньо-професійної підготовки кадрів, що розширюватиме здібності 

і поліпшуватиме управлінський потенціал підприємств; 

3) на регіональному рівні:  розробка і реалізація соціально-економічних 

програм розвитку підприємництва з огляду на ресурсні можливості регіону;  

створення ефективного інформаційно-консультаційного середовища для 

комплексного обслуговування підприємств;  створення цільових 

регіональних фондів підтримки розвитку підприємництва. 

Таким чином, формування потенціалу підприємства – це виявлення 

стратегічних можливостей, ресурсів і резервів потенціалу, здатних 

підвищити конкурентоспроможність підприємства. Формування потенціалу, 

нарощування його за рахунок резервів – основне завдання підприємства. При 

цьому слід враховувати, що сильні сторони є потенціалом підприємства, а 

слабкі – резервом потенціалу. Класифікація сильних і слабких позицій 

складових потенціалу підприємства дозволяє виділити головне завдання – 

виявити стійкі конкурентні переваги з метою подальшого нарощування 

функціональних складових потенціалу.  

Саме тому оцінка економічного потенціалу має велике значення. Вона 

показує ступінь використання фінансових ресурсів, дозволяє отримати 

інформацію про підсумки господарської діяльності, виявити резерви, оцінити 

шляхи підвищення ефективності функціонування підприємства, сформувати 

важливі управлінські рішення. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця 

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ  
У статті досліджено основні засади організації фінансового обліку 

формування та використання прибутку підприємства. Запропоновано 

удосконалення аналітичного обліку облік формування та розподілу прибутку 

шляхом виокремлення відповідних аналітичних рахунків у складі рахунків 79 

«Фінансові результати» та 44 «Нерозподілений рибок(непокриті збитки)», 

що дозволяє обліковувати прибуток за видами товарів, робіт, послуг та за 

напрямками його розподілу.  

Ключові слова: прибуток, збиток, фінансові результати, розподіл прибутку, 

доходи. 

Постановка проблеми. Вся історія підприємницької діяльності 

пов‘язана з пошуками шляхів підвищення прибутковості та раціональним 

використанням прибутку. Тому наукові дослідження, присвячені 

формуванням фінансових результатів та особливостям їх обліку в різних 

галузях є особливо актуальними. Адже одержані фінансові результати 

відображають всі сторони діяльності підприємства: галузеві особливості 

ведення господарської діяльності, якість організації виробництва та 

ефективність застосованої технології, ступінь ефективності прийнятої 

системи управління, у т.ч. системи обліку та контролю доходів і витрат, і 

формування фінансових результатів діяльності тобто прибутку чи збитку.  

Здійснення ефективних заходів щодо стабілізації економіки в умовах 

кризових явищ в економіці потребують принципово нових підходів до 

управління процесами реалізації товарів і формуванням фінансових 

результатів від здійснення фінансово-виробничої діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень. Вивчення наукових праць вітчизняних і 

зарубіжних авторів показало, що дискусії, пов‘язані з дослідженням проблем 

організації та методології обліку прибутку  діяльності підприємств, 

посідають значне місце в теорії та практиці. Вагомий внесок у розв‘язання 

цієї проблеми зробили такі вітчизняні вчені-економісти як: Ф.Ф. Бутинець, 

С.Ф. Голов, З.В. Гуйцалюк, М.В. Кужельний, В.Г. Линник, В.М. Пархоменко, 

Н.М. Ткаченко, М.Г. Чумаченко,  так і зарубіжні вчені-економісти: А. Бабо, 

Ф. Вуд, К. Друрі, Роберт Н. Єнтоні, С.Котляров, В.В. Леонтьєв  та інші вчені. 

Метою дослідження виступило узагальнення основних напрямів 

удосконалення обліку формування та використання прибутку суб‘єкта 

господарювання.  

Виклад основного матеріалу. За діючою методикою обліку результатів 

господарювання показник чистого прибутку (непокритого збитку) 
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здійснюється з визначенням проміжних показників фінансового результату за 

умовними кроками. Перший крок – визначення прибутку (збитку) від 

основної діяльності, зокрема від реалізації товарів (робіт, послуг) шляхом 

порівняння доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) з витратами в сумі 

собівартості реалізованих активів чи послуг. Другий крок – визначення 

прибутку (збитку) від операційної діяльності шляхом розрахунку результату 

від основної і іншої операційної діяльності. Третій крок – визначення 

прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, шляхом 

додавання до суми прибутку (збитку) від операційної діяльності, суми 

фінансових та інших доходів, і вирахування суми фінансових та інших 

витрат. Визначений показник прибутку (збитку) від звичайної діяльності до 

оподаткування коригується на суму витрат з податку на прибуток. Вся 

необхідна інформація повинна сформуватися в системі рахунків, за якими 

окремо відображаються суми доходів, витрат і фінансових результатів за 

звітний період [1].  

Методологічною основою cистеми бухгалтерського обліку доходів, 

витрат і визначення фінансових результатів є План рахунків, побудова якого 

відповідає вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку про 

розкриття інформації, підведення кінцевих результатів роботи [2].  

Для забезпечення потреб ведення поточного бухгалтерського обліку і 

узагальнення інформації про доходи і витрати від операційної, інвестиційної 

і фінансової діяльності призначений Клас 7 «Доходи і результати діяльності» 

і Клас 9 «Витрати діяльності» Плану рахунків. Структуру Плану рахунків 

орієнтовано на потреби фінансової звітності, тому в ньому чітко 

розмежовано балансові рахунки та номінальні рахунки з обліку доходів, 

витрат і фінансових результатів. Методику відображення інформації про 

доходи, витрати за рахунками побудовано так, що протягом року аналітичні і 

синтетичні рахунки не закриваються, відтак інформація накопичується, а 

обороти за кожним рахунком відбивають значення  конкретного показника 

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).  

Інформаційні аналітичні дані всіх рахунків класу 7 «Доходи та 

результати» і 9 «Витрати діяльності» беруться до уваги  в сумі дебетових чи 

кредитових оборотів і залишків. 

Позитивним моментом Плану рахунків є також те, що рахунки класу 9 

«Витрати діяльності» можна використовувати для обліку витрат як в системі 

бухгалтерського, так і управлінського обліку, що загалом відповідає вимогам 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».  

Інформаційні ресурси в сфері витрат підприємства в бухгалтерському 

обліку формуються за такими рахунками: 15 «Капітальні інвестиції»; 

23 «Виробництво»; 24 «Брак у виробництві»; 39 «Витрати майбутніх 

періодів»; 90 «Собівартість реалізації»; 91 «Загальновиробничі витрати»; 

92 «Адміністративні витрати»;  93 «Витрати на збут»; 94 «Інші витрати 

операційної діяльності»; 95 «Фінансові витрати»; 96 «Втрати від участі в 

капіталі», 97 «Інші витрати»; 98 «Податки на прибуток». Вочевидь, 

інформація відображена на рахунках 15 «Капітальні інвестиції»; 23 
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«Виробництво»; 24 «Брак у виробництві»; 39 «Витрати майбутніх періодів» 

не впливає на витрати і відповідно на фінансовий результат звітного періоду, 

оскільки на цих рахунках відображаються суми капіталізованих витрат.  

Інформація про доходи звітного періоду накопичується на рахунках 70 

«Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі 

в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи». Рахунки 

бухгалтерського обліку, які рекомендовано для застосування підприємствами 

України, побудовано за принципом «витрати-результат», що відповідає 

рекомендаціям Комітету з міжнародних стандартів та Міжнародної Федерації 

Бухгалтерів [51].  

Для формування інформації про результати діяльності підприємства 

загалом, і за окремими рівнями управління необхідно не тільки посилити 

оперативні та аналітичні можливості системи обліку з огляду на потреби 

користувачів, але й досягти тісної взаємодії з такими сферами діяльності, як 

організація виробництва, аналіз, контроль, стимулювання з метою 

забезпечення системи управління прогнозними даними на майбутнє. 

Для визначення фінансового результату підприємства діяльності 

звітного періоду призначений співставний синтетичний рахунок 79 

«Фінансові результати», обороти за яким ведуться на  основі накопичення 

протягом року.  

Питання обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на 

рахунках  бухгалтерського обліку досить важливе. При затвердженні  Плану 

рахунків найбільші зміни торкнулися саме  рахунків доходів, витрат, 

фінансових результатів. Зміни завершили формування оновленої методики 

обліку доходів і витрат організації. У широкому розумінні рахунок 

79 «Фінансові результати» є системою, елементи якої представлені 

рахунками доходів і витрат. В межах цієї системи ведеться систематичне 

спостереження за процесом формування фінансового результату діяльності 

підприємства протягом звітного періоду, що забезпечує процес складання 

звіту про фінансові результати на підставі системних облікових записів.  

Інформаційна структура рахунку 79 «Фінансовий результат», який 

застосовується для  формування інформації щодо фінансового результату, 

повинна забезпечити одержання: системної, достовірної інформації про 

прибуток як показник, необхідний для оцінки фінансово-майнового стану 

підприємства; інформації про суму прибутку, яка може бути спрямована на 

виплату дивідендів за підсумками господарсько-фінансового року [3].  

Фінансовий результат господарської діяльності підприємства 

узагальнює показник прибутку чи збитку, як різниця між сумою доходів і 

витрат підприємства за звітний період, який призводить відповідно до 

збільшення чи зменшення власного капіталу.  

Наступним і одним з найбільш складних етапів формування прибутку є 

визначення, облік і списання податку на прибуток. В першу чергу на даному 

етапі потрібно визначити базу оподаткування. Сума, що підлягає 

оподаткуванню переноситься бухгалтерським проведенням Дт 981 Кт 6415.  
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Закриття рахунка 79 «Фінансові результати» за всіма субрахунками 

здійснюється наприкінці року (на всіх об‘єктах дослідження), записами: 

Дт 79 «Фінансові результати» - Кт 441 «Прибуток нерозподілений», або 

Дт 442 «Непокриті збитки» - Кт 79 «Фінансові результати», та не мають 

відношення до об‘єкта оподаткування. 

В той же час, процес розподілу прибутку можна поділити на дві 

основні частини: 

- по-перше, розподіл між державою і комерційними організаціями; 

- по-друге, розподіл залишку прибутку, який знаходиться в 

розпорядженні підприємства. 

Розподіл прибутку між державою і підприємством здійснюється через 

систему державного регулювання. Такий розподіл, як правило, 

супроводжується прямим вилученням частини прибутку у вигляді податків і 

зборів до державного бюджету. 

В свою чергу, розподіл прибутку, який залишається в розпорядженні 

суб‘єкта господарювання, залежить від конкретних соціально-політичних 

умов і може регулюватися державою. Таке регулювання може здійснюватися 

в прямій або непрямій формі, а може і зовсім не регулюватися – в залежності 

від сфери діяльності, організаційних форм та форм власності. 

Методи розподілу прибутку можуть бути адміністративними та 

економічними, а також їх сполученням. За допомогою розподілу прибутку 

держава в конкретних соціально – політичних умовах застосовує специфічні 

методи, способи і прийоми.  

На сьогоднішній день розподіл прибутку здійснюється по таких 

основних напрямках. Прибуток підприємства використовується самостійно і 

направляється на подальший розвиток підприємницької діяльності. Ніякі 

органи, в тому числі держава, не мають права втручатися в процес 

використання чистого прибутку підприємства.  

Загалом, така система розподілу прибутку носить ліберальний характер 

і  є стимулюючою для господарської діяльності підприємства. При сучасних 

умовах розподілу валового прибутку із зростанням його розміру 

примножується власність підприємств та держави. Також з‘являється 

можливість збільшити дохід, який направляється на особисте споживання не 

тільки працівників кожної фірми, але й інших членів суспільства, які 

отримують суспільні блага та різні допомоги від держави та підприємств.  

З метою забезпечення оптимального співвідношення між інтересами 

підприємства і держави під час розподілу прибутку вважаємо доцільним  

впровадження регресивної системи оподаткування прибутку, що передбачає 

зменшення ставки податку за умов збільшення розміру прибутку до 

оподаткування. Впровадження запропонованої системи розподілу прибутку 

обумовить необхідність удосконалення оперативного обліку та аналізу для 

управління формуванням фінансовими результатами в напрямку: підвищення 

контролю за формування доходів від реалізації як основного показника 

збільшення обсягів реалізації; зростання ролі аналізу тренду основних 

показників Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), що 
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дозволяє визначити динаміку прибутковості бізнесу; використання 

поглибленого факторного аналізу для виявлення резервів підвищення 

рентабельності на основі даних управлінського обліку.  

З фінансового результату до оподаткування підприємство сплачує 

податок на прибуток, обчислений за ставкою 18%.  Облік податку на 

прибуток, подання та розкриття інформації про нього у фінансовій звітності 

розглядається в міжнародній практиці МСБО 12 «Податки на прибуток» та у 

вітчизняній практиці П(С)БО 17 «Податок на прибуток».  

Для більш досконалого контролю за розподілом прибутків 

підприємства пропонуємо впровадити субрахунки третього порядку, а саме: 

441.1 «Прибуток призначений для відрахувань до Фонду поповнення 

обігових коштів»; 441.2 «Прибуток призначений для матеріального 

стимулювання»; 441.4 «Прибуток призначений на утримання дирекції». 

Після відображення облікової інформації у журналі реєстрації 

господарських операцій узагальнені дані заносять до регістрів обліку. Записи 

в накопичувальних регістрах виконують по показниках, необхідних для 

управління і контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, 

а також для складання періодичної та річної бухгалтерської звітності. 

Основними регістрами при цій формі обліку є журнали-ордери, що 

ведуться по кредиту синтетичних рахунків (синтетичного обліку) і дебету 

кореспондуючих рахунків. Використовують також регістри аналітичного 

обліку - відомості, таблиці, книги і картки.  

Висновки. З метою розкриття інформації для зацікавлених 

користувачів необхідно організувати систему обліку і звітності таким чином, 

щоб інформація про прибуток, джерела його утворення і напрями 

використання була доступною для прийняття управлінських рішень. Для 

виконання цього завдання необхідною є розробка, адекватної специфіки 

діяльності підприємства та стратегії його розвитку, облікової політики, що 

передбачає налагодження такої системи обліку, яка б надавала можливість, з 

одного боку, розкрити у звітності показники відповідного рівня 

аналітичності, а з другого боку враховувала порядок впливу доходів і витрат 

безпосередньо на власний капітал або через формування фінансового 

результату. На нашу думку, застосування саме такого варіанту обліку 

розподілу і використання прибутку на підприємстві більше задовольнятиме 

інформаційні потреби як керівництва так і інших зацікавлених сторін. 
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В статті розглянуто особливості документального оформлення паливно-

мастильних матеріалів підприємства. Узагальнено методику їх обліку на 

сільськогосподарських підприємствах та окреслено основні напрями 

удосконалення аналітичного обліку.   

Ключові слова:  паливно-мастильні матеріали, нафтопродукти, паливо, 

облік  

Постановка проблеми. Діяльність підприємств зумовлена багатьма 

факторами, одним з яких є значна кількість виробничих запасів. Для 

правильної та ефективної системи управління суб‘єктом господарювання  

необхідно чітко класифікувати та документально оформлювати рух запасів. 

У цьому зв‘язку дослідження документального оформлення руху запасів, у 

тому числі й паливно-мастильних матеріалів (далі – ПММ) є надзвичайно 

актуальним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням організації обліку 

паливно-мастильних матеріалів багато уваги приділяли такі вчені, як: 

Бутинець Т. А., Бутинець Ф. Ф., Бабич В. В, Свідерський Є. І., Ковальчук Є. 

К., Бобрівець С. В., Янчева Л.М. та ін. Треба відзначити, що завдяки цим 

вченим відбулося значне розширення вивчення паливно-мастильних 

матеріалів, а також ведення їх обліку. 

Формулювання цілей статі. Метою статті виступило дослідження 

документального оформлення руху паливно-мастильних матеріалів на 

підприємствах.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Від правильно 
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організованого документального обліку господарських засобів залежить 

правильність списання вартості засобів на виробництво, оцінка 

незавершеного виробництва відображення у звітності. Існують типові 

первинні документи з обліку руху засобів. Проте головний бухгалтер на свій 

розсуд повинен визначає, які документи доцільно використовувати саме на 

його перспективі, враховуючи розміри і специфіку підприємства. 

Структура документів на підприємстві повинна бути такою, щоб 

забезпечити власне надходження необхідної інформації, як для обліку так і 

для контролю й оперативного управління рухом виробничих запасів. 

Для забезпечення первинного обліку виробничих запасів 

використовують, як правило, такі форми первинних документів: 

1. Для розрахунків між постачальниками та покупцями за 

відвантаженні товари – «Рахунок – фактура», «Платіжна вимога-доручення». 

2. Для реєстрації транспортних документів, пов'язаних з отриманням 

вантажів та оприбуткування їх на склад – «Журнал обліку надходження 

вантажів». 

3. Для підтвердження права окремої посадової особи виступати 

довіреною особою при отриманні ТМЦ – «Довіреність» [5]. 

Прибутковий ордер використовують на складі, заповнюються в день 

надходження товарно-матеріальних цінностей при відсутності розбіжностей з 

документами постачальника, при оприбуткуванні цінностей з переробки. 

Товарно-транспортна накладна призначена для обліку поставок матеріальних 

цінностей та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом.  

Лімітно-забірна картка використовується для синтетичного відпуску у 

виробництво матеріалів, а також для поточного контролю за дотриманням 

встановлених лімітів їх відпуску. Накладна вимога використовуються для 

разового відпуску матеріальних цінностей в середині підприємства. Картка 

складського обліку використовується для обліку виробничих запасів на 

складі. Накладна на внутрішнє переміщення матеріалів використовується для 

обліку руху виробничих запасів всередині підприємств. 

При відпуску запасів зі складу у виробництво матеріально-

відповідальна особа (завскладом, комірник) повинен дотримуватись таких 

вимог: 

1) паливо обліковувати за вагою, обсягом масою у суворій 

відповідальності до нормативів витратна визначений обсяг 

виробництва; 

2) відпуск палива здійснювати, межах попередньо встановлених лімітів; 
3) узгоджувати з головним бухгалтером списки осіб яким надано право 

вимагати зі складів матеріали і брати зразки їх підписів. 

Основними документами, що відображають відпуск запасів зі складу 

для внутрішньогосподарських потреб є лімітно-забірні картки та накладна-

вимога. 

Відпуск матеріалів на сторону здійснюється на підставі договорів, 

нарядів та інших документів і письмового розпорядження керівника 

підприємства. Відпуск матеріалів стороннім організаціям оформляють 
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накладними на відпуск матеріалів на сторону. 

Для зберігання виробничої продукції на підприємстві повинні бути 

створенні склади для зберігання основних і допоміжних матеріалів, палива, 

запасних частин, МШП, та інших запасів які є на підприємстві. 

Для узагальнення інформації про наявність і рух виробничих запасів 

застосовують окремі субрахунки [1]. Основна маса виробничих запасів 

надходить від постачальників і лише матеріали сільськогосподарського 

призначення використовуються безпосередньо на підприємстві. 

Паливо виділяється у окрему групу матеріалів у зв'язку з великою 

питомою вагою в загальних витратах виробничих запасів на виробництво. 

Тому на субрахунку 203 «Паливо» [2] обліковуються всі види пального і 

мастильних матеріалів - бензин за марками, гас, дизельне паливо, автол, 

солідол та інше. 

Облік нафтопродуктів ведеться за їх видами і матеріально 

відповідальними особами. Пальне зі складу відпускається по лімітно- 

забірним карткам, а підставою для списання пального на витрати 

виробництва є «Обліковий лист тракториста – машиніста», «Дорожній лист 

вантажного або легкового автомобіля». На рахунку 203 відображається також 

наявність та рух палива [2]. При списанні палива на автомобільному 

транспорті використовуються такі види норм витрат палива: лінійні норми, 

які регламентують витрати палива в процесі руху автомобіля, норми витрати 

палива на роботу спеціального обладнання, встановленого на автомобілях. 

Аналітичний облік повинен вестися по кожному виду продукції із 

зазначенням кількість, ціни вартості (на складах, в коморах та інших місцях 

зберігання - за кількістю) [4]. 

Бухгалтерія, одержавши первинні документи, перевіряє правильність 

застосування цін і визначення вартості матеріалів. При виявлені 

невідповідності даних вживають заходи для усунення допущених помилок. 

На підставі первинних документів в бухгалтерії складають реєстри 

надходження та витрачання виробничих запасів. В реєстрах вказують 

найменування цінностей, їх ціна. Дані узагальнюють по видам 

постачальників і реєстрі надходження, та по об'єктам витрат в реєстрі 

витрачання запасів, при цьому також вказують кореспондуючі рахунки. 

Підсумки визначають по кожному виду запасів, по кожному 

кореспондуючому аналітичному рахунку, та складають зведені проводки. 

У кінці місяця при журнально-ордерній формі обліку підсумкові дані 

про витрату цінностей безпосередньо зі звітів про рух матеріальних 

цінностей записують у виробничі звіти. 

Облік талонів на нафтопродукти здійснює призначена керівником 

матеріально відповідальна особа у Книзі обліку талонів на нафтопродукти. 

Книга має бути пронумерована, прошнурована, підписана керівником і 

головним бухгалтером підприємства і затверджена печаткою. Записи в ній 

здійснюють щоденно за даними документів на оприбуткування і списання 

талонів на нафтопродукти. Оприбуткування талонів фіксують у книзі на 

підставі накладних на відпуск матеріальних цінностей (талонів на 
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нафтопродукти). Списання талонів проводять згідно із видатковими 

ордерами (накладними). Видатковий ордер оформлюють на кожного водія, 

який отримує талони на нафтопродукти в підзвіт. Він містить такі 

обов‘язкові реквізити: прізвище, ім‘я, по батькові особи, яка отримує талони, 

номінал одного талону, загальну суму отриманих талонів, підписи 

матеріально відповідальної особи та водія. За даними прибуткових і 

видаткових документів матеріально відповідальна особа складає два 

примірники Звіту про рух талонів, один примірник передає до бухгалтерії 

підприємства разом із первинними документами. 

Підставою для списання палива є Відомість обліку видачі 

нафтопродуктів і подорожній лист. На кожне перше число місяця 

здійснюють інвентаризацію залишків палива у баках автомобіля з 

оформленням інвентаризаційного опису. 

Після того, як дані одержаних регістрів звірено, складають дві картки: 

Картку обліку витрачання палива автомобілем та Особову картку водія. 

Першу картку відкривають на кожний транспортний засіб. У ній 

указують фактичну й нормативну витрату палива за кожним подорожнім 

листом (економія чи перевитрата). 

В Особовій картці водія відображають облік фактичного і 

нормативного витрачання палива за кожним подорожнім листом і 

підсумовують результати роботи за місяць (економія чи перевитрата), що 

слугує підставою для нарахування премій за економію чи утримань вартості 

перевитраченого палива. Вартість перевитрат палива списують за рахунок 

водія (якщо доведено його вину) або за рахунок підприємства (якщо вину 

водія не доведено). 

На підставі актів інвентаризації залишків та звітів про рух палива 

технік з обліку паливно-мастильних матеріалів складає звіт про витрати 

палива за місяць, в якому відображає рух палива за видами, фактичні витрати 

палива за видами, фактичні витрати палива та результат (економія або 

перевитрати) проти встановлених норм. Перевитрати палива водіями за 

рішенням керівника підприємства відносять до відшкодування матеріально 

відповідальною особою або на витрати діяльності. 

Заправку і дозаправку автомобілів мастилами здійснюють, як правило, 

під час проведення технічного обслуговування автотранспорту. 

Облік наявності й руху паливно-мастильних матеріалів, призначених 

для експлуатації транспортних засобів та інших виробничих потреб, 

здійснюють на субрахунку 203 «Паливо». На цьому рахунку також 

обліковують оплачені талони на нафтопродукти і газ. До субрахунку 203, на 

наш погляд, доцільно вести такі субрахунки другого рівня:  

2031 «Нафтопродукти на складі» — обліковується наявність і рух усіх 

видів нафтопродуктів, що перебувають на нафтоскладах, у пунктах заправки, 

інших підрозділах підприємства, у ваговому й грошовому еквіваленті; 

2032 «Нафтопродукти в талонах» — обліковують талони, отримані 

матеріально відповідальними особами на нафтопродукти в одиницях виміру, 

зазначених у талонах та у вартісному вираженні; 
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203 3 «Нафтопродукти в баках автотранспортних засобів» — облікують 

паливо, отримане водієм із нафтоскладу підприємства і на сторонній АЗС; 

203 4 «Газоподібне паливо на складі» — обліковують газоподібне 

паливо на складі в підзвіті комірника; 

203 5 «Газоподібне паливо в талонах» — обліковують талони, отримані 

матеріально відповідальними особами, на газоподібне паливо в одиницях 

виміру, зазначених у талонах та у вартісному вираженні; 

203 6 «Газоподібне паливо в баках автотранспортних засобів» — 

обліковують газоподібне паливо у підзвіті водіїв. 

Аналітичний облік паливно-мастильних матеріалів ведуть за кожним 

субрахунком за їхніми видами (марками), місцями зберігання й матеріально 

відповідальними особами. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що 

запаси – важливий елемент функціонування підприємства будь-якого типу. У 

межах даного дослідження нами  було розглянуто документальне 

оформлення та облік палива. Отже, своєчасний, повний і правильний облік 

надходження і витрачання палива у кількісному і вартісному обчисленні має 

важливе значення в діяльності підприємства. 
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ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА  

В статті розглянуто процес формування облікової політики щодо 

позикового капіталу підприємства. Узагальнено основні методичні складові 

формування робочого плану рахунків в процесі управління позиковим 

капіталом та отримання максимально-можливого позитивного фінансового 

результату.   

Ключові слова: позиковий капітал, облік. Облікова політика. Робочий план 

рахунків  

Постановка проблеми. Підприємство в умовах ринкової економіки не 

може здійснювати діяльність без залучення фінансового капіталу, яке є 

джерелом формування його майна. Джерелами формування капіталу можуть 

бути як власні фінансові ресурси, так і позикові. Структура капіталу, що 

використовується підприємством, визначає не тільки його фінансову 

діяльність, а і багато аспектів операційної та інвестиційної діяльності. Вона 

активно впливає на кінцеві результати цієї діяльності. Вона впливає на 

коефіцієнт рентабельності активів та власного капіталу, тобто на рівень 

економічної та фінансової рентабельності підприємства, визначає систему 

коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності й остаточно формує 

співвідношення у ступенях прибутковості та ризику в процесі розвитку 

підприємства. Під час залучення позикового капіталу підприємство повинно 

максимально точно здійснювати облік таких ресурсів, що й обумовило 

актуальність проведеного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку позикового 

капіталу розглядали багато вчених, серед яких Н.Ф. Огійчук, Ф.Ф. Бутинець, 

В.П. Завгородній, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, В.В. Сопко, та ін. 

Формулювання цілей статі. Метою статті є дослідження особливостей 

формування облікової політики підприємства стосовно позикового капіталу 

підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Організація бухгалтерського 

обліку – науково обґрунтована система виконання облікових робіт, побудова 

облікового процесу з метою одержання своєчасної і вірогідної інформації для 

оперативного керівництва господарською діяльністю, ефективного контролю 

за ощадливим і раціональним використанням матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів. Погоджуючись з проф. В.В. Сопко, зазначимо, що така 

організація полягає в цілеспрямованому впорядкуванні й удосконаленні 

механізму, структури та процесів бухгалтерського обліку. Впорядкування 

системи бухгалтерського обліку означає організацію цієї системи та 

організацію функціонування її в часі та просторі 1.  

Підприємства задля розширення своєї діяльності залучають такі 

основні види позик:  
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 - банківський кредит – позиковий капітал банку в грошовій формі, що 

передається в тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, 

строковості, платності та цільового характеру використання;  

- фінансовий лізинг – господарська операція, що здійснюється 

фізичною або юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, 

яке є основним засобом і придбане або виготовлене орендодавцем, а також 

усіх ризиків та винагород, пов‘язаних з правом користування та володіння 

об‘єктом лізингу;  

- комерційний (товарний) кредит – це окремий вид комерційного 

кредиту, коли кредит надається у товарній формі, а погашається у грошовій з 

відстрочкою або розстрочкою платежу;  

- облігаційні позики – це форма випуску облігацій підприємством на 

певних, заздалегідь застережених правових умовах. 

Відповідно до змісту організації бухгалтерського обліку можна 

визначити її мету для позикового капіталу, яка полягає у забезпеченні 

надання інформації про формування позикового капіталу, операцій з ним, а 

також стан позикового капіталу підприємства для забезпечення здійснення 

контролю і управління ним. 

Позиковий капітал є відокремленою формою промислового капіталу, 

він формується із тимчасово вільних коштів, які утворюються в процесі 

обороту продуктивного та торгового капіталу із трудових заощаджень 

населення та інших джерел [8].  

В процесі класифікації позикового капіталу для цілей обліку слід його 

поділяти  за такими ознаками (табл.1). 

 

Таблиця 1 - Класифікація позикового капіталу підприємства 
Ознака Класифікація 

Строковість 1. короткостроковий (до 12 місяців) 
2. довгостроковий (понад 12 місяців) 

Капіталодавець 1. банки та інші фінансово-кредитні установи 

2. постачальники та клієнти 

3. власники 

4. персонал 

5. держава 

Умови одержання 1. згідно з кредитним чи іншим договором 

2. за відсутності договору 

Цілі використання 1. здійснення інвестицій 

2. поповнення оборотних активів 

Форми залучення 1. грошова форма 
2. лізинг (у формі обладнання) 
3. товарна форма 
4. інші 

Забезпечення 1. забезпечені заставою 

2. забезпечені гарантією 

3. з іншим забезпеченням 

4. незабезпечені 
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Важливим інструментом організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві є облікова політика. Згідно ст. 1 ЗУ ―Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність‖ від 16.07.99 р. № 996-ХІV під обліковою політикою слід 

розуміти сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються 

підприємством для складання та подання фінансової звітності. Тобто 

облікова політика – це прийнята організацією сукупність способів ведення 

бухгалтерського обліку – первинного спостереження, вартісного 

вимірювання, поточного групування і підсумкового узагальнення фактів 

господарської діяльності 3, с. 24. Так, відповідно до пункту 5 статті 8 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

від 16.07.99 р. № 996-ХІV «…підприємство самостійно затверджує правила 

документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову 

систему рахунків і регістрів аналітичного обліку». Це означає, що для 

зручності відображення, управління і контролю за господарськими 

операціями підприємство самостійно розробляє методи контролю та форму 

обліку. Для цього керівництву підприємства необхідно вжити ряд заходів, а 

саме: розробити наказ про облікову політику на підприємстві та додатки до 

нього. 

Зазначимо, що головним джерелом інформації про облікову політику 

підприємств на практиці є Наказ про облікову політику. Це документ 

внутрішнього користування, який підписують особи, що мають право 

першого та другого підпису (традиційно – керівник та головний бухгалтер 

або бухгалтер) та має відображати особливості організації та ведення 

бухгалтерського обліку і складання звітності на підприємстві. Форма та зміст 

наказу про облікову політику на сьогоднішній день не регламентуються. 

Оцінюючи чинні нормативні акти з бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності елементи облікової політики можна згрупувати таким 

чином: 

1) елементи облікової політики варіативність яких передбачена 

нормативними документами з бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

вищих рівнів регулювання (Положення (стандарти) бухгалтерського обліку); 

2) елементи облікової політики опису яких немає у документах вищих 

рівнів регулювання (Положення (стандарти) бухгалтерського обліку); 

3) елементи облікової політики варіативність яких визначена 

нормативними документами з бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

вищих рівнів регулювання (Положення (стандарти) бухгалтерського обліку), 

але підприємство враховує особливості їх застосування, зважаючи на 

специфіку умов господарювання (галузевої належності, структури, видів 

діяльності, розмірів тощо); 

4) елементи облікової політики, встановлені нормативними 

документами бухгалтерського обліку та фінансової звітності вищих рівнів 

регулювання (Положення (стандарти) бухгалтерського обліку), але не дають 

змогу підприємству достовірно відобразити фінансовий стан та фінансові 

результати, тому підприємство застосовує інші методи оцінки, обліку і 

процедур; 



34 
 

5) елементи облікової політики варіативність яких зумовлена 

суперечностями і недосконалістю чинного законодавства з бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності [181]. 

Оскільки використання позикових коштів у великому обсязі може 

привести до того, що реально діяльність підприємства протягом певного 

періоду контролюють власники позикових засобів. Робочий план рахунків 

містить інформацію про перелік рахунків. що використовуються 

підприємством у більш деталізованому вигляді, порівняно із тим. що 

наводиться у Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, 

затвердженому Міністерством фінансів України. 

Формуючи робочий план рахунків бухгалтер, керується практичними 

потребами підприємства, тому використовує лише рахунки та субрахунки, 

необхідні для відображення господарської діяльності підприємства. 

Побудова робочого плану рахунків залежить від низки факторів: мети 

формування інформації; обсягу інформації, заданого її користувачем; 

характеру та напрямків аналізу отриманої інформації.  

При формуванні робочого плану рахунків застосовується метод 

послідовного групування об‘єктів обліку та виділення їх вертикальної 

(ієрархічної) і горизонтальної (інформаційних зв‘язків) структури. 

Багатоступенева ієрархічна структура робочого плану рахунків дозволяє 

шляхом застосування методу послідовного групування об‘єктів обліку 

одержати узагальнення активів, капіталу та зобов‘язань підприємства на 

різних рівнях управління та провести поглиблений, послідовний аналіз їх 

наявності та змін. Таким чином в процесі формування Робочого плану 

рахунків необхідно враховувати особливості аналітичного та синтетичного 

бухгалтерського обліку складових позикового капіталу. Зокрема, основою 

організації синтетичного та аналітичного обліку позикового капіталу є 

застосування вимог (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Особливості формування робочого плану рахунків 

щодо позикового капіталу  
№ Позиковий капітал Синтетичний облік Аналітичний облік 

1 Кредити в цілому за кредитами  
за позикодавцями в розрізі кожного 

кредиту  

2 Позики  в цілому за позиками  
за позикодавцями в розрізі кожної 

позики  

3 
Зобовязання за 

векселем 
за видом векселя 

за кожним виданим векселем та за 

строком їх погашення  

4 
Зобовязання за 

облігаціями  
за видами облігацій  за видами та термінами погашення  

6 Лізинг за валютою надання за видами та термінами погашення 

6 Факторинг  
за видами 

факторингових послуг  

за позикодавцями в розрізі кожної 

позики  

Отже, дотримання даних вимог дозволить розробити Робочий план 

рахунків бухгалтерського обліку для детального відображення руху 

позикового капіталу підприємства. 
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Висновки. У результаті проведених досліджень можна зазначити, що 

управління структурою капіталу є невід‘ємною частиною всієї політики 

управління підприємством, оскільки воно полягає у формуванні оптимальної 

структури капіталу, яка безпосередньо впливає на його діяльність та 

результативність використання фондів, визначає фінансову стійкість і 

платоспроможність. Структура капіталу впливає на рентабельність власного 

капіталу та активів, формує оптимальне співвідношення прибутковості й 

ризику у процесі розвитку підприємства. 
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субрахунків для формування резерву капітальних інвестицій,  що дозволяє 

досягнути дві мети: з одного боку, відшкодувати з отриманої на поточний 

рахунок виручки від продажу затрачені при придбанні необоротних активів 

грошові кошти, а з іншого боку, створити фонд на заміну активів.  

Ключові слова: інвестиції, капітальні інвестиції, фонд, система рахунків, 

облік, витрати, основні засоби, незавершене виробництво   

Постановка проблеми. Створені та накопичені в країні основні засоби за 

рахунок здійснених капітальних інвестицій є частиною майнового багатства 

країни, яке є основною складовою національного багатства. Основні засоби є 

одним з найважливіших елементів продуктивних сил, визначають їх рівень, а 

тому в ринкових умовах важливою передумовою забезпечення ефективності 

господарювання підприємств є відтворення виробничого потенціалу шляхом 

проведення поліпшень об‘єктів основних засобів, що призведе до 

підвищення рівня їх використання. 

Розвиток у країні інвестиційного потенціалу та реформа бухгалтерського 

обліку спричинили активізацію досліджень щодо обліку інвестицій, адже для 

прийняття тактичних і стратегічних рішень з управління капітальними 

інвестиціями необхідна своєчасна, достовірна аналітична інформація, що 

може бути забезпечена лише бухгалтерським обліком та безпосередньо 

залежить від його якості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні проблеми теорії і 

практики управління, обліку та аналізу операцій з капітальними інвестиціями 

отримали висвітлення в працях таких вітчизняних вчених: І.О. Бланка, 

С.І. Головацької, З.В. Задорожнього, Г.Г. Кірейцева, Б.С. Кругляка, Я.Д. 

Крупки, Б.М. Литвина, В.О. Ластовецького, А.А. Пересади, М.С. Пушкаря, 

В.В. Сопка, І.Д. Фаріона, С.І. Шкарабана та ін. 

Формулювання цілей статі. Метою статті є теоретичне узагальнення та 

обґрунтування основ організації, діючої практики з обліку капітальних 

інвестицій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для того щоб бухгалтерський 

облік капітальних інвестицій був ефективним у кожній ланці народного 

господарства, він повинний бути відповідним чином організований, тобто 

необхідна організація облікового процесу, що припускає збір облікової 

інформації, її обробку тощо.  

Організація облікового процесу значною мірою залежить від організації 

облікового апарату та праці облікових працівників. Таким чином, організація 

бухгалтерського обліку включає організацію облікового процесу, облікового 

апарата і праці облікових працівників. 

Весь обліковий процес можна підрозділити на три стадії: первинний, 

поточний і підсумковий облік [1]. 

Первинний облік, що здійснюється на першій стадії облікового процесу, 

припускає збір первинних облікових даних про наявність засобів і 

господарських операцій, їхнє бухгалтерське документування. На цій стадії 

реалізуються в основному такі способи та методи бухгалтерського обліку, як 

оцінка, документація. 
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Другою стадією облікового процесу є поточний облік. На цій стадії 

протягом місяця здійснюється облікова реєстрація господарських операцій на 

рахунках бухгалтерського обліку в облікових регістрах з використанням 

різних способів методу бухгалтерського обліку - рахунків, подвійного 

запису, інвентаризації, оцінки. 

Третя стадія облікового процесу - підсумковий облік - являє собою 

узагальнення даних поточного обліку, складання калькуляцій, балансу, 

звітності. Здійснюється підсумковий облік за допомогою таких способів та 

методів бухгалтерського обліку, як оцінка рахунка бухгалтерського обліку, 

калькулювання, подвійний запис, баланс, звітність тощо. На кожній з цих 

стадій облікового процесу необхідно організувати: 

⁻ облікові номенклатури; 
⁻ способи і техніку відображення облікових номенклатур; 
⁻ матеріальні носії облікових даних і інформації;. 
⁻ рух матеріальних носіїв облікових даних і інформації;  
⁻ використання і збереження носіїв облікової інформації [4]. 

Перераховані напрямки організацій облікового процесу мають свої 

особливості на окремих його стадіях. 

Під обліковою номенклатурою розуміють склад (перелік) господарських 

фактів, явищ, операцій і процесів. які підлягають відображенню в системі 

бухгалтерського обліку. Наприклад, основні засоби, операції по їхньому 

надходженню, експлуатації, поліпшенню і т.п. Звідси першорядною задачею 

організації облікових номенклатур є добір цих фактів, явищ, а як результат-

формування складу облікових номенклатур. Облікові номенклатури 

встановлюються по кожнім розділі обліку: облік матеріалів, облік коштів і 

т.д.. 

Особливо важливе визначення складу облікових номенклатур при 

автоматизації обліку, створенні баз даних. 

Наступний напрямок організації технології облікового процесу - 

організація матеріальних носіїв облікових даних і інформації. Відправним 

моментом рішення даної задачі є добір матеріальних носіїв, найбільш 

ефективних в умовах даного виробництва, виходячи з застосовуваних засобів 

обчислювальної техніки, форми бухгалтерського обліку, виду облікових 

номенклатур і ін. 

При доборі матеріальних носіїв документів використовуються альбоми 

типових форм документів; облікові регістри; бухгалтерська звітність, типові 

проектні рішення автоматизації обліку по окремих його ділянках. 

Однак не всі типові носії облікових даних (документів) і інформації 

(облікових регістрів) відповідають умовам того чи іншого підприємства 

(організації, установи), особливо при використанні ПЕВМ, у зв'язку з чим їх 

проектують і розробляють самостійно. 

Заключним етапом організації матеріальних носіїв є складання робочих 

альбомів матеріальних носіїв документів і облікових регістрів, 

застосовуваних на даному підприємстві (організації, установі). 

Використання матеріальних носіїв облікової інформації в обліковому 
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процесі зв'язано з виконанням цілого ряду операцій, просуванням їх по 

різних підрозділах підприємства, бухгалтерії. Цей процес - рух матеріальних 

носіїв облікової інформації - повинний бути раціонально організований з 

використанням графічних (документограм, оперограм, зведених графіків по 

ділянках обліку й ін.) і описових (робочих інструкцій з роботи з 

документами, регістрами й ін.) методів [5]. Ці методи передбачають указівки 

про те, хто складає матеріальний носій, подальше його просування, терміни 

виконання. 

Розглянемо процес аналітичного обліку капітальних інвестицій. 

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться у розрізі затрат на роботи 

(витрати) окремо за об‘єктами інвестицій. Капітальні інвестиції 

обліковуються у складі незавершеного будівництва до введення об‘єктів 

основних засобів в експлуатацію. 

Для зарахування закінчених будівництвом (монтажем) і прийнятих в 

експлуатацію об‘єктів визначається їх інвентарна вартість за даними 

аналітичного обліку капітальних інвестицій. Інвентарна вартість списується з 

рахунку обліку капітальних інвестицій з оприбуткуванням первісної вартості 

об‘єкта основних засобів в сумі зазначеної інвентарної вартості. 

При підрядному способі виконання проектно-вишукувальних і 

будівельно-монтажних робіт вартість виконаних і оформлених в 

установленому порядку робіт відображається за дебетом рахунку обліку 

капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунком обліку заборгованості 

підрядникам (будівельним, проектним організаціям).  

При господарському способі виконання будівельно-монтажних робіт 

облік затрат забудовником ведеться на рахунку обліку капітальних 

інвестицій у кореспонденції з рахунками обліку виробничих запасів, послуг 

допоміжних виробництв, зносу основних засобів і розрахунків з кредиторами 

(по заробітній платі, відрахуваннях на соціальні заходи, за послуги машин, 

механізмів тощо). У такому ж порядку відображаються витрати на утримання 

підрозділів підприємства, що займаються організацією будівництва.  

Вартість устаткування, яке забудовником придбане для монтажу, 

включається до дебету рахунку обліку капітальних інвестицій після його 

передачі для виконання монтажних робіт з встановлення устаткування на 

постійне місце майбутньої експлуатації кредиту рахунку обліку виробничих 

запасів [3].  

Якщо за умовами договору на будівництво забезпечення будівництва 

устаткуванням здійснюється підрядником, то забудовником вартість 

устаткування з витратами на монтаж відображається у складі капітальних 

інвестицій згідно з рахунками підрядника.  

Вартість устаткування, яке не потребує монтажу, та інших необоротних 

матеріальних активів, які прибавляються підприємством, відображаються у 

складі капітальних інвестицій після надходження таких цінностей на місце 

призначення і оприбуткування.  

Для зарахування закінчених будівництвом (монтажем) і прийнятих в 

експлуатацію об‘єктів визначається їх інвентарна вартість за даними 
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аналітичного обліку капітальних інвестицій. Інвентарна вартість списується з 

рахунку обліку капітальних інвестицій з оприбуткуванням первісної вартості 

об‘єкта основних засобів в сумі зазначеної інвентарної вартості.  

Усі витрати підприємства на придбання або створення матеріальних і 

нематеріальних необоротних активів, що включаються до їх первісної 

вартості, накопичуються на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». За дебетом 

рахунку  відображається збільшення понесених підприємством витрат на 

придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних 

активів, а за кредитом - їх зменшення у зв'язку з прийняттям в експлуатацію 

або приведенням у стан використання за призначенням відповідних об'єктів.  

Практична діяльність свідчить про нестачу на підприємствах фінансових 

ресурсів для здійснення капітальних інвестицій. Ця ситуація виникає 

внаслідок відсутності внутрішніх стабільних джерел фінансування 

відновлення об‘єктів необоротних активів, тобто формування відповідних 

фондів, призначених для їх відтворення, створення яких сьогодні взагалі не 

передбачено діючим законодавством. Тому вважаємо за доцільне 

запропонувати методику обліку створення та використання фонду на 

відтворення необоротних активів, для обліку якого  пропонується ввести 

наступні рахунки: 157 «Внески на здійснення капітальних інвестицій», 317 

«Поточний рахунок для відтворення необоротних активів», 426 «Фонд на 

відтворення необоротних активів».  

Доцільність запропонованої методики обґрунтовується тим, що 

відбувається створення та використання фонду на відтворення необоротних 

активів як одного з джерел їх фінансування, що дозволяє досягнути дві мети: 

з одного боку, відшкодувати з отриманої на поточний рахунок виручки від 

продажу затрачені при придбанні необоротних активів грошові кошти, а з 

іншого боку, створити фонд на заміну активів.  

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що ринкові 

перетворення в Україні, необхідність переорієнтації виробництва з метою 

випуску дешевої та конкурентноздатної продукції потребує значних 

капітальних інвестицій. Головною умовою запровадження у життя нових 

форм підприємництва, що базуються на приватній власності, акціонерному 

капіталі, є розробка дієвого механізму здійснення фінансового інвестування 

та його обліку. 
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ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ З АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ 

В статті розглянуто особливості складання податкової звітності з 

акцизного податку, значна увага приділена особливостям процесу правильної 

організації його нарахування та сплати та подальшого відображення в 

податковій звітності, розглянуто терміни нарахування та сплати податку. 

Ключові слова: акциз, акцизний податок, платники податку, підакцизні 

товари, податкова звітність. 

Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Оподаткування було і залишається одним з 

основних інструментів регулювання економіки нашої країни. Реформування 

податкової системи призводить до виникнення одних, скасування та 

перейменування інших податків, однак, серед них є і акцизний податок. 

Прийняття Податкового кодексу вплинула назву податку, і відповідно, і 

механізми його нарахування, спати та формування податкової звітності. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблемні питання 

нарахування та сплати акцизного податку 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 особливості 

формування податкової звітності відповідно до вимог Податкового кодексу 

України.. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Акцизний податок належить 

до таких, що історично справлявся на території України з часів її 

незалежності. Податок належить до непрямих податків, при якому об‘єктом 

оподаткування, як правило, виступає вартість товарів, що мають певну 

специфічну особливість та встановлюються у вигляді надбавки до ціни.  

Відповідно до Податкового кодексу України акцизний податок - 

непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), 

визначених цим Кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких 

товарів (продукції) [1]. 

Акцизний податок – це один з найбільш ефективних податків з 

фіскальної точки зору. Незважаючи на те, що застосування акцизного 

податку в Україні має понад двадцятирічну історію і на сьогодні найбільш 

актуальними залишаються питання визначення оптимального рівня 

акцизного оподаткування, зниження рівня тінізації ринку підакцизних 
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товарів, підвищення ефективності його використання у регулюванні якісних 

та кількісних параметрів вказаного ринку [2]. 

Хоча головна функція акцизів – фіскальна, вони виконують також і 

регулюючу роль. Значною мірою акцизи використовуються як інструмент 

для зниження споживання певних груп товарів (наприклад, алкоголю чи 

тютюну) [3]. 

Враховуючи специфіку акцизного оподаткування це впливає і на 

формування податкової звітності з акцизного податку. 

Формування показників податкової звітності напряму залежить від 

правильності визначення дати виникнення податкових зобов‘язань. 

Датами виникнення податкових зобов‘язань можна вважати: 

- датою виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних товарів 

(продукції), вироблених на митній території України, є дата їх реалізації 

особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого 

використання таких товарів (продукції). 

- датою виникнення податкового зобов'язання щодо зіпсованого, 

знищеного, втраченого підакцизного товару (продукції) є дата складання 

відповідного акта. 

Податкове зобов'язання щодо втраченого підакцизного товару 

(продукції) не виникає, якщо: 

а) платник податку документально зафіксував ці втрати та надав 

контролюючим органам необхідні докази того, що відповідний підакцизний 

товар (продукцію) утрачено внаслідок аварії, пожежі, повені чи інших форс-

мажорних обставин і його використання на митній території України є 

неможливим; 

б) підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок випаровування в 

процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування 

такого товару (продукції) чи з іншої причини, пов'язаної з природним 

результатом. Ця вимога застосовується у разі втрати підакцизних товарів 

(продукції) у межах нормативів втрат, які затверджуються в порядку, що 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

- датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення 

підакцизних товарів (продукції) на митну територію України є дата подання 

контролюючому органу митної декларації для митного оформлення або дата 

нарахування такого податкового зобов'язання контролюючим органом у 

визначених законодавством випадках. 

- при передачі підакцизних товарів (продукції), вироблених з 

давальницької сировини, датою виникнення податкових зобов'язань є дата їх 

відвантаження виробником замовнику або за його дорученням іншій особі. 

- при використанні підакцизних товарів (продукції) для власних 

виробничих потреб датою виникнення податкових зобов'язань є дата їх 

передачі для такого використання, крім використання для виробництва 

підакцизних товарів (продукції). 

- датою виникнення податкових зобов‘язань щодо реалізації суб‘єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення 
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розрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг", для безготівкових розрахунків - дата оформлення 

розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує 

факт продажу, а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, 

які сплачують єдиний податок, - дата надходження оплати за проданий товар. 

- датою виникнення податкових зобов‘язань щодо постачання 

електроенергії є дата підписання акту прийому-передачі електроенергії. 

- датою виникнення податкових зобов‘язань у разі здійснення 

переобладнання вантажного транспортного засобу, який відповідає товарній 

позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, у легковий автомобіль, який відповідає 

товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, є дата видачі документа про 

відповідність переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху 

[1].  

Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території 

України, а також реалізованих суб‘єктами господарювання роздрібної 

торгівлі безпосередньо впливає на показники податкової звітності з 

акцизного податку і полягає у наступному: 

- суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів 

(продукції), вироблених на митній території України, а також реалізованих 

суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі, визначаються платником 

податку самостійно, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування 

та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових 

зобов'язань. 

- суми податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених з 

давальницької сировини, визначаються виробником (переробником), 

виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього 

податку, що діють на дату відвантаження готової продукції її замовнику або 

за його дорученням іншій особі [1]. 

При цьому потрібно врахувати, що податок з товарів (продукції), 

вироблених на митній території України, на які встановлені ставки податку в 

іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за 

офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним 

банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється 

реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу, а 

також забороняється сплата сум податку шляхом взаємних заліків, 

зустрічних зобов'язань, векселями та в інших формах, що не передбачають 

сплати сум такого податку коштами [1]. 

Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну 

територію України також має свої особливості: 

- суми податку з товарів (продукції), які ввозяться на митну територію 

України, що підлягають сплаті, визначаються платниками податку 

самостійно, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок 

цього податку. 

http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-vi--aktsizniy-podatok-/
http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-vi--aktsizniy-podatok-/
http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-vi--aktsizniy-podatok-/
http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-vi--aktsizniy-podatok-/
http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-vi--aktsizniy-podatok-/
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- податок із підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну 

територію України, обчислюється у національній валюті за курсом валюти 

- у разі втрати товарів, що перебувають під митним контролем у 

митних режимах, в яких надано звільнення або умовне звільнення від 

оподаткування, нецільового використання цих товарів або в разі невиконання 

у строки, встановлені Митним кодексом України, заходів щодо завершення 

таких митних режимів суми податку, що підлягають сплаті, визначаються 

виходячи з об‘єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього 

податку, що діяли на день подання митної декларації при розміщенні у 

відповідний митний режим. При цьому особа, відповідальна за дотримання 

митного режиму, зобов‘язана сплатити таку суму та пеню; 

- у разі повного або часткового повернення імпортером підакцизних 

товарів (продукції), ввезених на митну територію України, продавцю у 

зв'язку з непридатністю їх для реалізації на митній території України, 

платник податків - імпортер проводить коригування податкових зобов'язань 

зі сплати акцизного податку у звітному періоді, у якому відбулось 

повернення невикористаних та пошкоджених марок, або контролюючому 

органу, який видав марки, надані відповідні документи, що підтверджують 

втрату марок [1]. 

Порядок і строки сплати податку залежать від платників податків та 

підакцизних товарів: 

- суми податку перераховуються до бюджету платниками акцизного 

податку протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем 

відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової 

декларації за місячний податковий період. 

- суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких 

використовується спирт етиловий неденатурований, сплачуються при 

придбанні марок акцизного податку. 

- суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового 

зобов‘язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок 

податку, діючих, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету 

протягом п‘ятнадцяти робочих днів після отримання марок акцизного 

податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації. 

Якщо зазначений строк припадає на день наступного бюджетного року, сума 

акцизного податку сплачується виробникам тютюнових виробів до 

закінчення бюджетного року, в якому отримані марки. 

- підприємства, які виробляють вина виноградні з додаванням спирту 

та міцні, вермути, інші зброджені напої з додаванням спирту, суміші із 

зброджених напоїв з додаванням спирту, суміші зброджених напоїв з 

безалкогольними напоями з додаванням спирту, сплачують податок при 

придбанні марок акцизного податку на суму, розраховану із ставок податку 

на готову продукцію, вироблену з виноматеріалів чи сусла, при виробництві 

яких використовується спирт етиловий. 

http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-vi--aktsizniy-podatok-/
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- власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини, 

сплачує податок виробнику (переробнику) не пізніше дати відвантаження 

готової продукції такому власнику або за його дорученням іншій особі. 

- у разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України 

податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної 

декларації; 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. 

- суми податку перераховуються до бюджету суб‘єктом 

господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних 

товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем 

відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової 

декларації за місячний податковий період [1]. 

Формою звітності з акцизного податку є податкова декларація. 

В загальному визначенні податкова декларація це- документ, що 

подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом) 

контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого 

здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов‘язання або 

відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких 

податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника 

податку від обов‘язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що 

свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників 

податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку [1]. 

Податкова декларація складається за формою, затвердженою 

центральним органом виконавчої влади та чинному на час її подання. 

Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов'язкові 

реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору. 

Обов'язкові реквізити - це інформація, яку повинна містити форма 

податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає статус із 

настанням передбачених законом юридичних наслідків. 

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; 

- місцезнаходження (місце проживання) платника податків; 

- найменування контролюючого органу, до якого подається звітність; 

- дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми); 



46 
 

- інформація про додатки, що додаються до податкової декларації та є 

її невід‘ємною частиною [1]. 

Базовий податковий період для сплати податку відповідає 

календарному місяцю. Платники податку (крім імпортерів підакцизних 

товарів), подають щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного 

(податкового) періоду контролюючому органу за місцем реєстрації 

декларацію з акцизного податку [1]. 

Висновки. Таким чином, аналізуючи вищевикладене, можна зробити 

висновки, що не дивлячись на суттєве вдосконалення механізму справляння 

акцизного податку, що відбулось в Україні в результаті прийняття 

Податкового кодексу та внесення цілого ряду змін до цього нормативно-

правового акту, сучасний порядок формування податкової звітності і досі 

потребує вдосконалення особливо з врахуванням інтеграції до європейського 

співтовариства.  

Список використаної літератури: 

1. Податковий кодекс України: Закон від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua. 

2. Юрій Е. О.Практика справляння акцизного податку в Україні 

[Електронний ресурс] / Е. О. Юрій, Н. П. Лисенко // Молодий вчений. - 2016. 

- № 12.1. - С. 1027-1031. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12. 

3. Сівіцька С. П. Використання підвищення акцизного податку як 

фактора покращення рівня здорового способу життя у державі [Електронний 

ресурс] / С. П. Сівіцька, О. М. Дахно // Економіка і регіон. - 2016. - № 5. - С. 

31-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2016_5_7. 

4. Соколовська А. М. Гармонізація адміністрування акцизного податку в 

Україні у процесі виконання Угоди про асоціацію [Електронний ресурс] / А. 

М. Соколовська, Я. В. Петраков // Бізнес Інформ. - 2017. - № 11. - С. 389-394. 

5. Митний кодекс України: Закон від 13.03.2012 № 4495-VI : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. 

6. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України 

від 06.07.1995 № 265/95-ВР: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/265/95-вр. 

 

УДК 657.221 

С.С. Бегус - здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ  

МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАТРАТ  

Розкриваються значення документування як основи бухгалтерського обліку, 

що передбачає відображення в документах всіх господарських операцій та 

фактів господарської діяльності. В процесі документування за методом 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15/paran20#n20
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0105-15/paran18#n18
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%95$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120
http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624790
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2016_5_7
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614572
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17


47 
 

описування фіксують дані про господарські факти на матеріальному носії 

інформації - документі. 

Ключові слова: облік затрат виробництва, витрати за елементами, 

система управління витратами, документування, облік, первинні документи. 

Затрати - один із важливих напрямків облікового процесу діяльності 

підприємства [3]. При веденні бухгалтерського обліку затрат обробка та 

оформлення первинних документів має велике значення для ведення 

безпомилкового та прозорого обліку. 

Облік затрат виробництва, збуту дозволяє оцінити звичайну діяльність 

підприємства, і визначити правильність ведення ним підприємницької 

діяльності та організацію фінансової звітності [1]. 

Первинний облік є початковою стадією бухгалтерського обліку. В 

процесі документування за методом описування фіксують дані про 

господарські факти на матеріальному носії інформації - документі. 

Документування - це основа бухгалтерського обліку, що передбачає 

відображення в документах всіх господарських операцій та фактів 

господарської діяльності. 

Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні від 16.07.99р. № 996-ХІУ (зі змінами та доповненнями), визначає 

порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а 

також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської 

звітності підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими 

організаціями (крім банків) незалежно від форм власності, установ та 

організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів 

бюджету. У вказаному нормативному документі зазначено, що первинні 

документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської 

операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення [4]. 

Значний вклад у дослідження питань обліку, аналізу і аудиту 

матеріальних затрат підприємства внесли відомі вчені-економісти: Балюх 

М.А., Бутинець Ф.Ф., Грабова Н.Н., Іващенко В.І., Завгородній В.П., Луговий 

В.А., Нескреба А.М., Петрова В.І., Сапко А.К., Ткаченко Н.М., Чебанова М.Т. 

та інші. 

У теорії та практиці бухгалтерського обліку традиційно терміном 

,,первинний документ‖ називають документ, на основі якого здійснюється 

господарська операція та робляться записи у відповідних регістрах обліку. В 

даному випадку терміном „первинна облікова документація‖ визначено всю 

сукупність затверджених форм, хоча далеко не всі з них можуть бути 

основою для здійснення господарських операцій. До складу цих форм 

належать: первинні документи, реєстри аналітичного обліку, реєстри обліку 

інших документів [2]. 

Бухгалтерський документ, як свідчення господарських операцій, 

знаходить своє відображення в носіях первинних облікових даних. Носіями 

первинної облікової інформації є папір, магнітний диск, тощо. 

Первинні документи, у тому числі на паперових і машинозчитувальних 

носіях інформації, повинні мати такі обов‘язкові реквізити: назва 
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підприємства, установи, від імені якого складений документ; назва 

документа (форми); код форми; дата і місце складання; зміст господарської 

операції та її вимірники (у натуральному і вартісному виразі); посади, 

прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення 

господарських операцій і правильність її оформлення. 

Документ може бути підписаний особисто, із застосуванням факсиміле, 

штампу, символу або іншим механічним чи електронним способом 

посвідчення. Підписи осіб, відповідальних за складання первинних 

документів на обчислювальних машинах та інших засобах організаційної 

техніки, виконуються у вигляді паролю або іншим способом авторизації, що 

дає змогу однозначно ідентифікувати особу, яка здійснила господарську 

операцію. 

У випадках, встановлених законодавством, а також міністерствами і 

відомствами України, бланки первинних документів можуть бути віднесені 

до бланків суворої звітності. Бланки суворої звітності друкуються за 

зразками типових форм, затверджених відповідно Державним комітетом 

статистики за погодженням з Міністерством фінансів України або 

міністерствами і відомствами за погодженням з Державним комітетом 

статистики і Міністерством фінансів України, із обов'язковим друкуванням 

на бланках квитанцій, білетів, талонів, абонементів тощо їх номінальної 

вартості. Всі бланки суворої звітності підлягають нумерації, порядок 

нанесення якої встановлюють міністерства і відомства. 

Відповідальність за своєчасне та якісне складання документів, передачу 

їх у встановлені терміни для відображення у бухгалтерському обліку, за 

достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали і 

підписали ці документи. 

Первинні документи підлягають обов'язковій перевірці працівниками, 

які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється 

наявність у документі обов'язкових реквізитів та відповідність господарської 

операції діючому законодавству, логічна ув'язка окремих показників. 

Забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що 

суперечать законодавчим і нормативним актам, встановленому порядку 

приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних 

цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, 

завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним і фізичним особам. 

Такі документи повинні бути передані головному бухгалтеру підприємства, 

установи для прийняття рішення. 

Первинні документи, що пройшли обробку, повинні мати відмітку, яка 

виключає можливість їх повторного використання: при ручній обробці - дату 

запису в обліковий регістр, а при обробці на обчислювальній установці - 

відтиск штампу оператора, відповідального за їх обробку. Інформація про - 

первинні документи з обліку затратних операцій на виробничому 

підприємстві узагальнена в таблиці 1. 
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Таблиця 1 - Первинна документація з обліку затратних операцій на 

підприємстві 

№ Господарська операція Документ 
Місце 

складання 
Хто складає 

1. Відображення 

отриманих послуг з 

водопостачання 

Договір, рахунок, 

платіжне доручення 

Зовнішній Бухгалтер 

2. Відображення 

отриманих послуг з 

постачання 

електроенергії 

Договір, рахунок - 

фактура, податкова 

накладна, платіжне 

доручення 

Зовнішній Постачальник 

електроенергії 

3. Проведення наданих 

послуг оренди 

Договір, платіжне 

доручення, акт 

виконаних послуг 

Зовнішній Орендодавець 

4. Відображення витрат на 

відрядження 

Авансовий звіт Внутрішній 

 

Підзвітна особа 

5. Списання матеріалів на 

виробництво послуг по 

обладнанню 

комп'ютерної мережі 

Акт на списання, 

специфікація - 

додаток до акту 

виконаних робіт 

Внутрішній 

 

Менеджер по 

реалізації 

послуг 

обладнання 

комп'ютерної 

мережі 

6. Відображення витрат по 

нарахуванню заробітної 

плати працівникам 

підприємства та 

відрахувань на фонд 

оплати праці до фондів 

соціального 

страхування 

Розрахунково-

платіжна відомість, 

бухгалтерська 

довідка-розрахунок 

по 

відрахуванню на фонд 

оплати праці до 

фондів , соціального 

страхування 

Внутрішній 

 

Бухгалтер 

7. Отримання послуг 

банку по 

перерахуванню 

електронних платежів 

Договір на 

розрахунково-касове 

обслуговування, 

банківська виписка 

Зовнішній Обслуговуюча 

банківська 

установа 

8. Відображення витрат по 

нарахуванню 

амортизації (зносу) 

Бухгалтерська довідка 

- розрахунок  зносу 

Внутрішній Бухгалтер 

 

Таким чином, правильне розуміння класифікації бухгалтерських 

документів дає змогу відповідно оцінити призначення кожного документа 

при відображенні господарських операцій, які здійснюється в процесі 

господарської діяльності. 

Підприємства для перевірки правильності складання облікових регістрів 
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можуть застосовувати оборотну відомість за рахунками бухгалтерського 

обліку, яка складається з даних оборотів на рахунках бухобліку Головної 

книги після занесення до неї оборотів із всіх журналів.  

Обороти за Дебетом рахунків і кредитом рахунків також мають бути 

рівними. Інформація про господарські операції підприємства за звітний 

період (проміжний або річний) з облікових регістрів використовується для 

складання фінансової звітності. 

Документи представляють собою письмовий доказ здійснення 

господарської операції або письмове розпорядження на право її здійснення. 

Спосіб оформлення господарських операцій документами називається 

документацією і є важливим елементом метода бухгалтерського обліку. 

Первинні документи повинні бути складені під час здійснення 

господарських операцій, а якщо це неможливо – безпосередньо після її 

закінчення. Відповідно до чинного законодавства, первинні та зведені 

облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних 

носіях. Обов'язковим завданням для головного бухгалтера є забезпечення 

дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад 

бухгалтерського обліку організації контролю за відображенням на рахунках 

бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. 

Перш за все контролюється система документування та обліку, 

перевіряється законність та доцільність складених господарських операцій на 

основі первинних документів; достовірність відображення записів в 

облікових регістрах. 

Підприємство повинно вживати всіх необхідних заходів для запобігання 

несанкціонованому та непомітному виправленню записів у  первинних 

документах і регістрах бухгалтерського обліку, а також забезпечувати їх 

належне зберігання протягом встановленого строку. Відповідно до п. 8 ст. 9 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів 

бухгалтерського обліку та недостовірність відображення у них даних несуть 

особи, які склали та підписали ці документи [4]. 

Таким чином, правильне та своєчасне складання первинних документів 

має велике значення для ведення бухгалтерського обліку, так як первинні 

документи підтверджуючи здійснення тієї чи іншої господарської операції є 

підставою для здійснення записів у облікових регістрах та складання 

звітності. 
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СИСТЕМА ОБЛІКУ, ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ 

У статті висвітлено основи організації обліку трансакційних витрат 

підприємства. Здійснено оцінку сучасних підходів до обліку трансакційних 

витрат на підприємствах. З'ясовано основні причини, які унеможливлюють 

повне відображення їх в реєстрах бухгалтерського обліку. Запропоновані 

шляхи по удосконаленню обліку та оцінки трансакційних витрат 

підприємств, зокрема розроблено рекомендації щодо здійснення організації 

трансакційних витрат за сферами відповідальності.   

Ключові слова: витрати, трансакційні витрати, облік, система обліку, 

інформаційне забезпечення  

За відсутності теоретичних і практичних засад обліку й оцінки 

трансакційних витрат, актуальними є дослідження, спрямовані на розробку 

підходів, методів і методики оцінки трансакційних витрат не тільки 

підприємств у цілому, а окремих виробничих процесів. Виділивши 

трансакційні витрати в окрему статтю, можна набагато спростити оцінку 

ефективності процесу реалізації продукції та використовувати конкретні 

управлінські інструменти, спрямовані на підвищення ефективності діяльності 

підприємств. 

Нині не існує універсальної, відпрацьованої кількісної методики обліку 

трансакційних витрат, що зумовлено труднощами обліку й оцінки окремих 

категорій трансакційних витрат, а також значної кількості їх класифікацій і 

визначень. 

Трансакційні витрати займають вагоме місце у сукупності витрат і 

впливають на визначення прибутку підприємства, на імідж господарюючого 

суб‘єкта, а також на конкурентоспроможність на ринку. Оскільки 

трансакційні витрати виникають на всіх стадіях кругообороту процесів, але 

на підприємствах в системі обліку вони розсіяні між рахунками витрат, тому 

постає необхідність в організації обліку даних витрат на підприємстві. 

Питанням щодо облікового відображення трансакційних витрат 

присвячені праці вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як: В.В. Бонарев, 

К.П. Боримська, Н.О. Гончарова, О.В. Замазій, Т.А. Корнєєва, Л.І. Лисенко, 

С.І. Мельник, М.С. Пушкар, О.С. Плотнікова, А.Ю. Соколов, О.В. 

Шепеленко, М.М. Шигун, Ж.М. Ющак.  

Незважаючи на вагомі здобутки науковців у сфері облікового 

відображення трансакційних витрат, потребує більш глибокого дослідження 
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та детального розгляду проблема удосконалення системи організації обліку 

трансакційних витрат на підприємстві. 

Головною метою статті є висвітлення теоретико-методочних основ 

організації обліку та розробка схеми організації трансакційних витрат на 

підприємствах. 

Значний вплив на функціонування організації загалом і організації 

обліку трансакційних витрат зокрема має вплив зовнішнього середовища. 

Так, для здійснення успішної діяльності та забезпечення ефективної 

організації трансакційних витрат підприємствам потрібно вести політику на 

принципах гнучкого керівництва, яке здатне адаптуватися до трансформації 

зовнішніх обставин. Чим більше невизначеними і комплексними є зовнішні 

обставини, тим більш обмеженою та гнучкою має бути структура і тим 

більшою стає потреба у вертикальних потоках інформації між рівнями 

управління й у горизонтальних потоках між функціональними підрозділами. 

На організацію трансакційних витрат підприємства також впливає 

культура. З цього приводу Н. Адлер вказує, що культура справді має вплив 

на організацію як результат того, що особи спілкуються, співпрацюють та 

проводять переговори з іншими індивідами. Глобальна конкуренція 

потребує, щоб фірми й їхні працівники постійно взаємодіяли із 

представниками з різних  країн світу [1]. Таким чином, організація 

трансакційних витрат значною мірою залежить від так званої атмосфери 

всередині підприємства, культури спілкування як між працівниками однієї 

ланки, так і за вертикальними зв‘язками, тобто між керівництвом та 

підпорядкованими йому особами. Проблеми, пов‘язані зі спілкуванням 

(налагодженням комунікаційних зв‘язків), належать до проблем психології, 

які суттєво впливають на організацію праці й функціонування підприємства 

загалом.  

Отже, у сучасних умовах необхідно сформувати гнучку структуру 

організації та культуру взаємин, що сприятиме оперативному реагуванню на 

неминучі зміни зовнішнього і внутрішнього середовищ. У контексті 

соціального управління в управлінській діяльності підприємства організація 

трансакційних витрат – це складова самої управлінської діяльності, яка 

полягає у впорядкуванні в логічну систему суспільних відносин (об‘єкти 

управління) й органів управління (суб‘єкти управління) та здійснює вплив на 

осіб, котрі перебувають у ділових відносинах. 

Як відповідь на різкі зміни зовнішнього середовища перед суспільством 

виникає проблема розширення горизонтів знань. Науково-технічний прогрес 

спонукав вчених до диференціації знань щодо існуючих, усталених 

постулатів наук. Одним із перших, хто наголосив на проблемі необхідності 

розширення запасу стратегічних знань для організації на всіх рівнях її 

існування, став Д. Норт. Головна мета, якої необхідно досягти для вирішення 

проблеми реалізації знань на сучасному етапі розвитку економічної думки – 

це формування і збільшення потенціалу знань, що виражається в певній 

сукупності методів та прийомів, які застосовують на практиці працівники для 

досягнення як короткострокових, так і довгострокових цілей організації. 
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Тому навчання у процесі діяльності організації займає вагоме місце, оскільки 

воно передбачає спрямованість на постійний розвиток та вдосконалення 

організації, безперервність моніторингу і поширення знань, а головне – 

налагодженість ефективного зворотного зв‘язку із суб‘єктами зовнішнього 

середовища, що є одиним із найважливіших факторів удосконалення процесу 

переходу 69 індивідуальних знань в організаційні. Це, на нашу думку, сприяє 

формуванню конкурентоспроможності організації.  

Отже, існує певний зв‘язок між загальною організаційною стратегією та 

стратегією управління знаннями. Тому для успішної розробки й реалізації 

загальної стратегії розвитку організація має визначитися щодо виду 

необхідної стратегії управління знаннями [2]. Для цього фірма змушена 

розвиватися, що поступово змінює встановлені обмеження. Інвестиції у 

формальну освіту, нові технології й суто в науку обґрунтовані, тому що в 

результаті вони дають великий прибуток. Інформація та знання керівника є 

похідними від чіткого інституційного середовища. Інституційне середовище 

не тільки формує внутрішню організаційну будову підприємства і визначає 

внутрішні взаємозв‘язки між підрозділами та структуру управління, а й 

окреслює зовнішні межі підприємства, що дасть йому змогу ефективно 

досягти своїх цілей. Знання про трансакційні витрати допоможуть 

відповідальним особам швидше збирати, обробляти та аналізувати 

інформацію про ці витрати з усіх ланок діяльності підприємства і приймати 

оперативні рішення. Отже, якщо організація інвестує у знання про 

трансакційні витрати, то такі знання збільшать продуктивність людського 

капіталу та приведуть до створення гнучкої системи організації обліку 

трансакційних витрат.  

Таким чином, організація обліку трансакційних витрат на підприємстві 

має базуватися на двох групах законів (рис. 1). 

Моделювання в організації обліку охоплює процеси створення або 

вибору моделей форм організації та форм ведення обліку, структури 

облікової служби, розподілу облікових функцій, процедури вибору облікової 

політики, формування схем і графіків документообороту, вибору форм, 

методів та процедур бухгалтерського контролю й інших елементів [3]. 

Мета організації обліку в системі управління підприємством полягає у 

попередженні небажаних результатів та наслідків його діяльності на підставі 

своєчасного реєстрування фактів господарської діяльності, що на цьому 

підприємстві безперервно відбуваються, дослідження процесів поточного 

їхнього внутрішнього контролю й узагальнення одержаної інформації для 

складання звітності [4, с. 15]. 

Облік як складна гіперсистема з підсистемами фінансового, 

управлінського і стратегічного обліку не лише ставить за мету відображення 

активів підприємства, власного капіталу, зобов‘язань, фактів господарської 

діяльності та фінансових результатів підприємства в системі рахунків, 

оскільки це стосується підсистеми фінансового обліку, а й адресно 

забезпечує користувачів різних груп інформацією, що допомагає їм приймати 

обґрунтовані рішення, підвищує ефективність управління, стратегічного 
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планування, нормування, контролю і прийняття рішень, а отже, примножує 

капітал [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Закони організації обліку трансакційних витрат на 

підприємстві 

До того ж облік дає змогу здійснювати порівняння планових та 

фактичних значень підконтрольних показників з метою виявлення причин і 

наслідків таких відхилень та всебічне обґрунтування процесів прийняття й 

контролю реалізації управлінських рішень на всіх рівнях організаційно-

функціональної структури компанії [6]. 

Суб‘єкт управління, виробляючи управлінські рішення, передає їх 

об‘єкту управління, оформлюючи інформацію у вигляді організаційно-

розпорядчих документів (положень, інструкцій, правил, наказів тощо) [7].  

На наш погляд, саме налагоджена система обліку підприємства створює 

й утримує на належному рівні взаємодію всередині самого підприємства як 

певної системи і взаємозв‘язок такої системи із зовнішнім середовищем. З 

огляду на те, що фінансовий облік – одна з ланок гіперсистеми, та з 

урахуванням динаміки еволюційного розвитку організації, цей облік 

відповідно до сучасної економічної ситуації є малоінформативним і не 

гарантує ведення організаційної політики на належному рівні, що може 

призвести до зниження конкурентоспроможності організації на ринку праці. 

Тому постає необхідність створення розвинутої інформаційної служби 

системи обліку. 

За видами, процесом організації й ступенем складності можна 

проранжувати категорії виконуваних в організації завдань і виокремити 

відповідальних за їхнє виконання осіб. Так, наприклад, інформаційну службу 

системи обліку доцільно поділити на чотири категорії (рівні):  

 завдання аналітико-стратегічного рівня, виконання яких потребує 

найвищого рівня фахових знань, високого рівня розвитку особистісних 
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підприємстві  

Закони організації, що виявляються в 
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Закон синергії   

Закон інформованості-

впорядкованості   

Закон єдності аналізу і синтезу   

Закон самозбереження   
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якостей, у тому числі гнучкіості та лабільності рівня спілкування, критичного 

та творчого мислення й великого досвіду. Так і завдання передбачають 

переважно прогнозування і перспективне планування роботи організації;  

 завдання управлінського рівня, які полягають у вирішенні 

управлінських завдань на різних рівнях функціонування організації, тобто 

безпосередньо в якомусь сегменті, відділі, напрямі роботи тощо. Вирішення 

таких проблем потребує від їхніх виконавців високого рівня розвитку 

організаційних здібностей, оскільки це передбачає роботу з широким колом 

людей та організацію пошуку альтернативних видів діяльності;  

 завдання операційного рівня, які становлять основу для ефективного 

функціонування двох попередніх категорій і полягають у вирішенні й 

обробці інформації на рівні операційного менеджменту та виконання 

практичних поточних видів діяльності організації. Успішна реалізація таких 

завдань потребує від своїх виконавців належного рівня професійних знань, 

систематичне підвищення рівня фахової майстерності шляхом самоосвіти, 

комунікативних навичок, високого рівня мотивації й ін.;  

 завдання технічного рівня, які формують основу, для забезпечення 

належного функціонування організації та вчасного й якісного виконання 

визначених перед суб‘єктом господарювання завдань. Це передбачає 

підтримку в організації праці відповідно до всіх чотирьох категорій шляхом 

створення документаційної бази для існування інформаційної служби 

системи обліку організації. До осіб, які є відповідальними за виконання 

завдань цієї категорії, ставляться вимоги, що стосуються передусім високого 

рівня відповідальності, пунктуальності, виробничих навичок тощо. Таку 

категорію спеціалістів в організації визначають як поліфункціональну. 

Складовими організації обліку на підприємстві є відбір облікових 

номенклатур, визначення форм і складання альбомів первинних документів, 

облікових регістрів та звітності, створення діловодства, що приводить до 

отримання оптимального варіанта комплексу взаємопов‘язаних, сумісних 

засобів обчислювальної й оргтехніки та програмного забезпечення, 

організаційних регламентів, зокрема положень про бухгалтерію підприємства 

і кожен топологічний підрозділ бухгалтерії, посадових інструкцій та графіків 

виконання облікових робіт, створення системи матеріальної відповідальності 

й розроблення обґрунтованих разових і постійних графіків проведення 

внутрішньогосподарських ревізій та інших форм і методів контролю [8, с. 38- 

39]. 

Для покращення інформаційного забезпечення обліку витрат є 

впровадження інформаційної служби обліку трансакційних витрат. 

Створення такої служби на підприємстві дасть змогу своєчасно відстежувати 

інформацію про виникнення трансакційних витрат та організує процес 

обробки даних таким чином, що трансакційні витрати, навіть будучи 

дисперсно розкиданими між різними підрозділами суб‘єкта господарювання, 

зможуть бути зібрані в єдину систему і швидко, своєчасно і правильно 

обґрунтовані. 
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Інформаційне забезпечення обліку витрат підприємства полягає у 

визначенні сутності їх на макрорівні, типології та класифікації, складу і 

структури, які дадуть змогу виокремити трансакційні витрати за певними 

групами, що характеризує їхню поведінку й однорідність. 

Для ефективної організації обліку трансакційних витрат за сферами 

відповідальності потрібно в наказі про облікову політику вказати 

відповідальних осіб, які будуть займатися збором, обробкою та передачею 

інформації про виникнення трансакційних витрат керівній ланці суб‘єкта 

господарювання. Необхідно також зазначити склад і структуру 

трансакційних витрат, що полегшить роботу відповідальної особи з 

виокремлення цих витрат із загальної сукупності витрат. У наказі слід 

вказати відомості, в яких будуть згруповуватися трансакційні витрати від 

структурних підрозділів підприємства та в які терміни вони подаватимуться. 

Отже, інформаційне забезпечення суб‘єкта господарювання щодо даних 

про трансакційні витрати є цілеспрямованим рухом інформаційних потоків, 

які відповідають встановленим вимогам і критеріям, що розроблені 

відповідно до визначених форм та у підсумку утворюють трансакційне 

середовище організації. 

На нашу думку, організацію обліку трансакційних витрат на 

підприємстві слід розглядати як налагоджену систему, яка створює й утримує 

на належному рівні взаємодію всередині самої організації та її взаємозв‘язок 

із зовнішнім середовищем.  

Мета організації обліку трансакційних витрат у системі управління 

підприємством – це попередження небажаних результатів і наслідків його 

діяльності. Для ефективної організації обліку трансакційних витрат 

підприємства необхідно створити інформаційну службу системи обліку (при 

цьому основним критерієм диференціації стоять види завдань, власне процес 

організації й ступінь складності завдань, які вирішуються). Така система 

дасть змогу вдосконалити облік трансакційних витрат за сферами 

відповідальності. Створення інформаційної служби на підприємстві 

передбачає своєчасне відстежування інформації про виникнення 

трансакційних витрат та організовує процес обробки даних таким чином, що 

трансакційні витрати, навіть будучи дисперсно розкиданими між різними 

підрозділами суб‘єкта господарювання 90 зможуть бути зібрані в єдину 

систему і швидко, своєчасно й правильно обґрунтовані. 
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ВПЛИВ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ФІНАНСОВИЙ 

СТАН ПІДПРИЄМСТВ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ 

Умовою розвитку підприємства на конкурентному ринку є його 

фінансова стійкість. На неї впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори, 

що зумовлюють різні аспекти стійкості підприємства, такі як загальні, 

фінансові, цінові. Одним з елементів фінансової стійкості підприємства є 

наявність у нього фінансових ресурсів, достатніх для розвитку виробництва в 

конкурентному середовищі. Для формування фінансових ресурсів в суб‘єкта 

господарювання виникає потреба додатково залучати на ринку позикові 

кошти. І, чим більше коштів залучає підприємство, тим більші його фінансові 

можливості. Проте зростає фінансовий ризик для підприємства несвоєчасно і 

не в повному обсязі розрахуватися із своїми кредиторами. 

Ключові слова: кредит, кредиторська заборгованість, ефективність, 

платоспроможність.  

Обліку кредиторській заборгованості приділяється значна увага, так як 

наявність такої заборгованості супроводжує підприємство майже протягом 

всього його існування. Питання щодо кредиторської заборгованості 

досліджувались: Басюком Т. П., Білик М. Д., Ільяшенком Н. С., Черненком Л. 

У підприємств виникають різноманітні економічні зв‘язки з 

постачальниками, підрядниками, підзвітними особами, з іншими 

підприємствами безпосередньо вступаючи з ними в розрахунки. Система 

розрахунків повинна бути такою, щоб всі платежі проходили в короткі 

терміни на законних основах. Під час розрахунків з іншими юридичними або 

фізичними особами можуть виникати зобов‘язання. 

 Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» визначено, що зобов‘язання – це заборгованість підприємства, що 

виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як 

очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у 

собі економічні вигоди [4].  
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Унаслідок отримання кредитів, які є видом зобов'язань, виникає 

кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість – це грошові 

кошти, які тимчасово підпорядковані підприємству, фірмі, які підлягають 

поверненню юридичній або фізичній особі, у яких вони позичені і яким вони 

не виплачені [1, с. 48].  

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого 

розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності 

значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану 

підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової 

стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.  

При управлінні фінансовою стійкістю підприємства визначальними є як 

зовнішні, так і внутрішні фактори. До факторів зовнішнього середовища 

можна віднести:  

1. Політичні і правові фактори – відношення держави до 

підприємницької діяльності, принципи державного регулювання економіки, 

захист прав споживачів, зміни в законодавстві, грошово-кредитна політика, 

зовнішньоекономічні зв‘язки.  

2. Економічні фактори – стадія розвитку економічного циклу, темпи 

росту економіки, рівень інфляції, курси обміну валют та ін.  

3. Соціальні і культурні фактори – нові тенденції і тип споживача 

викликає попит на інші товари і послуги.  

4. Технологічні фактори – нові технології являють собою великі 

можливості та загрози, дію яких повинні оцінювати менеджери.  

До внутрішніх факторів належить політика управління капіталом 

підприємства, розмір статутного капіталу, величина і структура витрат 

підприємства ті їх динаміка у порівнянні із доходами, стан майна.  

Оптимальний склад і структура активів підприємства являється одним із 

головних факторів фінансової стійкості підприємства. Стійкість залежить від 

стратегії управління активами, тобто від того який обсяг оборотних коштів, 

активів і запасів задіяно у грошовій формі. Оптимізація управління 

поточними активами повинна забезпечувати високий рівень прибутковості 

активів та мінімізацію ризику втрати платоспроможності та фінансової 

стійкості.  

В свою чергу, ще одним важливим чинником виступає стратегія 

управління капіталом – правильний вибір політики управління джерелами 

фінансування та оптимізація їх складу та структури. Кредиторська 

заборгованість вилучає кошти з обороту підприємства замість їх ефективного 

використання, тим самим погіршуючи фінансовий стан підприємства.  

Тому важливою частиною управління підприємством є контроль її 

розмірами. Аналіз заборгованості являє собою оцінку ліквідності, 

платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. У зв‘язку з цим 

потрібно дослідити тенденції зміни співвідношення короткострокової 

заборгованості із загальним обсягом зобов‘язань, вивчити об‘єми та розподіл 

у часі грошових потоків. Якщо в останній період ці показники зростали, то 
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може виникнути загроза щодо неплатоспроможності підприємства. Аналіз 

кредиторської заборгованості дає можливість: 

– визначити як змінилась величина боргових зобов‘язань у порівнянні із 

початком року або іншого досліджуваного періоду;  

– визначити оптимальне співвідношення дебіторської і кредиторської 

заборгованості;  

– визначити та оцінити ризик кредиторської заборгованості, її вплив на 

фінансовий стан підприємства, встановити допустимий рівень цього ризику 

та заходи щодо його зниження;  

– знайти раціональне співвідношення між величин6ою кредиторської 

заборгованості і об‘ємом продажів, доцільність збільшення відпуску 

продукції; 

– прогнозувати стан боргових зобов'язань організації в межах поточного 

року, що дозволить поліпшити фінансові результати її діяльності.  

Наявність кредиторської заборгованості у підприємства суттєво впливає 

на забезпечення оборотними коштами. Повільні розрахунки по її погашенню 

надають підприємствам додаткову можливість короткострокового 

фінансування. Підприємства в більшості випадків самостійно вирішують 

питання щодо обсягів, строків і форми платежів постачальникам.  

Що стосується розрахунків з бюджетом і банками, підприємства 

намагаються виконувати свої фінансові зобов'язання, оскільки це пов'язано з 

застосуванням штрафних санкцій за порушення як строків, так і обсягів 

платежів. Тому наявність кредиторської заборгованості свідчить про те, що 

підприємства свої фінансові труднощі перекладають перш за все на своїх 

постачальників [2, с. 143-148].  

На розмір кредиторської заборгованості впливає обсяг закупівель і 

частка в ньому на умовах наступної оплати, умови розрахунків, політика та 

якість аналізу кредиторської заборгованості. 

Підприємство з вагомою часткою позикового капіталу має меншу 

можливість для маневру на випадок непередбачуваних обставин, таких як 

падіння попиту на продукцію, значні зміни відсоткових ставок, зростання 

витрат, сезонні коливання. 

Аналіз кредиторської заборгованості починається з вивчення складу і 

структури кредиторської заборгованості за даними форми № 1 «Баланс», а 

також доповненням форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» 

інформацією про поточні зобов‘язання: суми зобов‘язань за об‘єктами їх 

виникнення; суми поточних зобов‘язань у межах строків їх погашення; суми 

поточних зобов‘язань, за якими закінчився строк їх погашення (прострочена 

заборгованість), та суми списаної кредиторської заборгованості, за якою 

минув строк позивної давності, з метою поліпшення інформаційного 

забезпечення проведення аналізу платоспроможності підприємства [2, с. 143-

148]. 

Під час аналізу потрібно перевірити достовірність інформації щодо 

видів і строків погашення кредиторської заборгованості шляхом прямого 

підтвердження контрагентів, бесідами з працівниками, які володіють 
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інформацією про борги підприємства та ретельним вивченням договорів і 

контрактів. Ще одним важливим чинником фінансової стійкості 

підприємства є його кредитна політика. Відповідно до неї підприємство 

приймає рішення щодо доцільності отримання кредитів.  

Також підприємство може виступати сам кредитором, формувати умови 

кредиту та приймати рішення про його надання. Контроль за простроченою 

заборгованістю дає можливість визначити ступінь відповідності прийнятих 

рішень кредитній політиці. Періодична оцінка кредитної політики дозволяє 

гнучко пристосовувати її до поточної ділової ситуації.  

В практиці розвинутих країн світу в якості форм забезпечення 

повернення кредиту застосовують уступку вимог і передачу прав власності – 

факторинг. В Україні також здійснюється продаж боргів, але цей ринок ще не 

розвинутий. Для більш широкого розвитку таких компаній на українських 

ринках необхідно підвищувати їх ліквідність, а також потрібна більша 

кредитна підтримка з боку комерційних банків [3, с. 23-26]. 

Внутрішня кредиторська заборгованість як форма позичкового капіталу, 

яка використовується в процесі господарської діяльності, має свої 

особливості, тобто тісний взаємозв'язок з обсягом діяльності і більш низькою 

оплатою в порівнянні з комерційним кредитом. Це сприяє зниженню вартості 

всього позикового капіталу.  

З ростом обсягу виробництва і реалізації продукції зростають витрати, 

які входять до складу внутрішньої кредиторської заборгованості. Чим 

більший розмір внутрішньої кредиторської заборгованості, тим менший 

обсяг коштів підприємству необхідно залучати для фінансування своєї 

поточної господарської діяльності. Але з іншого боку, – ці кошти не можуть 

покривати суми додаткового фінансування при збільшенні виробництва і 

реалізації продукції [5, с. 367].  

В певній мірі кредиторська заборгованість позитивно впливає на 

фінансовий стан підприємства, так як це дозволяє залучити грошові кошти у 

тимчасове користування. Проте це призводить до додаткових витрат, адже за 

кредитом потрібно платити відсотки. Управління кредиторською 

заборгованістю зводиться до вибору найбільш вигідних форм і строків 

розрахунків з контрагентами для збереження фінансової стійкості 

підприємства.  

Для оптимізації витрат підприємства потрібно:  

– скласти бюджет кредиторської заборгованості:  

– оцінити фінансовий стан та можливі ризики;  

– визначити ступіть довіри відносин з кредитором. 

Висновки. Незалежно від форми власності, діяльність підприємства 

тісно пов‘язана із виникнення кредиторської заборгованості. ЇЇ розмір прямо 

впливає на фінансову стійкість та платоспроможність підприємства. 

Основним завданням для підприємства є ефективне управління 

кредиторською заборгованістю для отримання ефекту від використання цих 

залучених коштів та недопущення надто великих зобов‘язань, що можуть 

вплинути на ліквідність підприємства. Основою управління зобов‘язаннями є 
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вибір контрагентів і гнучка системи розрахунків з ними. Система управління 

кредиторською заборгованістю включає аналіз джерел її виникнення, 

управління, контроль та вибір кредитної політики. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ 

ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

У даній статті розглянуті аспекти обліку і аналізу оборотних активів, а 

також запропоновані напрями їх вдосконалення. Оборотні активи є 

невід'ємною частиною капіталу організації, тому питання про 

удосконалення їх обліку та аналізу є вельми актуальною. 

Ключові слова: оборотні активи, запаси, грошові кошти, дебіторська 

заборгованість, етапи аналізу, горизонтальний та вертикальний аналіз, 

фактори впливу. 

Сучасні тенденції в управлінні підприємством обумовлюють нові умови 

її організації. Оподаткування, висока конкуренція, темп інфляції та інші 

кризові явища змушують підприємства змінювати свою політику стосовно 

оборотних коштів, шукати нові джерела поповнення, вивчати проблему 

ефективності їх використання. Вирішення цих питань багато в чому залежить 

від організації і методики обліково-аналітичного забезпечення операцій з 

управління оборотними активами, яке покликане аналітично обґрунтувати 

потреби в оборотних активах, зводити до мінімуму ризики, пов'язані з 

вибором джерел його фінансування, оцінювати дії різних факторів на зміну 

ефективності використання оборотного капіталу і виявляти резерви її 

підвищення, надавати інформацію для створення рішень менеджерів з 

управління оборотними активами. 

У розробку питань теорії й методології обліку і аудиту оборотних 
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активів вагомий внесок здійснили праці вітчизняних й зарубіжних вчених:  

Б.І. Адамов, С.Л. Береза, М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, Н.О. Бондаренко, Д.В. 

Василичев, Я.А. Гончарук, М.І. Бучнєв, В.П. Пантелєєв, А.Г. Загородній, 

Глен Велш, Даніел Шорт, В.М.Іваненко, В.Я. Пшенична, Б. Нідлз, 

В.А.Познаховський, І.І. Пилипенко, М.С. Пушкар, Ж. Рішар, В.В. Сопко, 

Г.В.Савицька, Д. Стоун, Н.В. Тарасенко, В.Г. Швець та інші. Але разом з 

тим, існуючі проблеми з методики обліку й аналізу  залишаються актуальним 

питанням для багатьох науковців, й особливо практиків і тому потребують 

подальшого удосконалення. 

Метою статті стало з‘ясування основних напрямів удосконалення обліку 

та аналізу оборотних активів для забезпечення управління оборотними 

капіталом виробничих підприємств. 

Під оборотними активами науковцями-практиками визначається частина 

активів підприємств у вартісному виразі, що в процесі кругообігу капіталу 

суб‘єкта господарювання набуває функціональної форми оборотних 

операційних засобів і фондів обігу. Відповідно, в процесі свого руху оборотні 

активи проходять послідовно три стадії: грошову, виробничу і товарну. 

Оборотні активи, на відміну від необоротних активів, протягом одного 

виробничого циклу повністю споживаються, переносять свою вартість на 

готовий продукт та відновлюються, як в матеріально-натуральному, так і у 

вартісному вираженні, перебуваючи, таким чином, в безперервному русі.  

Характеризуючи оборотні активи як об'єкт управління, необхідно відмітити 

особливості їх окремих складових частин. Відповідно до Національного 

положення (стандарту) 1 бухгалтерського обліку «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» класифікацію оборотних активів можна представити на 

рис. 1. 

В даний час все більше і більше підприємств створюють спеціальну 

систему, спрямовану на управління дебіторською та кредиторською 

заборгованістю. Така система приймає рішення щодо виниклих розбіжностей 

з контрагентами з дебіторської та кредиторської заборгованості. Основною 

умовою використання такої системи, є врахування заборгованості на певну 

дату, та вчасно проведена інвентаризація [2, с. 55]. 

Для формування системи управління дебіторською заборгованістю на 

підприємстві необхідним є дотримання наступних умов: 

1. Наявність у фахівців (зокрема бухгалтерів) спеціальної освіти і рівня 

знань при роботі з дебіторською заборгованістю, професійну підготовку у 

сфері податків й управління фінансами, а також спеціальний набір 

компетентностей, таких як відповідальність, пунктуальність, і точність 

ведення обліку за «сумнівними боргами» за якими відбувається формування 

дебіторської заборгованості. 

2. Створення такої форми договору з контрагентами, в якій будуть 

вказані всі умови і нюанси, які розкривають його виконання, в тому числі і 

порядок взаєморозрахунків.  

3. Проведення своєчасно акта інвентаризації розрахунків з дебіторами. 

Особливу увагу варто приділити проведенню інвентаризації за розрахунками 
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з дебіторами, оскільки така умова є однією з найбільш важливих аспектів 

коректного управління оборотними активами загалом. Відмінною рисою 

даної перевірки є те, що виконується дослідження не лише бухгалтерських 

аспектів, але і правових. Для цього необхідно, щоб фахівці володіли 

відповідними знаннями в області юриспруденції, економіки, бухгалтерського 

обліку, аналізу, контролю та аудиту.  
 

 
Рисунок 1- Класифікація оборотних активів підприємства відповідно до 

Національного положення бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» [1] 

 

Таким чином, для того щоб вдосконалити облік оборотних активів, 

необхідне введення на кожному підприємстві системи управління 

дебіторською заборгованістю. 

Крім удосконалення обліку оборотних активів, необхідно проводити і їх 

аналіз, для формування достовірної картини фінансового та майнового стану 

підприємства.  

Поліпшення структури оборотних активів вважається в тому випадку, 

якщо: 

- збільшується частка власних коштів в обороті; 

- зменшується частка позикових коштів в обороті; 

- зменшується частка дебіторської заборгованості в оборотних коштах; 

- зменшується частка запасів і витрат в оборотних коштах, при 

збільшенні обсягу виробництва і реалізації продукції; 

Оборотні активи 

Запаси товарно-матеріальних 

цінностей: 

–виробничі запаси; 

–незавершене виробництво; 

–готова продукція; 

–товари 

Дебіторська заборгованість: 

–векселі; 

–заборгованість юридичних і 

фізичних осіб підприємству за надані 

їм товари, роботи та послуги;  

–дебіторська заборгованість за 

розрахунками 

Поточні фінансові інвестиції: 

фінансові інвестиції підприємства 

в різні фондові та грошові 

інструменти на строк  менше 

одного року 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

–грошові кошти підприємства в 

касі на поточних й інших 

розрахунках в банках (у 

національній та іноземній 

валютах); 

–еквіваленти грошових коштів 

 

Інші види оборотних активів, 

у тому числі: 

Витрати майбутніх періодів 
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- розмір грошових коштів, яких достатньо для оплати по термінових 

зобов'язаннях. 

Все це можна простежити візуально, знайомлячись з бухгалтерським 

балансом. Так, наприклад, зростання суми виробничих запасів може 

вказувати на те, що підприємство збільшує обсяг виробництва або накопичує 

наднормативні запаси сировини і матеріалів. 

Зміна незавершеного виробництва також залежить від обсягу 

виробництва. Надмірне його збільшення може бути в результаті 

недокомплекту продукції, що випускається або відсутності необхідної 

сировини і матеріалів для завершення виробництва. 

Збільшення готової продукції може бути в результаті зниження попиту 

на цю продукцію з огляду маркетингової роботи, відсутності покупців або 

погіршення якості продукції. 

Зростання дебіторської заборгованості, особливо, простроченої її 

частини, вказує на недостатню роботу, пов'язану з вивченням 

платоспроможності покупців і замовників. 

Надмірне збільшення грошових коштів також є негативним явищем, так 

як вони повинні перебувати в обороті і приносити дохід, а не лежати в 

бездіяльності на рахунках підприємства. Їх відсутність вказує на 

неплатоспроможність підприємства. 

Тому оборотні кошти за їх видами повинні бути в межах необхідної 

кількості, що забезпечує нормальну роботу підприємства. 

Забезпеченість обіговими коштами характеризується відхиленням їх від 

нормативу. 

Аналіз оборотних активів, для його системності, слід виконувати в три 

етапи [2; 65]: 

- аналіз стану оборотних активів; 

- аналіз забезпеченості оборотними засобами; 

- аналіз ефективності використання оборотних коштів. 

При виконанні аналізу стану оборотних коштів необхідно визначити 

обсяг оборотних коштів на певну дату, їх склад і структуру, розрахувати їх 

зміну за рік і за ряд років, проаналізувати розміщення власних оборотних 

коштів. При проведенні аналізу оборотних активів на підприємстві зазвичай 

використовуються вертикальний і горизонтальний аналіз, порівняльний 

аналіз і аналіз за допомогою коефіцієнтів. При вертикальному аналізі 

проводиться розрахунок показників структури оборотних активів в розрізі 

видів коштів та джерел їх формування, також розрахунок відхилень в 

структурі оборотних активів за порівнювані періоди    [2, c. 93].  

Збільшення питомої ваги оборотних активів у складі майна означає 

прискорення оборотності активів підприємства і навпаки; збільшення в 

складі оборотних активів запасів і витрат призводить до уповільнення 

оборотності оборотних активів, а зростання частки грошових коштів і 

короткострокових фінансових вкладень - до її прискорення. Збільшення 

частки дебіторської заборгованості при зниженні частки матеріальних 

оборотних активів свідчить про фактичну іммобілізацію матеріальних 
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оборотних активів з виробничого процесу і падіння його об‘єму. Основним 

правилом вертикального аналізу є дотримання пропорції: співвідношення 

часток оборотних активів і необоротних активів має бути більше 

співвідношення часток запозичених і власних коштів. 

Горизонтальний аналіз включає в себе розрахунок аналітичних 

показників за кожною укрупненою або звичайною статтею: абсолютних і 

відносних змін показників, базисних і ланцюгових темпів зростання і 

приросту в залежності від мети аналізу. При проведенні горизонтального 

аналізу можна вивчити динаміку зміни окремих звітних показників в часі. 

 Слід відмітити, що в системі управління оборотними активами 

підприємства використовують різні методи їх оцінки: метод коефіцієнтів, 

метод нормування, оптимізації, тощо [3, 25]. Основними показниками, що 

визначають стан робочого капіталу є коефіцієнт реальної вартості оборотних 

коштів у майні підприємства (Кр.в.). Такий показник розраховується, як 

відношення вартості оборотних коштів до вартості майна підприємства:  

М

Ф
К Н

вр .. ,     (1) 

де Фн – фактична наявність (вартість оборотних коштів, грн.); М – вартість 

майна підприємства, грн.  

Коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів показує, яку частку у 

майні підприємства вони займають. Залежно від типу виробництва, виду 

продукції та інших чинників ця частка може бути різною. Основними 

показниками, що відображають ефективність використання оборотних 

активів, є коефіцієнти ділової активності та рентабельності. Показники 

ділової активності подано в табл. 1.  

Таблиця 1 - Показники ділової активності підприємства 

Назва показника Порядок розрахунку 

Позитивна зміна 

показника в 

динаміці 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних засобів 

Відношення чистої виручки від реалізації 

продукції до середньорічної вартості 

оборотних активів 

Збільшення 

Тривалість одного 

обороту оборотних 

засобів, днів 

Відношення часової бази (кількість днів в 

році, місяці, кварталі) до коефіцієнта 

оборотності оборотних засобів 

Зменшення 

Коефіцієнт оборотності 

запасів 

Відношення собівартості реалізованої 

продукції до середньорічної вартості 

запасів 

Збільшення 

Тривалість одного 

обороту запасів, днів 

Відношення часової бази (кількість днів в 

році, місяці, кварталі) до коефіцієнта 

оборотності запасів 

Зменшення 

Коефіцієнт оборотності 

дебіторської 

заборгованості 

Відношення чистої виручки від реалізації 

продукції до середньорічної вартості 

дебіторської заборгованості за товари, 

роботи І послуги 

Збільшення 

Тривалість одного 

обороту дебіторської 

заборгованості, днів 

Відношення часової бази (кількість днів в 

році, місяці, кварталі) до коефіцієнта 

оборотності дебіторської заборгованості 

Зменшення 
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Коефіцієнт оборотності 

кредиторської 

заборгованості 

Відношення собівартості реалізованої 

продукції до середньорічної вартості 

кредиторської заборгованості за товари, 

роботи і послуги 

Збільшення 

Тривалість одного 

обороту кредиторської 

заборгованості, днів 

Відношення часової бази (кількість днів в 

році, місяці, кварталі) до коефіцієнта 

оборотності кредиторської заборгованості 

Зменшення 

Тривалість операційного 

циклу, днів 

Сума кількості днів обертання запасів та 

дебіторської заборгованості 

Зменшення 

Коефіцієнт завантаження 

оборотних активів 

Відношення середньорічної вартості 

оборотних активів до чистої виручки від 

реалізації продукції 

Зменшення 

 

Окрім показників ділової активності, для оцінки ефективності 

використання оборотних активів варто розраховувати рентабельність 

оборотних активів та коефіцієнт ефективності використання оборотних 

активів. 

Рентабельність оборотних активів характеризує ефективність 

використання оборотних активів і показує, скільки копійок чистого прибутку 

за певний період часу отримується на одну гривню вартості оборотних 

активів. Він розраховується як відношення чистого прибутку до 

середньорічної вартості оборотних активів, помножене на сто відсотків. 

Збільшення цього показника відображає зростання ефективності 

використання оборотного капіталу, тобто збільшується обсяг чистого 

прибутку на кожну гривню, вкладену в оборотні засоби [4, с. 982]. 

Коефіцієнт ефективності використання оборотних активів показує, 

скільки на одну гривню середньорічної вартості нормованих оборотних 

засобів припадає гривень прибутку від продажу товарної продукції. Він 

визначається відношенням прибутку від продажу товарної продукції до 

середньорічної вартості нормованих оборотних активів. Чим більший цей 

показник, тим ефективніше використовуються оборотні активи підприємства.  

Вагомими показниками, що розраховуються у процесі діагностики, є 

абсолютне та відносне відхилення оборотних активів. За допомогою цих 

показників визначається вплив обсягу реалізації продукції та швидкості 

обертання оборотних активів на зміну їх розміру (потреби). 

Абсолютне відхилення розраховується як [4, с. 983]: 

 
360
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ТТОА  ,                       (1.2) 

де Тоб.1, Тоб.0 – тривалість обертання оборотних коштів у звітному та 

базовому роках відповідно, дні; 

   ЧВреал1 – чиста виручка від реалізації продукції у звітному році, грн. 

Відносне відхилення визначається як: 
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 ,                     (1.3) 

де ЧВреал.1, ЧВреал.0 – чиста виручка від реалізації продукції у звітному та 

базовому роках відповідно, грн; 
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     Коб.0 – коефіцієнт оборотності оборотних активів у базовому році. 

Результат розрахунку абсолютного відхилення показує, наскільки зросла 

(зменшилась) потреба в оборотних активах в результаті прискорення їх 

обертання. Показник відносного відхилення свідчить про збільшення 

(зменшення) потреби в оборотних активах у результаті зміни чистої виручки 

від реалізації продукції . 

Аналітичні процедури включають порівняння даних, отриманих 

розрахунковим шляхом. Порівняння слід проводити, по-перше, з 

планованими фінансовими коефіцієнтами; по-друге, дослідити динаміку 

фінансових коефіцієнтів на кінець звітного періоду в порівнянні з 

початковим періодом; по-третє, здійснювати порівняння з рекомендованими 

нормативами (нормативними значеннями) фінансових коефіцієнтів, 

відображених в регламентованих методиках (офіційних, відомчих, 

корпоративних); по-четверте, по ряду показників слід також брати до уваги 

середньогалузеві значення з урахуванням конкретного виду економічної 

діяльності. 

Проведення факторного аналізу показників ділової активності 

підприємства, рентабельності оборотних активів і коефіцієнта ефективності 

використання оборотних активів необхідно здійснювати за допомогою 

прийому елімінування, який має місце для коефіцієнта оборотності 

оборотних активів, запасів, дебіторської заборгованості, кредиторської 

заборгованості, коефіцієнта завантаження, рентабельності оборотних активів, 

коефіцієнта ефективності використання оборотних активів. Використання 

цього прийому передбачає визначення кількісного впливу окремого фактора 

на результативну ознаку. Для цих показників основними факторами є ті 

показники, що відображені у чисельнику та знаменнику. Визначення 

показника відношенням окремих факторів називається кратною моделлю.  

Результати діагностики дозволяють сформувати комплекс пропозицій 

для підприємства, які допоможуть покращити не лише майновий стан 

підприємства, а й обумовлять ріст позитивного фінансового результату і 

рентабельності. Основними управлінськими рішеннями в даному напрямку є: 

– зменшення частки виробничих запасів, що не використовуються в 

діяльності та зниження витрат на їх утримання; 

– реструктуризація дебіторської заборгованості (проведення обліку 

векселів в банку, здійснення факторингових операцій); 

– прискорення оборотності оборотних активів; 

– підвищення рентабельності оборотних активів; 

– мінімізація витрат оборотних активів у процесі їх використання; 

– оптимізація запасів сировини і незавершеного виробництва; 

– скорочення тривалості виробничого циклу; 

– поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення; 

– прискорення реалізації товарної продукції; 

– зменшення надлишку оборотних активів; 

– реструктуризація дебіторської заборгованості; 

– зменшення грошових коштів у касі та рахунках у банку, з метою 
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зменшення ризику їх знецінення; 

– створення обсягів запасів сировини у відповідності до встановлених 

нормативів [4, с. 984]. 

Наявність якісних результатів діагностики передбачає проведення 

поетапного дослідження оборотних активів і потребує доступу до всієї 

необхідної інформації. Достовірність результатів дозволяє приймати 

ефективні управлінські рішення і досягати поставлених цілей діяльності. 

Підприємства, які своєчасно виявляють наявні проблеми у формуванні та 

використані майна, мають вищі шанси виходу з кризової ситуації, яка 

склалась чи загрожує в подальшому.  

При визначенні потреби в оборотних коштах підприємства необхідно 

враховувати такі фактори: за рахунок оборотних коштів здійснюються 

виробничі витрати підприємства, а їх нестача може сприяти виникненню 

збоїв у виробничому процесі; надходження виручки від реалізації часто не 

збігається з часом відвантаження продукції і початком нового виробничого 

циклу, тобто з часом споживання матеріальних ресурсів. В таких умовах 

підприємству необхідно мати у своєму розпорядженні певний обсяг 

оборотних коштів, що дозволяє почати новий кругообіг, не чекаючи 

закінчення попереднього [6, с. 175]. Визначення проблеми у використанні 

оборотних коштів підприємства починається з усвідомлення труднощів 

(низький прибуток, надмірні витрати, зменшення обсягів виробництва), а 

також можливостей, наявних на даному етапі. Виявлення труднощів, з 

одного боку, допомагає визначити проблему в загальному вигляді, а з іншого 

боку, сприяє виявленню причин низької ефективності оборотного капіталу. 

Всі фактори і причини, що впливають на обсяг реалізації продукції і 

суму оборотних коштів, впливають також і на оборотність оборотних 

активів. Ці фактори прийнято вважати факторами другого порядку.  

Основними причинами уповільнення оборотності оборотних активів є 

низький коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства, 

поганий попит на продукцію підприємства,  велика прострочена дебіторська 

заборгованість. 

Ефективне використання оборотних коштів веде не тільки до загального 

зменшення розміру потреби в цих коштах для виконання виробничої 

програми, але і сприяє зміцненню фінансового стану підприємства, 

своєчасному відкладанню коштів для здійснення платежів за зобов'язаннями, 

зниження собівартості й підвищення рентабельності. 

 В результаті проведеного аналізу і узагальнення наукових підходів до 

визначення суті оборотних коштів, можна зробити наступні висновки: 

оборотні активи підприємства є авансованою вартістю елементів оборотних 

операційних фондів і фондів обігу за рік або операційний цикл, що 

необхідний для забезпечення безперервного процесу виробництва та 

реалізації продукції чи надання послуг з метою досягнення максимального 

рівня прибутковості підприємства. 

Дослідження динаміки та ефективності використання оборотних активів 

підприємства сприяє визначенню недоліків в його управлінні і пошуку 
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оптимальних джерел фінансування оборотних коштів залежно від стратегії 

розвитку підприємства, що в кінцевому підсумку призводить до підвищення 

стійкості і збільшення прибутковості підприємства. 

Аналіз оборотних коштів повинен завершатися висновком за 

результатами аналізу та рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень 

поліпшення стану, забезпеченості, усунення виявлених недоліків та 

підвищення ефективності використання оборотних коштів. 
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ЕКОНОМІЧНА СТУНІСТЬ ОПЕРАЦІЙ НА РАХУНКАХ У БАНКУ 

Розглянуто сутність поняття «безготівкові розрахунки», переваги 

безготівкових  розрахункових операцій та види безготівкових розрахунків за 

змістом. Визначено принципи та завдання безготівкових розрахунків. 

Розкрито зміст розрахункових документів при здійсненні безготівкових 

операцій. 

Ключові слова: безготівкові розрахунки, готівка, операції на рахунках у 

банку, розрахункові документи. 

Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Сучасні умови існування підприємств, а також 

процеси, що протікають в економіці України ще раз підтверджують 

важливість і необхідність добре налагодженої системи з організації операцій 

грошових коштів на рахунках в банках для здійснення фінансово-

господарської діяльності підприємствами. Значущість інформації про рух 

грошових коштів на рахунках в банках обумовлюється необхідністю надання 
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користувачам для прийняття рішень повної та неупередженої інформації про 

фінансовий стан, результати діяльності тощо. 

Ціль статті. Розглянути економічну сутність операцій на рахунках у 

банку, принципи та завдання щодо їх організації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Докладно висвітлюють 

сутність та структуру грошових розрахунків підприємства, розкривають 

процес грошових розрахунків такі автори, як: Жук В.М. [1], Данілов О.Д. [2], 

Карпишин Н. І. [3],  Пронишин А.А. [4], Ярошевич Н.Б. [5]. 

Виклад основного матеріалу. У процесі господарської діяльності 

підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими суб'єктами 

господарювання при здійсненні угод, що оформлюються і закріплюються 

договорами: з постачальниками - за одержані від них товарно-матеріальні 

цінності, з покупцями - за придбані ними товари, з банками - з одержання 

коштів і погашення кредитів, з іншими юридичними та фізичними особами - 

за транспортні та інші послуги, електроенергію, паливо тощо, з працівниками 

- із заробітної плати, наданих їм позик тощо. Відносини між підприємствами, 

які виникають внаслідок кругообороту господарських засобів, називаються 

розрахунками. Вони опосередковують розподіл і перерозподіл суспільного 

продукту, перехід його з товарної форми в грошову, і навпаки. Початковою і 

кінцевою ланкою кругообороту засобів, який включає придбання товарів, 

виробництво продукції, виконання робіт, падання послуг, а також їх продаж і 

отримання виручки, виступають грошові кошти, які є найбільш ліквідними 

активами [5]. 

Згідно з П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" під грошовими 

коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банках і депозити до 

запитання. 

Готівка (готівкові кошти) – це грошові знаки національної валюти 

України: банкноти та монети. 

Платежі готівкою підприємств, підприємців і фізичних осіб за 

реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за 

операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, 

робіт, послуг) та іншого майна, називаються готівковими розрахунками. 

Широке розгалуження господарських зв'язків, територіальна 

віддаленість підприємств, розвинута мережа банківських установ сприяли 

розвитку саме безготівкових розрахунків.  

Безготівкові розрахунки – платежі, які здійснюються шляхом 

перерахування грошових коштів у банках з рахунку платника на рахунок 

кредитора без використання грошових купюр [1]. Безготівкові розрахунки 

застосовуються між підприємствами і організаціями для розрахунків за 

куплені сировину, матеріали, напівфабрикати, відвантажену продукцію, 

виконані роботи і т. д. Безготівкові розрахунки використовуються також 

населенням для внесення вкладів, розрахунків за квартиру і комунальні 

послуги, оплату товарів та ін.  

Безготівковий оборот грошей має ряд переваг у порівнянні з готівковим 

обігом. По-перше, при використанні безготівкових грошей відпадає потреба 
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у витратах на друкування грошових знаків, їх транспортування і зберігання. 

По-друге, розрахунки здійснюються через банківські установи, і за умови їх 

стабільності і високо рівня технічного оснащення суттєво прискорюють 

платіжний оборот. По-третє, з точки зору державного контролю за грошовим 

оборотом безготівкові розрахунки дозволяють контролювати законність 

грошових операцій, виявляють приховані доходи суб'єктів підприємницької 

діяльності. Тому більше 90% всієї грошової маси у розвинутих ринкових 

країнах складають безготівкові (депозитні) гроші. 

За економічним змістом безготівкові розрахунки розподіляються на дві 

основні групи : 

1) за товарними операціями, тобто всі розрахунки між підприємствами і 
господарськими організаціями за реалізовану продукцію, виконані 

роботи, послуги і придбані матеріальні цінності. 

2) за нетоварними операціями, до яких відносяться: платежі до 
бюджету, одержання і повернення банківських позик, сплата 

страхових платежів, розрахунки за претензіями, недостачами і 

крадіжками та інші розрахунки. 

Організація безготівкових розрахунків базується на таких принципах: 

- платежі здійснюються після відвантаження продукції, виконання 

робіт, послуг або одночасно з ними; 

- платежі здійснюються за згодою платника; 

- покупець може відмовитись від оплати розрахункових документів; 

- платежі здійснюються за рахунок коштів платника або в 

установленому порядку за рахунок кредиту банку; 

- зарахування коштів на рахунок одержувача повинно виконуватися 

лише після списання цих сум з рахунку платника [2] . 

Операції на рахунках в установах банків можуть бути тимчасово 

зупинені за рішенням державних податкових інспекцій, судовими, 

правоохоронними та іншими органами у випадках, передбачених 

законодавчими актами. 

Для проведення безготівкових розрахунків підприємства можуть 

застосовувати лише ті форми розрахунків, які встановлені законами і 

постановами Уряду і є обов‘язковими для всіх учасників платіжного обігу. 

Залежно від умов господарської діяльності підприємств, місця знаходження 

платників, джерел коштів, за рахунок яких виконуються платежі 

застосовуються ті чи інші форми розрахунків. При розрахунках за товарно-

матеріальні цінності, надані послуги і виконані роботи, а також за іншими 

операціями, використовують такі основні форми безготівкових розрахунків 

(табл.1). 

Розрахункові документи, які здаються в банк мають відповідати вимогам 

встановлених стандартів та вміщувати, залежно від їх форми, такі реквізити: 

- назва документа; 

- номер документа, число, місяць, рік його виписки. (Число та рік 

вказуються цифрами, місяць - літерами. На розрахункових 
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документах, які заповнюються технічними засобами, допускаються 

зазначення місяця цифрами (01-12); 

- назви платника та одержувача коштів (їх офіційне скорочення), які 

відповідають зареєстрованим у статуті, їх ідентифікаційні коди за 

Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України, у 

фізичних осіб - ідентифікаційні номери, що проставляються на 

підставі відповідних документів податкових органів, номери рахунків 

в установах банку; 

- назва банків платника та одержувача, їх місцезнаходження та умовні 

номери за МФО (код банку); 

- суму платежу цифрами та літерами; 

 

Таблиця 1- Види розрахункових документів при здійсненні 

безготівкових операцій  
Форма 

документа 

Зміст документа 

Платіжне 

доручення  

Розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника 

обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку вказаної суми 

коштів і її перерахування на рахунок одержувача 

Платіжне 

вимога- 

доручення 

Розрахунковий документ, що містить вимогу одержувача безпосередньо 

до платника сплатити суму коштів та доручення платника банку, що його 

обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми коштів зі свого 

рахунку на рахунок одержувача.  

Розрахунковий 

чек 

Документ який містить розпорядження власника рахунку установи банку-

емітента, яка веде його рахунок, сплатити чеко-власникові вказану в чеку 

суму коштів 

Акредитив При цій формі банк за дорученням свого клієнта зобов'язаний:  

- виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, 

виконані роботи та надані послуги;  

-надати повноваження іншому банку здійснити цей платіж 

Інкасо Полягає в здобутті банком грошей по різних документах від імені своїх 

клієнтів і зарахуванні їх в установленому порядку на рахунок одержувача 

засобів.  

Меморіальний 

ордер 

Розрахунковий документ, який складають за ініціативою банку для 

оформлення операцій щодо списання коштів з рахунку платника та 

внутрішньобанківських операцій. Використовується при здійсненні 

розрахунків банками 

Платіжна 

вимога 

Розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або (за 

договірного списання) одержувача до обслуговуючого платника банку 

здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з 

рахунку платника на рахунок одержувача. Платіжну вимогу застосовують 

у випадках, коли ініціатором переказу виступає стягувач 

- призначення платежу: назва товару (виконаних робіт, наданих 

послуг), посилання на документ, на підставі якого здійснюється 

операція (договір, рахунок, товарно-транспортний документ, та 

інше), із зазначенням його номера і дати, зазначення законодавчого 

акта, яким передбачене право безспірного стягнення та безакцентного 

списання коштів (його дата, номер і відповідний пункт). Замість 

назви товару може зазначатись його кодове (умовне) значення; 
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- на першому примірнику (незалежно від способу виготовлення 

розрахункового документа) - відбиток печатки (за винятком випадків, 

передбачених інструкцією) та підписи відповідальних осіб платника 

або (та) одержувача коштів; 

- підрозділи бюджетної класифікації та строк настання платежу (у разі 

перерахування коштів до бюджету); 

Висновки. Таким чином, функціонування економіки важко уявити без 

системи розрахунків між суб‘єктами господарської діяльності, забезпечення 

надійності та своєчасності платежів, першочергове місце в яких займають 

безготівкові розрахунки. Від правильної організації операцій на рахунках у 

банку у цілому залежить оперативність їх здійснення, а відтак і фінансовий 

стан суб'єктів господарювання.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

У статті розкрито сутність власного капіталу підприємства як об’єкта 

бухгалтерського обліку. Досліджені складові власного капіталу та їх 

призначення. Розглянуто порядок відображення інформації про власний 

капітал на рахунках бухгалтерського обліку. 

Ключові слова: власний капітал, статутний капітал, резервний капітал, 

додатковий капітал, нерозподілений прибуток, непокритий збиток, 

вилучений капітал, неоплачений капітал, фінансова звітність. 

Власний капітал є основою для початку і продовження господарської 

діяльності підприємства, одним із найістотніших показників, який 

характеризує фінансовий стан підприємства. Власний капітал підприємства - 

головне джерело формування прибутку і доходів його власників як у 

поточному, так і в перспективному періоді, його розмір та динаміка змін 

характеризують рівень ефективності господарської діяльності.  
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Капітал є однією з фундаментальних економічних категорій, сутність 

якої досліджується економічною наукою уже протягом століть, однак нового 

значення поняття отримало лише в умовах ринкових відносин. Тому для 

того, щоб підприємство успішно функціонувало, необхідна ретельна робота, 

яка вимагає чимало часу та зусиль, з організації та побудови ефективних 

систем ведення бухгалтерського обліку, складання звітності та управління 

власним капіталом підприємства, що допоможе підвищити рентабельність 

власного капіталу, тобто максимізувати прибуток [2]. 

Мета статті полягає у визначенні економічної сутності та структури 

власного капіталу як об‘єкта обліку. 

Проблемам обліку формування та використання власного капіталу 

присвячені праці таких провідних вітчизняних вчених, як Ф. Ф. Бутинець, С. 

Ф. Голов, Г. Г. Кірейцев, М. С. Пушкар, В. Ф. Палій, В. В. Сопко та ін. 

Методологічною основою формування в бухгалтерському обліку 

інформації про власний капітал, розкриття такої інформації у фінансовій 

звітності, є НП(С)БО 1 [5]. За національним положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» власний 

капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після 

вирахування його зобов‘язань.  

Для більш повного розкриття сутності власного капіталу необхідно 

визначитись з його складовими. Власний капітал складається з: 

- зареєстрованого (пайового) капіталу; 

- капіталу у дооцінках; 

- додаткового капіталу; 

- резервного капіталу; 

- нерозподіленого прибутку (непокритий збиток); 

- вилученого капіталу; 

- неоплаченого капіталу [1, ст. 952]. 

Зареєстрований (пайовий) капітал характеризує величину статутного або 

пайового чи іншого зареєстрованого капіталу відповідно до законодавства і 

установчих документів, а також внески до оголошеного, але ще не 

зареєстрованого статутного капіталу. У бухгалтерському обліку його 

величина відображена на рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал». 

Статутний капітал, облік якого ведеться на субрахунку 401 «Статутний 

капітал» відображає величину зареєстрованого статутного капіталу 

товариств, держаних і комунальних підприємств. Пайовий капітал, облік 

якого ведеться на субрахунку 402 «Пайовий капітал» відображає суми 

пайових внесків членів споживчого товариства, колективного 

сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, 

кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими 

документами. Зареєстрований капітал інших підприємств, зокрема 

приватних, формування якого передбачено в установчих документах, 

відображається на субрахунку 403 «Інший зареєстрований капітал» [2 ст. 

953]. 
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Інший вкладений капітал включає в себе додаткові внески засновників 

на добровільних засадах з метою забезпечення розвитку підприємства. 

Рішення про додаткові внески приймається загальними зборами колективу. 

Додаткові внески не збільшують суму зареєстрованого капіталу, не 

порушують співвідношення часток у статутному капіталі і не реєструються в 

державних органах. В обліку такий вид капіталу відображається на 

субрахунку 422 «Інший вкладений капітал». 

Управління власним капіталом пов'язане не тільки із забезпеченням 

ефективного використання вже накопиченої його частини, але і з 

формуванням власних фінансових ресурсів, що забезпечують майбутній 

розвиток підприємства. Власні фінансові ресурси класифікуються за певними 

джерелами [3, ст. 56]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства 

[3, ст. 56] 

У складі внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів 

основне місце належить прибутку, що залишається в розпорядженні 

підприємства. Він формує переважну частину його власних фінансових 

ресурсів, забезпечує приріст власного капіталу, а відповідно, і ріст ринкової 

вартості підприємства [3, ст. 57]. 

Певну роль у складі внутрішніх джерел виконують також амортизаційні 

відрахування, особливо на підприємствах із високою вартістю власних 

основних засобів і нематеріальних активів; проте суму власного капіталу 

підприємства вони не збільшують, а лише є засобом його реінвестування. 

Інші внутрішні джерела не грають помітної ролі у формуванні власних 

фінансових ресурсів підприємства. 

У складі зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів 

основне місце належить залученню підприємством додаткового пайового 

(шляхом додаткових внесків у зареєстрований (пайовий) капітал) або 

акціонерного (шляхом додаткової емісії та реалізації акцій) капіталу. 

Складність управління власним капіталом полягає також в тому, що в 

процесі поточної діяльності відбуваються безперервні зміни, пов‘язані зі 

Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства 

Внутрішні джерела Зовнішні джерела 

1. Прибуток, що залишається в 

розпорядженні підприємства;  

2. Амортизаційні відрахування від 

основних засобів і нематеріальних 

активів;  

3. Інші внутрішні джерела 

формування власних фінансових 

ресурсів. 

1. Залучення додаткового, пайового 

або акціонерного капіталу;  

2. Одержання підприємством 

безплатної фінансової допомоги;  

3. Інші джерела формування власних 

фінансових ресурсів 
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збільшенням або зменшенням як його загальної величини, так й окремих 

складових. Основними критеріями оптимізації структури капіталу 

виступають: прийнятний рівень дохідності і ризику в діяльності 

підприємства; мінімізація середньозваженої вартості капіталу підприємства; 

максимізація ринкової вартості підприємства [4, ст. 1147]. 

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності 

власного капіталу підприємства регламентується: Господарським кодексом 

України; Цивільним кодексом України; Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національним 

положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм 

фінансової звітності та іншими нормативно-правовими актами, положеннями 

та інструкціями, затвердженими законодавством України. 

Метою організації обліку капіталу на підприємстві є забезпечення 

надання інформації про формування власного капіталу, операцій з ним, а 

також стан власного капіталу підприємства для забезпечення здійснення 

контролю і управління ним. Можна сформулювати наступні завдання 

організації обліку власного капіталу на підприємстві: вибір документів, 

якими оформляються операції з власним капіталом; забезпечення 

своєчасного і достовірного відображення операцій з власним капіталом; 

забезпечення здійснення контролю правильності і законності формування 

власного капіталу; визначення обов'язків облікових працівників, 

відповідальних за ведення бухгалтерського обліку операцій з власним 

капіталом. 

Чинними нормативними документами передбачено ряд альтернативних 

варіантів відображення в бухгалтерському обліку операцій з власним 

капіталом. Крім того, низка питань залишаються не врегульованими. Таким 

чином, Наказом про облікову політику підприємства повинні бути 

урегульовані питання, що стосуються відображення в бухгалтерському 

обліку капіталу підприємства. 

Завершальним етапом бухгалтерського обліку є складання фінансової 

звітності. Інформація про власний капітал представлена у різних формах 

звітності: форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», форма № 2 «Звіт 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», форма № 4 «Звіт про 

власний капітал» [1, ст. 954]. 

У Звіті про фінансові результати інформація про власний капітал 

представлена у розділі ІІ «Сукупний дохід». Сукупний дохід – це зміни у 

власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських 

операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з 

власниками). 

Найбільш повно наявність та зміни у власному капіталі представлені у 

Звіті про власний капітал. При заповненні даної форми звітності частина 

інформації переноситься з інших форм звітності, а саме: залишок за видами 

власного капіталу на початок і кінець року – з Балансу; чистий прибуток та 

інший сукупний дохід за звітний період – зі Звіту про фінансові результати. 
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Однак, у Звіті про власний капітал представлена інформація стосовно 

розподілу прибутку, внесків учасників та вилучення капіталу, для 

представлення якої потрібна попередня підготовка і відповідна обробка 

бухгалтерської інформації [1, ст. 954]. 

Отже, можна сказати, що власний капітал – це сукупність власних 

фінансових ресурсів підприємства, відображена в першому розділі пасиву 

бухгалтерського балансу. Власний капітал відіграє значну роль як на 

початковому етапі розвитку підприємства, так і в процесі розширення його 

діяльності. В бухгалтерському обліку для відображення інформації про 

власний капітал використовуються рахунки IV класу. Завершальним етапом 

бухгалтерського обліку є складання фінансової звітності. Інформація про 

власний капітал представлена у різних формах звітності: форма № 1 «Баланс 

(Звіт про фінансовий стан)», форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід)», форма № 4 «Звіт про власний капітал». 
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УДК 657:339.33(045) 

Король А. В.  - здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТОВАРІВ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ 

У статті висвітлено особливості обліку товарів в оптовій торгівлі, 

проаналізовано порядок обліку руху товарів, методи оцінки вибуття 

товарів, розглянуто розрахунок транспортно-заготівельних витрат та 

напрямки удосконалення обліку товарів на підприємствах оптової торгівлі.  

Ключові слова: товар, товарні запаси, транспортно-заготівельні витрати, 

торговельна діяльність, оптова торгівля. 

У сучасних умовах господарювання важливу роль в системі управління 

підприємств оптової торгівлі займає облік товарів, тому що саме він надає 

достовірну та своєчасну інформацію, яка необхідна для прийняття 



78 
 

управлінських рішень, які в подальшому впливають на фінансовий результат, 

який є узагальнюючим показником в роботі підприємства. 

На даному етапі ринкових відносин актуальність даної теми 

дослідження значно зростає тому вивчення основних аспектів обліку в 

оптовій торгівлі  забезпечує визначення і контроль за точністю і 

об‘єктивністю основного показника діяльності торговельного підприємства – 

обсягу товарообігу та доходу торгівлі як джерела покриття витрат обігу та 

створення прибутку. 

Метою даної статті є вивчення основних особливостей бухгалтерського 

обліку в оптовій торгівлі. 

Теоретичні та практичні особливості обліку товарів на підприємствах 

торгівлі висвітлені в працях вітчизняних науковців, зокрема: Ф.Ф. Бутенець, 

Н. Б. Кащена, Н. М. Носач, О. В. Онищенко, Т. О. Бейгул, Т. І. Рудкевич, К. І. 

Семенченко, Т. М. Кондрашова, М. Є. Скрипник, Г. В. Шумяк та інші. Однак, 

не зважаючи на значну кількість наукових публікацій питання обліку на 

підприємствах оптової торгівлі  розкрито не достатньо та потребує 

подальших наукових досліджень. 

В процесі товарного обігу на складах оптових торгових підприємств 

зосереджуються значні запаси товарів, необхідні для формування торгового 

асортименту, відпуску товарів певними партіями в роздрібну мережу та 

іншим споживачам. Одним з важливих завдань бухгалтерського обліку є 

забезпечення правильної організації обліку наявності і руху товарних 

ресурсів як в цілому по оптовому підприємству, так і за товарними групами 

та асортиментом. 

Товарні запаси мають ключові позиції в структурі оборотних активів 

оптового торговельного підприємства, оскільки саме це є головним джерелом 

отримання прибутку підприємства від операційної діяльності [6, c.108]. 

Оптова торгівля – це сфера підприємницької діяльності з придбання та 

відповідного перетворення товарів для їх наступної реалізації підприємствам 

роздрібної торгівлі та іншим суб‘єктам підприємницької діяльності. 

Порядок обліку торгових операцій у сфері оптової торгівлі аналогічний 

обліку роздрібної торгівлі, але існують деякі особливості. 

На відміну від підприємств роздрібної торгівлі, оптові підприємства 

товари обліковують за первісною (купівельною) вартістю на субрахунку 281 

«Товари на складах». 
Основним документом, що регулює порядок бухгалтерського обліку 

руху товарів на підприємствах оптової торгівлі, є Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 9 «Запаси», згідно з яким запаси визнаються 

активами, якщо існує ймовірність того, що підприємство одержить у 

майбутньому економічні вигоди, пов‘язані з їх використанням, та їх вартість 

може бути достовірно визначена. Первісною вартістю товарів, придбаних 

заплату, є собівартість товарів, що складається з таких фактичних витрат: 

- сум, що сплачуються відповідно до договору постачальнику, за 

винятком непрямих податків; 

- сум ввізного мита; 
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- сум непрямих податків у зв‘язку з їх придбанням, що не 

відшкодовуються підприємству; 

- транспортно-заготівельних витрат; 

- інших витрат, безпосередньо пов‘язаних із придбанням товарів і 

доведенням їх до стану, придатного для використання, втрат і нестач товарів 

у межах норм природного убутку, виявлених у процесі оприбуткування, що 

мали місце підчас їх транспортування [4]. 

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) – 

це витрати підприємства, безпосередньо пов‘язані з процесом заготівлі та 

доставки запасів (сировини, матеріалів, товарів тощо). 
До складу ТЗВ входять витрати на заготівлю товарів, оплата тарифів за 

вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування товарів усіма видами 

транспорту до місця їхнього використання, включаючи витрати на 

страхування ризиків транспортування товарів [5]. 

Облік транспортних витрат ведеться на окремому субрахунку 289 

рахунку 28 «Товари». Для визначення суми ТЗВ можна користуватися двома 

методами: 

– прямого розподілу ТЗВ (використовується тоді, коли можна вірогідно 

визначити суму таких витрат); 

– за середнім відсотком (сума ТЗВ у процесі надходження товарів на 

підприємство між одиницями товарів не розподіляється, а враховується на 

субрахунку 289). 

Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ), пов‘язані з придбанням 

товарів, можуть бути прямо розподілені і віднесені на вартість придбаних 

товарів (дебет субрахунку 281) або ж зібрані на окремому субрахунку 289 і 

розподілені за середнім їх відсотком між реалізованими товарами і 

залишками товарів на складі.  

В оптовій торгівлі середній відсоток ТЗВ визначають у відношенні не до 

продажної, а до первісної вартості товарів:  

Середній % ТЗВ = 
                 

                  
*100,  

де Сд281поч, Сд289поч – початкове сальдо на субрахунках 281 «Товари 

– на складі» та 289 «Транспортно-заготівельні витрати»; Од281, Од289 – 

обороти за звітний період за дебетом субрахунків 281 і 289 відповідно.  

Суму транспортно-заготівельних витрат, що припадає на реалізовані 

товари, визначають як добуток: 

ТЗВ реал = (Ок281 • Середній % ТЗВ) : 100,  

де Ок281 реал – первісна вартість реалізованих за звітний місяць товарів 

(оборот за кредитом субрахунку 281).  

Суму ТЗВ, що припадає на реалізовані товари, відносять безпосередньо 

на собівартість реалізації бухгалтерським проведенням: Дт902 - Кт289. 

Для визначення собівартості реалізованих товарів підприємства оптової 

торгівлі можуть використовувати різні методи, рекомендовані П(С)БО 9 

(крім методу нормативних витрат, який використовують у виробничій сфері, 

та методу продажних цін, який застосовують у роздрібній торгівлі). У 

більшості випадків підприємства оптової торгівлі визначають собівартість 
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реалізованих товарів методами середньозваженої собівартості, за ціною 

перших надходжень (ФІФО) або ідентифікованої собівартості (для деяких 

груп товарів). 

Суть  методу ідентифікованої собівартості полягає в тім, що облік 

ведеться окремо по кожній одиниці товарних запасів, тобто кожна одиниця 

товару вибуває по тій же вартості, по якій вона була оприбуткована при 

надходженні.  

Метод середньозваженої собівартості передбачає списання товарів  по 

кожній однорідній групі визначається середня (середньозважена) вартість 

одиниці товару шляхом розподілу сумарної вартості залишку таких товарів 

на початок звітного місяця і вартості отриманих у звітному місяці на сумарну 

кількість товарів на початок місяця й отриманих у звітному місяці.  

Метод ФІФО заснований на припущенні, що товари вибувають у тій 

послідовності, у якій вони надійшли на підприємство. Тобто, вважається, що 

товари, придбані першими, реалізуються теж першими. 

Методи оцінки товарів при їх вибутті мають свої переваги та недоліки, 

через це перед підприємством постає завдання вибору такого методу, який би 

максимально відповідав його потребам: 

- не завищував фінансових результатів діяльності; 

- не занижував товарів; 

- був простим та легким у застосуванні [7, c.243]. 

Товари, які поступили на оптові склади, підтверджуються: 

1) товарно-транспортною накладною, у разі виявлення недостачі 

складається акт. Якщо це товари які надійшли від залізниці, тоді складається 

комерційний акт, або приймальний акт який є підставою для пред‘явлення 

претензій постачальнику у випадку невідповідності. 

2) якщо товари на підприємство попадають без супровідних 

документів, тоді оформляється акт приймання товарів без зазначеного 

рахунка постачальника. 

3) податкова накладна – документ, в якому вказуються реквізити, ставка 

та сума ПДВ, ціна на товар, загальна сума, що належить до оплати [8, c.63].  

Придбані товари прибуткують у підзвіт матеріально відповідальним 

особам (зав. складів). В оптових підприємствах поширені два способи 

зберігання й обліку товарів: партійний і сортовий.  

При партійному способі відокремлено зберігають кожну партію товару, 

що надійшов на склад. На кожну таку партію товарів оформлюють товарний 

ярлик, картку складського обліку, надають порядковий номер або код. Номер 

партії (код) вказують у прибуткових і видаткових документах про рух 

товарів, відпуск товару відображають у товарному ярлику і картці 

складського обліку. Оцінюють реалізований товар (при партійному способі 

зберігання) за ідентифікованою вартістю.  

При сортовому способі товари зберігають за їх видами і сортами, а 

складський облік ведуть у картках, які відкривають на кожен вид (сорт) 

товару. При такому способі зберігання реалізовані товари оцінюють за 

середньозваженою собівартістю або за методом ФІФО.  
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Матеріально-відповідальні особи періодично (а за необхідності 

щоденно) подають у бухгалтерію товарні звіти про рух та залишки товарів за 

кожною партією або видом (сортом). У бухгалтерії ці звіти використовують 

як регістри аналітичного обліку. На їх підставі в кінці місяця складають 

сальдові відомості кількісно-сумового обліку, дані яких звіряють з картками 

складського обліку.  

Реалізацію товарів підприємства оптової торгівлі можуть здійснювати 

або безпосередньо зі складу (складський товарооборот), або з доставкою від 

постачальника (виробника) прямо покупцеві – підприємству роздрібної 

торгівлі (транзитний товарооборот). При реалізації товарів зі складів їх 

відпуск здійснюють на основі рахунків-фактур, товарно-транспортних 

накладних та інших супровідних документів, у яких вказують кількість 

товарів, їх відпускну ціну та вартість за кожним найменуванням. 

Аналітичний облік реалізації та розрахунків з покупцями ведуть окремо за 

кожним платіжним документом у відомості обліку реалізації.  

Торгову націнку підприємства оптової торгівлі не відображають на 

субрахунку 285. Її рівень визначають окремо для кожної групи або партії 

товару і оформлюють відповідним наказом (розпорядженням) керівника 

торгового підприємства. Рівень торгової націнки може бути встановлений у 

відсотках до облікової (первісної) вартості товару або ж у твердій сумі.  

При реалізації товарів транзитом їх відвантажують покупцям 

постачальники, оминаючи склади оптового торгового підприємства. Така 

форма торгівлі економічно більш вигідна: вона сприяє зменшенню витрат на 

розвантажувально-навантажувальні роботи та зберігання товарів на складах 

підприємства оптової торгівлі, прискорює надходження товарів до покупця. 

Особливістю організації обліку транзитної оптової торгівлі є одночасне 

відображення двох явищ: придбання товару і його реалізації. Для обліку 

придбаного товару з метою транзитної реалізації доцільно використовувати 

окремий субрахунок, наприклад 286 «Товари в дорозі».  

У загальному вигляді операції надходження і реалізації товарів 

підприємства оптової торгівлі відображають такими бухгалтерськими 

проводками, що наведені в таблиці 1. 

Основою напряму удосконалення організації обліку товарів на 

підприємствах оптової торгівлі є: 

− узагальнення теоретичних та методичних основ обліку товарів; 

− удосконалення методико-організаційних основ фінансового та 

управлінського обліку товарних запасів; 

− проектування системи економічного аналізу та контролю 

ефективності використання товарних запасів; 

− здійснення систематичного контролю за правильністю складського 

обліку товарів і його відповідністю прибутковим і видатковим документам; 

− ведення аналітичного обліку товарів у бухгалтерії тільки у 

вартісному вимірнику за укрупненими групами товарів і матеріально 

відповідальними особами [6, c.109]. 
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Для цього слід звернути увагу на типові помилки в обліку товарів на 

підприємствах оптової торгівлі. Практика показує, що до них можна 

віднести: 

 – неправильне визначення первісної вартості придбаних товарів; 

 – неправильний облік надходження та розрахунок списання ТЗВ; 

 – незадовільне оформлення первинних документів (застосування 

нетипових чи недоречних форм, відсутність підписів, печаток, не заповнення 

всіх необхідних реквізитів, несвоєчасність оформлення); 

 – невідповідність даних звітів матеріально відповідальних осіб даним 

первинних документів; 

 – невідповідність даних аналітичного та синтетичного обліку тощо. 

 

Таблиця 1 - Типові кореспонденції рахунків в обліку розрахунків з 

постачальниками та покупцями в оптовій торгівлі 

Зміст господарської операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Дт Кт 

Отримання товарів від постачальника 

Надійшов товар від постачальника 281 631 

Відображено ПДВ 641 631 

Перераховано з поточного рахунку постачальнику оплату за 

товар 

631 311 

Включено у собівартість товару витрати за транспортування, 

виконані автотранспортним підприємством (АТП) 

281,289 685 

Відображено ПДВ за транспортними витратами 641 685 

Перераховано з поточного рахунку АТП за транспортування 

товару 

685 311 

Попередня оплата постачальнику за товар 

Перераховано з поточного рахунку постачальнику попередню 

оплату 

371 311 

Відображено податковий кредит із ПДВ 641 644 

Оприбутковано товари від постачальника 281 631 

Списано податковий кредит із ПДВ 644 631 

Здійснено взаємозалік заборгованостей 631 371 

Реалізація товарів покупцям 

Відвантажено товар покупцям 361 702 

Відображено виникнення податкового зобов‘язання з ПДВ 702 641 

Відображено собівартість відвантаженого товару 902 281 

Отримано оплату за товар від покупців 311 361 

Списано на фінансовий результат дохід від реалізації товарів 702 791 

Списано на фінансовий результат собівартість відвантаженого 

товару 

791 902 

Таким чином, бухгалтерський облік в оптовій торгівлі покликаний 

забезпечувати контроль збереження, раціонального та ефективного 

використання товарних запасів; своєчасне отримання повної та достовірної 

інформації про товарообіг, про стан розрахунків з постачальниками і 

покупцями, необхідної для складання розрахунків по податках і 
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неподаткових платежах, що нараховується від виручки та валового доходу, і 

для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 
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м. Вінниця 

ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

ПІДПРИЄМСТВА 

В статті розглянуто економічну сутність податку на прибуток, значна 

увага приділена особливостям формування податкової звітності з податку 

на прибуток підприємства з урахуванням діючих нормативних актів. 

Ключові слова: прибуток, фінансові результати, податок на прибуток, 

формування прибутку, розподіл прибутку. 

Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями.  Покращення системи розрахунку податку на 

прибуток підприємства знаходиться в числі найважливіших соціально-

економічних проблем, оскільки від її вирішення залежить подальший 

розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. Існуючі недоліки у системі 

оподаткування зумовлюють необхідність пошуку шляхів удоско- налення 

системи оподаткування податку на прибуток підприємств. Таким чином, на 

сучасному ета- пі розвитку економіки України, дослідження проблем 
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облікового забезпечення податкових розра- хунків з податку на прибуток та 

формування звітності є дуже актуальним. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми теоретичних 

і методичних підходів обліку, нарахування та сплати податку на прибутку 

підприємства досліджували провідні вчені, зокрема Атамас П. Й., Бланк І.А., 

Бутинець Ф. Ф., Гейєр Е. С., Гуцаленко Л. В., Кузнецова С. О., Кучер С. В., 

Лебедзевич Я. В., Панченко І. А., Петренко Н. І., Свідерський Є. І. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є аналіз особливостей 

формування та подання податкової звітності з податку на прибуток 

підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Прибуток є головним 

показником бухгалтерської звітності, який відображає ефективність 

діяльності підприємства, надає інформацію для прийняття управлінських 

рішень та дозволяє прогнозувати результати діяльності підприємства. 

Інформація стосовно прибутку підприємства знаходить своє відображення у 

фінансовій та податковій звітності.  

Доходи і витрати, визнані в бухгалтерському обліку, як правило, 

визнаються доходами і витратами в податковому обліку, але відмінність 

може бути пов‘язана з тим, що вони не збігаються по звітних періодах, 

оскільки моменти визнання доходу в бухгалтерському і податковому обліку 

можуть бути різні. Крім того, встановлені різні під- ходи до визнання доходів 

і витрат за окремими операціями, які визнаються в бухгалтерському обліку і 

не є такими в податковому обліку [1]. 

Податкова звітність - один з видів бухгалтерської звітності, що 

подається у вигляді податкових декларацій (розрахунків) платником податків 

контролюючому органу у строки, встановлені Податковим Кодексом України 

[2].  

Податковий кодекс України наблизив податковий облік до 

бухгалтерського, але його ведення все ще залишається надто громіздким і 

затратним. Уряд намагався перекрити головні схеми мінімізації 

оподаткування, детально виписуючи, що можна, а що не можна враховувати 

при розрахунку бази оподаткування. Проте доки влада не створить умови для 

того, щоб підприємства самі були зацікавлені декларувати прибуток, їх 

бухгалтери знаходитимуть нові й нові прогалини у законодавстві для 

мінімізації оподаткування. Відповідно, уряду доведеться вносити додаткові 

законодавчі обмеження, ще більше ускладнюючи адміністрування податку. 

Такі дії можуть тривати безкінечно. 

Що стосується податкової звітності, то ні введення в дію ПКУ, ні заміна 

органу, який затверджує форми податкової звітності не призвели до суттєвих 

змін в її складі. Вони як були складними для розуміння і заповнення, такими і 

залишилися. Відбулись зміни у кількості обов‘язкових додатків (кількість 

зменшилась.  

Відсутність нормативних актів, які б визначали методику формування в 

бухгалтерському обліку показників податкової звітності змушує кожного 

суб‘єкта підприємництва самостійно розробляти питання організації цього 

http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/47236/source:default
http://opac.library.vn.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=AN&P21DBN=AN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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процес [3].  

У ст. 3 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» [4] зазначено, що бухгалтерський облік є обов'язковим видом 

обліку, який ведуть підприємства. Фінансова, податкова, статистична та інші 

види звітності, де використовується грошовий вимірник, ґрунтуються на 

даних бухгалтерського обліку. Основну увагу у чинних нормативних 

документах з бухгалтерського обліку приділено формуванню фінансової 

звітності. Методика ведення податкового обліку з податку на прибуток 

фактично відсутня [3]. 

Структура і форми податкової звітності з податку на прибуток наведено 

у табл. 1. 

Таблиця 1. - Форми податкової звітності з податку на прибуток  

№ 
Назва форми 

звітності 

Кількість 

додатків 

Перелік кодів 

додатків 

Наявність порядку 

складання чи 

ведення обліку 

Документи, 

якими 

передбачено 

наявність 

звітів 

1 

Податкова 

декларація з 

податку на 

прибуток 

підприємства 

13 

ІД,СБ,ЦП, ІВ, 

АМ, ВО, ТП, ПЗ, 

ЗП,ПН, АВ,ВП, 

ОК 

ПКУ не 

передбачено 

ПКУ (ст. 46, п. 

152.3 ст. 152) 

2 

Розрахунок 

податкових 

зобов‘язань зі 

сплати 

консолідованого 

податку на 

прибуток 

підприємства 

1 

Розрахунок 

податкових 

зобов‘язань за 

період, в якому 

знайдено помилку 

ПКУ не 

передбачено 

ПКУ (п. 152.4, 

ст. 152) 

 

Розглянемо форму податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств, структура якої складається із трьох частин: вступної, основної, 

заключної (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Структура податкової декларації з податку на прибуток 

 

Податкова декларація складається за затвердженою формою та чинною 

Структура податкової декларації з податку на прибуток 

Вступна частина. Вказується звітний період і основні реквізити платника 

податку 

Основна частина. Міститься таблиця показників, які характеризують 

фінансово-господарську діяльність підприємства 

Заключна частина. Підтвердження посадовими особами інформації, 

наведеної в податковій декларації та додатках до неї. 
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на час її подання. 

Форма податкової декларації повинна містити необхідні 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 платника податків згідно з реєстраційними 

документами; 

- код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств та організацій України; 

- реєстраційний номер облікової картки платника податків; 

- місцезнаходження (місце проживання) платника податків; 

- найменування контролюючого органу, до якого подається звітність; 

- дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми); 

- інформація про додатки, що додаються до податкової декларації та є її 

невід‘ємною частиною; 

- ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток або інші 

відомості, посадових осіб платника податків; 

- підписи посадових осіб платника податку, засвідчені печаткою 

платника податку (за наявності) [2]. 

Податкова декларація подається за звітний період в установлені строки 

контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків. 

Платники податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за 

ставкою нуль відсотків, подають контролюючим органам декларації 

(розрахунки) з податку на прибуток підприємств за спрощеною формою  

Податкова декларація подається за вибором платника податків, в один із 

таких способів: 

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою; 

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом 

вкладення; 

в) засобами електронного зв‘язку в електронній формі з дотриманням 

вимог законів щодо електронного документообігу та електронного 

цифрового підпису. 

Єдиною підставою для відмови у прийнятті податкової декларації 

засобами електронного зв‘язку в електронній формі є недійсність 

електронного цифрового підпису такого платника податків, у тому числі у 

зв‘язку із закінченням строку дії сертифіката відкритого ключа, за умови що 

така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа і 

надана у форматі, доступному для її технічної обробки. 

Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, 

подають податкові декларації контролюючому органу в електронній формі з 

дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та 

електронного цифрового підпису [2]. 

Однак, при виборі способу подання податкової декларації необхідно 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15/paran20#n20
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15/paran20#n20
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15/paran20#n20
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15/paran20#n20
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врахувати, що у разі надсилання податкової декларації поштою, платник 

податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного 

контролюючого органу не пізніше ніж за п‘ять днів до закінчення граничного 

строку подання податкової декларації, визначеного цією статтею, а при 

поданні податкової звітності в електронній формі, - не пізніше закінчення 

останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк. 

У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його 

вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв'язку, такий 

оператор несе відповідальність відповідно до закону. У такому разі платник 

податків звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або 

несвоєчасне подання такої податкової декларації. 

Платник податків протягом п'яти робочих днів з дня отримання 

повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов'язаний 

надіслати поштою або надати особисто (за його вибором) контролюючому 

органу другий примірник податкової декларації разом з копією повідомлення 

про втрату або зіпсуття поштового відправлення. 

Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення 

чи затримки його вручення платник податків зобов'язаний сплатити суму 

податкового зобов'язання, самостійно визначену ним у такій податковій 

декларації, протягом строків, установлених ПКУ. 

Прийняття податкової декларації є обов'язком контролюючого органу. 

Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа 

контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, 

зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх 

обов'язкових реквізитів. Інші показники, зазначені в податковій декларації 

платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають. 

За умови дотримання платником податків вимог посадова особа 

контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, 

зобов'язана зареєструвати податкову декларацію платника датою її 

фактичного отримання контролюючим органом, в такому разі податкова 

декларація, надана платником, вважається прийнятою: 

- за наявності на всіх аркушах, з яких складається податкова декларація 

та, за бажанням платника податків, на її копії, відмітки (штампу) 

контролюючого органу, яким отримана податкова декларація, із зазначенням 

дати її отримання, або квитанції про отримання податкової декларації у разі її 

подання засобами електронного зв'язку, або поштового повідомлення з 

відміткою про вручення контролюючому органу, у разі надсилання 

податкової декларації поштою; 

- у разі, якщо контролюючий орган із дотриманням не надає платнику 

податків повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації або у 

випадках, визначених, не надсилає його платнику податків у встановлений 

строк. 

Відмова посадової особи контролюючого органу прийняти податкову 

декларацію з будь-яких причин, , у тому числі висунення будь-яких не 

визначених передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників 
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такої податкової декларації, зменшення або скасування від'ємного значення 

об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного 

збільшення податкових зобов'язань тощо) забороняється. 

У разі подання платником податків до контролюючого органу 

податкової декларації, заповненої з порушенням вимог, такий контролюючий 

орган зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення 

про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин 

такої відмови: 

- у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або 

засобами електронного зв'язку, - протягом п'яти робочих днів з дня її 

отримання; 

- у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника 

податку або його представника - протягом трьох робочих днів з дня її 

отримання. 

У разі отримання відмови контролюючого органу у прийнятті 

податкової декларації платник податків має право: 

-  подати податкову декларацію та сплатити штраф у разі порушення 

строку її подання; 

- оскаржити рішення контролюючого органу у порядку, 

передбаченому статтею 56цього Кодексу. 

У разі якщо в установленому законодавством порядку буде встановлено 

факт неправомірної відмови контролюючим органом (посадовою особою) у 

прийнятті податкової декларації, остання вважається прийнятою у день її 

фактичного отримання контролюючим органом. 

За кожною заявою платника податків щодо порушення посадовою 

особою контролюючого органу в обов'язковому порядку проводиться 

службове розслідування відповідно до закону. 

За результатами такого розслідування винна посадова особа 

контролюючого органу притягується до відповідальності відповідно до 

закону. 

Незалежно від наявності відмови у прийнятті податкової декларації 

платник податків зобов'язаний погасити податкове зобов'язання, самостійно 

визначене ним у такій податковій декларації [2]. 

Крім того, необхідно звернути увагу, що відповідно до п. 137.5 ст. 137 

ПКУ податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками 

податку, зменшується на суму нарахованого та сплаченого податку на майно 

(в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) 

відповідно до розділу XII ПКУ щодо об'єктів нежитлової нерухомості [2]. 

Строк подання Розрахунку такий же, як для подання річної декларації - 

протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 

звітного податкового року. 

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на 

вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається 

операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. 

У разі якщо у майбутніх податкових періодах платник податків 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1321#n1321
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самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє 

помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він 

зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової 

декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. 

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо 

відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової 

декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі 

помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної 

перевірки) виявлені. 

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами 

електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов'язання 

минулих податкових періодів, зобов'язаний: 

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та 

штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого 

уточнюючого розрахунку. Цей штраф не застосовується у разі подання 

уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення 

самостійного коригування у строк не пізніше 1 жовтня року, наступного за 

звітним; 

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, 

що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено 

факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у 

розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної 

суми грошового зобов'язання з цього податку. 

Якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає 

нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного 

строку подання декларації за такий самий звітний період або подає у 

наступних податкових періодах уточнюючу декларацію [2]. 

За неподання, невчасне подання або викривлення інформації у звітності 

платники несуть відповідальність. 

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 визначені платниками податків, а також їх посадові особи. 

Відповідальність за порушення податкового законодавства відокремленим 

підрозділом юридичної особи несе юридична особа, до складу якої він 

входить [2]. 

Висновки. Таким чином, аналізуючи вищевикладене, можна зробити 

висновки, що, прибуток є узагальнюючим кількісним показником, який 

характеризує ефективність діяльності підприємства. Концепція його 

визначення залежить від інтересів суб‘єктів господарювання, що породжує 

різноманітність підходів до сутності, теорій, класифікацій та видів дефініції 

«прибуток».  
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м. Вінниця 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗЕРВІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Діяльність кожного підприємства є циклічною і має більш та менш 

прибуткові періоди. На них впливають як позитивні, так і негативні чинники. 

При цьому виникають непередбачувані витрати, покрити які підприємство 

одразу не має можливості. Непередбаченість цієї ситуації призводить до 

негативних наслідків для підприємства, таких як від‘ємні фінансові 

результати, тобто збитки, або навіть банкрутство.  

Поняття «резерви» невід'ємно притаманне економіці в цілому і вимагає 

адекватного відображення в бухгалтерському обліку, однозначного 

застосування в цілях оподаткування, а також використання спеціальних 

підходів в аналізі та аудиті. Зміст даного поняття залежить від галузі 

економічних знань, в якій воно застосовується. З одного боку, під резервом 

зазвичай розуміють певний запас чого-небудь на випадок необхідності і вони 
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можуть приймати різну матеріальну форму, а з іншого боку, резервами також 

називають невикористані, невичерпні можливості.  

За даними професора В. І. Ткача [8] у світі використовується більше 

двохсот резервів найрізноманітнішого вигляду. У світовій економіці 

використовується більше 20 резервів, серед яких резерв сумнівних боргів, 

резерв коливань, резервні можливості нестачі, резерв можливих збитків від 

незавершених угод, гарантійні резерви, резерв під ризики, резерви по 

арбітражним та судовим витратам, резерви для капітальних ремонтів.  

З метою логічного впорядкування й систематизації пошуку наявних 

резервів доцільно їх класифікувати за основними ознаками. Ю.А. Верига [3] 

при складанні фінансової звітності резерви групує за такими основними 

ознаками: резерви капіталу та резерви надходження доходів у майбутньому, 

різних дотацій та безоплатно одержаних активів; нормативні та ненормативні 

резерви; розподілені та нерозподілені резерви; цільові та загальні резерви. 

Групування резервів, сформованих підприємствами за їх економічною 

сутністю (рис. 1.) дозволило визначити місце фінансових резервів у 

сукупності резервів фінансово-господарської діяльності та взаємозв`язок між 

різними видами резервів, що і є науковим здобутком автора, та дозволило 

вирішити проблему недостатності їх дослідження.  

 
Рисунок 1. Групування резервів за їх економічною сутністю  

 

Порядок формування резервів розглядається у працях як вітчизняних, 

так і зарубіжних науковців: М.І. Баканова [1], І.Б. Белозерцевої [2], Т.А. 

Економічні резерви  

(сукупність резервів потенційних можливостей підвищення 

ефективності діяльності підприємства) 

Облікові резерви  

(сукупність засобів стабільного та ефективного 

функціонування підприємства при наявності постійного 

ризику, забезпечують реальну оцінку статей активу, 

капіталу та зобов‘язань, відповідність доходів та витрат 

й створюються в результаті дій облікового апарату) 

Матеріальні резерви  

(сукупність запасів засобів виробництва і 

предметів споживання, призначених для 

використання при особливих обставинах) 

Фінансові резерви 

(сукупність вільних 

грошових коштів) 
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Графової [4],  С.М. Дячек, Ж.В. Загоруйко, М.О. Козлової [5], 

Л.А. Мельникової, І.В. Нагорної [6], Г.В. Савицької [7], А.Д. Шеремета [9], 

які по різному їх трактували. Аналізуючи різні думки, можна стверджувати, 

що фінансові резерви є одним з основних та малодосліджених способів 

стабільного та ефективного функціонування підприємства. У більш 

широкому сенсі, фінансовими резервами вважаються можливості підвищення 

ефективності діяльності підприємства за рахунок виявлення фінансових 

ресурсів та визначення реальних напрямів і термінів їх мобілізації.  

Фінансові резерви вітчизняні та зарубіжні вчені трактують по-різному 

(рис.2), проте, погляди авторів щодо їх сутності нами згруповано з 

врахуванням ключових ознак притаманних фінансовим резервам, що 

дозволяє визначити суть, основні напрямки дослідження, характер 

формування та використання фінансових резервів.  

 
Рисунок 2. Трактування поняття фінансові резерви вітчизняними та 

зарубіжними науковцями  

 

Важливою є проблема ефективності формування фінансових резервів, 

тому що необґрунтоване збільшення чи зменшення розмірів фінансових 

резервів веде за собою негативні наслідки: значне відволікання коштів і 

сповільнення їх обороту або нестачу коштів при необхідності фінансування 

непередбачених потреб.  

фінансовий резерв як запас 

матеріальних цінностей та грошових 

коштів на випадок необхідності 

фінансовий резерв як невикористані 

потенційні можливості розвитку 

діяльності 

фінансовий резерв як джерело 

компенсації та інструмент 

самострахування від несприятливих 

наслідків та ризиків діяльності 

фінансовий резерв як витрати цільового 

характеру 

фінансовий резерв як запаси 

високоліквідних грошових засобів, які 

призначені для цільового використання 
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Рисунок 3. Характеристика фінансових резервів підприємств  

 

Фінансові резерви виконують функцію захисту підприємства від 

настання непередбачених подій тільки у випадку забезпечення реальними 

активами. Саме це і є основною проблемою їх обліку, тому що на практиці 

підприємства, які створюють фінансові резерви, роблять тільки обліковий 

запис, за яким немає реальних активів, що у разі необхідності зможуть 

покрити завдані збитки. 

За офіційними даними Державної служби статистики України частка 

фінансових резервів, сформованих підприємствами сільського господарства 

України порівняно з іншими галузями склала у 2017 р. лише 4,37 % (рис. 4). 

Необхідність формування фінансових резервів підприємством пов‘язана з 

забезпеченням стабільності розвитку, можливості протистояти зовнішнім 

факторам, а також своєчасною нейтралізацією та компенсацією можливих 

негативних явищ на підприємстві. 

 
Рисунок 4. Частка фінансових резервів сформованих підприємствами 

різних галузей економіки України у 2017 р.  
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Формування фінансових резервів дозволяє вирішити проблеми 

стабільного та ефективного функціонування підприємства. Визначено 

основні характеристики формування фінансових резервів підприємств (рис. 

5), що дозволяє врахувати особливості створення задля оцінки ефективності 

їх формування. 

 
Рисунок 5. Основні характеристики фінансових резервів підприємства  

 

Фінансові резерви – це частина фінансових ресурсів цільового 

спрямування, зарезервованих підприємствами для забезпечення 

непередбачених витрат, спеціальних та специфічних потреб, подолання 

тимчасових фінансових труднощів і забезпечення нормальних умов 

діяльності, зумовлених необхідністю ліквідації негативних наслідків 

випадкових подій, а також є своєрідною запорукою стабільності існування 

підприємства. 

Дослідження практики підприємств дозволило нам визначити та 

удосконалити способи мобілізації фінансових ресурсів підприємств (рис. 6), 

які дозволяють сформувати фінансові резерви за рахунок зниження ціни 

закупівлі, збільшення ціни і обсягів реалізації, враховують фактори 

можливого коригування фінансових резервів, та забезпечують формування 

оптимального їх розміру. Формування фінансових резервів на підприємствах 

відіграє важливу роль у забезпеченні платоспроможності та фінансової 

стійкості, так як створюється можливість:  

 розподілити витрати між звітними періодами – у разі виникнення 

негативного фінансового результату на кінець звітного періоду завдяки 

сформованим фінансовим резервам можна як мінімізувати збитки, так і 

досягти позитивного фінансового результату; 

Фінансові резерви як свідомо акумульовані фінансові 

ресурси підприємства для подолання впливу ризиків на 

фінансовий результат 

Предмет облікової політики підприємства  

Фінансові резерви відображаються в обліку за фактом 

формування 

Можливість переміщення фінансових ресурсів 

підприємствадля використання за необхідністю 

Не можливість переміщення сформованих фінансових 

резервів з конкретною ціллю у покриття інших витрат 

(кошти на покриття витрат) 

Основні характеристики фінансових резервів 

підприємств  
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 розрахунок та використання фінансових резервів у відповідності до 
природи їх формування – відображення в обліковій політиці підприємства 

суті, специфіки та особливостей формування фінансових резервів, джерела їх 

формування та покриття, економічного механізму розрахунку; 

 запобігти виникненню ризиків та мінімізувати їх негативний вплив – 

правильно обраний економічний механізм формування фінансових резервів 

забезпечить уникнення негативних ефектів шляхом зменшення ризиків, які 

зможуть призвести до збитковості. 

 

  

Рисунок 6. Способи мобілізації фінансових ресурсів підприємств для 

формування фінансових резервів 

 

Найбільш повну характеристику фінансових резервів підприємств дає 

аналіз всіх сторін діяльності, який спирається на принципи створення 

резервів, саме тому вважаємо за доцільне їх уточнення з врахуванням 

специфіки формування фінансових резервів підприємствами:  

 принцип комплексності – процеси на підприємствах представляють 

собою взаємопов'язаний комплекс використання ресурсів з метою отримання 
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необхідних результатів, тому тільки взаємопов'язане вивчення стану та 

специфіки його діяльності дозволяє встановити ефективність формування 

фінансових резервів;  

 принцип колективності – пошук шляхів підвищення ефективності 

діяльності може бути добре організовано лише в тому випадку, якщо він 

ведеться не тільки аналітиками, а всім управлінським персоналом 

підприємства; 

 принцип пріоритету дозволяє зосередити увагу на найбільш ефективній з 

точки зору фінансових резервів ділянці; 

 принцип оптимальної деталізації полягає в тому, що схема аналізу 

фінансових резервів вибирається в залежності від специфіки підприємств; 

 принцип ранньої діагностики полягає в попередженні небажаних 

відхилень в розмірі сформованих фінансових резервів, які можуть з'явитися в 

ході діяльності, ліквідація яких дозволить підвищити результативність 

діяльності підприємства;  

 принцип оптимального поєднання різних видів економічного аналізу – 

пошук фінансових резервів можна починати з оцінки результатів фінансово-

економічного діяльності, що дозволить визначити явні упущення, 

відхилення, втрати. 

Класифікація резервів за основними ознаками представлена в таблиці 1.  

Таблиця 1 - Класифікація фінансових резервів  
Ознака Група фінансових резервів 

напрям впливу 

 фінансові резерви екстенсивного використання ресурсів – 

використання великого розміру фінансових ресурсів для 

формування фінансових резервів без ґрунтовних розрахунків; 

 фінансові резерви інтенсивного використання ресурсів – 

досягнення покращення фінансових результатів за рахунок 

формування фінансових резервів, які є математично 

обґрунтованими 

етап визнання 

 потенційні фінансові резерви – дослідження діяльності 

підприємства на предмет вибору фінансових резервів; 

 підтверджені фінансові резерви – ухвалення створення 

конкретних фінансових резервів підприємством;  

 використані фінансові резерви – фінансові резерви, які 

використовуються під конкретні напрями 

нормативно-правове 

регулювання  

 фінансові резерви, що створюються відповідно до чинного 

законодавства та П(С)БО – формування фінансових резервів 

підприємствами, які визначені нормами закону; 

 фінансові резерви, що створюються відповідно до облікової 
політики та наказів по підприємству – формування фінансових 

резервів як власна ініціатива управлінців підприємства;  

наявність в обліковій 

політиці 

 фінансові резерви, передбачені обліковою політикою – 

визначення та зазначення процесу формування фінансових 

резервів в обліковій політиці;  

 фінансові резерви, які на даний момент не передбачені 
обліковою політикою – визначення процесу формування 

фінансових резервів, проте, на даний момент, без коригування 

облікової політики 

належність до видів  фінансові резерви техніко-технологічних ризиків – 
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ризику  формування фінансових резервів дозволяє як недопустити, так 

і покрити ризики, пов`язані на пряму з діяльністю 

підприємства;  

 фінансові резерви юридичних ризиків – формування 

фінансових резервів дозволяє як недопустити, так і покрити 

ризики, пов`язані зі зміною законодавства, можливими 

судовими спорами, помилками персоналу;  

 фінансові резерви фінансових ризиків – формування 

фінансових резервів дозволяє як недопустити, так і покрити 

ризики, пов`язані зі зміною курсу валют, інфляцією, 

нестабільністю банківського сектору, втратою клієнтів 

ступінь ефективності 

формування 

фінансових резервів  

 ефективно сформовані – не відволікають зайвих фінансових 

ресурсів при формуванні фінансових резервів; 

 неефективно сформовані – формування фінансових резервів, 

які відволікають не обґрунтований розмір фінансових ресурсів 

напрям формування  

 транспортування – фінансові резерви, пов`язані з доставкою 

товарів, в тому числі з покриттям витрат на бой; 

 матеріальне стимулювання працівників – фінансові резерви, 

пов`язані з покриттям витрат при наданні премій, заохочень, 

сезонних відпусток; 

 виплата дивідендів – фінансові резерви, пов`язані з покриттям 

витрат при виплаті доходу від емітованих акцій та облігацій; 

 негативна курсова різниця – фінансові резерви, пов`язані з 

коливаннями на валютному ринку; 

 закупка з врахуванням сезонності – фінансові резерви, 

пов`язані з сезонними закупками, тобто регулярними 

відрахуваннями протягом року і витрачанням фінансових 

резервів в короткострокові періоди відповідного сезону; 

 обслуговування гарантійного ремонту – фінансові резерви, 

пов`язані з покриттям витрат при наданні додаткової гарантії; 

 резервний капітал – фінансові резерви, пов`язані з покриттям 

витрат при покритті понесених збитків, ліквідації 

підприємства  

 

Групування фінансових резервів за напрямами формування відіграє 

ключову роль, так як саме на його основі в першу чергу проводиться 

дослідження формування фінансових резервів підприємств, тобто 

економічний механізм оцінки формування фінансових резервів, що надає 

змогу провести якісний аудит ефективності їх формування.  

Підприємства зіштовхуються з наступними труднощами під час 

формування фінансових резервів: 

 проблеми зі встановленням розміру джерела формування фінансових 

резервів та при необхідності залучення додаткових фінансових ресурсів для 

покриття фінансових резервів підприємства; 

 проблеми при розрахунку фінансових показників, виходячи з оцінки 

економічної суті фінансових резервів; 

 проблеми при оцінці взаємозв‘язку між фінансовими резервами 

підприємства, фінансовими результатами та додатково залученими коштами; 

 проблеми при розрахунку фінансових резервів підприємства та 

невідповідності розміру фактичних резервів запланованим. 
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Таким чином, формуючи фінансові резерви суб‘єкт господарювання, на 

основі фінансових ресурсів, розподіляє та планує свої фінансові доходи та 

витрати на перспективу. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті розглянуто актуальні питання з обліку грошових коштів на 

підприємстві. Досліджено та визначено найпоширеніші проблеми організації 

обліку та руху грошових коштів в сучасних умовах господарювання. 

Запропоновано шляхи покращення ведення обліку грошових коштів на 

підприємстві. 
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Постановка проблеми. Основою ефективного функціонування сучасного 

підприємства є безперервний періодичний рух грошових коштів. Як показує 
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практика, перед господарюючими суб‘єктами постійно постають проблеми 

щодо організації обліку та контролю над поновленням та подальшим  

збереженням динаміки циклів усієї діяльності підприємства. 

Метою даної роботи є дослідження теоретико-організаційних аспектів 

обліку грошових коштів та з‘ясування напрямків їх покращення на 

вітчизняних підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел з 

питань ведення обліку грошових коштів дозволяє зробити висновок, що 

чимало праць вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів присвячено 

вивченню саме цієї теми. Розвитку теорії та практики організації обліку 

грошових розрахунків присвячено роботи вітчизняних науковців: М.Т. 

Білухи, Ф.Ф. Бутинця, О.М. Петрука Н.О. Гури, І.К. Дрозд, О.І. Коблянської, 

В.Г. Швеця, В.О. Шевчука та інших.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Грошові кошти – це 

найліквідніші активи підприємства, що включають готівку в касі, кошти на 

рахунках у банку, електронні гроші, депозити до запитання. Для 

забезпечення достовірної і точної інформації про рух коштів необхідно 

забезпечити їх чіткий, своєчасний та повний облік, тому основними 

завданнями бухгалтерського обліку грошових коштів є: 

– правильна організація, своєчасне й законне проведення безготівкових і 

готівкових розрахункових операцій; 

– своєчасне та правильне документування операцій із руху грошових 

коштів і розрахунків; 

– забезпечення збереження коштів у місцях їх зберігання,  контроль за їх 

цільовим використанням; 

– своєчасне проведення інвентаризації грошових коштів та 

відображення її результатів в обліку; 

– своєчасне і повне відображення в документах і регістрах 

бухгалтерського обліку руху коштів у касі підприємства і на рахунках у 

банку; 

– суворе дотримання встановлених правил ведення касових операцій і 

здійснення розрахунків між суб‘єктами господарської діяльності; 

– пошук можливостей найбільш раціонального вкладення вільних 

грошових коштів як джерела фінансових інвестицій, що приносять дохід. 

В частині ведення бухгалтерського обліку для контролю за рухом 

грошових коштів призначені спеціальні рахунки обліку грошових коштів. Ці 

рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність та рух 

грошових коштів у вітчизняній та іноземних валютах, що знаходяться в касі, 

на розрахункових, валютних та інших рахунках, відкритих в кредитних 

організаціях на території України і за її межами, а також цінних паперів, 

платіжних та грошових документів [7]. 

Так, для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на 

поточних рахунках в банку, та які можуть бути використані для поточних 

операцій, використовується субрахунок 311 «Поточні рахунки в національній 

валюті». Для відображення наявності та руху грошових коштів в іноземній 
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валюті призначений субрахунок 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті». 

Кошти на інших рахунках в банках, які відкрито для розрахунків чеками 

обліковуються на субрахунках 313 «Інші рахунки в банку в національній 

валюті» та 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті» до рахунку 31 

«Рахунки в банках». Для відображення грошових коштів в дорозі призначені 

субрахунки 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» та 334 

«Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» до рахунку 33 «Інші кошти» 

[5]. 

В процесі обліку грошових коштів можна виділити такі етапи: 

1) первинний облік – фіксується в документах (типова форма КО-1, КО-2, 

КО-3, КО-4, КО-5, платіжне доручення, виписки банку); 

2) поточний облік – аналітичний і синтетичний, фіксується в облікових 

регістрах (Журнал 1 і відомості 1.1, 1.2, 1.3); 

3) зведений, узагальнюючий – синтетичний облік та звітність [1]. 

Однією з основних проблем обліку грошових коштів суб‘єкта 

господарювання в Україні О. Панщанна  вважає повноту та своєчасність їх 

відображення у системі бухгалтерського обліку. Адже, якщо грошові кошти 

не будуть повністю та своєчасно оприбутковані, то не буде чіткого 

відображення наявності коштів, що призведе до нарахування штрафних 

санкцій контролюючими органами [3].  

До наявних облікових проблем стосовно руху та наявності грошових 

коштів слід віднести: визнання та класифікацію грошових коштів; правильне 

їх відображення у фінансовій звітності; організацію контролю над процесом 

збереження та використання грошових коштів; оптимізацію надходжень і 

виплат готівки та формування інформаційної бази даних для аналізу 

отриманих і втрачених вигод від проведених заходів; повноту та своєчасність 

відображення в системі обліку руху грошових коштів [6]. 

Нині важливою є необхідність повної автоматизації обліку грошових 

коштів, що забезпечить високу точність облікових даних, пов‘язаних із рухом 

грошових коштів. Напрямки удосконалення організації обліку грошових 

коштів представлені на рис. 1. 

Таким чином, з метою вдосконалення організації обліку грошових 

коштів на підприємстві запропоновано використовувати систему «Клієнт-

Банк». Послуги з використання системи «Клієнт-Банк» банки надають вже 

протягом 10 років. По оцінках самих банкірів, за цей час на систему 

перейшло близько 80% клієнтів, які активно здійснюють платежі саме через 

систему. 

  
Рисунок 1 - Напрямки удосконалення організації обліку грошових коштів 

Напрямки удосконалення організації обліку грошових коштів 

Впровадження 

системи «Клієнт-

Банк» 

Впровадження 

корпоративних карт 

для розрахунків 

Введення 

зарплатного проекту 

на підприємстві 
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Основною функцією системи «Клієнт-Банк» є надання можливості 

підприємству проводити платежі зі свого поточного рахунку в банку, не 

відвідуючи банк, з офісу підприємства. Крім того, «Клієнт-Банк» дозволяє: 

прогнозувати грошові кошти на поточному рахунку. Тобто 

уповноважена особа може, не відвідуючи банк, контролювати рух засобів на 

поточному рахунку, з'ясовувати особу платника і призначення платежу. 

Завдяки таким функціям є можливість швидко працювати з клієнтами 

підприємства по факту розрахунків з ними; 

оперативно отримувати документи (виписки та ін.) з поточного 

рахунку; 

оперативно отримувати щоденні офіційні курси іноземних валют, що 

використовуються при бухгалтерському обліку операцій; 

складати довідник своїх клієнтів по платежах і довідник призначення 

платежу. Ці довідники дозволяють швидше формувати платіжні документи, 

оскільки вони не потребують в необхідності заносити інформацію в кожен 

документ – готовий шаблон переноситься в платіжний документ з 

довідників; 

отримувати від обслуговуючого банку повідомлення про різні послуги 

банку, поточні процентні ставки з кредитів і депозитів, а також іншу 

інформацію. Ця функція дозволяє підприємству і банку обмінюватися 

потрібною інформацією для подальших дій.  

Вигоди які дає підприємству використання системи «Клієнт-Банк»: 

 оперативність в управлінні фінансовими потоками; 

 економія часу і засобів компанії на дорогу в Банк; 

 легкість і зручність використання програми. 
Іншим напрямком удосконалення організації обліку грошових коштів 

пропонується введення зарплатного проекту на підприємстві [2]. Зарплатний 

проект представляє собою згоду між банком й підприємством про виплату 

заробітної плати, премій й інших платежів співробітникам фірми на картки. 

Підприємство для здійснення деяких видів виплат (заробітної плати, 

пенсій, соціальної допомоги і т.д.) має право відкрити поточні рахунки 

фізичним особам, склавши з банком договір про відкриття поточних рахунків 

на користь фізичних осіб (п. 6.7 Інструкції №492) [4]. Вже після  узгодження 

організаційних питань, працівник банку перераховує потрібні суми грошових 

коштів на картки працівників підприємства. Згідно КЗпП при кожному 

перерахуванні грошових коштів на карту та з неї, роботодавець зобов‘язаний 

повідомлять свого працівника про загальну суму заробітної плати, розмірі 

утримань й підставах їх проведень, а також суму заробітної плати до 

виплати. Така процедура здійснюється шляхом надання працівнику 

розрахункового листа. 

Ще одним удосконаленням пропонується впровадження на підприємстві 

корпоративних карток. На основі корпоративної карти, яка видається 

юридичній особі, можуть бути видані індивідуальні картки таким особам, як 

головний бухгалтер, керівник або іншим співробітникам. 
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Таким співробітникам можуть бути відкриті персональні рахунки, котрі 

прив‘язані до корпоративного карткового рахунку. Організація несе усю 

відповідальність по корпоративному рахунку перед банком, а не 

індивідуальні власники корпоративних карт. 

Використання у комплексі всіх запропонованих заходів на підприємстві 

надасть можливість спростити готівкові та безготівкові розрахунки, змінити 

всю систему організації обліку грошових коштів та зробити її найбільш 

зручною, дешевою та безпечною. 

Висновки. Запропоновані заходи сприятимуть скороченню 

трудомісткості обліково-аналітичних робіт та економії часу бухгалтера, 

дозволять оптимізувати документообіг та удосконалити облікові роботи на 

підприємстві, значно зменшити витрати, пов'язані з транспортуванням, 

зберіганням готівки та утриманням каси, зникне необхідність використання 

касового апарату, його обслуговування, складання та надання звітності. 

Удосконалення аналітичного обліку на підприємстві надасть можливість 

отримувати детальну інформацію по операціях з грошовими коштами та 

виявляти помилки у бухгалтерському обліку операцій з грошовими коштами, 

і як наслідок посилити відповідальність серед працівників та попередити 

фінансові санкцій з боку податкових органів. Але необхідно відмітити, що 

необхідність у касах залишиться, хоча і в невеликих обсягах. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТАРИ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

ОПЕРАЦІЙ З ТАРОЮ 

В статті розглянуто підходи науковців до класифікації тари. Наведені 

класифікації враховують можливі фактори впливу на бухгалтерський облік 

та внутрішній контроль операцій з тарою, а також включають перелік 

класифікаційних ознак, що дозволяють ідентифікувати види операцій з 

тарою. 

Ключові слова: класифікація тари, утилізація тари, система 

бухгалтерського обліку, внутрішній контроль. 

Постановка проблеми. Тенденції розвитку сучасної економіки свідчать 

про зростання ролі тари та упаковки, яка в умовах зростання конкуренції 

продукції стає однією з найважливіших складових збуту товару на ринку.  

Проблема класифікації тари обумовлена її різноманітністю, 

багатофункціональністю та різним галузевим призначенням. Відповідно, при 

розробці науково – обґрунтованої класифікації тари необхідним є врахування 

її економічної сутності, фізико – технологічних властивостей, призначення у 

господарському процесі, напрямів та умов використання для підвищення 

ефективності управління активами через розробку методичних засад 

бухгалтерського обліку і контролю операцій з тарою [0].  

Метою дослідження є аналіз підходів науковців до класифікації тари, 

здатність класифікації враховувати можливі фактори впливу на 

бухгалтерський облік та внутрішній контроль операцій з тарою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання класифікації тари та 

розвитку окремих її видів досліджувалися представниками вітчизняної та 

зарубіжної економічної науки, серед яких Т. Лисиця, Т. Онищенко А. 

Кальченко, В. Лемеш , та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Тара є невід'ємним атрибутом 

будь-яких продажів, адже без неї неможливо доправити товар покупцеві в 

належному вигляді. На практиці використовуються різні види тари, що, 

безсумнівно, впливає на її облік. Тара — це особливий вид промислових 

виробів, призначений для укладання і упаковки різних матеріальних ресурсів. 

У тарі матеріали пред‘являються до перевезень транспортним організаціям та 

зберігаються у ній при транспортуванні і збереженні на складах. 

Основне призначення тари: 

1) гарантування проти пошкоджень від механічних дій (ударів, трясіння, 

бою), забруднення та псування матеріалів від впливів атмосферних опадів, 

температури, тобто збереження фізико-хімічних якостей матеріалів та їх 

кількості при переміщенні і складуванні; 

2) створення відповідних умов для виконання вантажно-

розвантажувальних та транспортних операцій на усіх видах транспорту; 
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3) збереження зручностей при укладанні та збереженні матеріалів на 

складах; 

4) краще використання складських об‘ємів приміщень, 

вантажопідйомності транспортних засобів та збільшення їх продуктивності; 

5) полегшення умов праці. 

В основу класифікації тари покладено різні класифікаційні ознаки, які 

можуть бути використані для побудови  аналітичних рахунків в розрізі видів 

тари в системі бухгалтерського обліку з метою отримання повної та 

достовірної інформації про фактичний стан тари, яка належить підприємству 

та / або перебуває на відповідальному зберіганні. На практиці 

використовують різні підходи до класифікації тари. Проте найбільш значущі 

для бухгалтерського обліку представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Підходи до класифікації тари 

К
  
Л

  
А

  
С

  
И

  
Ф

  
І 

 К
  
А

  
Ц

  
І 

 Я
  
  
  
 Т

  
А

  
Р

  
И

 

За відповідністю 

вимогам нормативно-

технічної документації  

За приналежністю 

За функціональним 

призначенням 

За матеріалом, з якого 

виготовлена тара 

За ступенем 

взаємодії з 

навколишнім 

середовищем 

За кратністю 

використання 

За характером 

використання 

Стандартна 

Нестандартна 

Однорідна 

Виробнича 

Транспортна 

Споживча 

Комбінована  

Металева, картонна, 

дерев‘яна, керамічна, 

паперова, тканинна, скляна 

Пляшки, флакони, банки, 

стакани, туби, пробірки, 

ампули, пакети, пачки, коробки 

Ящики, баки, бочки, 

барабани, фляги, каністри, 

мішки, контейнери 

Стандартна 

Тара-обладнання 

Інвентарна 

Аерозольна 

Ізобарична 

Ізотермічна 

Негерметична 

Герметична 

Багаторазова 

Одноразова 

Спеціальна 

Спеціалізована 

Універсальна 



105 
 

 

А.Г. Кальченко, пропонує поділити тару на три основні групи [3]:  

а) зовнішня тара;  

б) внутрішня (споживча) або первісна;  

в) цехова (обігова) тара.  

Зовнішня тара призначена для транспортування або зберігання у процесі 

переміщення вантажів від виробника до споживача. До неї відноситься 

більшість видів дерев‘яних, металевих, пластмасових та картонних ящиків, 

бочок, барабанів, пляшок та ін.  

Внутрішня, так звана споживча тара переходить з розміщеним в неї 

товаром в повну власність споживача. До цього виду тари відносяться різні 

паперові обгортки, картонні коробки, ящики, банки, пляшки та ін. В основі 

ділення тари на зовнішню та внутрішню лежить така економічна ознака, як 

перенесення вартості тари на виготовлений продукт. Вартість внутрішньої 

тари разом з розміщеним в ній продуктом переходить на вартість 

виготовленого продукту. 

Цехова тара використовується для транспортування товарів до робочих 

місць, доставки і збереження сировини, напівфабрикатів і готової продукції. 

Як цехову тару застосовують дерев‘яні суцільні і гратчасті ящики, металеві і 

пластмасові ящики, піддони, а також коробки з гофрованого картону. 

Виходячи з кількості обігів, які може здійснювати тара, вона поділяється на 

разову та багатообігову. Під разовою тарою розуміють таку тару, котра може 

обслуговувати тільки один оборот товару від постачальника або виробника 

до споживача. Багатообігова тара здійснює декілька обігів, обслуговуючи 

процес просування товарів від виробника до споживача, та належить 

поверненню постачальнику товару або тарозберігаючим організаціям 

відповідно до діючих домовленостей [3].  

У Iнстpукцiї з бухгaлтepськoгo oблiку тapи нa пiдпpиємствaх i в 

opгaнiзaцiях дepжaвнoї тopгiвлi тa гpoмaдськoгo хapчувaння № 93, 

зaтвepджeнoї нaкaзoм Мiнiстepствa тopгiвлi СPСP 28.04.1986 p. [2] видiляють 

наступні види тари, зaлeжнo вiд мaтepiaлу, з якoгo вoнa вигoтoвлeнa:  

− дepeв‘янa (ящики, бoчки, лoтки тoщo);  

− кapтoннa i пaпepoвa (ящики, мiшки, пaчки тoщo); 

−склянa (пляшки, бутлi, бaнки тoщo);  

− мeтaлeвa (бoчки, ящики, лoтки тoщo);  

− ткaниннa (мiшки льнянi, джутoвi тoщo);  

− пoлiмepнa (ящики, кaнiстpи, фляги тoщo). 

Тара відіграє особливу роль в раціоналізації торгово-логістичного 

процесу, тобто скорочує час на виконання логістичних операцій з приймання 

(відпуску) товарів; створює умови для механізації при завантаженні, 

розвантаженні та укладці на зберігання; полегшує та підвищує 

продуктивність праці торгового персоналу; полегшує отримання товарів; 

забезпечує більш ефективне використання вантажопідйомності транспортних 

засобів та ємності складських приміщень, зберігає товари від шкідливого 

впливу зовнішнього середовища [5]. 
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Класифікація, яка наведена в літературних джерелах є доцільною та 

обґрунтованою, проте на нашу думку Михалків А.А. не враховує один 

важливий фактор, а саме потребу в утилізації тари. Господарська діяльність 

людини значною мірою вливає на стан навколишнього середовища, і для 

того щоб зменшити дію такого впливу хоч в деякій мірі, виникає потреба в 

утилізації тари.  

Для бухгалтерського обліку тари слід керуватися нормами П(С)БО 9 

«Запаси» та П(С)БО 7 «Основні засоби». При цьому особливості обліку 

кожного з перелічених вище видів тари прописано в п. 6 Методичних 

рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом 

Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2. 

Висновки. Пpaктичнo кoжнe пiдпpиємствo пpи здiйснeннi свoєї 

гoспoдapськoї дiяльнoстi зустpiчaється iз тaким спeцифiчним видoм 

мaтepiaльних цiннoстeй, як тapa, пpизнaчeння якoї пoлягaє в зaбeзпeчeннi 

збepeжeння i oптимaльнoї opгaнiзaцiї тpaнспopтувaння тoвapнo-мaтepiaльних 

цiннoстeй. Тapa в знaчнiй мipi визнaчaє piвeнь кoнкуpeнтoспpoмoжнoстi 

пpoдукцiї нa вiтчизняних i зapубiжних pинкaх, тoму зapaз пoстaє питaння 

paцioнaльнoї opгaнiзaцiї бухгaлтepськoгo oблiку тapи нa пiдпpиємствaх. 

Необхідність отримання достовірної та своєчасної інформації про стан 

забезпечення підприємства активами (у тому числі тарою як елементом 

майна підприємства) обумовлює потребу в організації ведення 

бухгалтерського обліку за відповідними аналітичними розрізами залежно від 

видів тари. Наведена класифікація враховує можливі фактори впливу на 

бухгалтерський облік та внутрішній контроль операцій з тарою, а також 

включає перелік класифікаційних ознак, що дозволяють ідентифікувати види 

операцій з тарою. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ 

УКРАЇНИ 

В статті досліджено організаційні облікові аспекти у вітчизняних 

фермерських господарствах, з урахуванням їх галузевої  та організаційної 

специфіки, відмінної від облікової процедури, характерної для інших 

юридичних осіб. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності  облікової системи фермерських господарств України. 

Ключові слова: аграрне виробництво, фермерське господарство, проста та 

спрощеня форма обліку,  інвентаризація, звітність. 

Постановка проблеми. Дискусійні баталії про те, яким же шляхом йти 

аграрній Україні: латифундизма або фермерства ведуться вже не одне 

десятиліття. Сучасна  Україна знаходиться на порозі унікальних змін та 

прийняття важливих рішень, а тому має можливість посилити 

сільськогосподарську галузь шляхом збалансованого поєднання обох 

моделей. Адже, чим більше буде в країні економічно активних і успішних 

аграріїв, тим краще в цілому і для всіх нас.  

Успішний розвиток вітчизняного аграрного виробництва є запорукою 

зростання економіки країни в цілому. Динамічні ринкові відносини 

зумовили  появу та значне поширення такого виду господарювання, як 

фермерських господарств.  

Зростання фермерських господарств одночасно посилює потребу 

ефективно налагодженої системи обліку, базованої на принципах  

своєчасності, достовірності та вичерпності. 

Важливим завданням, в такому випадку, стає окреслення основних 

проблем в облікового процесу у фермерських господарствах та надання 

пропозицій з їх усунення. 

Аналіз літературних джерел. Основні підходи до організації обліку у 

фермерських господарствах та існуючі проблеми у цьому напрямку 

висвітлювались у працях багатьох науковців, зокрема: М.Ф. Огійчука,  П.Т. 

Саблука, Г.Г. Кірейцева, М.Я. Дем‘яненка, В.М. Жука, С.В.  Скрипника,  

В.В. Липчука, Л.Ю. Мельника, П.С. Березівського та ін.  

Проте багато не вирішених запитан, які зумовлюють подальші наукові 

дослідження. 

Метою дослідження є розкриття особливостей організації обліку у 

фермерських господарствах. 

Виклад основного матеріалу. З огляду на офіційну статистичну 

інформацію, кількість фермерських господарств в Україні у 2017 р. зросла 

на 2%. 

Так, станом на 2018 рік в Україні налічувалося 45035 фермерських 

господарств, тоді як на 2017 рік їх було 44 409. Тобто, кількість фермерських 

господарств в нашій країні зросла на 2% (або на 626 господарств). 
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Така позитивна статистика свідчить, що аграрна галузь в Україні 

почала потрохи відроджуватися. Адже останні кілька років вона лише 

занепадала, а кількість аграрних підприємств скорочувалася. Якщо 

звернутися до даних тієї ж статистики, то станом на кінець 2013 року в нас 

було 49132 фермерських господарств, тобто, на 9% більше, ніж сьогодні, і на 

11% більше – ніж минулоріч (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Кількість фермерських господарств – юридичних осіб в Україні, 

тис. 

 

Із загальної кількості фермерських господарств понад 80% мають в 

обробітку земельні ділянки площею до 500 гектарів, понад 5 тис. одиниць — 

господарства, що звітували про відсутність сільськогосподарських угідь. 

Таким чином, переважна більшість фермерських господарств має в 

обробітку невеликі площі земель, які можуть оброблятися за участю 

виключно членів сім‘ї фермерського господарства. 

Розглядаючи дане питаня, варто опиратися на Європейський досвід 

даної форми господарювання. 

У сільському господарстві переважної більшості країн Східної Європи 

домінують агропідприємства. Господарства з площею більш як 100 га 

володіють 75% сільськогосподарської землі регіону. Зазвичай вони мають 

корпоративну форму власності, хоча індивідуальна власність також 

присутня, в менших масштабах. 

Тому нас цікавить більше структура землеволодіння в Західній Європі, 

яка є принципово іншою від Східної. Родинні ферми (індивідуальна 

власність) становлять 85% усіх сільськогосподарських підприємств, вони 

обробляють 68% землі сільськогосподарського призначення (проти 25% у 

Східній Європі) і вирощують 71% продукції в державах – старих членах ЄС 

(EU-15). 

Попри  суттєві відмінності, які мають місце в різних країнах Європи 

(Італії та Австрії характерне мале та середнє родинне фермерство;  Іспанії та 
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Франції – великомасштабне вирощування,  великі родинні ферми; 

Німеччині – не великі за площею (100-250 га) родинні ферми), європейський 

досвід свідчить про наступне:  

 В тих країнах, де у сільському господарстві переважають родинні 

ферми, вартість землі вища від країн, де переважають агропідприємства. 

 Висока врожайність – основна перевага родинних ферм 

Поясненням таких наслідків є те, що   обробіток родиною власної землі 

завжди  ретельніший і дає кращий результат в порівнянні з обробітком чужої 

землі найманими працівниками. Також варто зазначити що меншу ділянку 

обробити якісно значно легше, аніж велику. 

На ряду зі всіма проблемами функціонування фермерських господарств 

стоїть не менш важлива проблема організації обліку операцій таких 

юридичних осіб. 

Важливість налагодженої системи обліку у фермерських господарствах 

обумовлюється, з одного боку, потребою в якісно та своєчасно сформованій 

інформації про наявне майно, обсяги виробництва, доходні та витратні статті, 

а з іншого боку – зобов‘язанням в повному обсязі та відповідні строки подати 

у державні установи інформаціїю про результати фінансово-господарської 

діяльності. 

Облік у фермерських господарствах має свою  специфіку: 

- в основному бухгалтерський облік у даних господарствах ведеться 

головою чи іншими членами господарства, які рідко на високому рівні 

розуміються на обліку. Даний факт зумовлює потребу в спрощеному підході 

до облікового процесу.  

- По-друге, для фермерського господарства властиве здійснення окремих 

специфічних господарських операцій, які на інших підприємствах 

проводяться не часто: 

- засновники фермерського господарства здебільшого вносять до 

складеного капіталу не майно, а лише права користування ним; 

- членам господарства виплачується не заробітна плата, а певна 

частка з отриманого господарством доходу. 

По-третє, фермерське господарство займається сільськогосподарською 

діяльністю. Отже при веденні бухгалтерського обліку господарство повинно 

враховувати всю облікову сільськогосподарську специфіку [1, с.21]. 

Облік у фермерських господарствах не може вестися за єдиною формою, 

оскільки вони відрізняються за розміром земельних угідь, спеціалізацією, 

виробничими засобами та обсягами виручки від реалізації, тому необхідно 

запровадити національні положення (стандарти), які б визначали особливості 

обліку для даних господарств залежно від їх особливостей. 

Згідно з Методичними рекомендаціями з організації та ведення 

бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах від 

2.07.2001 р. № 190, бухгалтерський облік у фермерських господарствах 

ведуть за однією з наведених форм із урахуванням наступного: 

1. Проста форма обліку (без використання подвійного запису) – 

застосовується у тих господарствах, в яких працюють власник (голова) та 
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члени його родини (без залучення найманих працівників); 

2. Спрощена форма обліку – застосовують ті господарства, в яких 

середня облікова чисельність працюючих за звітний період становить 10 осіб 

включно (без врахування членів сім‘ї) і обсяг виручки за рік не менше 500 

тис. грн.; 

3. Господарства, що відповідають статусу малих підприємств – 

середня облікова чисельність осіб за звітний період від 10 до 50 осіб, обсяг 

виручки від реалізації від 500 тис. грн. до 2,5 млн. грн. – ведуть 

бухгалтерський облік за спрощеним Планом рахунків та складають 

фінансову звітність відповідно до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб‘єкта 

малого підприємництва»; 

4. Інші господарства ведуть облік за звичайним Планом рахунків і 

відповідно до Методичних рекомендацій з організації та ведення 

бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах 

агропромислового комплексу [4]. 

На сьогодні найбільшого поширення набула проста та спрощена форми 

бухгалтерського обліку. 

Фермерським господарствам, які ведуть діяльність за простим 

технологічним процесом та відповідають критеріям віднесення підприємств 

до числа малих, доцільно використовувати спрощену форму бухгалтерського 

обліку. Основним регістром при цьому буде Журнал-Головна книга з 

використанням рахунків типового Плану, але кількість яких відповідає 

обсягу показників звітності. 

Великі фермерські господарства можуть вести облік за меморіально-

ордерною, журнальною або журнально-ордерною чи автоматизованою 

формах на загальних підставах з використанням Плану рахунків та 

стандартів бухгалтерського обліку. При цьому головним регістром при 

меморіально-ордерній формі буде Журнал-головна та меморіальні ордери, а 

при журнально-ордерній – Головна книга, яка ведеться на основі журналів 

або журналів – ордерів [3, с.12]. 

На підставі даних опису майна складають вступний баланс. В 

Господарствах, які використовуватимуть просту форму обліку, вступний 

баланс складається за бажанням власника. 

В активі балансу відображають вартість основних засобів (первісна 

вартість за мінусом суми зносу), товарно-матеріальних цінностей і 

незавершеного виробництва; кошти, заборгованість Господарству 

(дебіторська заборгованість) тощо; в пасиві - джерела створення засобів, 

зокрема, власний капітал та заборгованість Господарства (кредиторська 

заборгованість): банку, юридичним та фізичним особам тощо. Власний 

капітал - це різниця між наявністю засобів (підсумок активу) і 

заборгованістю Господарства [5, с.75]. 

У фермерському господарстві передбачаються і особливості обліку 

основних засобів, так як їх не багато, то і записи відповідно будуть не по 

кожній групі. Віднесення вартості основних засобів на витрати виробництва 

доцільно здійснювати щомісяця, виходячи з встановлених норм амортизації. 
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Згідно із національними П(С)БО справедливою вартістю є сума, за якою 

може бути здійснений обмін активу або оплата зобов‘язання в результаті 

операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. 

Визначення справедливої вартості в обліку біологічних активів ґрунтується 

на застосуванні ринкових цін (цін активного ринку) на активи та 

сільськогосподарську продукцію. 

Однак деякі фермерські господарства постають перед проблемою 

неможливості визначення справедливої вартості і оцінюють 

сільськогосподарську продукцію за фактичною вартістю, оскільки на даний 

час в Україні відсутній активний ринок [1, с.22]. 

Фермерське господарство має значні права і самостійність, а, відповідно, 

більше проблем щодо організації діяльності, серед яких варто виділити: 

 відсутність єдиної методики тлумачення і розрахунку економічних 

показників: виручки, валового доходу, витрат, прибутку тощо. 

 громіздкість операцій та наявність великої кількості облікових 

реєстрів, що впливає на трудомісткість обліку і подовження строку облікової 

роботи 

 неконтрольованість витрат на деяких ділянках обліку Це пов‘язано 

з тим, що на віддалених ділянках обліку (поля, кладові та інше) облікові 

функції виконують люди, які не мають спеціальних навичок; 

 несвоєчасність проведення інвентаризації пов‘язано з тим, що 

частіше за все інвентаризацію проводять один раз у кінці року, коли на 

складах у ФГ найбільше продукції [3, c.14]. 

З огляду на вище зазначене, пропонуємо комплекс заходів, спрямованих 

на удосконалення організації обліку у фермерських господарствах: 

1. ввести спрощений механізм проведення інвентаризаціїю. З огляду 

на специфіку функціонування фермерського господарства, повна 

інвентаризація ТМЦ може проводитися лише одноразово на рік в період 

наявності найменшої кількості запасів с.г. продукції урожаю минулого року – 

липень місяць.  

2. Зі спрощеного плану рахунків варто вилучити  рахунок 39 «Витрати 

майбутніх періодів», який немає доцільності в його використанні. Такі 

витрати, як правило не значні, а тому їх відразу рекомендовано відносити на 

витрати виробництва. 

3. Особливої уваги потребує питання посилення ролі контрольно-

аналітичної функції за використанням виробничих витрат, що на перспективу 

дозволить ефективно управляти господарством з отрманням бажаних 

фінансових результатів фермерського господарства. 

Висновок. Сучасна  Україна потребує посилення сільськогосподарської 

галузі шляхом збалансованого поєднання розвитку дрібного фермерства та 

латифундистів. Наявність в країні економічно активних і успішних аграріїв – 

це запорука успішного розвитку вітчизняного аграрного виробництва та  

зростання економіки країни в цілому.  
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Зростання фермерських господарств одночасно посилює потребу 

ефективно орагнізованої системи обліку, базованої на принципах  

своєчасності, достовірності та вичерпності. 

Не зважаючи на значні науково-практичні досягнення у цьому напрямі, 

деякі, все ж залишається значна частина невирішених запитань, які 

потребують подальшого дослідження ( впровадження тієї чи іншої форми 

обліку, удосконалення окремих форм первинного обліку в залежності від 

напряму спеціалізації, обсягів виробництва та реалізації продукції).  
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МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА СИСТЕМА КАЛЬКУЛЮВАННЯ 

СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

 У статті розглянуто основні методи обліку витрат їх сутність та 

характеристику. Описано такі методи, як «директ-костинг» та 

«стандарт-костинг». Особливу увагу звернуто на систему калькулювання 

собівартості продукції. 

Ключові поняття: витрати, собівартість продукції, калькулювання, 

методи обліку витрат. 

Будь-яка діяльність, передусім виробнича, потребує витрат ресурсів. Від 

рівня операційних витрат істотно залежать ефективність функціонування 

підприємства та його конкурентоспроможність. Тому управління витратами є 

важливою функцією економічного механізму кожного підприємства. 

Особливо актуальна проблема управління витратами для вітчизняних 

підприємств, які нині перебувають на складному етапі реструктуризації та 
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адаптації до ринкового середовища з урахуванням міжнародних вимог і 

правил. 

Основною метою написання статті є визначення впливу різних методів 

обліку витрат та системи калькулювання на собівартість продукції.  

На різних підприємствах і навіть у різних виробництвах 

та господарствах одного й того самого підприємства облік витрат 

на виробництво та калькуювання собівартості продукції ведуть різними 

методами залежно від галузевих особливостей, масштабів і періодичності 

випуску продукції, організації та технології виробництва, методики 

планування, стану технічного нормування та інших факторів. Загалом ці  

методи можна розділити на нормативний, позамовленнєвий  та 

попередільний. Проте залежно від особливостей технології та організації 

виробництва на одному й тому самому підприємстві (у різних виробництвах) 

може застосовуватися не один, а декілька методів обліку, що дозволяє 

максимально використовувати переваги окремих методів для ухвалення 

управлінських рішень. 

Метою обліку собівартості продукції є своєчасне, повне і достовірне 

визначення фактичних витрат,. пов'язаних з виробництвом продукції, а також 

контроль за використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів та 

інших витрат. Дані обліку витрат на виробництво продукції 

використовуються для визначення результатів діяльності структурних 

підрозділів і підприємства в цілому, фактичної ефективності організаційно-

технічних заходів, спрямованих на розвиток і вдосконалення виробництва, 

для планово-економічних і аналітичних розрахунків. 

Який би із запропонованих методів розрахунку собівартості не обрало 

підприємство, мета їх застосування одна — отримати інформацію про 

собівартість одиниці продукції для ціноутворення, контролю витрат, оцінки 

незавершеного виробництва та готової продукції.  

Залежно від побудови системи рахунків, що застосовуються для обліку 

витрат, розрівняють такі методи обліку витрат: інтегрований і 

неінтегрований. 

Неінтегрований метод обліку передбачає використання системи, у якій 

рахунки витрат відокремлені від фінансових. Система записів може бути 

організована двома способами: 

1. Окремі записи в бухгалтерських книгах без контрольного рахунку, які 

проводяться незалежно від первинних документів, але постійно звіряються з 

фінансовими рахунками. 

2. Бухгалтером виробництва ведеться окрема книга рахунків 

собівартості, що об'єднана з іншими фінансовими рахунками за допомогою 

контрольного рахунку. 

Інтегрований метод полягає в застосуванні сукупності бухгалтерських 

засобів, які використовують загальне введення даних для всіх облікових 

завдань: як для обліку фінансових результатів, так і для обліку витрат. 

Об'єднання рахунків витрат та фінансових рахунків дає змогу уникнути 

зайвих трудових витрат і дублювання бухгалтерських записів. За 
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використання такого методу бухгалтерська служба може бути організована з 

відокремленням виробничого та фінансового відділів. На відділ виробничого 

обліку в такому разі покладається аналіз незавершеного виробництва і 

накладних витрат. Важливим питанням організації праці облікового 

персоналу є ведення контрольних рахунків витрат і контрольних фінансових 

рахунків. 

Залежно від способу накопичення інформації, з відокремленням 

поточних витрат за нормами і відхилень від них або без такого 

розмежування, виокремлюють нормативний і ненормативний методи обліку. 

Нормативний метод є похідним   від  методу   управління    за   

відхиленнями. Застосовується  в  двох  аспектах: 

        1. В поєднанні з позамовним та попередільним методами обліку   витрат   

для оцінки і контролю за використанням виробничих ресурсів підприємства в 

цілому та його структурних підрозділів. 

2. Нормативний метод може бути визначений обліковою політикою 

підприємства щодо оцінки готової продукції та незавершеного виробництва. 

При цьому в основу оцінки готової продукції та незавершеного виробництва 

покладена планова (нормативна) калькуляція. Оцінка готової продукції та 

незавершеного виробництва проводиться за плановою собівартістю з 

наступним врахуванням відхилень. 

Більш поширеними є такі методи обліку відхилень від норм: 

документування, партіонного розкрою, інвентарний метод, метод техніко-

економічних розрахунків або індексний чи коефіцієнтний. 

Залежно від повноти віднесення витрат розрізняють такі методи обліку 

витрат, як стандарт-кост, директ-кост, повне поглинання. 

Зміст системи "стандарт-кост" полягає в тому, що враховується лише те, 

що повинно відбутися, а не те, що відбулося, ураховується не реальне, а 

належне й обґрунтовано відображається відхилення, що виникло. В основі 

лежить чітке, тверде впровадження норм витрат матеріалів, енергії, робочого 

часу, роботи, зарплати й інших витрат, пов'язаних із виготовленням будь-якої 

продукції чи напівфабрикатів. До того ж установленої норми не можна 

недовиконати. Перевищення норми над фактом означає, що вона була 

встановлена помилково. 

«Директ-костинг» - це система обліку собівартості продукції, яка 

базується на поділі загальних витрат підприємства на постійні, які не 

залежать від кількості продукції, виробленої за одиницю часу, і перемінні 

витрати, що змінюються, прямо пов'язані з кількістю продукції, виробленої 

за одиницю часу. Тільки перемінні витрати утягуються в обчислення 

собівартості виробів. Постійні витрати враховуються на рахунку прибутків 

і збитків. 

Основою «директ-костинга», який часто називають методом «усіченої» 

(неповної) собівартості, є чіткий поділ витрат на перемінні і постійні, при 

цьому постійні витрати рахуються витратами періоду і не розподіляються 

між виробами, а прямо відносять на результат, як слідство цього, загальні 

витрати швидше відносять на результат при «директ-костингу», чим при 
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методі повної собівартості, залишки ж готової продукції 

оцінюються тільки за змінними витратами. 

Облік витрат за економічними елементами дозволяє визначити загальну 

суму витрат підприємств за звітний період за їх видами. Використання 

типової номенклатури елементів витрат дозволяє уніфікувати облік витрат на 

підприємствах різних галузей, власності та організації бізнесу. Але це 

групування витрат не відбиває їх цільове призначення. 

Облік витрат за статтями калькуляції здійснюється у місцях виникнення 

витрат. Склад калькуляційних статей вибирається підприємством самостійно, 

виходячи з обраної облікової політики, особливостей організації 

виробництва. З урахуванням вимог П(С)БО 16 промислові підприємства 

використовують наступну номенклатуру статей калькуляції: 

1. Сировина і матеріали. 

2. Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби. 

3. Паливо й енергія на технологічні цілі. 

4. Зворотні відходи (віднімаються). 

5. Основна заробітна плата. 

 6. Додаткова заробітна плата. 

7. Відрахування на соціальні заходи. 

8. Витрати, зв'язані з освоєнням і підготовкою виробництва. 

Калькулювання собівартості – обчислення у грошовій формі витрат на 

виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг. Калькуляція собівартості 

складають згідно з основними положеннями планування, обліку та 

калькулювання собівартості продукції, робіт і послугу галузях народного 

господарства, основними положеннями за складом витрат, які відносять на 

собівартість продукції (робіт, послуг) на підприємствах, галузевими 

інструкціями. 

Об‘єктами калькуляції залежно від особливостей продукції, яка 

випускається,  та характеру технологічного процесу можуть бути: 

- технологічний переділ; 

- деталеоперація; 

- деталь; 

- складальна одиниця (вузол); 

- виріб у цілому; 

- замовлення на виготовлення декількох виробів; 

Розрізняють планову та фактичну (звітну) калькуляцію собівартості. 

Планова відображає рівень витрат на виробництво і реалізацію продукції, 

робіт, послуг у плановий період виходячи з норм витрат і нормативів 

відрахувань, використовується при встановленні оптових цін і тарифів. 

Фактичну (звітну) калькуляції собівартості складають по закінченні звітного 

періоду на основі даних обліку, вона характеризує фактичний рівень витрат і 

використовується для аналізу змін собівартості, контролю за використанням 

резервів зниження собівартості. 
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Витрати на виробництво продукції класифікуються за елементами і 

статтями калькуляції. Під елементами витрат розуміють економічно 

однорідні види витрат. 

Витрати за статтями калькуляції - це витрати на окремі види виробів, а також 

витрати на основне і допоміжне виробництва. 

За способами перенесення вартості на продукцію витрати поділяються 

на прямі та непрямі. 

До прямих витрат належать витрати, пов'язані з виробництвом окремих 

видів продукції (на сировину, основні матеріали, купівельні вироби і 

напівфабрикати тощо), що можуть бути безпосередньо включені до їх 

собівартості. 

До непрямих витрат належать витрати, пов'язані з виробництвом 

декількох видів продукції (витрати на утримання та експлуатацію 

обладнання, загальновиробничі), що включаються до собівартості продукції 

(робіт, послуг) за допомогою спеціальних методів. Непрямі витрати 

створюють комплексні статті калькуляції (тобто складаються з витрат, що 

включають декілька елементів), котрі відрізняються за функціональною 

роллю у виробничому процесі. 

Отже, зниження витрат на виробництво продукції є головною метою 

кожного підприємства. Управління виробничими витратами та собівартістю 

неможливе без достовірної інформації про величину постійних, змінних і 

загальних витрат. Цю інформацію ми можемо дізнатися під час обліку  і 

калькулювання собівартості продукції. Ситуація, що склалася в країні, 

стимулює підприємства до мінімізації витрат. Тому дана тема потребує 

детального дослідження та  вивчення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Сучасні умови господарювання вимагають докорінно нового бачення 

ролі та функціонального призначення обліку результатів діяльності 

підприємств, які останнім часом все більшою мірою залежать від здійснення 

суб‘єктами господарювання фінансових інвестицій. Беручи до уваги сучасні 

наслідки економічної кризи, обліковці повинні застосовувати більш 

ефективні облікові методики, які б формували додаткові фінансові ресурси 

підприємства. Відтак, актуальним питанням сьогодення є оптимальна 

організація облікового процесу, в тому числі і фінансових інвестицій. 

Облік фінансових інвестицій на підприємствах та надання користувачам  

інформації  про  них,  у  фінансовій  звітності,  повинні  відповідати вимогам  

Положення  (стандарту)  бухгалтерського  обліку  12  «Фінансові  інвестиції». 

При організації обліку фінансових інвестицій підприємства важливим є 

їх розподіл на поточні та довгострокові фінансові інвестиції. Під поточними 

фінансовими інвестиціями розуміють – інвестиції на термін, що не 

перевищує один рік та можуть бути вільно реалізовані у будь – який момент. 

Довгостроковими вважають  фінансові інвестиції на період понад один рік, а 

також всі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані у будь – який 

момент. 

Відповідно до П (С) БО 12 « Фінансові інвестиції» до складу поточних 

включаються: еквіваленти грошових коштів та інші поточні фінансові, якi 

можуть бути вільно реалізовані у будь – який момент. Згідно з вищевказаним 

положенням довгострокові фінансові інвестиції включають:  інвестиції, що 

утримуються для їх погашення; інвестиції в дочірні та асоційовані 

підприємства; інвестиції в спільну діяльність та інші фінансові інвестиції, що 

не можуть бути вільно реалізовані у будь – який момент [1,с.156]. 

Проблематиці обліку фінансових інвестицій як у теоретико-

методологічному, так і в практичному аспектах присвячено дослідження 

багатьох відомих вітчизняних вчених та практиків Лисенко О., Майорова 

Т.В., Пересада А.А., Коваленко Ю.М., Сопко В.В., Завгородній В.П. 

Організація обліку фінансових інвестицій тоді вважається раціональною, 

коли  вона  передбачає дотримання системного підходу, враховує взаємодію 

різних методів обліку та підпорядковується загальній логіці оперативного та 

стратегічного управління діяльністю  підприємства. 

Головною  метою організації обліку фінансових інвестицій на 

підприємствах є забезпечення об‘єктивної оцінки, повного відображення  та 

своєчасного реєстрування в облікових регістрах операцій, що пов‘язанні з 

фінансовими інвестиціями.  Організація обліку узагальнює інформацію про 

такі операції  у звітності з метою забезпечення інформаційних потреб 
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зацікавлених осіб, а також дає змогу проведення аналізу та аудиту для 

зростання ефективності інвестиційної діяльності підприємства. 

Метою дослідження є обґрунтування та надання пропозицій щодо 

оптимізації організації обліку фінансових інвестицій вітчизняних 

підприємств відповідно до сучасних вимог та потреб управління. 

На підприємствах України організація обліку фінансових  інвестицій 

включає первинний, синтетичний та аналітичний облік. 

Документи первинного обліку є різноманітними, в залежності від 

фінансових інвестицій. На підприємствах України при придбанні чи 

перепродажі цінних паперів з каси або поточного рахунку підставою для 

здійснення записів в бухгалтерському обліку є прибутковий касовий ордер чи 

виписка банку. Додатково може складатися довідка бухгалтерії, в якій 

показується списання чи донарахування частини різниці між купівельною та 

номінальною вартістю. Довідка є необхідною лише за умови, що вартість 

придбаного цінного паперу вища або нижча від їх номінальної вартості. 

Якщо підприємство купує цінні папери, то за кожним придбаним 

пакетом складається регістр в двох примірниках, що має містити такі 

обов‘язкові реквізити як найменування емітента, номінальну ціну, купівельну 

вартість, кількість, номер, серію та дати купівлі і продажу [2,c.35]. 

Первинний облік дає змогу підприємствам отримати  необхідну 

інформацію про досліджуваний суб‘єкт. Інформація, що отримується з 

первинних документів є підставою для складання фінансової звітності будь – 

якого суб‘єкта господарювання. 

Аналітичний облік фінансових інвестицій на підприємствах ведеться у 

відомості. У  ній перевіряються аналітичні дані про інвестиції в асоційовані, 

дочірні підприємства та в спільну діяльність, а також еквіваленти грошових 

коштів. Відомості  необхідно вести окремо для довгострокових та поточних 

фінансових інвестицій. 

Досить часто підприємства ведуть  оборотно − сальдову відомість по 

рахунку фінансових інвестицій. Проте, її необхідно вести в розгорнутому 

вигляді за емітентами цінних паперів з наступним згортанням сальдо на 

початок та кінець року для подальшого відображення в балансі. 

Синтетичний облік фінансових інвестицій ведеться на рахунках 35 та 14. 

Інформація про рух поточних фінансових інвестицій узагальнюється на 

рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції», призначеному для обліку 

інвестицій в акції, облігації, депозитні сертифікати, придбані з метою 

перепродажу протягом дванадцяти місяців. 

Рахунок 35 має два субрахунки: 

 351 «Еквіваленти грошових коштів» ― для обліку високоліквідних 

фінансових інвестицій, які характеризуються незначним ризиком зміни 

вартості та термін погашення яких не перевищує три місяці; 

 352 «Інші поточні фінансові інвестиції» ― для обліку інших поточних 

фінансових інвестицій. 

За дебетом рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» відображаються 

вартість придбаних еквівалентів грошових коштів (субрахунок 351) та інших 
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поточних фінансових інвестицій (субрахунок 352) за їхньою собівартістю й 

суми дооцінки при збільшенні справедливої (ринкової) вартості. За кредитом 

рахунка 35 списуються балансова вартість реалізованих (таких, що вибули) 

інвестицій та суми їх переоцінки. Сальдо дебетове відображає справедливу 

вартість фінансових інвестицій на дату балансу [2,c.33]. 

Для обліку довгострокових інвестицій використовується рахунок 14 

«Довгострокові фінансові інвестиції». Рахунок призначений для 

узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій 

(вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та 

місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території 

країни та за кордоном . 

За дебетом рахунка відображається вартість довгострокових інвестицій, 

за кредитом ― їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також 

одержання дивідендів від об‘єкта інвестування, якщо облік інвестицій 

ведеться за методом участі в капіталі. 

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» має такі субрахунки: 

 141 «Інвестиції пов‘язаним сторонам за методом обліку участі в 

капіталі»; 

 142 «Інші інвестиції пов‘язаним сторонам»; 

 143 «Інвестиції непов‘язаним сторонам». 

Фінансові інвестиції, як напрям отримання прибутку, також потребують 

досконалого обліку. Для удосконалення обліку фінансових інвестицій 

необхідно розробити комплексну систему, яка б ґрунтувалася на 

специфічних умовах економічного і політичного життя України. 

Проте, проблематика цього питання потребує всебічного дослідження 

усіх особливостей обліку і розгляду доцільності фінансових вкладень. 

Важливим етапом організації обліку фінансових інвестицій на підприємстві є 

їх оцінка, яку можливо та  необхідно здійснювати за різними методами 

залежно від способу їх придбання та вибуття. Тобто, оцінку фінансових 

інвестицій необхідно здійснювати на кожному етапі їх обліку у інвестора. На 

першому етапі оцінюються за первісною вартістю, яка  складається з ціни 

придбання, комісійних винагород, мита та податків, а також всіх затрат, що 

безпосередньо пов‘язанні з придбанням фінансових інвестицій. 

Другий етап – переоцінена вартість, яка проводиться за справедливою, 

амортизованою та за методом  участі в капіталі. Якщо придбання фінансової 

інвестиції здійснюється шляхом обміну на цінні папери власної емісії або 

обміну на інші активи, то собівартість такої інвестиції визначається за 

справедливою вартістю переданих активів. 

Вартість інвестицій на дату складання балансу відрізняється від 

первісної їх оцінки. Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються 

підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в 

капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. 

Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити 

неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з 

урахуванням зменшення корисності інвестиції [1,с.290]. 
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Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, 

відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових 

інвестицій. Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових 

інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується інвестором 

протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом 

ефективної ставки відсотка. 

На третьому етапі оцінка здійснюється  за чистою вартістю реалізації. 

Чиста вартість реалізації проводиться за ідентифікованою собівартістю, 

середньозваженою собівартістю або ж методом ФІФО. 

Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства та в спільну 

діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства) на дату 

балансу відображаються за вартістю, що визначена за методом участі в 

капіталі, крім окремих випадків [1,с.236]. 

Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на 

дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням 

зміни загальної величини власного капіталу об‘єкта інвестування, крім тих, 

що є результатом операцій між інвестором і об‘єктом інвестування. 

Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) 

на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об‘єкта 

інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу доходу 

(втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових 

інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об‘єкта 

інвестування. Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується 

(зменшується) на частку інвестора в сумі зміни загальної величини власного 

капіталу об‘єкта інвестування за звітний період (крім змін за рахунок чистого 

прибутку (збитку) із включенням (виключенням) цієї суми до іншого 

додаткового капіталу інвестора або до додаткового вкладеного капіталу 

(якщо зміна величини власного капіталу об‘єкта інвестування виникла 

внаслідок розміщення (викупу) акцій (часток), що привело до виникнення 

(зменшення) емісійного доходу об‘єкта інвестування). 

Балансова вартість інвестицій в асоційоване підприємство зменшується 

на суму зменшення корисності інвестиції та зменшується (збільшується) на 

суму амортизації різниці між собівартістю фінансової інвестиції в 

асоційоване підприємство і часткою інвестора в балансовій вартості 

придбаних ідентифікованих активів і зобов‘язань на дату придбання. 

Амортизація суми такої різниці здійснюється у порядку, визначеному 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 19 «Об‘єднання 

підприємств»). 

Розглянемо основні проблеми, які виникають під час обліку фінансових 

інвестицій: 

1. Порушення вимог П(С)БО 12 щодо класифікації фінансових 

інвестицій. Фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства та у 

спільну діяльність не відносяться до тих, які обліковуються за методом 

участі у капіталі. Якщо підприємством встановлено помилку у класифікації 
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фінансових інвестицій її необхідно виправити з урахуванням необхідних змін 

в оцінці фінансових інвестицій на останню звітну дату. 

2. Порушення вимог П(С)БО 12 щодо оцінки фінансових інвестицій. 

Первісна оцінка фінансових інвестицій не враховує всіх витрат, пов‘язаних з 

їх придбанням. Досить часто первісна оцінка фінансових інвестицій 

здійснюється без урахування витрат на сплату державного мита за укладення 

відповідних угод та комісійних винагород фінансовим посередникам. 

Виправлення здійснюється на суми відповідних витрат, що не були включені 

до вартості. 

3. Фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства, у спільну 

діяльність не оцінюються на звітну дату за методом участі у капіталі. Для 

здійснення правильної оцінки фінансових інвестицій за методом участі 

необхідно мати достовірну інформацію про результати діяльності об‘єкта 

інвестування та його майновий стан. Виправлення цієї помилки в будь-якому 

випадку здійснюється шляхом коригування вступного сальдо 

нерозподіленого прибутку на початок року у сумі змін. 

4. Проблеми оцінки прибутку (збитку) від операцій з дочірніми, 

асоційованими та спільними підприємствами. Дохід (збиток) від реалізації 

або придбання активів інвесторами за угодами з дочірніми, асоційованими та 

спільними підприємствами визнається повністю та одразу без урахування 

даних відносно подальшого руху відповідних активів. 

5. За змістом методу участі в капіталі, балансова вартість інвестицій 

може збільшуватися (зменшуватися) на частку інвестора в сумі інших змін у 

власному капіталі зазначених об'єктів інвестування з включенням їх до 

відповідних статей власного капіталу інвестора. Можливі зміни величини 

іншого додаткового капіталу встановлені МСБО 28 «Облік інвестицій в 

асоційовані компанії», можуть виникати при переоцінці основних засобів та 

інвестицій, від різниці у валютних курсах. 

6. Віднесення інших змін в капіталі інвестованого підприємства слід 

відносити на відповідні статті власного капіталу інвестора. У П(С)БО 12 

зазначається, що лише у разі, якщо сума зменшення такої частки капіталу 

більше суми відповідної статті власного капіталу інвестора, то на різницю 

зменшується нерозподілений прибуток (або збільшуються непокриті збитки). 

7. Якщо інвестор придбав активи у дочірнього підприємства, то сума 

прибутку (збитку) об'єкта інвестування від цієї операції, яка припадає на 

частку інвестора, відображається лише після перепродажу цих активів іншим 

особам або в періодах амортизації придбаних нематеріальних активів. 

8. Облік фінансових інвестицій у непов'язані сторони. Національні 

особливості інвестування вимагають альтернативних підходів до оцінки і 

обліку інвестицій у непов'язані сторони. Пропонується застосовувати метод 

оцінки за правилом нижчої ціни з відображенням в обліку на контрактних 

рахунках резерву під знецінення довгострокових та втрат від знецінення 

поточних фінансових інвестицій. 

Основними напрямками удосконалення обліку фінансовий інвестицій, 

на нашу думку, є: 
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- удосконалення обліку фінансових інвестицій спільних підприємств та 

пов'язаних сторін за методом участі в капіталі; 

- повне висвітлення в обліку і звітності інвестиційних процесів на 

підприємстві;  

- одержання достовірної інформації про інвестиційні доходи і витрати; 

- чітке розмежування результатів кожного виду діяльності підприємства. 

Отже, організація обліку фінансових інвестицій на підприємствах має 

охоплювати процес від первинної реєстрації економічної інформації до 

складання звітності, який традиційно поділяють на первинний, аналітичний 

та синтетичний облік. 

Організація обліку фінансових інвестицій на підприємствах України 

закладається в: 

 оцінці фінансових інвестицій на дату здійснення та формування 

балансу; 

 своєчасному та правильному документуванні операцій з інвестиціями; 

 аналітичному та синтетичному обліку в системі розрахунків в 

регістрах; 

 підсумковому обліку в журналах − ордерах, Головній книзі та 

фінансовій звітності; 

 внутрішньому контролі та аналізі щодо здійснених фінансових 

операцій. 

Основним фактором, який впливає на ведення обліку фінансових 

інвестицій є період їх утримання та можливість реалізації в будь-який 

момент часу, відповідно до чого інвестиції поділяються на довгострокові і 

поточні та обліковуються на різних синтетичних рахунках. Тому вище 

викладена організація обліку фінансових інвестицій, уможливлює 

формування необхідної інформації для потреб управління інвестиційною 

діяльністю підприємств, а зокрема, фінансовими інвестиціями. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця 

ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ОЦІНКА ТА ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ 

Сучасний економічний розвиток промислового виробництва сприяє 

зростанню вимог до інформативності бухгалтерського обліку та звітності, 

якості бухгалтерської інформації. Адже достовірне відображення операцій з 

виробництва та реалізації готової продукції забезпечує результативність 

господарської діяльності промислового підприємства. 

Первинною метою господарської діяльності підприємства, що завершує 

процес кругообігу капіталу, є реалізація продукції, товарів, виконаних робіт, 

наданих послуг. У результаті реалізації виявляється суспільна корисність 

виробленого продукту, шляхом зіставлення доходів і витрат підприємства 

обчислюється фінансовий результат. Реалізація продукції, товарів, робіт, 

послуг не тільки є найважливішим джерелом доходів підприємства, але й 

первинно забезпечує формування прибуткової частини бюджету держави як 

об‘єкт оподаткування. У зв‘язку з цим потребує необхідної організації та 

методики облік виробництва та реалізації продукції промислового 

підприємства. Саме від якості обліку в кінцевому підсумку залежить 

достовірне визначення фінансового результату діяльності підприємства, а 

саме прибутку чи збитку. 

Готовою продукцію вважаються конкретні вироби, що пройшли всі 

стадії технологічної обробки на підприємстві, відповідають встановленим 

стандартам чи технічним умовам, прийняті відділом технічного контролю і 

здані на склад або безпосередньо замовнику [1]. 

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», готова продукція належить до 

запасів. Готовою продукцію вважаються конкретні вироби, що пройшли всі 

стадії технологічної обробки на  підприємстві, відповідають встановленим 

стандартам чи технічним умовам, прийняті відділом технічного контролю і 

здані на склад або безпосередньо замовнику [2]. 

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 [3]. 

Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюються 

накладними відомостями, приймально-здавальними документами, актами 

приймання, в яких вказуються дата, шифр цеху і складу, найменування 

продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за 

одиницю. Кількість виробів, що оприбутковуються на склад, їх вага та обсяг 

вимірюються, підраховуються, за необхідності вироби зважуються. Накладну 

виписує у двох примірниках підрозділ-здавальник (цех). На обох 

примірниках накладних мають бути два підписи, а саме підписи начальника 

цеху готової продукції та начальника складу готової продукції. На підставі 
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одного з примірників накладної, що залишається на складі готової продукції, 

начальник складу чи відповідальна особа заповнює картку складського 

обліку. У ній роблять запис про оприбуткування готової продукції, що 

надійшла на склад, і разом з матеріальним звітом передають до бухгалтерії. В 

картці або книзі визначаються назва продукції, її номенклатурний номер, 

одиниця виміру, розмір, марка, ціна за одиницю [1].  

Для оплати реалізованою підприємством готової продукції або товарів 

на адресу покупця виставляється «Рахунок-фактура». Відвантаження із 

складу підприємства – продавця реалізованої продукції або товарів 

здійснюється на підставі документа «Товарно-транспортна накладна»; 

передача продукції і товарів із складу до торговельного приміщення 

здійснюється шляхом використання документа «Накладна-вимога на відпуск 

(внутрішнє переміщення) матеріалів». Також існує проблема обліку готової 

продукції стосовно плати за отриману продукцію, виконані роботи та надані 

послуги. Адже майже кожному підприємству доводиться продавати 

продукцію чи виконану роботу з відстрочкою платежу та боротися з 

неплатежами. Підприємству необхідно знати, які юридичні засоби 

використовувати для отримання своїх грошей, як правильно організувати 

роботу зі стягнення дебіторської заборгованості [4].  

Готовою вважається продукція повністю закінчена обробкою, 

укомплектована, яка пройшла необхідні випробування (перевірки), 

відповідає діючим стандартам або затвердженим технічним умовам (має 

сертифікат чи інший документ, що засвідчує її якість), прийнята відділом 

технічного контролю підприємства та здана на склад або ж прийнята 

замовником (якщо готова продукція здається на місці) відповідно до 

затвердженого порядку її приймання (оформлена встановленими 

здавальними документами). Для обліку готової продукції Планом рахунків 

передбачено рахунок 26 «Готова продукція». Цей рахунок активний, 

балансовий, використовується для узагальнення інформації про наявність та 

рух продукції, виготовленої підприємством. 

За дебетом рахунку 26 відображається надходження готової продукції 

власного виробництва за первісною вартістю, за кредитом – списання готової 

продукції внаслідок продажу або використання для власних потреб. Основна 

діяльність виробничого підприємства полягає у виробництві та реалізації 

виготовленої продукції. Процес виробництва завершується доведенням 

продукції до покупця. Процес реалізації включає, по-перше, передачу права 

власності на продукцію продавцем продукції покупцям, по-друге, одержання 

грошових коштів на поточний рахунок чи в касу продавця продукції.  

Реалізація продукції – це завершена стадія кругообігу засобів 

виробництва, внаслідок чого суб‘єкт господарської діяльності отримує 

виручку в грошовій формі, яка спрямовується на відновлення процесу 

кругообігу засобів, його безперервне повторення. 

Тут важливою є швидкість здійснення потоків у системі «товар – гроші», 

які рухаються назустріч один одному і супроводжуються витратами на збут. 
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На практиці облік процесу реалізації здійснюється за допомогою 

системи таких рахунків бухгалтерського обліку: 26 «Готова продукція», 90 

«Собівартість реалізації», 70 «Доходи від реалізації», 36 «Розрахунки з 

покупцями і замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 64 

«Розрахунки за податками й платежами», 79 «Фінансові результати» тощо. 

Готова продукція на промисловому підприємстві проходить такі 

операції: 

– випуск продукції з виробництва і здача її на склади; 

– зберігання продукції на складах підприємства; 

– відпуск продукції на місці одногороднім і відправка (відвантаження) 

іногороднім покупцям; 

– відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту 

продукції (наприклад, тара власного виробництва) тощо; 

– реалізація продукції [5]. 

Облік витрат на збут ведеться на рахунку 93 «Витрати на збут». Він 

відноситься до рахунків господарських процесів, є активним. За дебетом 

рахунку протягом звітного періоду накопичуються перераховані вище 

витрати, а за кредитом відображається їхнє списання наприкінці звітного 

періоду на рахунок 79 «Фінансові результати», субрахунок 1 «Результат 

основної діяльності».  

В організації обліку продукції основним моментом є правильна 

класифікація. Готову продукцію групують за формою, ступенем готовності 

та технологічною складністю (рис. 1). 

За технологічною складністю продукцію поділяють на просту і складну. 

При цьому вона може бути основною, побічною або супутньою. За своїми 

технічними та іншими характеристиками побічна й супутня продукція майже 

не відрізняються від основної, тому їх кількісні та якісні параметри 

визначають аналогічно основній продукції.  

 
 

Рисунок  1. Класифікація готової продукції [1] 

 

Супутня продукція – це продукція, отримана в одному технологічному 

циклі (процесі) одночасно з основною. За якістю вона відповідає стандартам і 

призначена для подальшої обробки або відпуску споживачам. Супутня 
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продукція як вихідний елемент виробничого процесу має якісні та кількісні 

параметри, які повинні одержати вартісну характеристику.  

Побічна продукція – це продукція, що іноді утворюється в комплексних 

виробництвах при виготовленні основної і, на відміну від супутньої 

(допоміжної), не потребує додаткових витрат [6]. 

Рух готової продукції з виробництва на склад відображається в різних 

документах, а саме накладних, актах, відомостях випуску продукції. 

Працівник складу відображає дані про готову продукцію у картках 

складського обліку або Книзі в тому ж порядку, що й дані про виробничі 

запаси, після чого первинні документи передаються до бухгалтерії. 

Під час відвантаження готової продукції покупцю та передачі виконаних 

робіт і наданих послуг замовнику дебетують рахунок 90 «Собівартість 

реалізації» і кредитують рахунки 26 «Готова продукція», 25 

«Напівфабрикати», 28 «Товари» [7]. 

У зв‘язку з реалізацією продукції підприємство здійснює витрати, 

пов‘язані з вивезенням цієї продукції своїм транспортом. Ці витрати 

відносяться за рахунок підприємства і включаються до складу витрат на збут. 

Позавиробничі витрати, враховані на дебеті рахунку № 93, щомісяця 

списуються у частині реалізації продукції в дебет рахунку № 79 «Фінансові 

результати» таким записом: «Дебет рахунку № 79 «Фінансові результати», 

Кредит рахунку № 93 «Витрати на збут». 

Надходження і вибуття із складу готової продукції і товарів знаходять 

своє відображення у «Картках складського обліку матеріалів». За 

результатами змін, які відбулися із готовою продукцією і товарами на складі 

протягом місяця, до бухгалтерії підприємства подається «Звіт про рух 

матеріальних цінностей», за даними якого бухгалтером вносяться відповідні 

зміни до «Оборотної відомості по товарно-матеріальних рахунках». 

Узагальнена інформація за операціями, пов‘язаними з рухом готової 

продукції і товарів на підставі звітів виробничих підрозділів та звітів про рух 

матеріальних цінностей зі складу, знаходить своє відображення у журнально-

ордерній формі обліку у журналах-ордерах № 3, № 5, № 6. 

Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» готовою продукцією є продукція, що 

виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним 

та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим 

нормативно-правовим актом [2]. 

Інформація, пов‘язана з виробленою продукцією, розкривається у 

формах фінансової звітності підприємств. Основним джерелом такої 

інформації є Баланс (форма № 1) [8]. 

У бухгалтерському балансі залишки готової продукції відображаються 

за фактичною виробничою собівартістю. Для цього в другій частині активу 

балансу «Оборотні активи» передбачено рядок 1103 «Готова продукція». Ця 

стаття показує запаси виробів на складі, обробка за якими закінчена та які 

пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами 

договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. 

Рядок 1103 заповнюється на основі рахунку бухгалтерського обліку 26 
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«Готова продукція» шляхом підрахунку сальдо на кінець звітного періоду [8]. 

Інформація про виробництво і реалізацію продукції міститься також у 

формі № 5 «Примітки до річної фінансової звітності. У формі № 5 в розділі 

VIII «Запаси» розкривається інформація про балансову вартість готової 

продукції. Розділ IX «Дебіторська заборгованість» містить дані про 

заборгованість покупців і замовників за продукцію.  

У фінансових звітах розкривається уся необхідна інформація про 

виробничу продукцію, а саме її фактичну вартість на дату балансу, дохід від 

реалізації продукції, а також її собівартість за звітний період, грошові 

надходження, що виникли як результат такої реалізації продукції, 

деталізацію цих даних за сегментами тощо. 

Це дає змогу користувачам фінансової звітності аналізувати дані про 

ефективність виробничого процесу, ділову активність підприємства, 

рентабельність виробництва та продажів, а також приймати виважені 

управлінські рішення. 

Важливою рисою бухгалтерського обліку різних країн світу є 

стандартизація відображення операцій компанії незалежно від її типу, а 

також від того, хто є користувачем інформації. Це спростить інформаційне 

розуміння поняття «готова продукція» у світлі інтеграційних процесів у 

світову економіку. Так, майже у всіх країнах світу використовуються такі 

методи списання запасів на виробництво як FIFO, LIFО та середньозваженої 

ціни. Можна зробити висновок, що майже у всіх країнах світу 

використовують методи списання запасів, ідентичні тим, що 

використовуються в Україні. Особливу увагу привертає застосування методу 

LIFO, забороненого до використання у нашій державі. На нашу думку, 

інструменти, засоби й механізми розкриття фінансової інформації, у тому 

числі щодо готової продукції, повинні відповідати міжнародним досвіду та 

практиці [9, с. 35]. 

Для раціональної організації системи документообігу, на нашу думку, 

підприємствам необхідно дотримуватися таких принципів: 

– рух документа має бути прямим, тобто треба обирати маршрути за 

принципом його одноразового перебування в одному структурному 

підрозділі або в одного виконавця;  

– формування документа та його рух мають бути чітко зумовленими 

необхідністю їх існування, відповідати організації та технології виробництва; 

– різноманітні операції для опрацювання документа варто проводити 

паралельно, щоб оперативніше їх виконати. Так, якщо з ним мають 

працювати кілька осіб, документ треба копіювати й передавати копії всім 

виконавцям.  

Повна реалізація вказаних принципів можлива з упровадженням системи 

електронного документообігу, яка є ефективним інструментом у діяльності 

м‘ясопереробних підприємств. Завдяки використанню електронних 

документів можна підвищити виконавчу дисципліну працівників, зменшити 

час створення та роботи з документами, здійснювати моніторинг поточних 

технологічних показників (тобто оперативно використовувати необхідну 
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інформацію щодо стану виробництва), а отже, покращити роботу 

підприємства. 

Необхідно зазначити, що при автоматизованій формі процес ведення 

вхідної інформації проводиться тільки один раз і частково контролюється 

програмним забезпеченням, решта процесів відбувається автоматично. Тим 

більше, що програмне забезпечення дає змогу перевірити повноту, 

правильність заповнення реєстрів відповідно до нормативних актів, швидко 

виявити помилку і вказати способи її виправлення. Таким чином, 

підвищується достовірність та оперативність інформації [10]. 

Автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку дає можливість 

підприємству формувати велику кількість звітів, розрахунків, здійснювати 

економічний, фінансовий аналіз діяльності підприємства. При цьому вартість 

і витрачений час на складання зазначених форм незначні, що дає змогу 

повністю задовольнити інформацією різноманітного характеру 

управлінський персонал, скласти прогнозні розрахунки для прийняття 

ефективних рішень у сфері реалізації готової продукції. 
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ОБЛІК ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто можливості прийняття ефективних управлінських 

рішень та порядку ведення підприємствами бухгалтерського обліку 

експортно-імпортних операцій.   

Ключові слова: експорт, імпорт, аналітичний облік, синтетичний облік, 

курсові різниці, звітність. 

 Постановка проблеми.  Поглиблення участі України в європейських та 

світових інтеграційних процесах, супроводжується збільшенням кількості 

підприємств, що здійснюють свою діяльність в зовнішньоекономічній сфері. 

Сьогодні методика і організація обліку експортно-імпортних операцій таких 

підприємств є найбільш складною і дискусійною. Тому потрібно правильно  

проаналізувати рух товарів від первинного документарного обліку до 

зведеної фінансової звітності, попутне розглядаючи окремі проблеми, 

оцінювати проблеми у веденні обліку експортно-імпортних операцій, 

набиратись досвіду щодо правильності контролю операцій купівлі-продажу 

товарів, запасів. 

Сьогоднішнє діюче законодавство складне та суперечливе, при цьому на 

кожного органа державного регулювання покладено ряд функцій які 

забезпечують регулювання зовнішньоекономічної діяльності в країні. Низка 

нормативних актів не виключає різні трактування науковців до понять 

експорту, імпорту, з методики і організації обліку експортне – імпортних 

операцій, оподаткуванню таких операцій, визначенню фінансового 

результату. 

Проблемами здійснення експортно-імпортних операцій в умовах ринку 

на теоретичному і методологічному рівні займаються таки вчені, як Бутинць 

Ф. Ф., Бабій Л.І., Гриліцька А.В, Зінь Е.А., Козик В. В., Коваленко Г.М., 

Місяць Н. О, Рибченко М.Ф., Савченко В. А., Федькевич Н. В., та інші .  

Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 

імпорт є купівля українськими суб‘єктами зовнішньоекономічної діяльності в 

іноземних суб‘єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без 

ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, 

призначених для власного споживання установами та організаціями України, 

розташованими за її межами. У Митному кодексі зазначено, що імпорт – 

митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію 

України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій 

території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.  
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Перед тим, як здійснити експортно-імпортні операцій підприємство 

складає договір (контракт). У договорі повинні бути вказані: предмет 

договору(основні посади здійснення операцій), якість та укомплектування, 

загальна сума договору – зазначається валюта, порядок розрахунку, розмір 

штрафу, умови поставки, форс-мажор ситуації, арбітражні питання, строк дії 

договору, інші умови. Кожна сторона несе відповідальність за не виконання 

умов договору. Договір на імпорт та експорт особливих відмінностей немає – 

лише можуть відрізнятись структурою та деякими умовами. Не дивлячись на 

всю різноманітність договорів, в основі кожного з них лежать положення 

класичного договору купівлі – продажу. Тому при складанні договору 

доцільно враховувати істотні та факультативні умови. [4, с. 3] 

Від умов зазначених у контракту залежить ведення бухгалтерського 

обліку. Без сумнів використання різних видів документів передбачає 

використання обов‘язкових реквізитів. До документів первинного обліку 

відносяться:   

- рахунок-фактура, яка виписується продавцем на партію товарів, що 

відправляються, у ньому містяться все необхідні відомості про товар, його 

ціну, умови платежу, умови доставки, найменування банку, що здійснює 

платіж, та інші необхідні дані. З повнотою первинної інформації рахунок-

фактура надається до торгово-промислової палати – для отримання 

сертифікату походження товару; до адміністративних органів – для 

отримання ліцензії; в банк – для отримання належного з покупки платежу; 

до митних органів – для визначення декларантом митної вартості 

переміщуваних товарів з метою нарахування митних платежів. При цьому 

уточнюється дата відвантаження на основі дати видачі транспортного 

документу. У випадку видачі декількох транспортних документів – датою 

відвантаження визначається дата останнього транспортного документу. 

- вантажно-митна декларація, яка вважається оформленою за наявності 

на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи 

митниці, що здійснила митне оформлення товарів. Оформлена ВМД є 

підтвердженням надання підприємству права на розміщення товарів у 

заявленому митному режимі. [2, с.31 ]                            

Аналітичний облік підприємство веде в розрізі країн-експортерів та 

країн-імпортерів в алфавітному порядку, а всередині їх – у розрізі 

постачальників, номерів контрактів та документів до сплати; за кожним 

покупцем, по кожному платежу та за валютою платежу; за обліковою 

партією товарів, за номерами договорів, за валютою здійснення операцій. У 

будь-якому випадку повинен бути забезпечений  контроль своєчасності 

розрахунків за кожною поставкою товарів. Облік поставок ведеться за 

місцями зберігання й обліковими партіями, при визначенні яких береться до 

уваги: характер товару, можливість зберігання партії в процесі перевезення,  

зберігання вантажу.  

Синтетичний облік імпортних товарів на підприємстві відображається з 

моменту їх одержання за купівельними або продажними цінами. При 

перетині митного кордону України або при прийманні товару на складі 
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підприємства облікова ціна на товар збільшується на суму накладних витрат, 

понесених за кордоном, і на суму сплачених зборів, мита і податків. 

Для розрахунків з іноземними постачальниками за придбані товари 

підприємство використовує пасивний рахунок 632 «Розрахунки з 

іноземними постачальниками», який має субрахунки в розрізі валют 

постачальників. Якщо підприємство сплачує аванс за поставлені запаси, то 

облік буде вестися за дебетом рахунку 371 «Розрахунки за виданими 

авансами», з відповідним аналітичним рахунком, та кредитом 31 «Рахунки в 

банках». 

Попередня оплата за імпортний товар відображається в балансі за 

курсом НБУ на дату визнання дебіторської заборгованості і подальшому 

перерахунку на дату балансу і дату погашення цієї заборгованості у зв‘язку з 

одержанням товару не підлягає. Вартість товарів, отриманих в рахунок 

погашення попередньої оплати, визнається вартістю фактично отриманих 

немонетарних активів (але не більше ніж попередньо оплачених) за курсом 

НБУ на дату перерахування передоплати. У обліку, суми, які одержані в 

результаті попередньої оплати не визнаються доходами. Облік експортних 

товарів по всіх етапах їх руху ведеться на рахунку 28 «Товари» та 

субрахунках до нього. 

Синтетичний облік експортних операцій відображається за дебетом 

рахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями». До цього рахунку 

відкриті субрахунки четвертого порядку на кожну іноземну валюту. Якщо 

підприємство отримує передплату, то за кредитом 31 «Рахунки в банках», та 

за дебетом 681 «Розрахунки за авансами одержаними». 

За кредитом в обліку використовується рахунок 70 «Доходи від 

реалізації», який у свою чергу списується на субрахунок 791 «Результати 

основної діяльності». Після даної операції відображення витрат з 

експортних операцій, а саме списання реалізованих на експорт товарів 

підприємство відображає за дебетом рахунку 90 «Собівартість реалізації» і 

кредиту рахунків 28 «Товари» або 26 «Готова продукція» за обліковою 

вартістю. 

В процесі реалізації експортної продукції у підприємства виникають 

комерційні витрати, зокрема такі, як витрати на підготовку товарів до 

відвантаження, їх перевезення всередині країни та за кордоном, вантажно-

розвантажувальні роботи, страхування та зберігання вантажів в дорозі, 

оплату зборів за митне оформлення вантажів тощо. Такі витрати 

накопичуються на рахунку 93 «Витрати на збут» з подальшим перенесенням 

до складу фінансових результатів. Одночасно з реалізацією в 

бухгалтерському обліку відображається списання первісної вартості 

експортних товарів (собівартості експортної продукції) і накладних витрат, 

пов‘язаних з цією операцією. 

Експортуючи товар продавець, який згідно зовнішньоекономічному 

договору називається експортером, виступає як платник податків. 

Зобов‘язання щодо сплати податку на додану вартість при ввезенні товарів 

на митну територію України виникають у день оформлення ввізної митної 
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декларації. Базою оподаткування при імпорті є контрактна вартість запасів 

за ставкою 20%. Ця вартість не повинна бути меншою за митну вартість. 

Сума податку розраховується з суми митної вартості товару по курсу НБУ, 

нарахованого мита (2%) та митних зборів (0.2%), акцизного збору. При 

перетині кордону всі збори і платежі сплачуються одразу на рахунок 

митниці. 

Експортні операції оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою. Датою 

виникнення зобов‘язання за нульовою ставкою є дата фактичного вивозу 

товару. При здійсненні експортних операцій – податкові зобов‘язання 

дорівнюють нулю і завжди є податковий кредит, що формується з сум ПДВ 

у вартості придбаних товарів, тому в кожному періоді експортер може 

отримувати бюджетне відшкодування. Право на бюджетне відшкодування 

підприємство має лише в наступному податковому періоді за умови, якщо 

отримає в такому періоді від‘ємне значення різниці сум податкового 

зобов‘язання та податкового кредиту. При цьому, відшкодовується не вся 

сума від‘ємного значення, а лише та частина, яка дорівнює сумі ПДВ, 

фактично сплаченій ним у попередньому податковому періоді 

постачальникам товарів. Залишок від‘ємного значення з ПДВ після 

бюджетного відшкодування зараховується до складу податкового кредиту 

наступного податкового періоду [1, с.17]. 

Одним з аспектів обліку зовнішньоекономічних операцій є визначення 

балансової вартості іноземної валюти. Балансова вартість валюти – це 

гривневий еквівалент іноземної валюти, розрахований з використанням 

обмінного курсу гривні  по відношенню до інших валют. Тому основне 

завдання обліку операцій з розрахунками в іноземній валюті полягає в 

правильному визначенні балансової вартості іноземної валюти.   Результати 

від зовнішньоекономічної діяльності підприємство відображає у формах 

фінансової звітності. Відповідно до принципу єдиного грошового вимірника, 

вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства в 

його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці – у 

національній валюті України. 

В Балансі знаходиться інформація про готову продукцію та товари, які в 

майбутньому принесуть економічну вигоду. При чому всі монетарні статті 

відображаються за офіційним валютним курсом НБУ на дату його 

складання. У Звіті про фінансові результати підприємство відображає 

інформацію про: доходи, оцінка яких може бути достовірно визначена в 

результаті надходження активу або погашення зобов`язання, що призводить 

до збільшення власного капіталу підприємства; витрати, оцінка яких може 

бути достовірно визначена, у результаті вибуття активу або збільшення 

зобов`язання, що призводить до зменшення власного капіталу. Звіт про 

власний капітал – форма річної фінансової звітності, у якій відображаються 

всі зміни у власному капіталі підприємства, що відбулись протягом року.  

У Примітках до річної фінансової звітності наводиться інформація: про 

суму курсових різниць, що включена до складу доходів і витрат протягом 

звітного періоду; про суму курсових різниць, що включена протягом 
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звітного періоду до складу іншого додаткового капіталу, а також 

інформація, що пояснює взаємозв`язок між сумою таких курсових різниць 

на початок і на кінець звітного періоду. 

Основною причиною участі підприємства в експортній-імпортній 

діяльності є прагнення до збільшення прибутку від продажу. Також 

міжнародна торгівля впливає на спеціалізацію і підвищення рівня 

продуктивності власних ресурсів, що дає можливість значно збільшувати 

обсяги виробництва.  

Висновки. Таким чином можна зробити висновок, що забезпечення 

можливості прийняття ефективних управлінських рішень та порядку 

ведення підприємствами бухгалтерського обліку експортно-імпортних 

операцій необхідно суттєво враховувати залежність їх від багатьох факторів: 

правильності документального оформлення товарних, розрахункових, 

митних операцій; дотримання валютного та митного законодавства; 

достовірної інформації про курсові різниці, про господарські операції 

підприємства, що пов‘язані з зовнішньою діяльністю та ін. Для того щоб 

вирішити це правильно необхідно проаналізувати рух товарів від 

первинного документарного обліку до зведеної фінансової звітності, 

попутне розглядаючи окремі проблеми 
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УСТАНОВАХ 

ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

У статті розглянуто проблемні аспекти облікової системи установ 

державного сектору. Висвітлено сучасну практику організації 
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бухгалтерського обліку в установах державного сектору. Розглянуто 

завдання та особливості організації обліку в установах державного сектору 

економіки. Згруповано можливі порушення у веденні бухгалтерського обліку 

установами державного сектору та заходи щодо їх ліквідації  

Ключові слова: бухгалтерський облік, бюджетні установи, організація 

обліку, облікова система, установи державного сектору  

Сучасний стан бухгалтерського обліку в державному секторі економіки 

характеризується процесами модернізації та реформування на засадах 

стандартизації, тобто формування єдиної організаційної та інформаційної 

системи управління державними фінансами, удосконалення обліково-

аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень, спрямованих на 

посилення контролю за соціально- економічною віддачею всіх видів ресурсів 

і покращення якісних показників діяльності суб‘єктів державного сектору. 

У результаті переходу економіки України на ринкові засади зросла 

потреба кардинальної модернізації не лише методології, а й організації 

бухгалтерського обліку згідно з міжнародною практикою. Зі збільшенням 

теоретичних досліджень спостерігається поступова трансформація 

бухгалтерського обліку на всіх рівнях. Однак для повної гармонізації 

бухгалтерського обліку в Україні, побудованого на нових засадах ринкової 

економіки, необхідно зробити ще дуже багато як у теоретичній, так і в 

практичній площинах [1]. 

Питаннями сучасного стану вітчизняної облікової системи державного 

сектору економіки, зокрема щодо ефективності організації обліку, займались 

такі видатні вчені-економісти, як: Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., 

Джога Р.Т., Дорошенко О.О., Єфіменко Т.І., Зубілевич С. Я., Канєва Т.В., 

Корецький Л.Я., Кузьмінський А.Н., Левицька С.О., Ловінська Л.Г., Лучко 

М.Р., Пушкар М.С., Свірко С.В., Сушко Н.І., Чечуліна О.О., Хорунжак Н.М. 

та інші. Проте це питання не втратило актуальності та залишає за собою 

низку невирішених проблемних питань. 

Метою статті є виокремлення особливостей та можливих напрямів 

удосконалення підходів до організації системи бухгалтерського обліку в 

установах державного сектору. 

Діяльність установ державного сектору має ряд особливостей, що в свою 

чергу впливають на побудову бухгалтерського обліку. Вони є 

неприбутковими організаціями та функціонують на правах державної 

власності. Особливістю діяльності установ державного сектору є те, що 

метою їх діяльності є не створення прибутку, а досягнення передбачених 

планами та кошторисами показників, виконання визначених в статуті або ж 

передбачених програмою фінансування завдань і функцій [2]. 

Основним завданням обліку у процесі діяльності установ державного 

сектору є забезпечення своєчасного, точного, повного відображення всіх 

господарських операцій у бухгалтерських документах та використання 

виділених коштів з бюджетів різних рівнів за цільовим призначенням [3, с. 

347]. 
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Бухгалтерський облік в установах державного сектору повинен 

забезпечувати:  

• систематичний контроль за ходом виконання кошторису за видатками, 

станом розрахунків з контрагентами, працівниками, бюджетом тощо;  

• збереженням грошових коштів та матеріальних цінностей; 

• забезпечувати повне і своєчасне відображення фінансово-

господарських операцій з використання фінансових ресурсів відповідно до їх 

цільового призначення;  

• здійснювати попередній контроль за своєчасним та правильним 

оформленням документів та законністю операцій.  

З огляду на це, можна дійти висновку, що бухгалтерський облік у 

установах державного сектору є впорядкованою системою збирання, 

реєстрації й узагальнення інформації про склад засобів, джерел фінансування 

та зобов‘язань установи, фінансових процесів за допомоги суцільного, 

безперервного й документального обліку всіх господарських операцій, що 

відображають результати діяльності установи.  

Необхідно відмітити, що бухгалтерський облік в установах державного 

сектору економіки має свої специфічні особливості:  

• організація обліку в розрізі статей бюджетної класифікації;  

• окремий облік отриманих асигнувань з бюджетів різних рівнів та 

власних надходжень; 

• розподіл обліку видатків за джерелом покриття;  

• окремий облік касових і фактичних видатків;  

• контроль виконання кошторису за доходами і за видатками;  

• сувора відповідність обліку і звітності вимогам нормативних 

документів;  

• галузева специфіка обліку в установах культури, науки, освіти, 

управління;  

• відсутність попередньої оплати за товари, послуги, виконані роботи 

(крім випадків передбачених чинним законодавством) та ін. 

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» установи державного сектору економіки самостійно 

обирають форму бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів обліку 

порядку та способу реєстрації та узагальнення інформації в них з 

додержанням єдиних засад та з урахуванням особливостей своєї діяльності і 

технології обробки даних [4]. Потрібно зазначити, що виважена та 

обґрунтована система заходів щодо організації бухгалтерського обліку має 

гарантувати своєчасне та повне інформаційне забезпечення внутрішніх і 

зовнішніх користувачів [2]. Особливості бухгалтерського обліку установ 

державного сектору відображені на рис. 1. 
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Рисунок 1. Особливості бухгалтерського обліку установ державного 

сектору 

 

Тільки сувора регламентація методології обліку забезпечить його 

єдність, порівнянність показників установ різних галузей невиробничої 

сфери, можливість отримання зведених показників для контролю за 

виконанням кошторисів і бюджетів. 

Сучасні умови функціонування системи державного сектору економіки 

України характеризуються наявністю низки проблемних питань в організації 

обліку виконання бюджетів та бухгалтерського обліку в установах 

державного сектору.  

Основні недоліки, які досі існують у системі обліку установ державного 

сектору економіки, такі:  

• при веденні бухгалтерського обліку одночасно використовуються два 

методи нарахувань – касовий (при виконанні бюджетів) та метод 

нарахування (при здійсненні діяльності із виконання кошторису);  

• відсутність єдиної методики державними цільовими фондами при 

відображенні операцій у бухгалтерському обліку;  

Особливості бухгалтерського обліку установ 

державного сектору економіки 

Наявність двох організаційних форм обліку 

Наявність спеціальної нормативно-правової бази з методики та організації 

бухгалтерського обліку і звітності 

  Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в 

державному секторі  

 План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі 

 Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для 

відображення операцій з активами, капіталом та зобов‘язаннями 

розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами 

 Типові форми меморіальних ордерів, інших облікових регістрів 

суб‘єктів державного сектору та порядку їх складання  

 Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи  

 Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами 

загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування  

  бухгалтерія при окремих установах  

  централізована бухгалтерія 
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• паралельна консолідація звітності по вертикалі головних 

розпорядників коштів і по вертикалі Державної казначейської служби. При 

цьому потоки інформації дублюються, але частина аналітичних звітних 

даних містить нетотожну інформацію. Планові показники доводяться за 

двома напрямами: по системі ДКСУ та головних розпорядників бюджетних 

коштів;  

• здійснення виконання бюджетів за видатками шляхом виділення 

асигнувань, що є формальним обліком зобов‘язань розпорядників бюджетних 

коштів [1]. 

Аналіз найтиповіших порушень у веденні бухгалтерського обліку і 

складанні фінансової звітності установами державного сектору економіки дає 

можливість виявити ряд причин їх виникнення, з-поміж яких можна виділити 

невиконання чи неналежне виконання приписів нормативно-правових актів, 

зокрема галузевих, а також відсутність чітких регламентів щодо обліку 

окремих господарських операцій (процесів) або неузгодженість між 

окремими нормативно-правовими актами. 

Перелік порушень у веденні бухгалтерського обліку установами 

державного сектору та заходи щодо їх ліквідації розглянуті у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Типові порушення у веденні бухгалтерського обліку і 

складанні звітності установ державного сектору та заходи з їх ліквідації 
Порушення Сутність порушення 

Організаційні  порушення порядку організацій проведення інвентаризацій – 

неповне їх проведення або непроведення взагалі;  

 незатвердження графіку документообігу, що не забезпечує 

достовірність та повноту відображення усіх здійснених господарських 

операцій;  

 невидання розпорядчих документів щодо визначення кола осіб, яким 
надається право першого та другого підпису фінансово-бухгалтерських 

документів;  

 відсутність положень про бухгалтерію, посадових інструкцій 

працівників бухгалтерської служби; 

 не укладання договорів про матеріальну відповідальність 

Методологічні  порушення порядку проведення індексації основних засобів та 

дооцінки товарно-матеріальних цінностей;  

 неоприбуткування, неповне або несвоєчасне оприбуткування майна 
та коштів;  

 повне або часткове, несвоєчасне невідображення в обліку окремих 
господарських операцій і процесів, переважно розрахункового 

характеру;  

 списання видатків (у т. ч. авансових платежів) без підтверджуючих 
документів;  

 списання необоротних активів та майна без підтверджуючих 

документів;  

 списання майна, що фактично є в наявності і використовується. 

Інші   недотримання елементарних правил оформлення первинних, 

зведених та звітних бухгалтерських і інших документів;  

 ведення одночасно декількох головних та/або касових книг;  
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 застосування бланків та регістрів невстановлених форм;  

 невідповідність між даними аналітичного та синтетичного обліку, 

головної книги та фінансової звітності;  

 невідповідність між аналогічними показниками фінансової звітності, 
наведеними у різних формах звітів 

Заходи ліквідації порушень 

 роз‘яснення змісту нормативно-правових актів та особливостей їх застосування в 

бухгалтерському обліку і звітності установ певних галузей;  

 активізація аналітичної та профілактично-попереджувальної роботи вищестоячих 

органів; 

 посилення ролі попереднього та поточного контролю (насамперед з боку 

казначейських органів та органів управління) за дотриманням вимог нормативно-правових 

актів;  

 недопущення послаблення вимогливості і реагування з боку керівників усіх рівнів на 

фінансові порушення посадових та матеріально - відповідальних осіб;  

 запровадження жорсткіших вимог з підбору кадрів на посади головних бухгалтерів з 

одночасним підвищенням ролі у прийнятті управлінських рішень;  

 періодичне підвищення кваліфікації працівників бухгалтерсько-фінансових служб та 

керівників, у т. ч. проведення систематичного навчання та семінарів за участю 

представників казначейських, фіскальних органів і Держаудитслужби 

 

Отже, маємо підстави зробити висновок, що відсутність системності та 

комплексності в реформуванні організації облікової роботи державних 

установ породжує проблеми впровадження затверджених реформ. 

Різноплановість реорганізації при її не узгодженості приводить до 

виникнення великої кількості протиріч на практиці. На сьогодні, законодавча 

база в сфері бюджетного обліку перенасичена кількістю прийнятих 

нормативно-правових актів та відповідних змін до них. Саме, тому необхідно 

зуміти систематизувати сукупність нововведень, враховуючи при цьому 

особливості економіки нашої країни та зарубіжний досвід організації 

бухгалтерського обліку в державному секторі. 
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УДК 657.1 

Н.А. Полянська - здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний  інститут  КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ  

У МІЖНАРОДНІЙ І ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ 

Облік необоротних активів в Україні має багато спільного із зарубіжною 

практикою. Існування певних відмінностей зумовлено специфічністю 

української економіки. Інтеграція України в світове господарство вимагає 

відповідності організації обліку необоротних активів МСБО. Залучення 

вітчизняними підприємствами іноземного капіталу, вихід на іноземні ринки 

товарів, послуг та цінних паперів зумовлює необхідність реформування 

національної системи бухгалтерського обліку у відповідності з 

Міжнародними стандартами фінансової звітності. 

Ключові слова: необоротні активи,  система бухгалтерського обліку, 

зарубіжна облікова практика, основні засоби, первісна вартість. 

Залучення вітчизняними підприємствами іноземного капіталу, вихід на 

іноземні ринки товарів, послуг та цінних паперів зумовлює необхідність 

реформування національної системи бухгалтерського обліку у відповідності з 

Міжнародними стандартами фінансової звітності. Науковці і практики єдині 

в тому, що перехід до ринкових умов господарювання зумовлює потребу 

перегляду теоретичних і практичних положень бухгалтерського обліку щодо 

складу його об‘єктів, а також методики формування та обробки облікової 

інформації, виходячи з наявного господарюючого механізму. 

Поняття «необоротні активи» у зарубіжній обліковій практиці 

позначається різними термінами: постійні активи; власність, споруди і 

обладнання; матеріальні активи тощо. Так, в Росії - позаоборотні активи, які 

включають нематеріальні активи, основні засоби, доходні вкладення в 

матеріальні цінності; у Швейцарії необоротні активи в активі балансу 

об‘єднані в одну групу - основні засоби; Німеччина наводить їх у вигляді 

основного капіталу та фінансових активів; англо-американські країни – у 

вигляді довгострокових активів (основних засобів або власності, будівель та 

обладнання, невідчутних активів, інвестицій, інших не поточних або 

позаоборотних активів. У США нарахований знос нематеріальних активів 

частіше зазначається у примітках до фінансових звітів, у порівняні з 

балансом в Україні. 

У більшості країн необоротні активи можна поділити на такі групи: 

матеріальні довгострокові активи; нематеріальні довгострокові активи; 

довгострокові фінансові інвестиції. У США, наприклад, виділяють в окрему 

групу природні ресурси у зв‘язку з їх особливими ознаками. 

Відповідно до концептуальної основи Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (далі - МСБО) будь-який актив для відображення в 

обліку повинен відповідати таким критеріям:  

1) у майбутньому бути корисним підприємству;  

2) його вартість можливо достовірно визначити.  

Також, до необоротних активів застосовують ще декілька критеріїв. 
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Відповідно до п. 6 міжнародного стандарту 16 «Основні засоби» основними 

засобами вважаються матеріальні активи, що підприємством утримуються з 

метою використання їх у виробництві чи задля постачання товарів або 

надання послуг, з  метою оренди для інших осіб, чи адміністративного 

використання протягом більш ніж одного періоду [3]. 

Основні засоби відображаються в обліку за первісною вартістю. Згідно з 

міжнародними стандартами, до первісної вартості основних засобів 

включають: ціну придбання з вирахуванням отриманих знижок, митні збори, 

невідшкодовані податки, витрати для налагодження основних засобів. 

У деяких країнах дозволено включати до первісної вартості основних 

засобів суму позичкових відсотків, пов'язаних із придбанням об‘єктів. У 

Німеччині відсотки за кредит дозволяється включати до витрат на 

будівництво основних засобів лише тоді, коли існує тісний взаємозв‘язок між 

засобами та позиковим капіталом [4]. 

За міжнародними стандартами визнання витрат, пов‘язаних з об‘єктами 

необоротних активів, відбувається шляхом включення їх у балансову 

вартість цих активів, при умові ймовірності одержання майбутніх 

економічних вигод, що надійдуть. Всі інші подальші витрати слід визнавати 

як витрати того періоду, в якому вони були здійснені [1]. 

Суттєвою особливістю оцінки основних засобів згідно до МСБО є той 

факт, що їх балансова вартість може бути зменшена відповідними 

державними грантами. Порядок цього зменшення розкривається в 

За МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про 

державну допомогу», крім рекомендації оцінювати необоротний актив по 

первісній вартості, пропонують оцінювати окремі активи для відображення у 

звітах у переоціненій вартості [2]. 

Процес переоцінки основних засобів за МСБО і Положеннями 

стандартами бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) України майже не 

відрізняється, але українські стандарти чіткіше зазначають ту межу (більше 

10%), яка призводить до необхідності проведення переоцінки. Відповідно 

міжнародних стандартів цю межу зазначають як таку, що має «суттєву 

різницю» порівняно з балансовою вартістю. Стосовно амортизації основних 

засобів, то в міжнародному обліку використовуються такі методи 

нарахування амортизації: прямолінійне списання, зменшення залишку, метод 

суми одиниць продукції. В обліку Польщі амортизація нараховується за 

певною схемою з використанням терміну та коефіцієнтів для конкретних 

груп основних засобів. 

Розуміння поняття «нематеріальні активи» в різних країнах, загалом, не 

відрізняється. Критеріями зарахування до такого виду активів є відсутність 

матеріальної форми, довгостроковість використання і здатність приносити 

дохід. 

Відмінності ж спостерігаються на рівні складу нематеріальних активів, 

їх відображення в балансі, визначення терміну використання. Наприклад, в 

обліку окремих країн, на відміну від українського обліку, до складу 

нематеріальних активів відносяться організаційні витрати (витрати на 
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створення підприємства, на рекламу, випуск акцій). 

Із міжнародної практики обліку нематеріальних активів в Україні 

найменше розповсюджений термін «ціна фірми» або «гудвіл», який, в 

основному, означає добру репутацію фірми. Між вартістю підприємства і 

чистою вартістю його майна завжди існує різниця, яка і є гудвілом. Вона 

може бути позитивна і негативна [4]. 

За кордоном склалися три підходи до визначення вартості гудвілу: 

оцінка репутації фірми; поточна дисконтована оцінка; оцінка за залишковою 

вартістю [4]. 

З метою обліку інвестиції поділяють на дві великі групи: 

короткострокові інвестиції, довгострокові інвестиції. 

У світовій практиці використовуються два методи оцінки інвестицій: 

метод оцінки за часткою в капіталі підприємства (початкові інвестиції 

включаються до балансу за собівартістю, а згодом збільшуються на частку 

інвестора в чистому прибутку компанії і зменшуються на частку дивідендів) і 

метод консолідації (компанія-інвестор і компанія, в яку здійснені інвестиції, 

складають єдину консолідовану звітність, сумуючи активи, зобов'язання, 

доходи і витрати). Потенційні збитки від знецінення довгострокових 

фінансових інвестицій в акції інших підприємств повинні відображатися в 

тому звітному періоді, в якому виявлені, а потенційний прибуток буде 

відображений після реалізації акцій в сумі підвищених дивідендів, отриманих 

за акціями. 

Довгострокові фінансові інвестиції вибувають з балансу за 

реалізаційною вартістю, яка часто співпадає з ринковою. У балансі вони 

відображаються окремим рядком між оборотними і необоротними активами 

або включаються до складу необоротних активів. 

Щодо класифікації в балансі дебіторської заборгованості, за кордоном 

існують лише загальні правила, які носять рекомендаційний характер. 

Порівняльний аналіз обліку необоротних активів в Україні та інших 

країн світу проведено в табл.1. 

Таблиця 1 - Порівняльна характеристика особливостей українського і 

зарубіжного обліку необоротних активів 

№ 

з/п 

Категорія Український облік Зарубіжний облік 

1 Класифікація 

необоротних активів 

Основні засоби, інші 

необоротні матеріальні і 

нематеріальні активи, 

довгострокові фінансові 

інвестиції і дебіторська 

відстрочені податкові активи, 

інші необоротні активи 

Матеріальні довгострокові 

активи, нематеріальні 

довгострокові активи, 

довгострокові фінансові 

інвестиції 

1.2 Критерії визнання 

основних засобів 

Принесуть в майбутньому економічну вигоду, їх вартість 

може бути достовірно визначена 

1.3 Оцінка Зараховуються на баланс за первісною вартістю чи 

історичною собівартістю 

 Можуть включатися і 

відсотки за кредит 
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1.4 Витрати на ремонт Визнаються як актив, коли вони покращують стан активу 

1.5 Переоцінка Проводиться у випадках, коли справедлива вартість суттєво 

відрізняється від балансової 

1.6 Амортизація Амортизація нараховується з 

використанням методів:  

прямолінійного списання,  

зменшення залишку, суми 

одиниць продукції, згідно норм 

податкового законодавства, а 

також прискореного зменшення 

залишкової вартості, 

кумулятивний метод 

Згідно норм податкового 

законодавства 

1.7 За умови вибуття Списується залишкова вартість і накопичений знос, 

обліковується прибуток/збиток від вибуття 

2 Нематеріальні активи Критерії визнання - відсутність матеріальної форми, 

довгостроковість, здатність приносити дохід 

2.1 Класифікація На права користуватися природними ресурсами, майном, на 

знаки для товарів і послуг, на об'єкти промислової 

власності, авторські права, гудвіл, інші 

Такий вид як гудвіл майже не 

використовується 

Гудвіл поділяють на 

позитивний і негативний, є 

підходи до визнання 

вартості і методи списання 

 

3 

 

Дебіторська 

заборгованість 

Визначення - сума заборгованості дебіторів 

3.1 Класифікація Довгострокова і поточна Поточна і не поточна 

(середньострокова і 

довгострокова) 

 

Таким чином, облік необоротних активів в Україні має багато спільного 

із зарубіжною практикою. Існування певних відмінностей зумовлено 

специфічністю української економіки. Інтеграція України в світове 

господарство вимагає відповідності організації обліку необоротних активів 

МСБО. 

Дослідження організації обліку необоротних активів у зарубіжних 

країнах та порівняння з українським досвідом, показує очевидність 

необхідності внесення змін до Національних стандартів обліку необоротних 

активів для відповідності Міжнародним стандартам.  

В умовах глобалізації підприємницької діяльності та розвитку 

інформаційних технологій основним завданням українських підприємств є 

повна автоматизація облікового процесу, зокрема, і обліку необоротних 

активів, адже, діяльність будь-якого суб‘єкта господарювання починається з 

придбання необоротних активів і не може тривати без їх використання, вони 

є своєрідним фундаментом кожного господарюючого суб‘єкта. 
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ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ  ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті проаналізовано стан дебіторської заборгованості на 

підприємствах, розглянуто питання обліку заборгованості підприємства та 

класифікація дебіторської заборгованості на підприємстві.  

Ключові слова: дебіторська заборгованість, облік, заборгованість, 

зобов’язання, розрахунки, дебітори. 

Постановка проблеми. Багатоаспектність дослідження проблеми обліку 

дебіторської заборгованості зумовлена суперечливим характером 

нормативних документів, а також рівнем розробок окремих теоретичних і 

практичних аспектів методології обліку дебіторської заборгованості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням і вивченням 

обліку дебіторської заборгованості займаються як зарубіжні вчені, так і 

вітчизняні науковці, зокрема : Коблянська О.І , Лагода Т.К., Самвонова С.О., 

Білик М.Ю., Дерев‘янко О.Д., Басюк Т.Т., Матицина Н.А., Новікова Н.Н., 

Павленко О.А., Кірейцев Г.Г., Бутинець Ф.Ф., Сопко В.В., Нашкерська Г.В., 

Є.Брікхем, С.Хенк, К.Хувер, Завгородній В. 

Постановка завдання. Метою статті  є ознайомлення з обліком та 

розгляд класифікації і видів дебіторської заборгованості згідно з чинним 

законодавством. 

Виклад основного матеріалу. Організація обліку дебіторської 

заборгованості на підприємстві будь-якої форми власності має важливе 

значення, оскільки сприяє упорядкуванню інформації, прозорості та 

достовірності даних із розрахункових операцій за борговими правами (з 

дебіторами).  

На даний час облік дебіторської заборгованості повністю регулюється 

законодавчими актами, але незважаючи на повний контроль з боку держави, 

в системі розрахунків по дебіторській заборгованості існує ряд проблем.  

Основним законодавчим актом, який прямо регулює облік дебіторської 

заборгованості є П(С)БО 10. Решта законодавчих актів розглядають 

дебіторську заборгованість як об‘єкт податкового обліку, її відображення в 
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звітності підприємств та вказують конкретні рекомендації в певних 

питаннях. 

Основною метою обліку дебіторської заборгованості є обробка та 

надання користувачам інформації про стан розрахунків на підприємстві 

(відповідно до всіх нормативно-правових актів).  

Аналізуючи мету обліку дебіторської заборгованості, доцільно виділити 

наступні завдання:  

 синтетичний і аналітичний облік розрахунків з дебіторами;  

 правильне списання заборгованості, строк позовної давності якої 

минув;  

 списання безнадійної заборгованості;  

 створення резерву сумнівних боргів;  

 оформлення і відображення в обліку заборгованості за виданими 

авансами, пред'явленими претензіями;  

 відображення в обліку дебіторської заборгованості залежно від 

прийнятого методу визначення реалізації .  

Основними документами для обліку розрахунків з дебіторами є:  

 первинні документи з обліку розрахунків з дебіторами (накладні, 

рахунки-фактури, касові та банківські документи, договори та ін.);  

 облікові регістри, що використовуються для відображення 

розрахунків з дебіторами; 

 – Головна книга по рахунках 18 «Довгострокова дебіторська 

заборгованість та інші необоротні активи», 36 «Розрахунки з покупцями та 

замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 38 «Резерв сумнівних 

боргів»; 

 Від початку формування ринкових відносин в Україні і досі існує багато 

актуальних питань, пов‘язаних з обліком дебіторської заборгованості. 

 для прийняття зацікавленими особами адекватних та вчасних 

рішень щодо існуючої політики управління в процесі антикризового 

регулювання фінансово-господарського стану істотне значення мають 

актуальність і якість інформації про стан розрахунків з дебіторами, що 

формується на базі даних бухгалтерського обліку конкретних суб'єктів 

господарювання. Це зумовлює неможливість отримання інформації про 

дебіторську заборгованість в обсязі і вигляді, достатньому для проведення 

аналізу розрахунків з дебіторами зокрема і заборгованості загалом з метою 

прогнозування ймовірності настання платіжної кризи суб'єктів 

господарювання, складання рекомендацій щодо її попередження; 

 невирішені проблеми відображення в обліку довгострокової 

дебіторської заборгованості, оцінки поточної дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи та послуги [2];  

 застосовувати у наших умовах традиційні за кордоном методики 

аналізу дебіторської заборгованості не завжди доцільно через відсутність 

необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації щодо розрахунків з 

дебіторами. Крім цього, загальна криза не платежів, характерна для сучасної 

української економіки, змушує сумніватися в об'єктивності, своєчасності і 
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корисності отриманих результатів аналізу. Використання вітчизняної 

методики не дає змоги однозначно оцінити стан дебіторської заборгованості, 

а також ступінь його впливу на фінансово-господарський стан підприємств. 

Зазначені проблеми вказують на необхідність пошуку специфічних засобів 

аналізу дебіторської заборгованості, спрямованих на отримання інформації 

комплексного характеру, достатньої для прийняття рішень щодо глибини 

кризи неплатежів аналізованого суб'єкту [4].  

З метою удосконалення обліку дебіторської заборгованості при її 

автоматизації, необхідно здійснити наступні заходи:  

 застосувати програмний «конструктор» на базі інтеграції 

функціонального модуля з підсистемами, що пов‘язані з фінансовими та 

виробничими аспектами управління; 

 створити інформаційну базу дебіторської заборгованості 

учасників розрахунків;  

 звірити в електронній формі взаємні вимоги та зобов‘язання і 

знайти найбільш раціональні способи погашення взаємної заборгованості;  

 провести взаємозаліки, поступово скорочуючи обсяги 

заборгованості; 

 вести облік та звітність проведених взаєморозрахунків [6]. 

Всі види капіталу підприємства, джерела їх отримання, позикові кошти, 

видані та отримані, відображаються в звітності, яка служить основним 

джерелом отримання інформації при аналізі діяльності. Найбільш рухливі і 

ліквідні оборотні фонди організації, їх кількість і структура є показниками 

ефективності та платоспроможності. У їх складі одне з головних місць займає 

дебіторська заборгованість [3]. 

Дебіторську заборгованість можна розглядати в трьох значеннях: 

 по-перше, як засіб погашення кредиторської заборгованості; 

 по-друге, як частину продукції, проданої покупцям, але ще не 

сплаченої; 

 по-третє, як один з елементів оборотних активів що фінансуються 

за рахунок власних або позикових коштів [1]. 

Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість поділяється 

на довгострокову та поточну. При цьому враховуються два критерії: строк 

погашення та зв‘язок з нормальним операційним циклом. 

Поточна дебіторська заборгованість – виникає в ході нормального 

операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу. 

Тобто для віднесення дебіторської заборгованості до поточної, достатньо 

наявності хоча б одного з двох наведених критеріїв. 

Виділяють такі види поточної дебіторської заборгованості: 

 дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

(забезпечена та не забезпечена векселями); 

 дебіторська заборгованість за розрахунками (з бюджетом, за 

виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків); 

 інша дебіторська заборгованість. 
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Довгострокова дебіторська заборгованість – не виникає в ході 

нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати 

балансу, тобто для віднесення заборгованості до довгострокової, необхідна 

одночасна наявність двох наведених критеріїв. 

Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються 

відсотки, оцінюється та відображається в Балансі за її теперішньою вартістю. 

Теперішня вартість – дисконтована сума майбутніх платежів (за 

вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде 

отримана для погашення цієї заборгованості. Визначення теперішньої 

вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення. 

Виділяють такі види довгострокової дебіторської заборгованості: 

 дебіторська заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду; 

 довгострокові векселі одержані; 

 інша довгострокова дебіторська заборгованість. 
Критерієм класифікації заборгованості на поточну і довгострокову є 

операційний цикл. Операційний цикл - це проміжок часу між придбанням 

запасів для здійснення діяльності і отриманням коштів від реалізації 

виготовленої з них продукції або товарів та послуг. 

Крім того у П(С)БО №3 "Звіт про фінансові результати" термін 

"операційна діяльність" визначається як основна діяльність підприємства, а 

також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою 

діяльністю. Довгострокова дебіторська заборгованість виникає при 

здійсненні інвестиційної, фінансової діяльності, а також внаслідок 

надзвичайних подій [7]. 

Дебіторська заборгованість також класифікується за об‘єктами щодо 

яких вона виникла. Згідно з цим виділяють такі види дебіторської 

заборгованості: 

 заборгованість орендаря за фінансовою орендою, яка відображається в 
балансі орендодавця; 

 заборгованість забезпечена векселями; 

 надані позики; 

 дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги; 

 дебіторська заборгованість за розрахунками (з бюджетом, за 
виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків); 

 інша дебіторська заборгованість. 
Залежно від своєчасності погашення дебіторська заборгованість 

поділяється на: 

 дебіторську заборгованість, строк оплати якої не настав (строкова 
дебіторська заборгованість); 

 дебіторська заборгованість не сплачена в строк (прострочена). В тому 
числі: 

 сумнівна дебіторська заборгованість; 

 безнадійна дебіторська заборгованість. 
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Сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги щодо якої існує невпевненість її погашення 

боржником. 

Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська 

заборгованість щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником 

або за якою минув строк позовної давності. 

Класифікація дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за 

строками непогашення використовується при обчисленні резерву сумнівних 

боргів та розкривається у примітках до фінансової звітності. 

Можна виділити ще два особливі види дебіторської заборгованості: 

 відстрочені податкові активи – сума податку на прибуток, 

що підлягає відшкодуванню у наступних періодах і виникає у 

випадку, коли обліковий прибуток менший за податковий прибуток. 

Відстрочені податкові активи відображаються у рядку 060 Балансу у 

складі довгострокової дебіторської заборгованості.  

 витрати майбутніх періодів – витрати, здійснені у звітному 

періоді, але які будуть визнані витратами у Звіті про фінансові 

результати у майбутніх звітних періодах згідно з принципом 

відповідності доходів та витрат. Такі витрати тимчасово 

відображаються в окремому розділі Балансу. До витрат майбутніх 

періодів відносяться: 

 витрати, пов‘язані з підготовчими до виробництва роботами в 
сезонних галузях промисловості;  

 з освоєнням нових виробництв та агрегатів;  

 сплачені авансом орендні платежі;  

 оплата страхового поліса; 
Дебіторська заборгованість також може поділятися на: 

 грошову заборгованість — за перерахованою раніше 

передоплатою (підприємство було у статусі покупця, і йому винні 

товари, роботи, послуги); 

 товарну заборгованість — за відвантажені у минулому 

товари, роботи, послуги (підприємство було у статусі продавця, і 

йому винні кошти) [5]. 

Виходячи з вищевикладеного робимо висновок, що організація обліку 

дебіторської заборгованості на підприємстві будь-якої форми власності має 

важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню інформації, прозорості та 

достовірності даних із розрахункових операцій за борговими правами (з 

дебіторами). А керівнику підприємства з метою отримання повної й 

оперативної інформації щодо різних видів дебіторської заборгованості, які  

складають значну частку у структурі оборотних коштів, доцільно 

забезпечити організацію цієї ділянки обліку із залученням відповідних 

фахівців. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

У статті розглянуто основні форми ведення бухгалтерського обліку на 

підприємствах аграрного сектору економіки України. Висвітлені основні 

проблеми, що виникають під час обліку та розкриті шляхи його 

вдосконалення. 

Ключові слова: сільське господарство, бухгалтерський облік, форма 

бухгалтерського обліку, облікова політика,звітність підприємств 

Постановка проблеми. Основною особливістю сільського господарства 

від інших видів діяльності є те, що предметом праці виступає природа. 

Основна частина виробничого процесу пов'язана з обробкою землі, 

розведенням і вирощуванням живих організмів, а також придбанням ними 

корисних для людини якостей і властивостей. Саме специфікою галузі і 

визначаються особливості в бухгалтерському обліку підприємств аграрного 

сектору економіки. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний досвід по веденню 

бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах викладений 

в працях таких вчених, як:  Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Гончарук Я.А., 

Завгородній В. П., Камінська Т. Г., Кірейцев Г. Г., Огійчук М., Правдюк Н., 

Саблук П.Т., Сопко В.В., Телегунь М. І., Чебанова Н. В., Чумаченко М. Г., 

Швець В. Г. та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток ринкових відносин 

вносить свої корективи в систему обліку суб‘єктів підприємницької 

діяльності. Для забезпечення ефективної роботи і конкурентоздатності 

підприємств у сучасних умовах важливе значення має посилення 

інформаційної функції обліку в першу чергу з метою задоволення внутрішніх 

потреб управління підприємством. 

Загальні правила організації та методи бухгалтерського обліку 

визначаються законодавством та положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку (П(С)БО) в Україні. Разом з тим, нормативами 

передбачені альтернативні, організаційні та методичні підходи до ведення 

бухгалтерського обліку. Кожне підприємство має прийняти правила, методи 

та процедури, що надаватимуть найбільш об‘єктивну, корисну та своєчасну 

інформацію про його діяльність, з метою внутрішнього використання та 

публічного представлення. 

При формуванні облікової політики на підприємстві необхідно 

дотримуватись норм українського законодавства та вимог П(С)БО й інших 

нормативних документів, щодо регулювання бухгалтерського обліку та 

сприяти формуванню якісної інформаційної бази обліку з метою розкриття 

інформації у фінансовій звітності з урахуванням специфіки діяльності 

підприємства, чисельності та кваліфікації облікових працівників і рівня їх 

технічного забезпечення [1]. 

Згідно зі законодавством бухгалтерський облік на підприємствах 

здійснюють у господарських товариствах, сільськогосподарських 

кооперативах, селянських (фермерських) господарствах, колективних 

селянських спілках, державних сільськогосподарських підприємствах. 

Сільськогосподарські підприємства можуть використовувати різні 

форми обліку, наприклад: просту (без використання подвійного запису, який 

застосовується на підприємствах, в яких працюють власник (голова) і члени 

його родини (без залучення найманих працівників)), а також малі 

сільськогосподарські підприємства із середньообліковою чисельністю 

працюючих за звітний період до 10 осіб включно. Сільськогосподарські 

підприємства, які відповідають статусу малих підприємств (до 50 чоловік) 

можуть вести облік за спрощеною формою обліку із використанням 

спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов‘язань і господарських операцій суб‘єктів малого підприємництва, 

затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 19.04.01 № 180 і 

складати фінансову звітність відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку № 25 «Фінансовий звіт суб‘єкта малого 
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підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 

25.02.00 № 39 [2]. 

Усі інші сільськогосподарські підприємства повинні вести облік за 

Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і 

господарських операцій підприємства та організацій, затвердженим  

Міністерством фінансів України від 30.11.99 № 231. 

Аграрний сектор економіки має притаманні сільськогосподарському 

виробництву особливості, що впливають на організацію бухгалтерського 

обліку. (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Вплив особливостей сільськогосподарського 

виробництва на організацію бухгалтерського обліку 

№ 

з\п 

Особливості 

сільськогосподарського 

виробництва 

Вплив на організацію бухгалтерського обліку 

1. Земля – головний, незамінний 

засіб господарського виробництва 

(при розумному використанні вона 

не зношується, а навпаки, 

підвищує свою родючість, що 

пов‘язано з додатковими 

фінансовими вкладеннями) 

У бухгалтерському обліку відображається 

найважливіший засіб праці – земля. Знос 

(амортизація) на земельні ділянки при цьому не 

нараховується 

2. Сезонність, нерівномірність у 

використанні робочої сили і 

техніки протягом року 

Визначення фактичної собівартості проводять раз 

на рік. Спостерігається велике нагромадження в 

обліку витрат виробництва, які в кінці року 

розподіляються пропорційно обсягам одержаної 

продукції 

3. Невідповідність процесу затрат 

праці і матеріальних ресурсів з 

виходом продукції 

Оприбуткування й облік одержаної протягом 

року продукції проводиться за плановою 

собівартістю з доведенням її в кінці року до 

фактичної 

4. Процес створення продукту 

здійснюється під впливом не 

тільки знарядь та предметів праці, 

робочої сили, а й  природних умов, 

причому останні впливають на 

розвиток продукту найбільше 

Необхідність своєчасного і поточного обліку і 

контролю за виходом продукції рослинництва і 

тваринництва. Спостерігаються особливості 

обліку формування основного стада, обліку 

тварин на відгодівлі, обліку приросту і приплоду. 

Тривалість виробничого циклу в рослинництві 

вимагає організації обліку витрат на виробництво 

продукції не лише за культурами і окремими їх 

групами, а й з окремих процесів і видів робіт 

5. Наявність різних форм власності Вплив на вибір форми бухгалтерського обліку 

 

Підприємство зайняте діяльністю пов‘язаною сільським господарством 

має змогу отримувати допомогу з боку держави,  не обмежену ніякими 

умовами, яка повинна бути визнана як дохід тільки з того моменту, як вона 

отримана. Але вона виділяється за певних умов, враховується як дохід тільки 

тоді, коли дотримуються певні умови [3, c.132-133].   

Окрім цього,  відтепер у разі неможливості надійного вимірювання 

первинної собівартості сільськогосподарського активу передбачається 
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визначення справедливої вартості за вирахуванням накопиченого зносу і 

збитків від знецінення. Переваги цього методу перед бухгалтерським обліком 

за історичною вартістю полягає в тому, що він дає можливість детальніше і 

точніше відобразити результати здійснюваної сільськогосподарської 

діяльності.  

Важливою є ще й облікова політика сільськогосподарських підприємств 

по відношенню до поголів'я худоби і молока. Поголів'я худоби вимірюється 

за справедливою вартістю без розрахованих збутових витрат. Справедлива 

вартість поголів'я худоби визначається на основі ринкових цін на худобу того 

ж віку, породи і генетичних якостей. Молоко спочатку оцінюється за 

справедливою вартістю за вирахуванням підрахованих збутових витрат у 

момент доїння. Справедлива вартість молока визначається за ринковими 

цінами на молоко в регіоні [4, c.19]. 

Якщо тварин не можна оцінити  за справедливою вартістю за 

вирахуванням очікуваних витрат з моменту реалізації, при первинному 

визнанні,  у зв'язку з тим, наприклад, що вони були  хворі, бухгалтери 

повинні розглянути  знецінення відповідно до даного стандарту, в якому 

йдеться про те, що актив знецінюється, якщо його балансова вартість 

перевищує суму відшкодування. При цьому розглядаються такі ознаки 

знецінення: старіння або фізичне «зношення», актив є частиною схеми 

реструктуризації або утримується для реалізації, економічні результати гірші, 

ніж передбачалося. 

Формування та дотримання прийнятої на підприємстві облікової 

політики є однією з важливих умов отримання достовірної інформації для 

відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. Однак, при її 

формуванні на аграрних підприємствах допускається ряд суттєвих помилок, 

які потребують усунення [5, c.36]. 

Отже, ведення бухгалтерського обліку на сільськогосподарських 

підприємствах агропромислового комплексу з урахуванням багатьох 

особливостей передбачає правильність і раціональність організації ведення 

бухгалтерського обліку. Має забезпечуватися контроль за виконанням 

планів, своєчасне і правильне документування операцій, забезпечення 

достовірності даних. Повинен проводитись контроль за збереженням 

продуктів праці (вирощування тварин і рослин). Окрім цього бухгалтерський 

облік має бути еластичним і мати змогу варіювати при виникненні деяких 

особливих ситуацій. Для цього слід деталізувати та автоматизувати облік на 

всіх сільськогосподарських підприємствах та приділяти його веденню не аби 

яку увагу та значення. Шукати шляхи його вдосконалення та розвитку. 

Саме тому дуже важливо правильно організувати ведення 

бухгалтерського обліку, який дасть змогу об‘єктивно оцінювати та 

аналізувати господарські процеси, що відбуваються на підприємствах АПК. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ 

Узагальнено особливості бухгалтерського обліку в страхових компаніях 

України та чинники що їх зумовлюють. Визначено вимоги положень 

вітчизняних нормативно-правових актів, щодо організації бухгалтерського 

обліку у страхових організаціях.  

Ключові слова: страхова компанія, страхові резерви, облік, страхування 

Постановка проблеми. З огляду на специфіку діяльності різних галузей 

національної економіки бухгалтерський облік та аудит можуть мати певні 

особливості. Страхова галузь не є винятком. Бухгалтерський облік у 

страховій діяльності має певні особливості, які зумовленні природою 

страхових послуг. Йому притаманні особливі бухгалтерські рахунки, 

особливі фінансові операції, а також те, що окремі стандарти (положення) 

бухгалтерського обліку, що затверджені Міністерством фінансів України, на 

страхову діяльність не розповсюджуються. З огляду на це важливого 

практичного значення набувають теоретичні, методичні та організаційні 

аспекти обліку та звітності діяльності страхових компаній. 

Мета статті: розляд особливостей організації бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності страхових компаній згідно з національними та 

міжнародними нормативно-правовими актами. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичною основою 

дослідження механізму діяльності страховиків є наукові праці таких вчених 

та фахівців, як: В.Д. Базилевич, Р.В. Пікус, С.С. Осадець, К.С. Базилевич, 

О.І.Черняк, О.Ф.Філонюк, Р.Грачової, B.C. Леня. Незважаючи на вже існуючі 

дослідження у даній сфері, через специфіку діяльності все ще залишаються 

недостатньо дослідженими ряд питань пов‘язаних з організацією 

бухгалтерського обліку в страхових компаніях. 
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Виклад основного матеріалу. Згідно Закону України №85 «Про 

страхування» страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту 

майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних 

подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним 

законодавством, за рахунок грошових фондів,  що  формуються  шляхом  

сплати  фізичними  особами  та  юридичними  особами  страхових  платежів 

(страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих 

фондів.[1] 

Страховиками визнаються фінансові установи, які створені у формі 

акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою 

відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з 

урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також одержали у 

встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. 

Учасників страховика повинно бути не менше трьох. [2] 

Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише 

страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов‘язана з 

формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.  

Керівниками страховика (голова виконавчого органу та головний 

бухгалтер страховика) мають бути дієздатні фізичні особи.  Голова 

виконавчого органу страховика або його перший заступник повинен мати 

вищу економічну або юридичну освіту, а головний бухгалтер страховика 

повинен мати вищу економічну освіту.  

Бухгалтерських облік страхових організацій регламентується Законом 

Уукраїни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов‘язань та господарських операцій підприємств та 

організацій, Податковим кодексом України та іншими норматино-правовими 

актами. [3] 

Особливості страхової діяльності висувають певні вимоги до 

відображення господарських операцій страховика Тому в страховій 

діяльності використовується ряд рахунків, які не застосовуються в інших 

галузях. Ці рахунки визначені 1нструкцією про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань господарських 

операцій під приємств та організацій. Так, лише страховики використовують 

рахунки 49 «Страхові резерви», 705 «Перестрахування», 76 «Страхові 

платежі», 904 «Страхові виплати». 

Рахунок 49 "Страхові резерви" призначено для узагальнення інформації 

про рух коштів страхових резервів. (рис. 1) 
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Рисунок 1. Субрахунки рахунку 49 «Страхові резерви» 

 

На субрахунках 491 "Технічні резерви", 493 "Частка перестраховиків у 

технічних резервах", 495 "Результат зміни технічних резервів" 

узагальнюється інформація про стан і рух коштів резервів незароблених 

премій та інших технічних резервів. 

На субрахунках 492 "Резерви із страхування життя", 494 "Частка 

перестраховиків у резервах із страхування життя", 496 "Результат зміни 

резервів із страхування життя" узагальнюється інформація про стан і рух 

коштів резервів довгострокових зобов'язань (математичних резервів) і 

резервів належних виплат страхових сум.[4] 

Щомісяця сальдо субрахунків обліку результатів змін страхових 

резервів списується у порядку закриття в кореспонденції з кредитом 

субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності" або дебетом 

субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності", за винятком 

результату зміни резервів незароблених премій, сальдо якого щомісяця 

списується у порядку закриття на субрахунок 703 "Дохід від реалізації робіт і 

послуг". 

На субрахунку 705 "Перестрахування" підприємства, узагальнюють 

інформацію про частки страхових платежів (страхових внесків, страхових 

премій) за договорами перестрахування. За дебетом субрахунку 705 

відображаються суми часток страхових платежів (страхових внесків, 

страхових премій), що належать перестраховикам за договорами 

перестрахування, за кредитом - частки страхових платежів (страхових 

внесків, страхових премій), що повертаються перестраховиками у разі 

дострокового припинення договору перестрахування. Щомісяця сальдо 

субрахунку 705 списується (закривається) у кореспонденції із субрахунком 

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг". Цей субрахунок у значній мірі 

визначає фінансовий результат від основної діяльності страховика. 

Рахунок 49 "Страхові резерви" має такі субрахунки: 

491 "Технічні резерви" 

492 "Резерви із страхування життя" 

493 "Частка перестраховиків у технічних резервах" 

494 "Частка перестраховиків у резервах із страхування життя" 

495 "Результат зміни технічних резервів" 

496 "Результат зміни резервів із страхування життя" 
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Рахунок 76 "Страхові платежі" призначено для обліку страховиками 

надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за 

договорами страхування. Субрахунки до цього рахунку відкриваються за 

видами страхування.  

За кредитом рахунку 76 "Страхові платежі" відображається збільшення у 

страховика страхових платежів, за дебетом - повернення страхувальнику 

страхових платежів у разі дострокового припинення дії договору 

страхування. Щомісяця рахунок 76 закривається кореспонденцією з 

субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг". 

Згідно статті 196 Податкового кодексу України надання послуг із 

страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають 

ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також 

пов'язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та 

страхових агентів не підлягають оподаткуванню ПДВ. Це є однією з 

основних особливостей діяльності страхових компаній та є надзвичайно 

важливою умовою відображення надходження страхових платежів. 

Ще однією специфічною лише для страховиків операцією є здійснення 

страхових виплат1. Відповідно до ст. 9 Закону України №85 «Про 

страхування» страхова виплата - грошова сума, яка виплачується 

страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні 

страхового випадку. 

Як уже було сказано, страхувальник зобов‘язаний внести страховику 

згідно з договором страхування плату за страхування - страховий платіж. 

Тобто, рахунок 76 "Страхові платежі" має кореспондувати з рахунком на 

якому страховик веде облік страхувальників. Таким рахунком має бути 

рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", оскільки Інструкцією 

про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій визначено, 

що "на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" ведеться 

узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за 

відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім 

заборгованості, яка забезпечена векселем, а також узагальнюється 

інформація про розрахунки з учасниками промислово-фінансової групи". 

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" для страховика може 

специфічні субрахунки наведені на рис. 2.[4] 

По дебету рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 

відображається продажна вартість наданих страхових послуг, по кредиту - 

сума страхових платежів, які надійшли на рахунки страхувальника в 

банківських установах, до каси, та інші види розрахунків. Сальдо рахунку 

відображає заборгованість покупців та замовників за одержані продукцію, 

послуги. 

Страховикам при проведенні страхової діяльності через страхових 

агентів - суб'єктів підприємницької діяльності необхідно дотримуватися 

вимог Положення КМУ «Про порядок провадження діяльності страховими 

посередниками» від 18 грудня 1996 р. №1523. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
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Рисунок 1 – Специфічні субрахунки рахунку 36 «Розрахунки з покупцями 

та замовниками» для страхових організацій 

 

Для обліку розрахунків із страховими агентами агентам необхідно 

відкрити рахунки третього порядку до рахунка 37 "Розрахунки з різними 

дебіторами". 

До субрахунка 371 "Розрахунки за виданими авансами" необхідно 

відкрити рахунок третього порядку 3711 - "Розрахунки зі страховими 

агентами за виданими авансами". 

За дебетом рахунка 3711 відображаються суми, сплачені страховим 

агентам для виконання визначених агентськими угодами функцій, у тому 

числі щодо повернення страхових платежів або їх часток у разі дострокового 

припинення дії договору страхування (перестрахування), у кореспонденції з 

рахунками обліку грошових коштів. 

За кредитом цього рахунка - фактично сплачені агентами страховика 

страхувальникам суми у кореспонденції з відповідними рахунками третього 

порядку до субрахунка 685 "Розрахунки з іншими кредиторами". 

На субрахунку 904 "Страхові виплати" підприємства узагальнюють 

інформацію про страхові суми і страхові відшкодування за умовами договору 

страхування (перестрахування) при настанні страхового випадку. 

До субрахунка 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" пропонується 

відкрити рахунок третього порядку 3771 "Розрахунки зі страховими 

агентами". 

За дебетом рахунка 3771 відображатимуться суми страхових внесків 

(страхових премій, страхових платежів), які отримані від страхувальників або 

перестрахувальників агентами страховика за договорами страхування 

(перестрахування). 

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" може мати такі субрахунки: 

3611 "Розрахунки з вітчизняними страхувальниками"; 

3612 "Розрахунки з вітчизняними страховими агентами"; 

3613 "Розрахунки з вітчизняними страховими брокерами"; 

3621 "Розрахунки з іноземними страхувальниками"; 

3622 "Розрахунки з іноземними страховими агентами"; 

3623 "Розрахунки з іноземними страховими брокерами". 
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За кредитом рахунка 3771 відображатимуться отримані від агентів 

страховика суми страхових платежів у кореспонденції з рахунками обліку 

грошових коштів.[5] 

Запропонований підхід базується на одному із основних принципів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності - переважання сутності 

операції над її юридичною формою. 

До субрахунка 681 "Розрахунки за авансами одержаними" для 

відображення в бухобліку страховика розрахунків щодо отриманих авансів 

пропонується відкрити такі рахунки третього порядку: 

 6811 "Розрахунки з вітчизняними страхувальниками за авансами 
одержаними"; 

 6812 "Розрахунки з вітчизняними перестрахувальниками за авансами 
одержаними"; 

 6813 "Розрахунки з іноземними страхувальниками за авансами 

одержаними"; 

 6814 "Розрахунки з іноземними перестрахувальниками за авансами 
одержаними". 

За кредитом субрахунка 681 відображатимуться суми одержаних від 

страхувальників або перестрахувальників страхових платежів у разі якщо 

термін дії договорів страхування в частині страхового захисту не настав. 

Якщо розрахунки за такими договорами здійснюються через страхових 

агентів, суми одержаних страхових платежів відображаються за кредитом 

субрахунка 681 у кореспонденції з рахунком 3771. 

За дебетом субрахунка 681 відображаються суми страхових платежів за 

договорами страхування або перестрахування у разі настання 

відповідальності страховика. 

До субрахунка 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" рахунка 68 

"Розрахунки за іншими операціями" пропонуємо відкрити такі рахунки 

третього порядку: 

 6851 "Розрахунки з вітчизняними страхувальниками"; 

 6852 "Розрахунки з вітчизняними перестрахувальниками"; 

 6853 "Розрахунки з іноземними страхувальниками"; 

 6854 "Розрахунки з іноземними перестрахувальниками". 
Їх слід використовувати для відображення зобов'язань страховика за 

сумами страхових платежів (їх часток), що підлягають поверненню 

страхувальникам у разі дострокового припинення дії договору 

страхування.[4] 

Типова кореспонденція рахунків обліку страхових платежів у 

страховика наведена у таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Типова кореспонденція обліку страхових платежів у 

страховика [5] 

№ Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Д-т К-т 

Договір укладено безпосередньо зі страхувальником 

1 Відображено заборгованість страхувальника за договором 

страхування 
361 76 

2 Відображено дохід від реалізації страхових послуг 76 73 

3 Відображено заборгованості страхувальника в результаті 

отримання першої частини страхового платежу 
311 361 

Договір страхування зі страхувальником укладено через страхового агента 

4 Відображено заборгованість страхувальника за договором 

страхування на підставі звіту страхового агента про укладення 

договору страхування  

361 76 

5 Відображено дохід від реалізації страхових послуг 76 703 

6 Відображено зменшення заборгованості на підставі звіту 

страхового про отримання першої частини страхового платежу  
3771 361 

7 Відображено заборгованості в результаті отримання від агента 

перерахованої першої частини страхового платежу 
311 3771 

 

Висновки. У статті узагальнено особливості обліку страхових компаній 

в Україні, які обумовлені національними нормативно-правовими актами які 

регламентують о ведення обліку, що дозволило визначити основні 

особливості відображення результатів господарської діяльності страхових 

компаній в обліку. 
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УДК 657 (045) 

Черниш О.О. – здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ ТА 

УТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Виробнича діяльність підприємств залежить від його забезпеченості 

основними засобами та їх стану. Проблема зношеності основних засобів на 

виробничих українських підприємствах сьогодні є актуальною. Зношеність 

основних засобів сягає близько 77% у цілому по Україні, у зв‘язку з чим, 

кожне підприємство прагне відновлювати початкові можливості об‘єктів 

основних засобів. Така ситуація є однією з причин погіршення показників 

ефективного використання цих об‘єктів. Також є деякі проблеми щодо 

відображення витрат на поліпшення та утримання основних засобів 

виробничого підприємства в системі бухгалтерського обліку. 

Проблеми обліку витрат на поліпшення та утримання основних засобів 

виробничого підприємства досліджено у наукових публікаціях вчених – 

Голова С.Ф., Ткаченка Н.М., Покропивного С.Ф., Бабича В.В. та багатьох 

інших науковців. 

Мета нашого дослідження – розглянути теоретичні основи обліку витрат 

на поліпшення та утримання основних засобів виробничого підприємства. 

Правила відображення в бухгалтерському обліку витрат на поліпшення 

та утримання власних основних засобів містяться в пунктах 14 і 15 П(С)БО 7, 

в яких зазначено, що основним є майбутній економічний результат від 

проведення таких операцій. Саме з цієї точки зору підприємству необхідно 

класифікувати як заходи щодо поліпшення основних засобів, так і власне 

витрати, понесені в результаті здійснення таких заходів. При цьому можливі 

такі два варіанти: 

— зазначені витрати пов'язані з поліпшенням об'єкта основних засобів 

(здійснюються його реконструкція, модернізація, модифікація, добудова, 

дообладнання та інші подібні заходи), що згодом спричинить збільшення 

майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання цього 

об'єкта. Інакше кажучи, після проведення перелічених заходів змінюються 

якісні характеристики об'єкта основних засобів, унаслідок чого підвищується 

ефективність від експлуатації такого об'єкта. У цьому випадку понесені 

витрати підлягають капіталізації та збільшують його первісну вартість (п. 14 

П(С)БО 7); 

— витрати здійснюються для підтримання об'єкта основних засобів у 

робочому стані та отримання первісно визначеної суми майбутніх 

економічних вигод від його використання. Заходами, що спричинюють цей 

результат, є всі види ремонту і технічного обслуговування об'єктів основних 

засобів. Згідно з п. 15 П(С)БО 7 такі витрати включаються до складу витрат 

звітного періоду[4]. 

Цей же підхід простежується і в пунктах 15.4, 18 і 19П(С)Б0 16, 

відповідно до яких витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних 
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засобів загальновиробничого призначення, загальногосподарського 

використання, а також пов'язаних зі збутом продукції, визнаються витратами 

звітного періоду[4]. 

Ремонт –це комплекс операцій щодо відновлення справності або 

працездатності виробів та відновлення ресурсів виробів чи їх частин, тобто, 

після операцій виріб (об‘єкт) має бути здатним виконувати задані функції та 

відповідати вимогам нормативно - технічної документації. Таке розуміння 

ремонту певною мірою застосовується і до ремонту основних засобів – це 

комплекс робіт щодо підтримання основних засобів у робочому стані 

протягом їх корисної експлуатації. Ремонти основних засобів поділяють на 

поточний, капітальний і середній. Поточний ремонт – ремонт, який 

виконується для забезпечення або відновлення робото здатності виробу і 

полягає в заміні й (або) відновленні окремих частин (може виконуватися 

заявочно або за результатами діагностування агрегатним, знеособленим та 

іншими методами). 

Капітальний ремонт зумовлений нормальним закономірним фізичним 

зносом основних засобів, у підсумку призводить до оновлення об‘єктів 

основних засобів, і, на відміну від поточного, складніший за обсягом 

виконуваних робіт, потребує значних одноразових витрат і здійснюється 

значно рідше. Капітальний ремонт є формою відтворення основних засобів та 

складним за обсягом робіт видом ремонту. Його проведення передбачає 

комплекс робіт із відновлення справності об‘єктів основних засобів, їх 

повного демонтажу, заміни спрацьованих деталей і вузлів, важливих частин 

та основних конструкцій. 

Середній ремонт – це ремонт, при якому змінюються зношені деталі, 

вузли, конструкції обмеженої номенклатури без повного розбирання об‘єкта, 

що ремонтується[1, с. 364]. 

Бухгалтерський облік витрат, пов‘язаних із ремонтом та поліпшенням 

основних засобів, врегульовано у П(с)БО 7 «Основні засоби» та Розділом 6 

«Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів», а 

також п.146.11 та п.146.12 Податкового Кодексу України. Законодавством 

передбачено, що первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути 

збільшена на суму витрат, пов‘язаних із поліпшенням та ремонтом об‘єктів, 

визначену в порядку, встановленому податковим законодавством. Тобто, 

витрати на ремонт можна розподілити таким чином: - ремонтні витрати в 

розмірі 10% сукупної балансової вартості всіх групп основних засобів, що 

підлягають амортизації на початок звітного року включати до витрат 

відповідного звітного періоду; - решту витрат – відносити на збільшення 

вартості основних засобів і амортизувати[4]. 

Розподіл і відображення в бухгалтерському обліку витрат на поліпшення 

та ремонт основних засобів, згідно з П(с)БО 7, здійснюється за такими 

напрямами: а) витрати, пов‘язані з поліпшенням об‘єкта (модернізація, 

модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводить до 

збільшення майбутніх економічних вигід, первісноочікуваних від 

використання об‘єкта основних засобів; б) витрати, що здійснюються для 
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підтримання об‘єкта у робочому стані (проведення технічного огляду, 

нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної 

суми майбутніх економічних вигід від його використання (п. 32 Методичних 

рекомендацій № 561) Витрати, пов‘язані з поліпшенням об‘єктів основних 

засобів, повинні акумулюватися за дебетом рахунку 15 «Капітальні 

інвестиції» на окремих субрахунках (631, 685, 377, 66, 65), а після закінчення 

всіх робіт списуватися з кредиту рахунку 15 у дебет рахунку 10 «Основні 

засоби» відповідно до кожного об‘єкта, що підлягав поліпшенню[5, с. 348]. 

У бухгалтерському обліку витрати на ремонт відображуються дебетом 

рахунку 23 «Виробництво», або рахунків класу 8 «Витрати за елементами» 

(80, 81, 82, 84) та класу 9 «Витрати діяльності» (92, 93, 94), 46 а в 

податковому обліку, згідно з Кодексом, можуть бути віднесені до складу 

загальновиробничих витрат (п.138.10.1), адміністративних витрат, 

спрямованих на обслуговування та управління підприємством (п.138.10.2), та 

до складу витрат на збут (п.138.10.3). 
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м. Вінниця 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА  

В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ 

Забезпечення безперервного процесу функціонування підприємства 

повинно здійснюватись за рахунок наявності у нього оборотних активів. Від 

ступеня ефективності використання оборотних активів залежать фінансовий 

стан підприємства та його безперебійна робота. 

Бухгалтерський облік є важливою ланкою для управління суб‘єктом 

господарювання, однак без організованої системи контролю неможливо 

досягти цілей управління навіть при чіткій організації бухгалтерського 

обліку. 
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Контроль є невід‘ємною складовою та умовою ефективного здійснення 

будь-якої діяльності, одержання інформації про процеси, які відбуваються на 

підприємстві, прийняття раціональних та оперативних рішень щодо питань 

розвитку підприємства. 

Основним завданням обліку та контролю оборотних активів є надання 

повної, правдивої та неупередженої інформації щодо них у фінансовій 

звітності.  

Передумовою ефективного управління оборотними активами є 

досконала сформована облікова політика, яка дозволить досягти 

оптимальних обсягів наявності оборотних активів для успішного 

функціонування підприємства. 

Дослідженням питань удосконалення обліку оборотних активів 

займалися такі вчені-економісти: М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, Н.О. 

Бондаренко, Я.А. Гончарук, А.Г. Загородній, В.П. Пантелєєв та ін. Проте 

проблеми організації і методики обліку оборотних активів на підприємстві 

залишаються актуальним питанням для багатьох вчених, оскільки 

потребують подальшого удосконалення. 

Метою дослідження є з‘ясування сутності оборотних активів, аналіз 

класифікації оборотних активів підприємства для побудови бухгалтерського 

обліку в управлінні та особливостей щодо управління ними на підприємстві. 

На підприємствах оборотні активи відіграють значну роль, тому їх облік, 

збереження та раціональне використання в процесі виробництва має важливе 

значення у підвищенні ефективності господарської діяльності. 

Бухгалтерський облік поточних активів перебуває в центрі уваги всіх 

управлінських служб, що пов‘язано з прагненням збільшити оборотність 

капіталу, вкладеного в оборотні активи, адже нераціональна організація 

бухгалтерського обліку їх руху може призвести до необґрунтованих витрат. 

Обсяг і структура оборотних активів в значній мірі залежать від обсягу 

витрат на виробництво та швидкості руху матеріальних цінностей [2]. 

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» оборотні активи - гроші 

та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, 

призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи 

протягом дванадцяти місяців з дати балансу [1]. 

Від раціонального розміщення та ефективності використання оборотних 

активів фінансовий стан підприємства залежить найбільше. Структурні 

зрушення, прискорення оборотності, загальна динаміка не тільки визначають 

фінансову стійкість і платоспроможність підприємства, а й можливість 

стійкого економічного зростання. Для добре і стабільно працюючого 

підприємства характерною є стійка структура поточних активів. Проте 

структурні зміни можуть бути зумовлені не тільки цілями внутрішнього 

фінансового менеджменту, а й зовнішніми факторами, визначальними серед 

яких є інфляція. В умовах інфляції зростають невизначеність і ризик, що 

вимагає особливої уваги аналітиків в оцінках оборотних активів [4]. 
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Однією з головних проблем обліку активів є віднесення об'єктів до 

оборотних чи необоротних. Системне вивчення інформації вимагає її 

класифікації, чим зумовлено необхідність поділу ресурсів на окремі 

категорії, що потрібно для забезпечення відповідного сприйняття інформації, 

яку повинні розуміти як внутрішні, так і зовнішні користувачі. 

Від застосування науково побудованої класифікації оборотних активів 

та віднесення об‘єктів до певної групи залежить послідовність ведення 

бухгалтерського обліку, рівень деталізації бухгалтерської інформації, що 

формує необхідну базу щодо групи чи певного об‘єкта обліку для управління 

ними. Встановлено, що основними та достатніми для управління є чотири 

ознаки класифікації оборотних активів: за економічною природою; 

принципами організації; видами, передбаченими Планом рахунків; 

характером джерел формування. Використання інших ознак призведе до 

зростання непродуктивних витрат часу бухгалтерського персоналу в частині 

формування інформації і не сприятиме її корисності для керівного складу 

підприємства [5]. 

Ефективність оборотних активів залежить від повноти реалізації заходів, 

спрямованих на забезпечення оптимальності їх використання та прискорення 

їх оборотності. Ефективне використання оборотних коштів є важливим 

завданням підприємства і повинно забезпечуватися прискоренням їх 

оборотності на всіх стадіях кругообігу. 

На стадії створення виробничих запасів – раціональне використання 

матеріальних ресурсів, удосконалення нормування, ліквідація запасів, 

налагодження роботи транспорту, оптимальний вибір постачальників. 

На стадії незавершеного виробництва – скорочення тривалості 

виробничого циклу, впровадження прогресивної техніки і технологій, 

розвиток стандартизації та уніфікації, вдосконалення системи економічного 

стимулювання тощо. 

На стадії обігу - раціональна організація збуту продукції, прискорення 

документообороту, дотримання договірної платіжної дисципліни, 

використання маркетингових важелів активізації продажу (реклама) та ін. [6]. 

Підвищення прибутковості використання оборотних матеріальних 

активів. Будь-яке підприємство зацікавлене в зростанні прибутку, який 

отримується, зокрема, за рахунок ефективного використання обігового 

капіталу. Досягнення цього завдання потребує: 

 дослідження кожного етапу кругообороту активів для визначення 
понаднормативних активів, активів, що не використовуються в 

господарському оборотні або проносять збитки; 

 розробку та реалізацію програми ліквідації виявлених активів та 
вивільнення грошових коштів, що в них вкладені; 

 включення «мертвого капіталу» в роботу [4]. 

Основні шляхи підвищення ефективності використання оборотних 

активів: 

1) Скорочення тривалості виробничого циклу. 
2) Прискорення оборотності оборотних активів. 
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3) Підвищення рентабельності оборотних активів. 
4) Поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення. 

5) Мінімізація витрат оборотних активів у процесі їх використання. 

6) Оптимізація запасів ресурсів і незавершеного виробництва. 
7) Прискорення реалізації товарної продукції. 
У конкретних умовах виробництва і збуту кожне підприємство 

самостійно обирає найбільш прийнятні шляхи прискорення оборотності 

оборотних активів, що дає змогу зекономити значні суми і збільшити обсяги 

виробництва та реалізації продукції без залучення додаткових фінансових 

ресурсів [4]. 

Дієва система контролю є надійною передумовою сучасного 

удосконалення системи управління, ефективного використання матеріальних 

ресурсів. Для поліпшення бухгалтерського обліку, забезпечення 

достовірності оформлених первинних документів, збереження цінностей і 

підвищення ефективності заходів, що проводяться, використовується 

внутрішній контроль. 

При визначенні планових витрат часу на проведення контролю 

необхідно враховувати такі фактори, як обсяг документообороту, ступінь 

автоматизації обробки облікової інформації; спосіб перевірки об‘єкта 

(суцільний чи вибірковий); період, що підлягатиме перевірці [6]. 

Основними завданнями бухгалтерського контролю операцій з 

оборотними активами є: 

 вивчення законності і доцільності проведення операцій з оборотними 
активами, своєчасності і повноти оприбуткування та витрачання; 

 перевірка фактичної наявності оборотних активів; 

 визначення правильності ведення синтетичного та аналітичного обліку 
оборотних активів; 

 оцінка, повноти та правильності відображення господарських операцій 
з оборотними активами; 

 перевірка організації обліку придбання, виробництва, витрачання ТМЦ; 

 перевірка стану збереження готівки в касі; 

 вивчення законності операцій з дебіторською заборгованістю та її 
відображення в обліку; 

 перевірка правильності створення резерву сумнівних боргів [3]. 

Для достовірності здійснення операцій з оборотними активами можна 

використати прийоми документального і фактичного контролю. 

При документальному контролі оборотних активів використовуються 

такі прийоми як нормативно-правова, формальна, арифметична, економічна, 

зустрічна перевірки, взаємний контроль. 

При фактичному контролі оборотних активів застосовуються наступні 

прийоми: обстеження, огляд, контрольне придбання, контрольний запуск 

сировини і матеріалів з виробництва,контрольне приймання продукції за 

якістю і кількістю, дослідження операцій на місці [6]. 

Підприємство, враховуючи норми чинного законодавства, самостійно 

визначає свою облікову політику, фіксуючи у відповідному наказі 
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визначальні аспекти облікового процесу: осіб, відповідальних за зміст 

фінансових звітів, порядок розробки документів, підстави для проведення 

бухгалтерських записів, терміни подання первинних документів до 

бухгалтерії, форми ведення бухгалтерського обліку та особливості 

управління оборотними активами підприємства. 

Також розробляючи політику обліку оборотних матеріальних активів, 

варто було б на окремому підприємстві розробити спеціальний додаток до 

Наказу про облікову політику про облік товарно-матеріальних цінностей, де 

описуються основні моменти щодо обліку та контролю таких активів. У 

даному додатку варто виділити необхідну інформацію про оборотні 

матеріальні активи: їх види, склад і структуру, норми закупівель, кількість 

партії та строки поставок, групи первинних документів, методи оцінки та 

вибуття виробничих запасів, терміни збігання, відповідальних осіб за 

контроль, рух та використання оборотних матеріальних активів [4]. 

Таким чином, удосконалення обліку та контролю оборотних активів має 

важливе значення при збереженні та раціональному використанні їх в 

процесі виробництва. Відсутнє управління ними призведе підприємство до 

розбалансованої діяльності, що спричинить виникнення ризикових та 

небажаних ситуацій. Тому підприємствам потрібно швидко вирішувати свої 

спонтанні проблеми, які виникатимуть у господарській діяльності, оскільки 

це сприятиме забезпеченню формування достовірної, достатньої, 

неупередженої інформації щодо оборотних активів для цілей управління. 
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КОНТРОЛЬ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ ОБОРОННО-

ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ  УКРАЇНИ 

У статті досліджуються проблеми питання фінансування видатків на 

оборону та їх достатності для розширення оборонно-промислового 

комплексу. Проаналізовано основні проблеми економіки в сфері забезпечення 

оборони і основні причини зниження військового потенціалу держави. 

Представлено можливі шляхи покращення ситуації в країні, що виникли на 

тлі військових операцій на сході України.  

Ключові слова: оборонно-промисловий комплекс, видатки бюджету, 

продукція оборонного призначення, озброєння та військова техніка, 

національна безпека. 

На сучасному етапі розвитку України, оборонно-промисловий комплекс 

(ОПК) є однією із найважливіших галузей економіки країни, яка потребує 

інвестування, оскільки даний комплекс є засобом який забезпечує 

обороноздатність країни, її недоторканість та охороняє суверенітет держави. 

Окрім, охоронних функцій дана галузь може і розвивати економіку країни, 

шляхом торгівлі продуктами ОПК. 

Вивченням окремих питань щодо контролю формування видатків 

обороноздатності держави як основи гарантування її воєнної безпеки 

присвячено чимало публікацій. Вагомий внесок у вивчення цих проблем 

зробили такі вітчизняні та зарубіжні дослідники, як О.В. Бабкін, І.В. 

Барановська, Н.С. Залуцька, І.В. Одноралов, Т.В. Солопенко, С.М. Химченко, 

О.Г. Шаталова та інші. Дослідження даного питання є досить важливим, 

адже, в наявних наукових працях, окреслюються лише окремі проблеми 

здійснення контролю державних видатків, а також питання щодо 

перспективи розвитку та реформування оборонно-промислового комплексу. 

Метою проведення дослідження є процес здійснення контролю за 

формування та здійсненням бюджетних видатків на ОПК. 

Зацікавленість держави у розвитку оборонного комплексу збільшує 

надходження з бюджету, що в свою чергу сприяє удосконаленню військової 

техніки та забезпеченню надійної безпеки країни. Зазіхання на кордони 

країни та прямі військові дії з боку Росії, змушує замислитись про важливість 

збільшення видатків з бюджету України на розвиток ОПК. 

«Метою військово-промислової політики з підготовки держави до 

збройного захисту національних інтересів є розвиток оборонно-

промислового комплексу, підтримка технічного оснащення Збройних Сил 

України (ЗСУ) та інших військових формувань на рівні сучасних вимог, 
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зокрема шляхом розроблення, випробування, виробництва, модернізації 

військової та спеціальної техніки» Згідно Воєнної доктрини України [5] . 

До останнього часу оборонно-промислові комплекси більшості країн 

світу, в тому числі і України, були зосереджені на забезпеченні 

обороноздатності національних Збройних Сил, але нові тенденції розвитку 

світової оборонної промисловості свідчать про перехід від орієнтації суто на 

задоволення власних потреб до розвитку світового ринку озброєння та 

військової техніки (далі — ОВТ) як високого джерела доходу. 

У рейтингу країн світу за видатками на військову промисловість у 2016 

році першу п‘ятірку посідали: США (762 млрд дол. США), Китай (130 млрд 

дол. США), Росія (43 млрд дол. США), Великобританія (40 млрд дол. США) 

та Японія (36 млрд дол. США) відповідно [1]. 

На сьогоднішній день, максимальна увага приділяється розбудові та 

розвитку ОПК, забезпеченню Збройних Сил якісними озброєннями та 

військовою технікою, покладаючи функцію розробки програми 

реформування ОПК до 2021р. на Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі (МЕРТ) [5].  

Що стосується цінової політики держави, то тривалий час це питання 

було проблемним у відносинах між державними замовниками та 

виконавцями державного оборонного замовлення (ДОЗ), у т.ч. в роботі з 

військовими представництвами та іншими контролюючими органами. А у 

2016 році, завдяки прийнятим відповідним рішенням Уряду, було 

збалансовано систему, яка дозволила чітко зрозуміти, як формується ціна на 

оборонну продукцію у рамках формування та виконання ДОЗ. 

На потреби ОПК виділяється значний обсяг фінансування, проте, за 

умов збройної агресії цей фінансовий ресурс не є достатнім. Для розв‘язання 

цієї проблеми було вирішено здійснити залучення банківських кредитів під 

державні гарантії. У бюджеті на 2017р. уперше було закладено сплату 

відсотків за рахунок державного бюджету за користування такими 

кредитами, що дало змогу залучати додатковий фінансовий ресурс.  

Головним інструментом, який стимулює розвиток оборонної 

промисловості України є Державна програма реформування та розвитку ОПК 

до 2021 року, в основі якої закладені наступні пріоритети: 

 удосконалення системи управління ОПК; 

 стратегічне управління та фінансове оздоровлення оборонних 

підприємств, забезпечення їх сталого розвитку; 

 розвиток технологічної, науково-технічної та виробничої бази 

підприємств ОПК [5]. 

Концепція реформування та розвитку оборонно-промислового 

комплексу України полягає в розширенні можливостей міжнародної 

кооперації та науковому забезпеченні реформування та розвитку ОПК. 

Ця Програма містить вичерпний перелік заходів, проведення яких 

забезпечить, по-перше, організаційне підгрунтя для ефективного управління 

як на державному рівні, так і на рівні підприємств. По-друге, увага 

зосереджува- лася на завданнях, реалізація яких є вкрай актуальною.  
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На сьогодні, в рамках середньострокового планування розроблено ДОЗ 

на три роки, який після міжвідомчого погодження буквально найближчим 

часом буде подано на розгляд Уряду і прийнятий, як того вимагає 

законодавча і нормативно-правова база з цього питання [8]. 

Формування вартості продукції оборонного призначення – досить 

складний та багаторівневий процес. Ціни на таку продукцію постійно 

зростають, що, на нашу думку, є наслідком не лише інфляційних  процесів  та  

фінансової  кризи,  а й інших чинників, з-поміж яких вагоме місце в 

збільшенні ціни на продукцію оборонного призначення посідає сама 

процедура та умови, в яких вона формується. У процесі узгодження цін на 

оборонну продукцію відбуваються хронічні суперечки й навіть «цінові 

війни», що зумовлює необхідність запровадження систем державного 

регулювання процесу ціноутворення. 

За результатами досліджень стану фінансового забезпечення оборонно-

промислового комплексу (ОПК), розподіл фінансових ресурсів, виділених на 

утримання та розвиток вітчизняної армії, є неефективним. Зокрема, частка 

видатків на закупівлю, модернізацію озброєння та військової техніки 

становить близько 7% [7]. Саме ця частка в бюджеті є одним із джерел для 

розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу.  

В умовах постійного недофінансування з бюджету потреб сектору 

безпеки і оборони необхідно шукати інші засоби та можливості для 

повноцінного розвитку цієї сфери в структурі економіки України. 

Найбільший за обсягами замовлень державний замовник – Міністерство 

оборони України – під час погодження  з виконавцями робіт витрат, з яких 

складається прибуток, керуючись своїми внутрішньовідомчими 

нормативними актами, зменшує виконавцям прибуток за кількома позиціями:  

 на суму ПДВ,  що  не   відшкодовується   підприємству у складі 
вартості комплектуючих та напівфабрикатів;  

 знижує до 15 % витрати  у складі виробничої собівартості продукції, а 
за напрямом закупівлі ОВТ за імпортом – до 5 %;  

 фактично не закладає в ціну будь-який відсоток на розвиток суб‘єкта 

господарювання [2, c. 78].  

За таких умов формування ціни на продукцію оборонного призначення 

прибутку від підприємств ОПК очікувати не варто. Відповідно створюється 

система, за якої внаслідок необґрунтованої ціни вітчизняні підприємства 

ОПК не розвиваються та майже не модернізуються. 

Україна має досить потужний потенціал з виробництва різноманітної 

військової техніки, приладів, окремих вузлів та амуніції. Разом з тим з огляду 

на масштабні завдання з підвищення обороноспроможності війська постає 

питання щодо завантаження потужностей ОПК в умовах недостатнього 

фінансування закупки військової техніки для потреб оборони України та 

закриття ринку РФ.  

Особливо гостро стоїть проблема для підприємств, що спеціалізуються 

на виробництві окремих вузлів та деталей на експорт (звісно, в першу чергу 

до РФ), оскільки перспективи поставки на нові ринки такої продукції 
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виглядають на даний час проблематично. Не менш важливим є розвиток 

імпортозаміщення та налагодження виробництва зброї і техніки, що 

традиційно в Україні не вироблялась [6, c. 90]. 

 

 
Рисунок 1 - Видатки Міністерства оборони України на оборонно-

промисловий комплекс України у 2006-2017 рр., млн.грн. [4] 

 

Найбільш важливими напрямами розширення оборонно-промислового 

співробітництва між Україною і країнами-партнерами, крім чистого 

експорт/імпорту ОВТ є: 

 закупівля та використання окремих високотехнологічних систем і 
компонентів для підвищення характеристик української оборонної продукції; 

 технічне переоснащення підприємств ОПК України; 

 створення спільних кооперацій між оборонними підприємствами та 
компаніями для розробки, виробництва та модернізації нових зразків ОВТ; 
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 участь українських підприємств у міжнародних проектах з розробки 
та виготовлення продукції військового призначення. 

 залучення іноземних інвестицій з метою створення та виробництва 
нової високотехнологічної продукції [3, c. 323]. 

Таким чином, сьогодні в нашій державі існують усі підстави для 

розвитку та забезпечення ефективного функціонування ОПК, що дозволить 

Україні стати одним зі світових гравців на ринках ОВТ і, насамперед, 

забезпечить можливість упоратися з пріоритетними завданнями – 

забезпеченням ЗС та інших військових формувань України сучасними 

зразками ОВТ, переходом на нові зразки, потрібні для виконання ними 

покладених завдань із захисту країни. Міністерство докладає всіх зусиль для 

забезпечення відкритості та прозорості своєї роботи. Ми готові до діалогу та 

дискусії з питань Програми й удосконалення законодавства та нормативно-

правової бази, проекти яких будуть запропоновані найближчим часом для 

розгляду Урядом, Верховною Радою і суспільством. Усе це може сприяти 

відновленню стратегічної ролі оборонної галузі в економіці держави. 

Підбиваючи підсумки, хотілося б відзначити, що для нас важливо 

максимально ефективно використовувати всі наявні можливості вітчизняного 

ОПК і науки, налагодити коопераційні зв‘язки з нашими партнерами для 

створення зразків озброєнь і військової техніки, які могли б протистояти 

російській агресії. 
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УДК 657.6 (045) 

Богач Є.П.-  здобувач освітнього ступеня «магістр» 

 Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця 

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті розглянуті організаційні аспекти внутрішнього аудиту реалізації 

товарів, виходячи з сучасних вимог менеджменту на підприємствах. 

Приділяється увага методичному забезпеченню проведення внутрішнього 

аудиту реалізації товарів. 

Ключові слова: внутрішній аудит, реалізація товарів, контроль, управління. 

 Постановка проблеми. Вивчення діючих систем внутрішнього аудиту 

ряду підприємств показало наявність недоліків у механізмі передачі 

інформації між керуючими й керованою системами, що значно ускладнює 

досягнення поставлених перед відділом продажів завдань. Основними 

причинами цього є недооцінка менеджментом значення процедур контролю, 

наприклад, таких як внутрішня регламентація діяльності співробітників у 

частині здійснюваних ними контрольних функцій і відповідальності, 

наявність недоліків в організації документообігу, зневага основними 

принципами контролю, такими як поділ обов'язків, відсутність 

кваліфікованого персоналу, для якого функції по організації й моніторингу 

системи контролю були б основними, а не додатковими. Як правило, 

перераховані недоліки викликані прагненням керівництва знизити витрати на 

створення й подальше утримання системи внутрішнього аудиту в умовах 

економічної кризи. Функціонування системи внутрішнього аудиту реалізації 

товарів покликано зводити до мінімуму різного роду ризики в збутовій 

діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та літератури. Питання організації 

внутрішнього аудиту реалізації товарів на підприємстві досліджували      

М.Т. Білуха [1], А.В. Бодюк [2], Ф.Ф. Бутинець [3], В.П. Пантелеєв, М.Д. 

Корінько [4], В.С. Рудницький [5], А.М. Сонін [6].  

Не зважаючи на значну кількість публікацій, недостатньо висвітлено 

питання організації внутрішнього аудиту реалізації товарів через призму 

практики, виходячи з сучасних вимог менеджменту на підприємствах, 

оскільки більшість вчених розглядають або організацію зовнішнього аудиту, 

або теоретичний аспект організації внутрішнього аудиту на підприємстві. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/615/98
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Мета статті - це дослідження організації внутрішнього аудиту 

реалізації товарів, обґрунтування його необхідності та визначення показників 

для оцінки стану збутової діяльності на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ціль внутрішнього аудиту 

реалізації товарів – допомога органам управління підприємства в здійсненні 

ефективного контролю над різними ланками (елементами) системи реалізації. 

Під головним завданням внутрішніх аудиторів варто розуміти забезпечення 

задоволення потреб органів управління реалізацією в частині надання 

контрольної інформації з різних питань, що їх цікавлять.  

Під загальною функцією внутрішніх аудиторів варто розуміти:  

а) оцінку адекватності систем контролю: здійснення перевірок ланок 

управління (контролю) реалізацією, надання обґрунтованих пропозицій по 

усуненню виявлених недоліків і рекомендацій з підвищення ефективності 

управління; 

 б) оцінку ефективності реалізації: здійснення експертних оцінок різних 

елементів реалізації й надання обґрунтованих пропозицій щодо їх 

вдосконалення. Аудит результатів реалізації товарів слугує у першу чергу 

для встановлення відхилень фактичних результатів від запланованих або від 

сум покриття відповідного планового періоду (місяця, кварталу, року) і для 

виявлення причин цих відхилень, якщо вони відбулися у відділі продаж. 

Зміни результату можуть виникнути через структурні зсуви у фактично 

реалізованому бюджеті продаж або внаслідок відхилень фактичних витрат у 

відділі продаж від запланованих. Ці витрати могли бути різними способами 

рознесені по продуктах [2,с.56].  

Розглянемо контрольні розрахунки по окремих продуктах, що 

виконуються під час проведення внутрішнього аудиту реалізації товарів. У 

ході контрольних розрахунків, які проводяться щомісяця й щокварталу 

зіставляють вартісні показники запланованої й фактично реалізованого 

бюджету продаж й розбивають загальну зміну результату на відхилення по 

різних факторах: у результаті зміни структури бюджету, цін, інших причин 

(наприклад, зменшення виручки внаслідок збільшення знижок) [5, с.55]. 

Такі багатомірні розрахунки здійсненні тільки в тому випадку, коли 

можна точно віднести певні витрати на окремі види товарів і ринки й 

виконати відповідні бухгалтерські проведення. Віднімаючи змінні витрати з 

виручки, розподіленої по продуктах і ринкам, отримують суму покриття за 

кожним видом продукту й ринку. З отриманих сум покриття віднімають 

потім постійні прямі витрати, які можна віднести до одного ринку 

(наприклад, видатки однієї збутової філії) або до однієї групи товарів 

(наприклад, видатки на рекламу). Таким чином отримують суми покриття по 

ринках і групам товарів, що показують, який внесок вносить ця група товарів 

або ринок у покриття постійних витрат і в прибуток. Подібні планові й 

контрольні розрахунки допомагають прийняти рішення про відмову від 

деяких товаро-ринкових комбінацій або їхнє інтенсивне використання.  

У ході контрольних розрахунків витрат по місцях їхнього виникнення в 

сфері реалізації товарів, що проводяться щомісячно й поквартально, 
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порівнюють фактичні витрати із затвердженими в плані, щоб, по-перше, 

визначити відхилення запланованого на період результату внаслідок зміни 

фактичних витрат на збут і, по-друге, оцінити ефективність проведених 

збутових заходів. Перше завдання при відповідним чином організованому 

бухгалтерському обліку фактичних даних виконується досить легко. Рішення 

другого завдання в силу особливого роду збутової діяльності в багатьох 

випадках пов‘язане із труднощами. Якщо, наприклад, у сфері виробництва за 

допомогою аналітичних методів можна більш-менш точно встановити тісний 

зв‘язок між витратами й результатом виробничого процесу й на цій основі 

оцінити ефективність виробництва, то в сфері реалізації товарів для багатьох 

видів діяльності або проведених заходів відсутній точний критерій оцінки 

досягнення бажаного результату або оцінки ефективності використання 

необхідних ресурсів і відповідно витрат по проведенню тих або інших 

заходів. Проте не можна відмовлятися від аудиту в сфері реалізації товарів, 

оскільки, незважаючи на всі проблеми, контрольні розрахунки дають 

можливість робити деякі висновки щодо використання збутових ресурсів.  

Аудит постійних витрат полягає в порівнянні запланованих і 

фактичних постійних витрат, а також в обліку й аналізі причин відхилень. 

При оцінці значень цих відхилень слід особливу увагу звертати на те, що 

іноді важко планувати величину цілого ряду витрат, що по їхньому виду 

відносять до постійних; відхилення в постійних витратах завжди неминучі й 

тому не є гарним критерієм оцінки якості планування або оцінки діяльності 

осіб, відповідальних за витрати. 

Аудит змінних витрат, навпаки, дає достатньо критеріїв для оцінки 

ефективності окремих елементів реалізації продукції. Гнучкі плани витрат, 

наприклад складських, транспортних або частини управлінських, дозволяють 

при використанні відповідних норм затрат по окремих процесах реалізації 

продукції точно розділяти загальне відхилення у витратах одного місця 

їхнього виникнення по факторах, що впливають. Навіть якщо норми затрат у 

відділі продаж не визначаються точно, як у виробничій сфері, то відносної 

точності цих норм достатньо для того, щоб керівництво при регулярному 

аудиті витрат могло виявляти «вузькі місця». За результатами такого аналізу 

можна планувати заходи, що гарантують ефективне використання 

застосовуваних ресурсів [3, с.186-225].  

При аудиті спеціальних витрат, пов‘язаних із прийняттям оперативних 

рішень, наприклад видатків на рекламу й стимулювання продажів, істотне 

значення мають два завдання: 

- аудит ходу виконання запланованих заходів;  

- аудит ефективності проведених заходів. 

 За допомогою контрольних розрахунків можна вирішити тільки перше 

завдання. У багатьох випадках відхилення при цьому виникають через 

неточні дані на стадії складання плану. Для рішення другого завдання щодо 

аудиту ефективності заходів контрольні розрахунки у відділі продаж можуть 

лише дати цифровий матеріал, що повинен бути ще особливим чином 

оброблений, наприклад, у рамках аудиту результатів реклами.  
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Аудит затрат і ефективності реалізації збутових проектів щодо 

динаміки витрат, виручки й сум покриття є завданням проектного аудиту. 

При відхиленні фактичних значень від планових у проектному аудиті 

аналізують, відбулися відхилення через зміни в змісті, послідовності, 

тривалості  або у вартості проведення заходів.  

В ході внутрішнього аудиту реалізації товарів поряд з показниками 

результатів реалізації товарів, сум покриття й витрат інтерес представляють 

додаткові показники. Велике значення для прийняття оперативних і 

стратегічних рішень відносно бюджету підприємства мають показники 

частки обороту й кількості видів товарів, що перебувають у відповідних 

фазах ринкового циклу: впровадження, зростання, насичення, стабілізації й 

згортання – у загальному обороті й числі товарів підприємства. Ці показники 

характеризують частку товарів, яка перебуває в кожній фазі ринкового 

циклу, що сигналізує про те, чи є в розпорядженні підприємства достатня 

кількість нових товарів, що гарантують безперервний розвиток.  

Велике значення має визначення по видах товарів ринкових часток у 

вартісному або натуральному вимірах, що розраховується як відношення 

обороту (реалізація в штуках) підприємства до обороту (реалізація в штуках) 

всього ринку. Зіставивши оборот власного підприємства з оборотом 

найбільшого підприємства-конкурента, можна визначити відносну частку 

ринку по товарних  і споживчих сегментах, що розраховується як відношення 

обороту (реалізація в штуках) власного підприємства до обороту (реалізація в 

штуках) найбільшого конкурента.  

На підставі цих двох показників можна робити висновки про позицію 

підприємства на відповідному ринку. Зв‘язки між ринковими впливами й 

використанням потенціалу відображаються таким показником, як 

відношення величини обороту до загальної чисельності зайнятих або якої-

небудь її частини: 

                
      

                    
  

 
                               

                                   
  

 

Використовувати тільки ці показники як критерії для оцінки 

ефективності роботи відділу продаж слід обережно, тому що на розрахунки 

впливають і інші фактори. Можуть бути розраховані відносні показники 

обороту до інших величин, наприклад до числа клієнтів, числа замовлень 

(договорів), торговельних площ. Так само розраховують показники, що 

характеризують величину замовлень: 

 
                           

                         
  

 

або абсолютного показника «надходження замовлень за період».  
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Для оцінки залишків товарів на складі розраховують наступні 

показники: 

середній залишок товарів на складі : 
                                            

 
  

 

Інтерес представляють показники, які в абсолютній або відносній 

(індексній) формі дозволяють приймати рішення та робити висновки: про 

анулювання замовлень; про рекламації; про повернення товарів; про 

поведінку платників.  

Ці показники слугують, по-перше, для визначення загальних тенденцій 

розвитку, по-друге, дозволяють робити висновки як про поведінку клієнтів, 

так і про якість товарів, що реалізується [1, с.334].  

Велике значення для політики продаж мають строки поставок, тобто 

час між зробленим замовленням і його реалізацією. Поряд з абсолютними 

величинами інтерес представляють показники в динаміці. Також потрібна 

аудитору інформація про вплив головних клієнтів підприємства на зміну 

внутрішньорічних планів обороту й інвестицій.  

Зростання обсягу реалізації товарів є основою підвищення рівня 

прибутковості й рентабельності підприємства. Однак, існують певні 

обмеження щодо зростання обсягів реалізації товарів, тому що швидке 

зростання здійснює великий тиск на фінансові результати підприємства. Це 

означає, що при формуванні бюджетів продаж необхідно враховувати не 

тільки ситуації на ринках, ємність ринку, але й фінансові можливості 

підприємства, його фінансовий стан і фінансову політику.  

Висновок. Отже підприємствам необхідний внутрішній аудит для 

ефективності ухвалених рішень (обраної альтернативи) з реалізації товарів, а 

це дозволить забезпечити ефективне використання економічного потенціалу 

підприємства і на цій основі досягти:  

- залучення додаткових інвестицій у галузь;  

- зниження загальних транспортних витрат підприємства і підвищення 

конкурентоспроможності його товарів на ринку;  

- підвищення рівня прибутковості й рентабельності підприємства. 

На сьогоднішній день внутрішній аудит повинен перетворюватися в 

інструмент попереджуючого,  поточного і наступного контролю реалізації 

товарів, а в більш широкому значенні – за діяльністю й положенням 

підприємства на ринку. Правильне розуміння керівництвом підприємства 

всієї важливості обґрунтованого формування й ефективного аудиту реалізації 

товарів забезпечить можливість тримати під контролем 

конкурентоспроможність підприємства і  його розвиток. Запропоновані 

показники можуть використовуватися підприємствами для оцінки 

ефективності роботи відділу продаж та стану збутової діяльності в цілому під 

час проведення внутрішнього аудиту на підприємстві. 
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ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджені основні аспекти аналізу грошових потоків та 

ефективності їх використання. Розглянуто і порівняно поняття 

платоспроможності та ліквідності. Визначені основні шляхи підвищення 

ліквідності підприємства. Удосконалено інструменти регулювання 

ліквідності підприємства. Методологічною основою дослідження є 

фундаментальні основи економічної теорії, законодавчі та нормативні акти 

України з питань оцінки фінансової діяльності підприємств, теоретичні та 

науково-практичні дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців із 

проблем теорії та практики управління ліквідністю підприємств. 

Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, грошові потоки, баланс 

підприємства.  

В умовах посилення конкуренції між підприємствами все більшого 

значення набувають практичні підходи до аналізу показників ліквідності й 

платоспроможності. Адже фінансовий стан підприємства визначає 

конкурентноздатність, можливості ділового співробітництва, оцінює, 

наскільки гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його 

партнерів у фінансовому й виробничому відношеннях. В сучасних умовах 

господарювання підприємство має підвищувати ефективність виробництва, 

конкурентоспроможність продукції на основі ефективних форм 

господарювання та управління виробництвом, активізації підприємництва 

тощо. Все це загалом визначає важливість контролю за станом господарської 

діяльності підприємств. Саме тому аналіз показників ліквідності й 

платоспроможності підприємства є однією з головних умов його успішного 

розвитку. Для повноцінного функціонування підприємства, кожне 

підприємство має дбати про хороші показники платоспроможності. При 

розробці політики раціонального управління платоспроможністю 

підприємства розробляється комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 

прискорення оборотності окремих видів поточних активів. 
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Значний вклад в розробку методологічних і методичних аспектів оцінки 

ліквідності та платоспроможності підприємств внесли вітчизняні та 

зарубіжні вчені-економісти: М. Білик, І. Бланк, В. Забродський, В. Ковальов, 

М. Коробов, Л. Лахтіонова, Є. Мних, В. Негашев, М. Родіонова, Г. Савицька 

та інші вчені. 

Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи 

оцінюється показниками ліквідності. Ліквідність підприємства визначають як 

здатність та швидкість перетворення оборотних активів у грошові кошти з 

метою погашення поточних зобов‘язань як у міру надходження термінів їх 

сплати, так і прострочених боргів, що найбільш повно відображає природу 

цього поняття та враховує ринкові умови господарювання.  

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для 

розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. Крім 

того, оцінка фінансового стану є основною передумовою оцінювання 

системи аналізу і планування грошових потоків підприємств. З метою 

систематичного і усебічного оцінювання фінансового стану підприємства 

потрібно використовувати різні методи, прийоми та методики аналізу. Це 

уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності 

підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці – за низку 

періодів, дасть змогу визначити «больові точки» у фінансовій діяльності та 

способи ефективнішого використання грошових ресурсів, їх раціонального 

розміщення [2].  

Аналіз грошових потоків пов‘язаний із з‘ясуванням причин, які 

впливають на збільшення (зменшення) припливу грошових коштів та 

збільшення (зменшення) їх відпливу. Це можна робити як за довгостроковий 

період (декілька років), так і за короткостроковий (квартал, рік). Такий аналіз 

має безперечний інтерес, якщо він буде здійснений за період, що відображає 

певний етап в діяльності підприємства, наприклад, з моменту створення, 

випуску нової продукції, закінчення реконструкції тощо. 

Найважливішим елементом інформаційної бази для аналізу формування 

і використання фінансових ресурсів є бухгалтерський баланс, який являє 

собою моментальний знімок фінансово-господарського стану підприємства 

на певну дату. В Україні його складають на підставі залишків за рахунками 

1-6 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій.  

Баланс дає змогу зробити оцінку найсуттєвіших ознак підприємства. 

Саму процедуру оцінок прийнято називати читанням балансу. Вміння читати 

баланс – важлива професійна характеристика фінансиста, яка дає йому 

можливість складати прогнозні баланси й управляти найважливішими 

фінансовими параметрами підприємства. До того ж уміння читати фінансові 

звіти допомагає фінансовому аналітику скласти правильну думку про 

фінансовий стан і виробничу діяльність інших компаній.  

Згідно НП(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Баланс 

(звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан підприємства, який 

відображає на певну дату його активи, зобов‘язання і власний капітал. Баланс 
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підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. У 

балансі відображаються активи, зобов‘язання та власний капітал 

підприємства. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, 

складається окремий баланс [5].  

За балансом, як формою фінансової звітності, зовнішні і внутрішні 

користувачі інформації мають змогу оцінити стан ресурсів підприємства та 

джерела їх формування, а також ступінь фінансової незалежності. 

Бухгалтерський баланс становить природну рівновагу між активами 

підприємства і тим, з яких джерел фінансування ці активи з‘явилися (це 

власний капітал або зобов‘язання підприємства).  

 
Рисунок 1. Ступені ліквідності активів та пасивів підприємствa [1]  

 

Активи i зобов‘язання необхідно відображувати в бухгалтерському 

балансі за принципом зростання ліквідності. Балансові статті у межах 

розділів балансу теж мають бути розміщені за їх здатністю перетворюватися 

на грошові кошти, так в активі вони розташовані в міру зростання їх 

ліквідності, а в пасиві – за ознакою часу, який потрібен для повернення 

боргу.  

Аналіз структури активу балансу вказує на те, що:  

- у першому розділі відображено майно, яке практично до кінця свого 

існування зберігає початкову форму (ліквідність цього майна є найнижчою);  

- у другому розділі відображені елементи майна підприємства, які 

протягом звітного періоду багаторазово змінюють свою форму (оборотні 

активи - грошові кошти та їх еквіваленти, інші активи, призначені для 

За ступенем ліквідності активи 
підприємства доцільно поділяти на 

наступні види:  

найбільш ліквідні активи, тобто 
грошові кошти підприємства та 
короткострокові фінансові 

вкладення (А1);  

активи, які швидко реалізуються, 
що становлять дебіторську 

заборгованість та інші активи 
(А2); 

активи, які повільно реалізуються, 
до яких входять статті розділу 2 
«Запаси і затрати», а також стаття 

«Розрахунки з учасниками» 
розділу 1 активу (АЗ);  

активи, які досить складно 
реалізуються – статтi рoздiлу 1 

активу баланcу, що не включають 
статей, котрі увійшли в 
попередню групу (А4).  

За ступенем терміновості оплати пасиви 
підприємства поділяються наступним 

чином: 

термінові зобов'язання, до котрих 
відноситься кредиторська 

заборгованість (П1);  

короткострокові пасиви, до яких 
входять короткострокові кредити 

та пoзикові кoшти (П2); 

довгострокові пасиви, до яких 
відносять дoвгострокові кредити 
та пoзикові кoшти (ПЗ); постійні 
пасиви, що є статтями розділу 1 

пасиву балансу.  
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реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 

дванадцяти місяців з дати балансу); 

- у третьому розділі відображені необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття [4]. 

Для того, щоб більш об‘єктивно оцінити ліквідність статей балансу, його 

аналіз варто поділити на декілька етапів. У першу чергу в процесі 

дослідження динаміки статей балансу визначаються найбільш значущі групи 

статей, а отримані результати порівнюються із динамікою виручки від 

продажу (реалізації) товарів (послуг). 

Для того, щоб визначити ліквідність балансу, варто співставити 

підсумки приведених груп активу та пасиву. Баланс вважається ліквідним у 

тому випадку, якщо мають місце такі співвідношення:  

1. А1 П1;  

2. А2  П2;  

3. АЗ ПЗ;  

4. А4П4.  

При цьoму, якщo викoнуються пeрші три обов'язкові умoви лiквіднoсті 

А1≥П1, А2≥П2; А3≥П3, тoбто потoчні aктиви пeревищують зовнішні 

зoбoв‘язання підприємствa, тo виконується і oстання нeрівність А4≤П4, якa 

має бaлaнсуючий хaрaктер тa підтвeрджує нaявність у суб'єктa 

гocпoдaрювання влaсних oбoрoтних кoштів та ознaчає дoтримання 

мiнiмальнoї умoви фiнансoвої стiйкoсті [6, c. 420].  

При оцінці та аналізі ліквідності та платоспроможності підприємства 

розраховують наступні основні показники: коефіцієнти абсолютної, 

проміжної ліквідності, коефіцієнт покриття, забезпечення власними коштами 

та показник чистого робочого капіталу. В ході аналізу платоспроможності 

проводять також розрахунки по визначенню ліквідності активів 

підприємства, ліквідності його балансу, вираховують відносні та абсолютні 

показники ліквідності. Негативним чинником що впливає на опанування та 

вивчення ліквідності та платоспроможності є відсутність регламентованого 

підходу щодо кількості показників, методів їх обчислення та нормативних 

значень. Пропонуємо розглянути основні з них.  

При цьому коефіцієнт абсолютної ліквідності відображає яку частину 

боргових зобов‘язань підприємство може погасити в поточний момент. У 

свою чергу коефіцієнт швидкої ліквідності допомагає оцінити можливість 

погашення підприємством короткострокових зобов‘язань у випадку його 

критичного стану. Картина фінансового стану доповнюється коефіцієнтом 

покриття, який вимірює загальну ліквідність і показує, якою мірою поточні 

зобов‘язання забезпечуються поточними активами та коефіцієнтом 

забезпечення власними коштами, що відображає здатність підприємства 

фінансувати оборотний капітал власними коштами 

Мета аналізу ліквідності полягає не тільки в тому, щоб оцінити 

ліквідність підприємства, його активів і джерел їх формування, а й у тому, 

щоб на цій основі розробити заходи, спрямовані на поліпшення цих 

фінансово-економічних показників. Аналіз ліквідності балансу підприємства 
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якраз дозволяє виявити найважливіші аспекти і слабкі позиції в діяльності 

суб‘єкта господарювання та показує, за якими напрямами потрібно 

проводити таку роботу, аби домогтись поліпшення фінансового стану 

підприємства.  

 
Рисунок 2.Фактори, що впливають на зміну ліквідності підприємства 

 

Основними функціями аналізу ліквідності підприємств є: 

– визначення відповідності цільовим параметрам і потенційним 

можливостям, виявлення тенденцій, локальних і закономірних змін та їх 

інтенсивності, впливу факторів на ці зміни;  

– визначення різного роду відхилень від норм, диспропорцій, 

структурних деформацій, можливостей виникнення несприятливих і 

ризикових ситуацій, їх інтенсивності та динаміки, а також факторів, що на 

них впливають;  

– виявлення потенційних можливостей зміни та розвитку ліквідності та 

платоспроможності підприємств, притаманних їм явищ і процесів, 

попередження та нейтралізація відхилень від норм, диспропорцій, 

структурних деформацій, несприятливих і ризикових ситуацій, виявлення 

кола регульованих факторів, шляхів і засобів їх реалізації;  

– контроль за виконанням прийнятих управлінських рішень, 

ефективністю використання ресурсів та дотриманням соціальних норм і 

стандартів [3]. 

Тож, основне завдання аналізу ліквідності балансу – перевірити 

синхронність надходження і витрачання фінансових ресурсів, виявити 

здатність підприємства розраховуватися за зобов‘язаннями власним майном 

у визначені періоди часу. Ліквідність балансу визначається ступенем 

покриття зобов‘язань підприємства його активами, термін перетворення яких 

у кошти відповідає терміну погашення зобов‘язань. 

Діяльність підприємства можна вважати успішною а фінансовий стан 

стабільним, якщо виконується низка критеріїв (рис. 3). 

Фактори, що впливають на збільшення 
ліквідності  

• одержання довгострокового кредиту 

• інвестування капіталу 

• прибутки 

• амортизаційні відрахування 

• скорочення дебіторської заборгованості 

• повернення наданих позик 

• продаж необоротних активів 

Фактори, що впливають на зменшення 
ліквідності  

• погашення довгострокових позик  

• грошові виплати  

• збитки  

• податки на дохід від оцінки активів  

• інвестиції в основні засоби  

• погашення короткострокових кредитів  

• використання резервних фондів 
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Рисунок 3.  Критерії успішної діяльності підприємства за звітний період 

 

При виявлення негативних тенденцій у показниках балансу та отриманні 

критичних значень при побудуванні моделей вірогідності банкрутства, 

підприємство повинно оперативно реагувати та розробляти арсенал 

антикризових заходів для покращання фінансового стану підприємства. 

Регулярний аналіз балансу та розробка антикризових рекомендацій повинні 

проводитися у комплексі.  

Для покращення фінансового стану підприємства пропонуємо наступні 

фінансово-економічні інструменти, які здатні оперативно впливати на 

покращення фінансових показників підприємства: контроль за правильністю 

зберігання та використання запасів підприємства, скорочення витрат 

виробництва; жорсткий контроль за усіма видами витрат за центрами 

відповідальності; інкасація дебіторської заборгованості; оптимізація руху 

грошових потоків; впровадження принципово нових форм розрахунків з 

контрагентами; оптимізація податкової бази.  

Список антикризових інструментів є невичерпним, адже кожне 

підприємство розробляє свої антикризові заходи, виходячи із власних 

показників балансу та інших форм фінансової звітності. Але будь яка модель 

виходу підприємства із кризового становища повинна включати наступні 

кроки:  

1. Побудування моделі вірогідності банкрутства (надасть можливість 

дати підґрунтя для розробки рекомендацій подальшої роботи підприємства).  

2. Постановка дерева цілей та завдань антикризового управління.  

Критерії успішної діяльності 
підприємства за звітний період:  

грошові кошти та їх еквіваленти зростають у 
кінці періоду по відношенню до початку звітного 

періоду, швидкість їх зростання більша, ніж 
рівень інфляції;  

оборотні активи демонструють позитивну 
динаміку зростання у рівних умовах по 

відношенню до темпів зростання необоротних 
активів та поточних зобов‘язань;  

обсяг та динаміка зростання довгострокового 
позикового та власного капіталу вище 

відповідних показників по необоротним активам;  

частина власного капіталу в грошових коштах 
балансу не перевищує 50%;  

кредиторська та дебіторська заборгованість 
відповідає за обсягом одна одній;  

у балансі відсутні непокриті збитки. 
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3. Визначення центрів відповідальності за впровадження антикризових 

процедур.  

4. Виявлення часового потенціалу.  

5. Аналіз існуючих оборотних і необоротних коштів підприємства та 

залучення нових ресурсів для впровадження антикризових заходів.  

6. Розробка програми антикризових заходів.  

7. Реалізація програми антикризових заходів і контроль з а її 

виконанням.  

8. Створення системи профілактичних заходів (для запобігання нової 

фінансової кризи) [7].  

Пройшовши ці кроки підприємство подолає кризові явища, але більш 

доцільним є створення цілісної системи на підприємстві, яка буде поєднувати 

в собі аналітичні функції та на основі дослідження бухгалтерського балансу 

та інших форм фінансової звітності розробляти антикризові заходи 

Отже, з огляду на представлене, було розроблено комплексну систему 

методичного та обліково-аналітичного забезпечення оцінки рівня та 

прогнозного значення ліквідності для управління фінансовою безпекою 

підприємств. Запропонований механізм оцінки рівня ліквідності складається 

з розрахунку комплексу показників ліквідності, а саме: коефіцієнту загальної 

ліквідності, коефіцієнту поточної ліквідності, коефіцієнту абсолютної 

ліквідності та показника чистого оборотного капіталу. Слід відзначити, що 

авторська система оцінки рівня ліквідності підприємств полягає не лише в 

розрахунку показників, а і включає їх інформаційне забезпечення, 

обґрунтування впливу факторів, а також інформаційне забезпечення 

управління даними факторами. Застосування даної системи на підприємствах 

дозволить підвищити ефективність системи управління їх фінансовою 

безпекою. 
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ВНУТРШНІЙ КОНТРОЛЬ РУХУ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА 

ОПЛАТУ ПРАЦІ І ВИПЛАТУ СТИПЕНДІЙ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

У статті розглянуто теоретичні аспекти і методичні прийоми 

внутрішнього контролю видатків на оплату праці і виплату стипендій у 

закладах освіти. Досліджено сутність і основні завдання внутрішнього 

контролю, проаналізовано відмінності внутрішнього і зовнішнього 

контролю, визначено показники оцінки внутрішнього контролю. 

Ключові слова: оплата праці, стипендія, внутрішній аудит, зовнішній 

аудит, оцінка внутрішнього контролю. 

Економічні реформи, які відбуваються в Україні, диктують необхідність 

посилення контролю над раціональним та ефективним витрачанням 

фінансових ресурсів бюджетних установ. І  навчальні заклади державного 

сектору не є винятком. Заклади освіти, які утримуються коштом бюджету, є 

не тільки виконавцями функцій держави, а й повноправними суб‘єктами 

господарювання як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях, що вимагає 

їх статусу під час здійснення контролю фінансових ресурсів. Модернізація 

внутрішнього контролю у державному секторі відбувається значно 

повільніше, ніж у інших. У зв‘язку із цим особливої актуальності набуває 

впровадження системи внутрішнього контролю у навчальних закладах 

державного сектору.      

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, шо питання 

внутрішнього контролю як у теоретичному аспекті, так і щодо його 

застосування в практичній діяльності суб‘єктів господарювання 

досліджувалися багатьма науковцями, а саме: Бугаєнко, Н.В. Винниченко, 

Л.В. Дікань, Ю.Б. Слободяник, Ю.М. Футорянська, І.Я. Чугунов, Н.В. 

Шевченко, Т.А. Бутинець, Н.В. Виговська, Л.П. Кулаковська, Д.М. 

Марченко, В.Ф. Максимова, М.М. Вуйців, В.В. Гулько, Т.О. Пожар, С.В. 

Самострол та ін.[1,с.541]. 

http://buhgalter911.com/Res/NPSBO/NPSBO1.aspx
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У вітчизняних нормативно-законодавчих документах термін 

―внутрішній контроль‖ розглядається як складова частина управління. 

Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання 

державного та місцевого бюджетів щодо внутрішнього казначейського 

контролю до системи адміністративного контролю відносять методи 

контролю, у т. ч. внутрішній контроль. 

Враховуючи зазначене, відділ внутрішнього контролю навчального 

закладу у системі внутрішнього казначейського контролю повинен 

розглядатися як незалежний підрозділ, який періодично здійснює перевірки 

та оцінює: повноту та своєчасність обліку; об‘єктивність та достовірність 

фінансової та іншої звітності закладу; дотримання методології обліку 

відповідно до чинного законодавства. 

У Міжнародних стандартах аудиту внутрішній контроль (аудит) 

розглядається як діяльність оцінювання, організована у межах суб'єкта 

господарювання і виконується окремим відділом. Основними функціями 

внутрішнього контролю є перевірка, оцінювання та моніторинг ефективності 

функціонування системи бухгалтерського обліку та її відповідності чинному 

законодавству. 

Відділ внутрішнього контролю  навчального закладу має виконувати 

такі завдання: сприяти організації належної системи фінансового та 

податкового обліку; виконувати вимоги чинного законодавства України; 

створювати ефективну, достовірну та повну обліково-інформаційну систему 

для потреб управління; своєчасно виявляти порушення і недоліки у веденні 

первинного, аналітичного та синтетичного обліку й складання звітності з 

метою їх виправлення та недопущення у майбутньому. 

Об‘єктами контролю видатків на оплату праці і виплату стипендії у 

закладах освіти є: 

- трудові ресурси, їх регулювання та використання; 
- система оплати праці, виплати стипендії та преміювання; 
- стан трудової дисципліни і дотримання законодавства у сфері оплати 

праці і виплати стипендії; 

- розрахунки щодо видатків на оплату праці і виплату стипендій; 
- первинні документи щодо обліку видатків на оплату праці і виплату 

стипендій(носіями інформації щодо обліку стипендій виступають: 

розрахунково-платіжна відомість ф. П-49;  розрахункова відомість ф. П-50;  

платіжна відомість ф. П-53;  картка особових рахунків стипендіатів (ф.347-

ст); меморіальний ордер № 5.Носіями інформації щодо обліку заробітньої 

плати виступають:особові рахунки; розрахунково-платіжні відомості; 

реєстри депонованої зарплати; листи тимчасової непрацездатності;книга 

«Журнал-головна». 

- відображення видатків пов‘язаних з виплатою стипендії і оплатою 
праці в облікових регістрах та звітності. 

 -  первинні документи, що підтверджують право на отримання 

стипендії, а самезгідно Постанови Кабінету Міністрів України №882 від 

12.07.2004 «Питання стипендіального забезпечення»навчальні заклади у 
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межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішують питання про 

першочергове призначення академічних та соціальних стипендій учням[2]: 

1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 

років залишилися без батьків; 

2) з числа осіб, які згідно із Законом України ―Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи‖ 

мають пільги під час призначення стипендії; 

3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної 

допомоги згідно із законодавством); 

4) які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи; 

5) які за результатами семестрового контролю мають середній бал 

успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або не нижчий ніж 4 за 

п‘ятибальною шкалою оцінювання; 

6) які відповідно до статті 5 Закону України ―Про підвищення 

престижності шахтарської праці‖ мають право на призначення соціальних 

стипендій; 

Методичними прийомами внутрішнього контролю видатків на оплату 

праці і виплату стипендій є наступні: 

1)Розрахунково-аналітичні: 

 - розрахунок аналітичних показників; 

 - порівняння (розрахунок аналітичних та відносних відхилень); 

     2)Документальні: 

- інформаційне моделювання; 

- експертизи різних рівнів; 

- камеральні перевірки; 

- дослідження документів за формою та змістом; 

- зустрічна перевірка; 

- взаємний контроль операцій  та документів; 

- аналітична та логічна перевірка. 

Внутрішній аудит має бути однією з основних форм контролю за 

правомірністю та ефективністю діяльності усіх структурних підрозділів 

навчального закладу. 

При цьому головні переваги внутрішнього контролю полягають у 

ефективності даного відділу: незначні витрати установи на його проведення 

порівняно із зовнішнім аудитом, можливість використання послуг 

внутрішнього контрою в будь-який момент часу; глибокі знання фахівців з 

внутрішнього контролю ситуації в навчальному закладі, стилю роботи та 

управління, політики та культури; залучення через аудиторів для проведення 

контролю висококваліфікованих спеціалістів підрозділів організації; гарантії 

постійного дотримання вимог законодавства, стимулювання впровадження 

прогресивних нововведень тощо. Проведення контролю видатків на оплату 

праці має здійснюватися службою внутрішнього контролю навчального 

закладу на підставі плану (графіка) проведення перевірок на поточний рік. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/796-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/345-17/paran18#n18
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При цьому, за дорученнями керівництва, можуть бути проведенні 

позапланові перевірки. 

Під час проведення перевірки, відповідно до Міжнародних стандартів 

аудиту, необхідно керуватись такими принципами: незалежності, 

професійної майстерності, отримання компетентних доказів, вираження 

думки (складання аудиторського висновку. 

 Служба внутрішнього контолю  навчального закладу повинна діяти на 

підставі як загальнодержавних нормативних документів, так і внутрішніх 

положень та посадових інструкцій. 

Створення у навчальному закладі відділу внутрішнього контролю 

базується на виконанні таких організаційних заходів: 

- підписання керівником організації наказу (розпорядження про 

створення служби внутрішнього контролю; 

- розробка, обґрунтування та  затвердження керівником Положення про 

відділ внутрішнього контролю. В зазначеному документі повинні бути 

регламентовані окремі розділи (основні завдання, функції, структура, повно-

важення, взаємовідносини з іншими службами та підрозділами); 

- розробка та затвердження посадових інструкцій працівників відділу 

внутрішнього контролю; 

- розробка, обґрунтування та  затвердження планів та робочих 

документів служби внутрішнього контролю; 

- створення банку даних (нормативно-законодавча база, внутрішні 

нормативи, фактографічні  дані та інші джерела). 

На даний момент помітні певні відмінності між внутрішнім та зовнішнім 

аудитом руху бюджетних коштів на виплату стипендій і заробітної плати 

(табл.1) [3,с 3]. 

 

Таблиця 1 - Основні відмінності між внутрішнім та зовнішнім 

аудитом руху бюджетних коштів на виплату стипендій і заробітної плати 
Ознаки Внутрішній аудит Зовнішній аудит 

Суб'єкти та характер 

діяльності 

Здійснюється працівниками  

системи внутрішнього контролю та 

незалежна від інших структурних 

підрозділів  навчального закладу 

Здійснюється у формі 

підприємницької діяльності 

аудиторськими фірмами або 

аудиторами-підприємцями, 

які є незалежними від 

замовника.  

Мета Контроль за нарахуванням і 

виплатою заробітньої плати і 

стипендії, запобігання 

зловживанням, виявлення резервів, 

визначення ефективних шляхів 

розвитку, надання конкретних 

рекомендацій, консультацій, оцінка 

системи бухгалтерського обліку 

Підтвердження 

достовірності даних 

облікових регістрів у сфері 

оплати праці та виплати 

стипендії та фінансової 

звітності, проведення 

консультацій та експертиз, 

висловлення думки для 

потреб керівництва 

Коло питань 

 (об'єкти аудиту) 

Визначається адміністрацією 

навчального закладу або відповідно 

Передбачено законами 

України або визначається 
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 до затвердженого плану роботи 

відділу 

замовником у договорі 

Об'єкти аудиту Діяльність закладу, система 

бухгалтерського, податкового та 

управлінського обліку у сфері 

оплати праці і виплати стипендій 

Система бухгалтерського та 

податкового обліку з 

розрахунків з оплати праці і 

стипендії, фінансова та 

податкова звітність 

Правова 

регламентація 

діяльності 

Кодекси та закони України, 

засновницькі документи, внутрішні 

нормативно-інструктивні 

документи, внутрішні розпорядчі 

документи, накази державних та 

вищих органів установи, при якому 

заснований відділ внутрішнього 

аудиту 

Господарський та 

Цивільний Кодекси, Закони 

України, Стандарти аудиту, 

Кодекс професійної етики 

аудиторів 

Відповідальність Перед адміністрацією 

навчального закладу за вірогідність 

та точність наданої інформації 

Перед замовником за 

якість виконаної роботи; 

цивільно-правова, 

кримінальна та 

професійна  відповідальність 

Методи аудиту Методи проведення аудиту, робочі документи аудитора 

однакові.Існують розбіжності на рівні деталей, у ступені точності 

та уперіодах проведення перевірок 

Підсумкові 

документи 

з аудиту 

Аудиторський 

висновок, акт перевірки та 

пропозиції щодо усунення 

встановлених зауважень, службова 

довідка, рекомендації, прогноз 

надаються керівнику 

Аудиторський звіт 

надається клієнту, а 

аудиторський висновок - 

замовнику аудиту та всім 

зацікавленим особам. Форма 

аудиторського висновку 

регламентована стандартами 

аудиту 

Оцінку діяльності внутрішнього контролю у закладах освіти державного 

сектору пропонується визначати за показниками, які наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Показники оцінки внутрішнього контролю 
№ 

з/ 

п 

Показник Порядок розрахунку 

11 Коефіцієнт 

відшкодування 

порушень до 

бюджету 

Відношення суми відшкодування фінансових ресурсів 

закладом  освіти за результатами державного фінансового 

аудиту, до загальної суми порушень, виявлених/ попереджених 

заходами внутрішнього контролю 

2 

2 

Коефіцієнт не 

виявлення 

порушень 

Відношення кількості порушень у закладі освіти, 

виявлених/попереджених заходами внутрішнього контролю, 

до кількості порушень, виявлених Держаудитслужбою під час 

проведення ревізії (інспектування, аудиту) фінансово-

господарського стану навчального закладу 

Висновки: Отже, внутрішній контроль спрямований на раціональне 

витрачання видатків на оплату праці і виплату стипендій, дотримання 
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законності таких операцій, виявлення допущених зловживань чи порушень 

щодо даних видатків. 

З розвитком економічних реалій в Україні внутрішній контроль стає 

невід‘ємним засобом управління навчальним закладом державного сектору. 

Ефективна система внутрішнього контролю у закладі може запобігти 

нераціональному та нецільовому використанню ресурсів і мінімізувати ризик 

фінансових порушень під час ревізії фінансово-господарської діяльності 

державного закладу освіти. Внутрішній контроль у навчальному закладі є 

постійним управлінським процесом, що охоплює усі операції кожної 

структурної одиниці, забезпечуючи визначення й аналіз ризиків його 

діяльності для їх попередження (недопущення) чи обмеження. Таким чином 

основну увагу внутрішньому аудитору слід приділяти перевірці тих 

показників діяльності установи, які можуть позитивно вплинути на 

ефективність та якість роботи навчального закладу. Така перевірка має 

спрямовуватися на попередження (профілактику) відхилень від нормативно-

правових актів чи зловживань. Важливо також ретельно дослідити ті 

господарські операції, які мають бути документально оформлені й своєчасно 

відображені в облікових регістрах та у фінансовій звітності. 
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м. Вінниця 

ПЛАНУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ У БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВАХ 
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. 

http://www.economy.nayka.com.ua/
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На нашу думку управлінські рішення є дієвими лише при чіткому 

плануванні, раціональній організації системи бухгалтерського обліку, 

оперативному контролі та здійсненні факторного аналізу. Для забезпечення 

цільового та ефективного використання бюджетних коштів особливе 

значення має налагодження системи бухгалтерського обліку в бюджетних 

установах. Це питання набирає більшої важливості в процесі наближення 

національної системи бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів 

обліку та звітності. 

Кошторис бюджетних установ є складовою місцевого бюджету 

бюджетної системи країни. Тому актуальним завданням бюджетної системи є 

удосконалення механізму формування та виконання 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 28 

лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ» [3]. 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 [5]. 

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. Разом з кошторисом затверджують також план асигнувань. 

Установам можуть виділятися бюджетні кошти тільки за наявності 
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затверджених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, 

планів спеціального фонду. 

Установи мають право брати бюджетні зобов‘язання та витрачати 

бюджетні кошти на цілі і в межах, установлених кошторисами і планами 

асигнувань, планами спеціального фонду. 

Для програм та заходів, які здійснюються за рахунок коштів бюджету, 

бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. 

В Україні є два види кошторисів: індивідуальні та зведені, що 

складаються відповідно до бюджетної класифікації. Вони різняться рівнем 

узагальнення інформації про доходи та видатки бюджетних установ. 

Установа, незалежно від того, веде вона облік самостійно чи 

обслуговується централізованою бухгалтерією, для забезпечення своєї 

діяльності складає індивідуальні кошториси і плани асигнувань (загального 

фонду та спеціального фонду), за кожною виконуваною нею бюджетною 

програмою (функцією). 

Зведені кошториси не затверджують. 

Оскільки кошторис – це план доходів і видатків бюджетної установи, то 

сама форма документа складається з двох частин: дохідної і видаткової. 

Залежно від джерел утворення, доходи бюджетної установи поділяються 

на два види: 

 доходи загального фонду бюджету; 

 доходи спеціального фонду бюджету. 
У ході складання і затвердження проектів кошторисів залишки коштів за 

спеціальним фондом кошторисів не планують [2]. 

Дохідна частина спеціального фонду проекту кошторису формується на 

підставі індивідуальних розрахунків доходів і платежів та відрахувань до 

бюджету, які складаються за кожним джерелом доходів. 

У видатковій частині кошторису доходів і видатків установи зазначають 

загальну суму витрат установи з розподілом їх за категоріями видатків 

економічної класифікації, а також із встановленням витрат, фінансування 

яких планується за рахунок бюджетних асигнувань і за рахунок надходжень 

із спеціального фонду.]. 

Передбачені у видатковій частині єдиного кошторису асигнування 

повинні забезпечувати 100-відсоткове фінансування витрат установи. 

Зокрема, чисельність працівників установи, яка пропонується до 

затвердження за штатним розписом, повинна бути повністю забезпечена 

фондом заробітної плати виходячи з розміру не тих посадових окладів, що 

склались на момент складання кошторису, а з урахуванням коефіцієнтів їх 

підвищення протягом планового року (у зв‘язку з прогнозуванням 

відповідних темпів інфляції, прийняттям тих чи інших законодавчих актів 

щодо змін умов оплати праці працівників окремих галузей соціально-

культурної сфери тощо). 

У разі невиконання зазначеної умови, керівники відповідних органів, 

зазначених у відповідних пунктах Положення про складання кошторису, не 

мають права затверджувати штатний розпис установи. 
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Розрахунки витрат за кожною статтею позабюджетних коштів 

здійснюються з урахуванням особливостей діяльності установи, яка надає 

платні послуги. 

Якщо під час планування установою спеціального фонду кошторису 

планові доходи перевищують планові видатки, розраховані на реалізацію 

заходів спеціального призначення відповідно до законодавства, установа 

повинна передбачити спрямування зазначених коштів на пріоритетні заходи, 

які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або 

частково забезпечені) видатками загального фонду. Оскільки такі видатки 

планують за рахунок надходжень із спеціального фонду, їх передбачають у 

кошторисі за спеціальним фондом. 

Відповідно до законодавства діяльність бюджетних установ 

здійснюється за рахунок коштів, що надходять з бюджету, і додаткових 

доходів, отримання яких дозволенне чинним законодавством України. 

Здійснення операцій за видатками державного бюджету через органи 

Державного казначейства обов‘язкове для всіх розпорядників його коштів. 

При казначейській формі виконання державного бюджету розпорядникам 

коштів відкриваються реєстраційні рахунки в органах Державного 

казначейства. 

Фінансування та оплата витрат проводяться органами Державного 

казначейства за наявності відомостей про територіальне розташування 

мережі установ, підприємств і організацій на відповідній території та на 

підставі затверджених кошторисів доходів і видатків. Кошторис бюджетної 

установи є основним документом, який визначає загальний обсяг, цільовий 

напрямок і щоквартальний розподіл її коштів. 

Бюджетні установи одержують фінансування з державного або місцевих 

бюджетів. 

Незалежно від джерел покриття видатків бюджетних установ 

фінансування здійснюється на підставі таких принципів: 

 плановості; 

 цільового спрямування коштів; 

 безповоротності та безвідплатності; 

 ефективного використання коштів; 

 оптимального поєднання власних, кредитних і бюджетних джерел; 

 додержання режиму економії та постійного контролю за їхнім 
використанням. 

Дотримання вищезгаданих принципів бюджетного фінансування сприяє 

зміцненню фінансово-бюджетної дисципліни бюджетними установами, а 

також підвищенню ефективності використання бюджетних коштів.. 

Бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів Державного 

бюджету, фінансуються через органи Державного казначейства, яким в 

установах Національного банку та уповноважених установах комерційних 

банків, визначених Кабінетом Міністрів України та Національним банком 

України, відкриваються єдині казначейські рахунки відповідно до наказу 

Головного управління Державного казначейства України. 
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При фінансуванні розпорядників бюджетних коштів через територіальні 

органи Державного казначейства всі поточні рахунки бюджетних установ в 

уповноважених банках закриваються і в свою чергу їм в органах Державного 

казначейства відкриваються реєстраційні рахунки, кількість яких у 

конкретного розпорядника коштів залежить від ступеня деталізації контролю 

за використанням бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації. 

З метою забезпечення попереднього контролю за витрачанням коштів 

державного бюджету документи, які підтверджують необхідність проведення 

оплати рахунка, перевіряються відносно доцільності та ефективності витрат. 

Суми, які підлягають перерахуванню, звіряються з кошторисом доходів і 

видатків установи, з залишками невикористаних асигнувань за кодами 

економічної класифікації. 

У випадках, коли доцільність проведення оплати рахунка викликає 

сумнів, строк надання дозволу на оплату може бути продовжений. 

Розрахункові документи, які підтверджують необхідність оплати рахунків, до 

здійснення оплати залишаються в органі Державного казначейства. 

Підготовлені платіжні доручення надаються в уповноважений банк у вигляді 

електронних розрахункових документів в системі «клієнт-банк» [1]. 

Отже, на основі вищевикладеного можна зробити висновок, що 

запорукою ефективного функціонування установи є досконале знання та 

чітке застосування нормативних документів, з якими пов‘язаний цей процес. 

Такі нормативно-правові акти постійно напрацьовуються Кабінетом 

Міністрів України, Міністерством фінансів України, Державним 

казначейством України. 

Щоб удосконалити методику складання та виконання кошторису 

видатків бюджетної установи, варто підвищити її оперативність і 

аналітичність. Для цього треба впорядкувати та уніфікувати й 

стандартизувати процес документування з урахуванням вимог новітнього 

програмного забезпечення. Тобто замінити процес обробки та систематизації 

первинних документів самими працівниками бухгалтерії на спеціалізовані 

новітні програми, які б дали можливість оперативно та ефективно обробляти 

інформацію на електронних носіях. Такі програми набагато полегшили б 

роботу економістів та бухгалтерів. Необхідно ліквідувати невідповідність 

системи документації засобом автоматизації обліку, максимально спростити 

первинні документи та сполучити з електронними носіями, вибрати 

оптимальну періодичність їхнього заповнення. Необхідно скоротити витрати 

часу й праці на складання та розробку кошторисів витрат установи, що 

можливе при обробці та передачі інформації в умовах автоматизації та 

застосування новітніх технічних засобів безпосередньо в процесі 

вдосконалювання бюджетних операцій. Створення спеціальних програм по 

складанню та виконанню, обчисленні кошторису видатків дозволило б 

здійснювати збір вихідних даних минаючи стадію розробки на паперових 

документах. 

Окрім того, складання, затвердження та виконання кошторису видатків 

бюджетної установи будуть успішно виконуватися тільки при наявності 
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висококваліфікованих кадрів. 

Скорочення великого обсягу документації при здійсненні розрахунків до 

бюджетного запиту, а саме недоцільність у них заповнення таких даних, як 

касові та фактичні видатки за попередні два роки та прогнозування на 

наступні три роки. Це є недоцільним при обрахунку витрат на один 

календарний рік. Такі розрахунки займають багато часу і є непрактичними. 

На практиці доцільніше було б використовувати узагальнюючі коди 

економічної класифікації видатків, що б полегшило складання та розрахунок, 

а в подальшому і виконання кошторису економістам та бухгалтерам 

установи. 

Сполучення карток аналітичного обліку касових витрат і карток 

аналітичного обліку фактичних витрат в одну книгу, на приклад книгу обліку 

касових і фактичних витрат, що дозволило б оперативно виявляти допущені 

помилки в обліку витрат шляхом проведення помісячного ув‘язування 

касових і фактичних витрат і прискорило б складання місячної 

(відображаються тільки касові витрати) і квартальної звітності 

(відображаються як касові, так і фактичні витрати). 
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30252.html
http://www.vobu.com.ua/ukr/magazine_articles/view/24441


194 
 

та основними фондами в необхідній кількості та структурі та більш повне їх 

використання. Трансформація виробничих відносин, зміна організаційно-

правових форм і характеру взаємозв‘язків господарюючих суб‘єктів в 

економічній системі є головними детермінантами процесу відтворення 

основних засобів, як базової ланки матеріально-технічного забезпечення 

підприємств.  

Відсутність науково обґрунтованих концепцій формування механізму 

оновлення основних засобів стала однією з головних причин, що призвела до 

кількісного скорочення і якісного погіршення стану основних засобів 

багатьох підприємств.  

Матеріально-технічне забезпечення (МТЗ) ‒ це процес постачання на 

склади підприємства чи відразу на робочі місця, відповідно до виробничих 

планів, необхідних матеріально-технічних ресурсів. Від МТЗ залежать 

своєчасність, ритмічність, якість та ефективність операційної діяльності. 

Основна задача МТЗ – своєчасне, безперебійне та комплектне забезпечення 

виробництва усіма необхідними матеріальними ресурсами [1]. 

Основні функції МТЗ:  

- маркетингові дослідження ринків постачальників за конкретними 

видами ресурсів;  

- планування потреби в матеріальних ресурсах;  

- підготовка заявок та специфікацій на необхідні ресурси та подання їх у 

и вищі планові органи управління;  

- здійснення оперативної діяльності із реалізації планів забезпечення 

ресурсами;  

- прийняття, розміщення, зберігання; 

- підготовка ресурсів до виробництва, видача їх цехам та службам 

підприємства, організація забезпечення ресурсами робочих місць; 

- визначення обґрунтованих норм запасу матеріально-технічних ресурсів 

та доведення цих норм до працівників складів, регулювання рівнів запасів та 

контроль за їх станом;  

- розроблення організаційно-технічний заходів з економії матеріальних 

ресурсів, зниження норм і нормативів витрат ресурсів; 

- оперативний облік надходження ресурсів, контроль за їх витратами 

цехами та службами;  

- аналіз ефективності використання ресурсів та стимулювання 

поліпшення їх використання.  

Управління МТЗ включає комплекс робіт: визначення потреби в 

ресурсах та розрахунок кількості замовлень, знаходження методів, форм та 

джерел постачань ресурсів, вибір постачальників ресурсів, погодження цін, 

укладання договорів, організація постачання, організація контролю якості, 

зберігання та використання ресурсів [1]. 

Важливе значення для оцінки матеріально-технічної бази підприємства 

мають його виробнича потужність та показники її використання. До 

особливостей використання та удосконалення матеріально-технічної бази 

підприємства у сучасний період господарювання слід віднести: 
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‒ необхідність інноваційного розвитку, реконструкція та модернізація 

технологічного обладнання, що забезпечує конкурентоспроможність 

виробленої продукції; 

‒ відсутність централізованого розподілення матеріально-технічних 

ресурсів (фондозабезпечення), а вільна торгівля ними здійснюється в межах 

фінансових можливостей кожного підприємства; 

‒ створення нових форм організації матеріально-технічного постачання, 

у тому числі машинно-технологічних станцій для надання послуг 

відповідними видами техніки на правах прокат; 

‒ надання прав продавати, міняти, орендувати, передавати у тимчасове 

користування іншим підприємствам об‘єктів матеріально-технічної бази; 

‒ можливість для створення матеріально-технічної бази підприємства залучати 

банківські кредити та одержувати техніку і механізми по лізингу [2]. 

У цьому контексті надзвичайної важливості набуває проблема 

ефективного використання наявної матеріально-технічної бази. 

Реконструкція і модернізація виробництва потребують розробки 

функціональних стратегій в умовах інноваційного розвитку підприємства та 

його матеріальної-технічної бази. Неефективне використання матеріально-

технічної бази підприємства збільшує збитки від їх діяльності. Велика 

частина потужностей або простоює або здається в оренду. 

Для досягнення поставленої мети щодо організації матеріального 

забезпечення на підприємстві необхідно постійно виконувати такі роботи: 

— проведення маркетингових досліджень ринку постачальників 

окремих видів ресурсів. Вибір постачальників рекомендується здійснювати 

за системою таких критеріїв: наявність ліцензії і достатнього досвіду роботи 

в даній галузі; високий організаційно-технічний рівень виробництва; 

надійність і прибутковість діяльності; забезпечення конкурентоспроможності 

продукції; оптимальна ціна продукції; проста схема і стабільність поставок; 

— нормування потреби а конкретних видах ресурсів; 

— розробка організаційно-технічних заходів по зниженню норм і 

нормативів витрачання ресурсів; 

— пошук нових каналів та ефективних форм МЗ виробництва; 

— планування МЗ виробництва; 

— організація доставки, зберігання і підготовки ресурсні до 

виробництва; 

— організація забезпечення ресурсами робочих місць; 

— облік і контроль використання ресурсів; 

— організація збору і переробки відходів виробництва; 

— аналіз ефективності використання ресурсів; 

— стимулювання поліпшення використання ресурсів [3]. 

Конкретну форму забезпечення МЗ підприємство вибирає виходячи з 

особливостей ресурсу, тривалості його отримання, кількості пропозицій, 

прості, ціни та інших факторій. 

Під матеріально-технічною базою підприємства розуміються усі основні 

фонди, що знаходяться у розпорядженні підприємства, незалежно від 
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порядку їхнього формування, а також сукупності обігових фондів (сировини, 

матеріалів та інших матеріальних ресурсів) [4]. 

Основним напрямом покращання стану матеріально-технічної бази 

підприємств є управління змінами і якісними трансформаціями. Такий 

розвиток повинен бути науково обґрунтованим і базуватися на теоретичних 

положеннях, що враховують як загальні теоретичні основи управління 

організаціями, так і наявні концепції менеджменту змін. 

Основними методами оновлення матеріально-технічних ресурсів 

підприємств є:  

‒ кооперація та комбінування виробництва;  
‒ застосування інноваційних технологій;  
‒ капіталізація оновлення основних виробничих засобів підприємств 

через залучення інвестицій. 

Для вдосконалення управління матеріально-технічною базою на 

підприємстві важливим є комплексне застосування сучасних підходів, 

зокрема: 

1) логістика – задовольняє потребу підприємства в управлінні 

безперервним рухом матеріальних ресурсів; 

2) реінжиніринг – створює організаційну основу для руху матеріальних 

ресурсів; 

3) контролінг – надає інформаційно-аналітичне забезпечення та дозволяє 

відстежувати результати впровадження логістики та реінжинірингу.  

Вказані методи спираються на ряд однакових підходів і принципів:  

‒ процесний підхід; 
‒ системний підхід; 
‒ орієнтація на замовника; 
‒ підвищення відповідальності працівників усіх рівнів; 
‒ взаємовигідні відносини з постачальниками; 
‒ інформаційне забезпечення в реальному режимі часу; 
‒ постійне поліпшення системи управління та організаційної структури.  
Вони мають єдині цілі, які полягають у підвищенні гнучкості 

виробництва, поліпшенні якості продукції та зниженні витрат на 

виробництво, що відповідає міжнародним стандартам менеджменту якості [4, 

с. 133].  

Системне впровадження цих методів забезпечує комплексний підхід до 

управління матеріальними ресурсами. 

Зазначимо, що інструменти контролінгу прийнято поділяти за його 

видами:  

1)  інструменти стратегічного контролінгу – аналіз сильних і слабких 

сторін підприємства, виникаючих можливостей і загроз (SWOT (SOFT)-

аналіз), бенчмаркінг, аналіз ринку, облік і аналіз витрат по всіх стадіях 

життєвого циклу продукції, управління за цільовими витратами, 

функціонально-вартісною аналіз, аналіз впливу розвитку підприємства на 

екологічний стан регіону, портфельний аналіз, аналіз стратегічних розривів, 

розробка сценаріїв, інструментарій логістики, аналіз потенціалу, управління 
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якістю, аналіз і планування цінності капіталу, аналіз конкуренції, система 

збалансованих показників, аналіз вузьких місць, аналіз завантаження 

потужностей, аналіз рішень «власне виробництво – постачання зі сторони», 

аналіз обсягів замовлень, аналіз витрат по центрах відповідальності, аналіз 

знижок, аналіз конкурентних сил Портеру, стратегічний аналіз витрат, 

планування і розрахунок виробничого результату, аналіз ризиків, 

ціноутворення, визначення показників ефективності по підрозділам, 

бюджетування; 

2) інструменти оперативного контролінгу – функціонально-вартісною 

аналіз, інструментарій логістики, АВС (XYZ)-аналіз, аналіз беззбитковості 

(CVP-аналіз), розрахунок сум покриття, аналіз завантаження потужностей, 

аналіз вузьких місць, аналіз об‘ємів замовлень, оперативна діагностика 

фінансово-господарській діяльності підприємства, бюджетування, 

внутрішньовиробнича раціоналізація, аналіз витрат по центрах 

відповідальності, аналіз знижок, планування і розрахунок виробничого 

результату.  

Звісно, перелік інструментів контролінгу не є вичерпним, тому він 

постійно доповнюється та розширюється в наукових публікаціях вчених- 

економістів, шляхом розгляду класичних чи виключно сучасних, чи лише 

найефективніших інструментів контролінгу, або розгляду контролінгу в 

якості інструменту управління підприємством чи окремих його об‘єктів.  

Так, виділяють класичні та сучасні (новітні) інструменти контролінгу 

[5]. Серед новітніх інструментів розглядають систему збалансованих 

показників – BSC (BalancedScorecard), метод управління, що націлений на 

створення вартості – VBM (Value – Based Management), самоконтролінг та 

інші інструменти. 

Враховуючи той факт, що контролінг – це сукупність методів 

оперативного і стратегічного менеджменту, обліку, планування, аналізу і 

контролю, єдина система, направлена на досягнення стратегічних цілей 

підприємства.  

Пропонуємо під методом контролінгу матеріально-технічної бази 

розуміти сукупність способів та прийомів оперативного та стратегічного 

управління ними, тобто обліку, планування, аналізу і контролю.  

Також необхідною умовою функціонування контролінгу на 

підприємствах є впровадження (організація) в практичну їх діяльність таких 

інформаційних систем: системи планування, системи управлінського 

(внутрішньогосподарського) обліку, системи аналізу (аналітичної системи) та 

системи контролю (більшою мірою внутрішнього).  

Тож розглянемо механізм реалізації основної ідеї системи контролінгу 

матеріально-технічної бази підприємства за допомогою ряду основних 

методів, які напрацьовані в практиці планування господарської діяльності, а 

також в практиці обліку, аналізу та контролю.  

Традиційно методи планування містять: метод «знизу-вгору» («bottom-

up»), метод «зверху-вниз» («topdown»), метод зворотних потоків 

(циркулярний метод узгодження), метод ковзного планування, змішані 
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методи [6], балансовий метод, нормативний метод, граничний аналіз [7], 

програмно-цільовий метод (ПЦМ), методи економіко-математичного 

моделювання (кореляційно-регресійний, експоненційне згладжування, метод 

оптимізації) [8], кошторисний метод (метод бюджетування), факторний 

метод, матриця BCG (BostonConsultingGroup) та інші.  

Застосування кожного з інструментів (методів) планування дозволяє 

отримати різні планові показники щодо матеріально-технічної бази та 

проводити порівняння планових (нормативних) чи цільових показників з 

фактичними (досягнутими).  

До найважливіших традиційних інструментів (методів) управлінського 

обліку, що висвітлені в наукових працях [9] та можуть ним активно 

використовуватися в підтримку контролінгу   матеріально-технічної бази, 

можливо віднести такі:  

1-а група – загальнометодологічні методи дослідження (спостереження, 

порівняння, аналіз, синтез, систематизація, історія розвитку, виявлення 

закономірностей, прогнозування та інші);  

2-а група – загальнонаукові методи (рахунки обліку, документація 

виникнення матеріально-технічних засобів, їх розподілу, оцінка, калькуляція 

собівартості, інвентаризація, звітність);  

3-я група – специфічні методи (групування за видами, періодом тощо). 

Контроль, як функціональна складова системи контролінгу матеріально-

технічних засобів, зорієнтований на їх перевірку, що визнані в обліку, 

відображені в звітності тощо.  

Тобто основною метою контролю матеріально-технічних засобів в 

системі контролінгу є перевірка достовірності фактичної їх наявності, а 

також виявлення порушень чи помилок. Кінцева мета контрольних дій в 

системі контролінгу – попередження недоліків та зловживань, розробка 

заходів забезпечення ефективності управління матеріально-технічними 

засобами. 

 Контрольні дії контролінгу матеріально-технічних засобів можуть 

відбуватись із використанням одного із методів: інвентаризація; аудит; інші 

методи контролю.  

Традиційно контрольні дії відбуваються шляхом опитування, 

анкетування, тестування (опитування), здійснення запиту, спостереження, 

підрахунку, зважування, перемірювання, перерахунку, моделювання, 

аналітичних процедур тощо. Загалом, застосування будь-якого з методів 

контролю передбачає перевірку обліку, господарської діяльності, 

розроблених планів та управлінських рішень щодо матеріально-технічних 

засобів.  

Методи (інструменти) контролю виступають інструментами 

достовірності даних про матеріально-технічні засоби. Попри те, що склад 

інструментів кожної складової контролінгу розрізняється, потрібно, щоб 

вони задовольняли основні його вимоги.  

Враховуючи викладене вище, узагальнимо методи, які 

використовуються в контролінгу матеріально-технічних засобів:  
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1) методи, що забезпечують розрахунок собівартості та впливають на її 

величину – методи обліку;  

2) методи, що визначаються характером поставлених завдань 

контролінгу – методи аналізу, методи планування;  

3) методи, що забезпечують достовірність даних про матеріально-

технічні засоби – методи контролю;  

4) методи, що визначаються характером даних (дані планування, дані 

управлінського обліку, дані аналізу, дані контролю матеріально-технічних 

засобів). 

Таким чином, представлений цілісний взаємодоповнюючий комплекс 

інструментів (методів) контролінгу матеріально-технічних засобів сприятиме 

підвищенню ефективності управління матеріально-технічною базою 

підприємства. Результати запропонованої класифікації інструментів 

(методів) контролінгу мають безпосередній вплив на реалізацію завдань 

контролінгу, як напряму діяльності. 

Таким чином, раціональна організація матеріально-технічного 

забезпечення підприємства та ефективність його управління в цілому 

дозволяють ефективно здійснювати виробничу діяльність. Управління 

матеріально-технічним забезпеченням підприємства передбачає не тільки 

управління постачанням, а й виконання всіх функцій притаманних 

управлінню як виду діяльності: накопичення інформації про стан 

матеріальних ресурсів підприємства, оцінку матеріаломісткості виробництва; 

реалізацію поставленого завдання, формування остаточного рішення про 

розвиток сировинної бази підприємства; контроль за ефективністю 

формування та використання матеріально-технічних ресурсів. 
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УДК 657 (045) 

Бурик М.М. – здобувач освітнього ступеня «магіст» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця 

КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ З ОПЛАТИ 

ПРАЦІ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ 

Сучасний стан економіки України характеризується спадом виробництва 

і поглибленням кризових явищ у економіці, зниженням життєвого рівня 

населення, офіційним безробіттям, а також розладом фінансової системи, що 

вимагає пошуку відповідних шляхів забезпечення високого рівня добробуту 

народу на основі раціональної організації фонду оплати праці та створення 

достатньої кількості робочих місць. 

У сучасних умовах оплата праці використовується як найважливіший 

засіб стимулювання зростання продуктивності праці, прискорення науково-

технічного прогресу, поліпшення якості продукції, підвищення ефективності 

виробництва та зміцнення дисципліни.  

В світовій економічній науці існує багато підходів серед вчених-

економістів щодо визначення поняття заробітної плати. За концепцією В. 

Петті та Д. Рікардо, зарплата є грошовим виразом «мінімуму засобів 

існування», а за А. Смітом заробітна плата включає у себе вартість життєвих 

засобів людини, щоби вона могла «працювати». Крім того, В. Петті в XVII 

ст. вважав, що зарплата – це ціна праці. 

Теорію заробітної плати розробив К. Маркс, по якій заробітна плата є 

грошовим виразом вартості та ціни робочої сили, тобто робітник продає не 

працю, а робочу силу (свою здатність до праці). На початку XIX століття 

була поширена теорія заробітної плати, що ґрунтується на теорії «трьох 

факторів» Ж.Б. Сея. 

Заробітну плату М. Туган-Барановський вважав часткою робітничого 

класу у суспільному продукті, що залежить від продуктивності суспільної 

праці та соціальної сили робітничого класу, а Е. Бем-Баверк звертав увагу на 

можливість поступок підприємців, в частині підвищення розміру заробітної 

плати під загрозою організованих профспілками страйків, але відзначав 

відтік капіталу із галузей із підвищеною зарплатою, заміну живої праці 

машинною, що у кінцевому підсумку неминуче призведе до зниження 

зарплати. 

Необхідність прямого втручання у регулювання величини та динаміки 

заробітної плати обґрунтував Дж. М. Кейнс. Щоб уникнути соціальних 
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потрясінь, він запропонував замість зниження зарплати шляхом перегляду 

колективних угод використати поступове чи автоматичне зниження реальної 

зарплати у результаті зростання цін. Кейнс обґрунтував необхідність 

політики жорсткої грошової заробітної плати, а його ідеї розвинені в працях 

Е. Хансена, Л. Клейна, Д. Робінсона, які запропонували різні методи 

регулювання заробітної плати і доходів населення, виходячи із визнання 

активної ролі держави в розподільчих процесах. 

В сучасній економічній теорії праця однозначно вважається фактором 

виробництва, а заробітна плата – ціною використання праці робітника. 

Прихильниками цієї концепції виступають відомі американські економісти 

П. Самуельсон та В. Нордгауз. 

На нашу думку, потрібно дотримуватися визначення наведеного у Законі 

України «Про оплату праці» та під оплатою праці слід розуміти будь-який 

заробіток, обчислений, як правило, у грошовому виразі, що його за трудовим 

договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 

виконану роботу або надані послуги.  

Слід зауважити, що процес регулювання заробітної плати почався з 1991 

року із прийняттям Закону України «Про підприємства в Україні», в якому 

надано право самостійно встановлювати систему, форми і розмір оплати 

праці. 

Грошова заробітна плата – найбільш гнучкий засіб обліку затрат та 

результатів праці. 

Зацікавленість кожного працівника у виявленні і реалізації резервів та 

можливостей підвищення результатів індивідуальної і колективної праці 

визначається через сутність її оплати: трудового доходу для забезпечення 

відтворення робочої сили; ціни, за якою працівник продає свою робочу силу; 

відносин з розподілу доданої вартості, винагороди працівнику за виконану 

роботу [1]. 

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» та Інструкції зі 

статистики України витрати на оплату праці складаються із фонду основної 

та фонду додаткової заробітної праці, інших заохочувальних і 

компенсаційних виплат (рис.1.).  

 
Рисунок 1. Структура фонду заробітної плати працівників бюджетної 

установи 

 

Основна заробітна плата працівника залежить від результатів його праці 

та визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими 
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окладами, а також надбавками і доплатами в розмірах, не вищих за 

встановлені чинним законодавством. 

Основна частина заробітної плати враховує суспільно нормальну міру 

праці, що формується під впливом об‘єктивних умов виробництва та праці, 

стійкі відмінності у кваліфікації працівників, складність та відповідальність 

їхньої роботи, умови праці, її інтенсивність тощо. 

Рівень додаткової оплати праці в більшості випадків залежить від 

кінцевих результатів діяльності. Зазвичай до додаткової оплати праці 

відносять премії, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, а також 

надбавки та доплати, не передбачені законодавством чи встановлені понад 

розміри, дозволені останнім. 

Додаткова частина заробітної плати залежить від чинників виробничої 

діяльності працівників, що не можуть бути повною мірою враховані 

заздалегідь, відбивають специфічні умови праці в цій установі або 

особливості працівників. 

По-перше, додаткова частина заробітна плата враховує індивідуальні 

результати тих працівників, які завдяки особистим здібностям досягли 

особливих успіхів. Формами винагороди за таку працю виступають: оплата 

робітників, які працюють за відрядною системою, за перевиконання норм 

виробітку; доплати за сумісництво професій або посад, розширення зон 

обслуговування чи збільшення обсягу виконуваних робіт.  

По-друге, додаткова заробітна плат вміщає в собі колективні результати 

праці. Вона виступає переважно у вигляді премій, а також інших видів 

винагород із фонду матеріального заохочення. Премія – це не звичайна 

надбавка до заробітної плати, а особлива форма винагороди за значні творчі 

успіхи у роботі, за виконання завдань особливого значення. 

Існують такі види додаткової заробітної плати, які не пов‘язані зі 

створенням додаткового продукту: наприклад, надбавки за особливі чи 

шкідливі умови праці. 

За функціональним призначенням доплати та надбавки є самостійними 

елементами заробітної плати, що призначаються для компенсації чи 

винагороди за суттєві відхилення від нормальних умов праці, які не 

враховано у тарифних ставках та посадових окладах. Вони відрізняються від 

тарифної заробітної плати або посадового окладу необов‘язковістю та 

непостійністю, а також рухливістю залежно від співвідношення фактичних та 

нормативних умов праці. Закон України «Про оплату праці» передбачає, що 

умови запровадження та розміри надбавок, доплат, винагород і інших 

заохочувальних, компенсаційних та гарантійних виплат встановлюються у 

колективному договорі із дотриманням норм та гарантій чинного 

законодавства і згідно із генеральною та галузевими, регіональними, 

угодами. 

Класифікацію доплат до заробітної плати, які здійснюються лише в 

окремих сферах прикладання праці, наведено в табл. 2. 
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Таблиця 2 -  Класифікація доплат до заробітної плати 
Перша: доплати, що мають водночас 

стимулюючий і компенсуючий характер 

• за суміщення професій (посад); 

• за розширення зони обслуговування або 

збільшення обсягу виконуваних робіт; 

• на період освоєння нових норм трудових 

витрат; 

• за ведення діловодства та бухгалтерського 

обліку; 

• за обслуговування обчислювальної техніки 

Друга: доплати компенсаційного характеру 

за умови праці, що відхиляються від 

нормальних 

• за роботу у важких, шкідливих та особливо 

важких і шкідливих умовах; 

• за інтенсивність праці; 

• за роботу в нічний час; 

• за перевезення небезпечних вантажів; 

Третя: доплати, пов‘язані з особливим 

характером виконуваних робіт-сезонністю, 

віддаленістю, невизначеністю об‘єкта 

праці 

• за роботу у вихідні дні, що є робочими за 

графіком; 

• за багатозмінний режим роботи; 

• водіям, які працюють на автомобілях, за 

ненормований робочий день і роз‘їзний 

характер праці; 

• за дні відпочинку чи відгулу, що надаються 

за роботу понад нормальну тривалість 

робочого часу в разі вахтового методу 

організації робіт; 

• за роз‘їзний характер праці 
 

Дієвість оплати праці визначається тим, наскільки повно вона виконує 

свої відведені основні функції: відтворювальну, стимулюючу, регулюючу та 

соціальну Реалізація відтворювальної функції заробітної плати передбачає 

встановлення норм оплати праці на такому рівні, що забезпечує нормальне 

відтворення робочої сили відповідної кваліфікації і водночас дає змогу 

застосовувати обґрунтовані норми праці, які гарантують власнику отримання 

необхідного результату господарської діяльності [2]. 

Функція стимулювання зводиться до того, що можливий рівень оплати 

праці має спонукати працівника до найефективніших дій на своєму робочому 

місці. 

В умовах ринкової економіки виникають проблеми вдосконалення 

організації оплати праці. Перша з них полягає в узгодженні номінальної 

заробітної плати із реальною: номінальна заробітна плата – це сума, яку 

працівник одержує за годину, день, місяць, а реальна заробітна плата 

виражається у сумі товарів та послуг, які працівник може придбати на свою 

грошову заробітну плату. Номінальна і реальна заробітна плата не 

обов‘язково змінюються однаково.  

В умовах ринкової економіки існують вільні ціни. В ряді випадків вони 

зростають швидше, ніж номінальна зарплата. Це призводить до падіння рівня 

реальної заробітної плати. Для збільшення номінальної заробітної плати у 

таких умовах застосовують індексацію та компенсацію. Заробітна плата має 

дві форми: відрядну та погодинну. 
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1) пряма відрядна оплата залежить від обсягу виготовленої продукції та 

розцінок;  

2) відрядно-преміальна оплата праці, залежить від суми заробітку за 

відрядними розцінками та обсягу виготовленої продукції і встановленого 

розміру премій;  

3) непряма відрядна використовується для оплати праці допоміжних 

працівників в процентах від заробітку основних, які вони обслуговують, що 

стимулює продуктивність праці допоміжного персоналу;  

4) відрядно-прогресивна форма оплати ґрунтується на збільшенні обсягу 

виготовленої продукції, по якій зростає розцінка;  

5) акордна форма передбачає нарахування заробітної плати за наперед 

визначену роботу, виконану у обумовлений час. За скорочення робочого часу 

та виконання якісної роботи може бути додатково нарахована премія. 

 
 

Рисунок 3. Cхема системи оплати праці в органах виконавчої влади 
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підвищувати ефективність виробництва, а відтак безпосередньо впливає на 

темпи та масштаби соціально-економічного розвитку країни [3]. 
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Залежність заробітку від виконаного обсягу роботи створює умови для 

підвищення продуктивності праці, матеріально зацікавлює працівників в 

результатах як індивідуальної, так і загальної праці. 

Визначаючи розмір оплати праці як ціни робочої сили, необхідно 

враховувати єдину міру оплати праці, критерієм якої виступає реальна 

вартість життя працівника. Як ціна робочої сили вона формується на ринку 

праці і є зовнішньою відносно установи або підприємства [4]. 

В Україні діють тарифна система, тарифні ставки, схеми посадових 

окладів та тарифно-кваліфікаційні характеристики, тобто довідники. 

Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт 

залежно від їхньої складності, а працівників – залежно від кваліфікації і 

відповідальності за розрядами тарифної сітки. 

Законом України «Про оплату праці» встановлено, що розмір 

мінімальної заробітної плати, а від цього залежать тарифні ставки та посадові 

оклади, визначається із урахуванням: 

- вартості величини мінімального споживчого бюджету з поступовим 

зближенням рівнів тих показників в міру стабілізації та розвитку економіки 

країни; 

- загального рівня середньої заробітної плати; 

- продуктивності праці, рівня зайнятості, а також інших економічних 

умов. 

В умовах ринкової економіки складається нова система оплати праці, 

якій властиві риси підпорядкування завданням інтенсивного типу розвитку 

економіки.  
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економіки країни в останні роки, в т.ч. будівельної сфери, компаніям слід 
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звертати особливу увагу на ефективне управління і використання всіх 

наявних ресурсів для максимізації їх ефективності. За умов жорсткої 

конкуренції у будівельній сфері виживання та успішне функціонування 

будівельних підприємств значною мірою залежать від здатності економічних 

служб швидко реагувати на зміни та приймати ефективні управлінські 

рішення, орієнтовані на зниження витрат і зростання доходів будівництва. 

Для досягнення встановлених цілей потрібно організувати ефективну 

систему внутрішнього аудиту. 

Необхідність створення служби внутрішнього аудиту в будівельних 

підприємствах є надзвичайно актуальним питанням, яке зумовлене 

посиленням конкурентної боротьби між ними, потребою у впровадженні 

нових методів управління ризиками, активами і пасивами підприємств, 

прагненням підвищити ефективність прийняття рішень управлінським 

персоналом та багатьма іншими факторами. 

Проблеми організації та методики аудиту знайшли висвітлення в працях 

вітчизняних та зарубіжних учених: М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, Я. В. Меха, 

С. В. Іваненкова, Г. М. Давидова, Н. І. Дорош, Л. В. Нападовської, Н.С. 

Петренка, О.В. Сметанкова, О. А. Петрик, В. С. Рудницького, В. Я. Савченка, 

Б. П. Соколова, Б. Ф. Усача та ін.  

Метою статті є обґрунтування необхідності організації внутрішнього 

аудиту, створення служби внутрішнього аудиту на будівельних 

підприємствах та розроблення пропозицій з організації її функціонування. 

Згідно з вітчизняною законодавчою та нормативною базою внутрішній 

аудит це:  

а) незалежний підрозділ, який не бере участі у виконанні операцій, а 

періодично здійснює перевірки та оцінює [3]: 

 адекватність і ефективність заходів та системи внутрішнього 

контролю; 

 управління ризиками та кредитним і інвестиційним портфелем;  

 повноту, своєчасність і достовірність фінансової та іншої звітності;   

 дотримання принципів і внутрішніх процедур обліку; 

 відповідність регулятивним вимогам; 
б) незалежна експертна діяльність служби внутрішнього аудиту 

фінансової установи, яка полягає в проведенні перевірок і здійсненні оцінки, 

як правило, таких елементів [4]: 

 системи внутрішнього контролю фінансовоїустанови;  

 фінансової і господарської інформації;  

 економічності та продуктивності діяльностіфінансової установи;   

 дотримання законів, нормативних актів та інших вимог. 
Питання організації та методики внутрішнього аудиту фінансово-

господарської діяльності підприємств будівельної галузі вимагають 

додаткових досліджень, оскільки цій галузі притаманні суттєві організаційно-

технологічні особливості. 

Особливістю проведення внутрішнього аудиту на підприємствах 

будівництва є оцінка рівня господарювання системи управління та готовності 
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організації та її співробітників до ефективної роботи на сучасному 

будівельному ринку. Основні напрямки внутрішнього аудиту будівництва 

включають:   

 оцінка структури управління організацією;  

 оцінка поточної стратегії організації; 

 дотримання політик в структурах організації; 

 забезпечення збереження майна організації; 

 оцінка технології виконання ключових функцій управління 

організацією.  

Внутрішній аудит проводиться у різних правових і культурних 

середовищах; в організаціях з різними цілями, масштабом, складністю та 

структурою; особами як з самої організації, так і ззовні [5]. 

В.С. Рудницький зазначає, що внутрішній аудит - це діяльність 

кваліфікованих працівників підприємства, спрямована на зменшення 

інформаційного ризику під час прийняття управлінський рішень [8, с. 19]. 

Внутрішній аудит - це організована на економічному суб'єкті в інтересах 

органів його управління і регламентована його внутрішніми документами 

діяльність по перевірці та оцінці роботи цього суб'єкту з метою встановлення 

надійності та ефективності функціонування окремих складових системи 

внутрішнього контролю [7, с. 56]. 

Ф.Ф. Бутинець зазначає, що внутрішній аудит - організована на 

підприємстві, діюча в інтересах його керівництва та (або) власників і 

регламентована внутрішніми нормативними актами система контролю за 

дотриманням встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, 

складання та подання звітності, внутрішнього її аналізу, надійністю 

функціонування всієї системи внутрішнього контролю [1, с. 188]. 

У міжнародних стандартах контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг зазначається, що внутрішній аудит - 

це«оцінювальна діяльність служби, створеної суб'єктом господарювання»[6]. 

Більшість економістів розглядають внутрішній аудит як встановлену в 

організації незалежну систему оцінки і перевірки її діяльності з метою 

допомоги працівникам ефективно виконувати власні обов'язки. 

Проаналізувавши різні підходи до визначення суті внутрішнього аудиту, 

сформованих як вітчизняними, так і зарубіжними економістами, можемо 

зробити висновок, що його необхідно розглядати як невід'ємну складову 

системи управління підприємством. 

Аудит це незалежна оцінка внутрішніми експертами фінансово-

господарської діяльності підприємства, яка здійснюється всередині самого 

підприємства шляхом перевірки та оцінки адекватності і ефективності дій 

усіх структурних підрозділів підприємства [2]. 

Внутрішній аудит є однією з основних функцій управління і є системою 

постійного спостереження та перевірки роботи будівельної організації з 

метою оцінки обґрунтованості і ефективності прийнятих управлінських 

рішень, виявлення відхилення виконання будівельних проектів, своєчасного 

інформування керівництва для ухвалення рішень з усунення, зниження 
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ризиків його діяльності і управління ними. 

Передумовами створення ефективної служби внутрішнього аудиту  

будівельних підприємств є: 

 впровадження нових форм контролю, які відповідають нинішнім 
ринковим відносинам (зважаючи на розвиток будівельної галузі, а саме - 

збільшення кількості будівельних підприємств, які здійснюють діяльність; 

існує потреба впровадження нових форм контролю, яким є внутрішній аудит, 

а отже їх організації); 

 потреба найвищого управлінського персоналу в інформації про стан 
реалізації будівельно-інвестиційних проектів (велике будівельне 

підприємство має значну кількість господарських операцій та складну 

організаційну структуру; керівнику, який управляє діяльністю підприємства, 

складно здійснювати контроль та аналіз діяльності усіх будівельно-

інвестиційних проектів. Кваліфікації менеджменту недостатньо, щоб 

здійснити такі дії, тож з'являється об'єктивна необхідність в створенні 

служби внутрішнього аудиту); 

 дієва та оперативна комунікація між підрозділами будівельного 
підприємства та управлінським персоналом різних рівнів (забезпечити даний 

процес можна лише за умови впровадження служби внутрішнього аудиту у 

компанії, оскільки до складу даного структурного підрозділу повинні 

входити експерти високої кваліфікації та спеціалізації, достатньої для 

надання об'єктивного висновку щодо діяльності окремого підрозділу. 

Функції внутрішнього аудиту в будівельних підприємствах можуть 

виконувати: спеціальні служби внутрішнього аудиту; окремі аудитори, що 

працюють в штаті підприємства; сторонні аудиторські компанії, що 

залучаються для цілей внутрішнього аудиту; зовнішні аудитори, що 

залучаються для цілей внутрішнього контролю. 

Проте для найбільш ефективного забезпечення виконання функцій 

внутрішнього аудиту будівельних підприємств доцільним буде створення 

власної служби внутрішнього аудиту. 

Організація системи внутрішнього аудиту підприємства повинна 

включати три основні елементи: середовище контролю, облікову систему і 

аудиторські процедури [2]. 

Середовище контролю - це дії та процедури, які відображають загальне 

ставлення керівництва та власників підприємства до системи контролю. Це 

середовище формують наступні складові: стиль і основні принципи 

управління, організаційна структура, розподіл повноважень і 

відповідальності, управлінські методи контролю, робота з персоналом та 

зовнішні чинники. 

Для контролю за роботою підприємства керівництво використовує різні 

управлінські методи, включаючи визначення кваліфікації працівників, оцінку 

системи обробки інформації і складання звітів, аналіз досягнутих результатів 

фінансової діяльності і їх порівняння із нормативними показниками, 

вивчення діяльності окремих підрозділів. 

Основним завданням служби внутрішнього аудиту на будівельному 
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підприємстві є захист майнових законних інтересів підприємства і її 

власників, а також зниження фінансових втрат, що виникають з 

недотримання норм будівництва. Чим розвиненіша структурована система 

внутрішнього контролю, тим кращий результат її дії, що виражається шляхом 

зниження втрат. 

Одним із напрямів діяльності внутрішніх аудиторів є організація й 

удосконалення документообігу на підприємстві. Зокрема, у процесі 

спостереження за оформленням документів з реалізації готової продукції або 

товарів, внутрішні аудитори можуть визначити «слабкі місця», що дає змогу 

удосконалити чи розробити більш ефективну систему руху документів, 

правильно розподілити роботу між працівниками. 

Іншим напрямом може бути вивчення системи підбору персоналу. У 

цьому разі аудитор вивчає методи, що використовуються на підприємстві для 

підбору кадрів (підприємство може скористатися послугами засобів масової 

інформації, кадрових агентств, використовувати особисті зв'язки 

співробітників). Фахівець з внутрішнього аудиту вивчає систему тестування, 

що застосовується для визначення рівня кваліфікації претендентів і його 

відповідності вакантній посаді. Після проведеного дослідження, збору 

інформації аудитор надає рекомендації для розробки більш ефективної 

системи добору кадрів. 

Організація внутрішнього аудиту, його повноваження, функції, цілі і 

глибину дослідження господарських операцій та структурних підрозділів 

визначаються власниками і керівництвом будівельного підприємства. Проте, 

як правило, система внутрішнього аудиту створюється для забезпечення 

дотримання стратегічних цілей керівництва, збереження майна та його 

ефективного використання; формування своєчасної і достовірної інформації 

про об'єкти будівництва; дотримання вимог державних будівельних норм та 

іншого законодавства у будівельній галузі. Функція внутрішнього аудиту 

повинна оцінювати та сприяти удосконаленню процесів корпоративного 

управління, управління ризиками та контролю. 

Цілі, повноваження та обов'язки служби внутрішнього аудиту повинні 

бути визначені у положенні про внутрішній аудит. Положення про 

внутрішній аудит будівельного підприємства повинне відповідати сутності 

внутрішнього аудиту, кодексу етики аудиторів та стандартам професійної 

практики внутрішнього аудиту. Керівник відділу внутрішнього аудиту 

повинен періодично переглядати положення про внутрішній аудит та 

надавати його вищому виконавчому керівництву на затвердження. 

У положенні про внутрішній аудит будівельного підприємства має бути: 

викладено мету та роль відділу внутрішнього аудиту у будівельному 

підприємстві; визначено характер функціональної підзвітності керівника 

внутрішнього аудиту раді директорів чи іншому найвищому органу 

управління; вказано санкціонований доступ до документації, персоналу та 

майна, необхідного для виконання завдань; сформовано права, обов'язки та 

відповідальність працівників служби внутрішнього аудиту; визначено 

повноту та обсяг діяльності служби внутрішнього аудиту. 
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Необхідними умовами ефективного функціонування служби 

внутрішнього аудиту будівельних підприємств є: незалежність служби 

внутрішнього аудиту; об'єктивність внутрішніх аудиторів; професійна 

компетентність внутрішніх аудиторів. 

Для досягнення рівня незалежності, необхідного для ефективного 

виконання своїх обов'язків працівниками служби внутрішнього аудиту, 

керівник цієї служби повинен мати пряму та необмежену можливість 

звернення до вищого виконавчого керівництва будівельного підприємства. 

Керівник служби внутрішнього аудиту будівельного підприємства 

повинен звітувати керівництву організації про можливість служби 

внутрішнього аудиту виконувати покладені на неї обов'язки у повній мірі. 

Керівник внутрішнього аудиту повинен принаймні щорічно надавати 

керівництву підтвердження стосовно організаційної незалежності служби 

внутрішнього аудиту.  

Внутрішні аудитори повинні бути об'єктивними при виконанні своїх 

обов'язків. Об'єктивність вимагає, щоб професійні судження внутрішніх 

аудиторів з питань аудиту не підпорядковувались судженням інших осіб. 

Завдання повинні виконуватися із застосуванням професійної 

компетентності. Внутрішнім аудиторам наполегливо рекомендується 

демонструвати свою професійну компетентність шляхом отримання 

професійної сертифікації та відповідних кваліфікацій. 

Внутрішні аудитори повинні проявляти ретельність та застосовувати 

вміння, що очікуються від розсудливого та компетентного внутрішнього 

аудитора. Як прояв належної професійної ретельності, внутрішні аудитори 

повинні розглядати можливість використання технологічних методів аудиту 

та інших методів аналізу даних. Крім того, внутрішні аудитори повинні 

удосконалювати свої знання, навички та інші вміння шляхом постійного 

професійного розвитку. 

Служба внутрішнього аудиту є невід'ємною частиною системи 

управління будівельних підприємств. Одночасно це ефективний механізм 

забезпечення власників і керівників інформацією щодо функціонування 

практично всіх її підсистем, у тому числі й фінансової. Основною метою 

служби внутрішнього аудиту є надання раді директорів об'єктивної та 

своєчасної інформації про діяльність менеджменту будівельних підприємств 

з досягнення корпоративних цілей і дотриманню стандартів ведення бізнесу. 

Таким чином, внутрішній аудит системно контролює діяльність всіх 

об'єктів управління, виявляє причини відхилень від стандартів, цілей, що 

сприяє оперативному усуненню порушень. Організація внутрішнього аудиту 

як функції управління має на меті сувору регламентацію діяльності, 

визначення прав, обов'язків і відповідальності всіх функцій управління, що 

дозволяє бути конкурентоспроможним, ефективним підприємством на 

будівельному ринку. 
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м. Вінниця 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ  

За сучасних умов розвитку оцінка фінансового стану підприємства є 

найважливішим показником його діяльності. Відповідно до його результатів 

підприємство позиціонує себе в економічні системі, та взаємодіє з іншими 

економічними агентами на ринку. Провести фінансову оцінку необхідно 

якомога об‘єктивніше, виконання цього завдання найдоцільніше покласти на 

аудитора, оскільки дотримання ним етики професійного аудитора, та 

системне підвищення його кваліфікації забезпечує високу достовірність 

перевіреної інформації та якості наданих послуг, крім того такі результати 

визнаються і іншими учасниками ринку, зокрема державними органами, 

банками тощо. 

Метою аудиту фінансового стану підприємства є підготовка висновку 

про його платоспроможність та фінансове становище на момент проведення 

перевірки. Основною базою для аудиту фінансового стану є Баланс за 

минулий і поточний роки з необхідними розшифровками дебіторської та 

кредиторської заборгованості, Звіт про фінансові результати підприємства, 

дані про рух грошових коштів по всіх рахунках за минулий і поточний роки 

http://www/
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(обороти по дебету та кредиту, основні статті надходжень і витрат), а також 

установчі документи, аналітичні огляди тощо. 

Схематично особливості аудиту фінансового стану підприємства можна 

представити так (рис.1). 

 
Рис.1.  Загальний аудит фінансового стану господарюючого суб'єкта [1] 

 

Організаційне забезпечення аудиту фінансового стану обумовлюється 

цілями та завдання проведення або комплексного, або тематичного аналізу 

фінансової стану підприємства; практичною затребуваністю користувачами 

(як зовнішніми, так і внутрішніми) отриманих узагальнювальних результатів 

аудиту з об'єктивною оцінкою як фінансової стійкості його функціонування 

та розвитку, так і рівня платоспроможності за погашенням поточних та 

довгострокових зобов'язань. Ці обставини є визначальними при формуванні 

організаційних основ проведення аудиту фінансового стану. Загальний зміст 

процедур аудиту фінансового стану підприємства обумовлюється як 

специфікою роботи підприємства, так і обраними видами аналізу та 

методами його проведення. 

Аудит фінансового стану клієнта може бути деталізований за такими 

напрямами: 

1) розрахунок кількісних та якісних показників фінансового стану 
підприємства; 

2) порівняння окремих розрахункових показників, які характеризують 
фінансовий стан, з нормативними та рекомендованими значеннями; 

3) визначення тенденцій зміни розрахункових показників фінансового 
стану підприємства (просторово-часовий аналіз); 

4) оцінка фінансового стану підприємства на поточний момент (певну 
дату) та в середньому за період з урахуванням впливу факторів; 

5) аналіз та оцінка перспектив розвитку підприємства на базі проведення 

прогнозного аналізу фінансових коефіцієнтів [2]. 

Методика аудиту фінансового стану підприємства включає такі 

елементи: 

− об'єкт аудиту; 

− критерії ефективності стану та функціонування об'єкта аудиту, під 
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якими розуміється показники (сукупність показників), що характеризують 

ефективний стан або функціонування об'єкта аудиту та висувають основні 

вимоги до нього; 

− методи (методика) аудиту (отримання аудиторських доказів).  

Для проведення оцінки фінансового стану підприємств важливою є 

наявність повного комплексу інформації, спроможної забезпечити 

можливість розрахунку всіх показників, побудови моделей та здійснення 

прогнозів. Вибір достатньої кількості джерел отримання аудиторських 

доказів для аудиту фінансового стану підприємства відіграє важливу роль. 

Аудит майнового та фінансового стану може виконуватися з тим чи 

іншим ступенем деталізації залежно від інформаційного забезпечення, 

ступеня володіння методиками аналізу, часового параметра, наявності 

технічних засобів для виконання розрахунків тощо. 

З позиції кількісної оцінки можна виокремити три типові процедури, які 

рекомендується проводити на постійні основі: вертикальний аналіз; 

горизонтальний аналіз; побудова системи показників та аналітичних 

коефіцієнтів. 

Найбільш загальне уявлення про якісні зміни в структурі коштів та їх 

джерел, а також динаміку цих змін можна отримати за допомогою 

горизонтального та вертикального аналізу. Виокремлюють дві основні риси, 

які визначають необхідність та доцільність проведення вертикального 

аналізу: 

− перехід до відносних показників дозволяє здійснювати порівняння 
економного потенціалу та результатів діяльності підприємств, які 

відрізняються величиною ресурсів, що використовуються, та іншими 

показниками; 

− відносні показники значною мірою згладжують негативний вплив 
інфляційних процесів, які можуть суттєво викривлювати абсолютні 

показники фінансової звітності та тим самим ускладнювати їх зіставлення в 

динаміці. 

Зміст горизонтального аналізу полягає в побудові аналітичних таблиць, 

в яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами зниження 

(зростання). Ступінь агрегованості показників визначається аналітиком. Як 

правило, беруться базисні темпи зростання за декілька років, що дозволяє не 

лише аналізувати зміни окремих показників, а і прогнозувати їх значення. 

Цінність результатів горизонтального аналізу суттєво знижується в умовах 

інфляції. 

Горизонтальний та вертикальний аналіз взаємодоповнюють один 

одного. Тому на практиці часто будують аналітичні таблиці, які 

характеризують структуру форми фінансової звітності, а також динаміку її 

окремих показників. Обидва види аналізу особливо цінні при здійсненні 

міжгосподарських порівнянь, оскільки дозволяють порівнювати звітність 

абсолютно різних за видом діяльності та обсягами виробництва підприємств. 

Загальна оцінка фінансового стану підприємства зазвичай 

представляється у вигляді системи показників, які найбільш повно 
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характеризують ступінь стійкості його фінансового стану. Необхідність і 

доцільність застосування аналітичних коефіцієнтів зумовлюються: 

—стандартністю подання вихідних даних (формами фінансової 

звітності); 

—прагненням мінімізувати вплив інфляційного чинника; 

—можливістю порівняння показників у часі та просторі, тобто між 

підприємствами однієї галузі, а за деякими показниками і різних галузей 

(наприклад, за групою показників, що свідчать про становище підприємства 

на ринку цінних паперів); 

—формалізацією розрахунків і можливістю застосування комп'ютерних 

програм; 

—можливістю визначення узагальнювального показника фінансового 

стану, а за цим критерієм — рейтингу підприємств. 

Джерелами інформації для проведення аудиту фінансового стану 

підприємства є фінансова звітність. Крім фінансової звітності 

використовується інша інформація, яка доступна тільки персоналу 

підприємства, зокрема планово-нормативна (фінансовий план, нормативи), 

конструкторсько-технологічна інформація, а також позаоблікова інформація 

(маркетингові дослідження, інструкції, експертна інформація та ін.) [3]. 

Проведення незалежної аудиторської оцінки про фінансовий стан 

дозволить користувачам:  

- упевнитися у правдивості інформації про фінансовий стан; 

 - проаналізувати показники фінансового стану та прийняти заходи щодо 

їх поліпшення;  

- проконтролювати правильність ведення бухгалтерського обліку та 

відповідності показників фінансової звітності; 

- уникнути фальсифікації документів фінансової звітності та шахрайства 

з боку працівників;  

- встановити відповідність діяльності підприємства і ведення 

бухгалтерського обліку чинному законодавству  [4]. 

Підсумком аудиту фінансового стану підприємства є аудиторський 

висновок. Він має містити відомості про достовірність або недостовірність 

даних фінансової звітності підприємства, дотримання ним правил ведення 

бухгалтерського фінансового обліку, економічну оцінку його ліквідності, 

платоспроможності, дохідності тощо. 

Крім цього, у висновку аудитора зазначають, що достовірність 

фінансової звітності підтверджується документами, які стосуються 

первинного фінансового обліку, грошовими документами, наявністю готівки, 

цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів тощо. 

Наприкінці висновку аудитор наголошує на позитивних і негативних 

аспектах діяльності підприємства, вказує на виявлені огріхи та порушення, 

викладає рекомендації щодо їх усунення, поліпшення фінансового стану. 

Є два основні типи аудиторських висновків: стандартний і 

нестандартний. Перший являє собою підготовлений у досить уніфікованому і 

короткому викладі документ, який містить позитивну оцінку аудитора 
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(аудиторської фірми) про достовірність поданої у звіті інформації та її 

відповідності чинним нормативним документам. 

Нестандартний аудиторський висновок, як правило, дещо більший і 

містить додаткову інформацію, яка може бути корисною для користувачів 

звітності і має бути розглянута аудитором з погляду доцільності 

публікування і відповідності прийнятій технології аудиторської перевірки. 

Нестандартний аудиторський висновок може містити або виключно 

позитивну оцінку поданої звітності і показників аналізу фінансового стану, 

що підтверджується нею, або позитивну оцінку, проте із застереженням. 

Причинами нестандартного аудиторського висновку можуть бути:  

1) урахування думки іншої аудиторської фірми (наприклад, у разі 
оцінки і перевірки звітності різних самостійних підрозділів одного 

підприємства різними аудиторськими компаніями);  

2) зміна аудиторською фірмою облікової політики;  
3) деякі невизначеності фінансового чи організаційного характеру 

(наприклад, участь підприємства в незавершеному судовому процесі з 

непередбачуваним наслідком) тощо. 

У разі нестандартного аудиторського висновку, доцільність підписання 

контракту з цим потенційним контрагентом повинен визначати фінансовий 

менеджер чи інша особа, яка бере участь у переговорах, після детальнішого 

аналізу поданого звіту та іншої інформації формального і неформального 

характеру [2, 5]. 

Оцінку фінансового стану можуть проводити працівники підприємства, 

зокрема працівники бухгалтерії підприємства чи економічного відділу, якщо 

такий є, але доцільно для проведення такого аналізу залучати аудиторів та 

аудиторські фірми. 

Аудиторська оцінка фінансового стану підприємства може 

здійснюватися як відділом внутрішнього аудиту так і незалежними 

аудиторами. Внутрішній аудит являє собою вид незалежної діяльності, який 

проводиться на окремому підприємстві з метою встановлення фактичного 

стану справ суб‘єкта господарювання і пошуку заходів ефективного 

вирішення існуючих проблем. 

Одним із методів контролю якості внутрішнього аудиту є процес 

взаємних звірок, коли один працівник дає і перевіряє завдання, доручене 

іншому працівнику, і навпаки. Така процедура зменшує процес «звикання» 

до однакової роботи, а, отже, допомагає виявити механічні помилки. 

Крім суто контролюючої функції служба внутрішнього аудиту також 

може надавати допомогу у вирішенні проблемних питань структурним 

підрозділам підприємства, сприяти покращенню якості зовнішніх 

аудиторських послуг, на основі аудиторських висновків цієї структури часто 

будуються стратегічні, поточні та оперативні плани організації. 

Недоліком внутрішнього аудиту є високий ризик залежності аудитора 

від керівництва підприємства, інших працівників підприємства, частково 

власний інтерес аудитора [6]. 

Фінанси суб'єктів господарювання можна розглядати як об'єкт 
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управління, що виявляється через множину звітних і розрахункових 

показників, значення яких сприймаються суб'єктом управління як деяке 

інтегральне відображення стану матеріальних і грошових потоків за певний 

період часу. 

Посилюється ця проблема наявністю різноманітних цільових установок 

при досягненні того або іншого рівня фінансового стану. На користь такого 

підходу вказує низка вагомих аргументів: достатньо висока кваліфікація 

аудиторів й щорічне обов'язкове підвищення їх кваліфікації; можливість 

залучення різного роду висококваліфікованих спеціалістів; незалежність і 

конфіденційність в оцінці; висока мобільність; накопичений досвід роботи з 

фінансовою звітністю; рівень відповідальності; «погляд із сторони». 

В той же час, забезпеченню ефективності діяльності підприємств багато 

в чому сприяють впровадження і правильна організація системи 

внутрішнього аудиту. Внутрішній аудит здійснюється на основі рішення 

органів управління підприємства для контролю й аналізу господарської 

діяльності, або відповідно до порядку, встановленого законодавством. Він 

передбачає попередній контроль на стадії розгляду первинних документів, 

під час візування договорів, наказів, кошторисів. У такому разі внутрішній 

аудит претендує на роль профілактичного заходу. Поточний контроль 

здійснюється під час реєстрації господарських операцій та інвентаризації. 

Наступний контроль проводиться на стадії узагальнення й аналізу облікової і 

звітної інформації. 

Роль і функції внутрішнього аудиту визначаються керівництвом 

підприємства і метою його розвитку. Головна мета внутрішнього аудитора − 

визначити, чи має фінансова звітність підприємства суттєві перекручення. 

Основні функції служби внутрішнього аудиту, як правило, складаються з 

процедур дослідження окремих операцій підприємства, оцінювання і 

контролю відповідності цих операцій, відображених у бухгалтерському 

обліку, а також контролю за функціями внутрішньої системи контролю 

підприємства. 

Основними процедурами внутрішнього аудиту є:  

‒ вивчення засновницьких документів; 
‒ дослідження первинної документації, регістрів бухгалтерського 

фінансового (управлінського) обліку, фінансової звітності; 

‒ зустрічна перевірка документів і господарських операцій, порівняння 
даних синтетичного і аналітичного обліку тощо. 

В основному, внутрішній аудит розглядає бухгалтерську інформацію та 

її достовірність і здійснюється на попередній стадії виконання комерційної, 

технологічної або фінансової угоди, у процесі її проходження і після 

завершення. Він дає експертну науково-обґрунтовану оцінку господарським 

операціям та процесам. 

Структура внутрішнього аудиту підприємства містить три елементи:  

1) умови проведення аудиту; 

2) систему бухгалтерського обліку; 

3) процедури аудиту.  
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Кожний елемент розуміють як наявність правил, процедур, методики і 

документації, розроблених для захисту своїх коштів, отримання надійної 

інформації з фінансів, підвищення ефективності роботи і дотримання 

відповідних вимог. У поєднанні всі перераховані елементи структури 

внутрішнього контролю забезпечують підприємству зниження небажаного 

ризику ділової і фінансової діяльності, а також ризику помилок у 

бухгалтерському обліку. 

Внутрішній аудитор результати своєї роботи відображає у звіті, який дає 

йому можливість звернути увагу керівництва на відповідну проблему. Щоб 

досягти намічених цілей, звіт не варто розтягувати і перевантажувати 

зайвими подробицями. Він має бути чітким, точним, зрозумілим і 

своєчасним. Стандартної форми для звітів внутрішніх аудиторів немає і, 

ймовірно, ніколи не буде через багатогранність об'єктів перевірки, 

відмінності у здібностях та інтересах керівників. У звіті внутрішнього 

аудитора, що надсилається аудиторському комітету, слід вказати, які 

рекомендації виконано, а які вважаються неефективними через надмірні 

витрати. Тільки після отримання письмового звіту внутрішня аудиторська 

перевірка вважається закінченою. 

Сьогодні аудит фінансової звітності не обмежується виявленням 

недоліків у системі обліку та фінансовій звітності клієнта за минулий рік чи 

декілька років. Від аудитора очікують також оцінки подій, які відбуваються 

після дати складання останнього балансу, висловлення думки про 

можливість безперервного функціонування підприємства, яке перевіряється 

протягом найближчого перспективного періоду, аналізу прогнозних 

фінансових показників [4]. 

На сьогоднішній день фінансовий стан є визначальним чинником 

конкурентоспроможності й сталого розвитку підприємства та 

найважливішою характеристикою функціонування підприємств за ринкових 

умов. Дослідження фінансового стану підприємства дозволяє визначити 

рівень його конкурентоспроможності та місце в економічному середовищі. 

Список використаної літератури: 

1. Фурдичко Л. Є. Напрями оцінки фінансового стану підприємств / 

Л.Є. Фурдичко, О.В. Стецків, І.І. Лютан // Науковий вісник НЛТУ України.– 

2014.– №19/5.– С. 232–236. 

2. Гордієнко Н. І. Аудит, методика і організація / Н.І. Гордієнко, 

О.В. Харламова, М.Ю. Карпенко. – Харків: ХНАМГ, 2013. – 294 с. 

3. Сахно Л. А. Аудит фінансового стану підприємства / Л.А. Сахно, 

С.А. Йолшин // Молодіжний економічний дайджест: наук. електр. журн. / М-

во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 

Наук. студентське т-во. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 4. – С. 99–103. 

4. Вдовенко Л. О. Роль аудиторської перевірки в оцінці фінансового 

стану підприємств / Л.О. Вдовенко, О.І. Спориш // Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні 

науки). – 2013. – № 1, Т. 2. – С. 41–47. 

5. Гарасим П. М. Особливості аналізу ліквідності та платоспроможності 



218 
 

підприємства / П. М. Гарасим // Організаційно-економічна трансформація в 

аграрному виробництві.– 2009.– № 10.– С. 62–68. 

6. Богацька Н. М. Методичні підходи до оцінки платоспроможності 

підприємств / Н. М. Богацька // Економічний простір.– 2014.– №41.– С. 212–

222. 

 

УДК 657 (045) 

Гичак Л. А. - здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно економічний інститут КНТЕУ 

м.Вінниця 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто особливості організації прибутку підприємства, 

визначено мету й основні завдання аудиту, досліджено нормативну базу з 

регулювання фінансових результатів підприємства  в Україні та методи 

аудиту. 

Ключові слова: прибуток, фінансовий результат, дохід, витрати, 

аудит, бухгалтерський облік. 

Особлива роль у підвищенні ефективності виробництва, раціональному і 

економному використанні ресурсів, забезпеченні збереження власності, 

зміцненні дисципліни належить аудиту. Аудит сприяє підвищенню 

ефективності виробничої і фінансово-комерційної діяльності суб'єктів 

господарювання. 

Перевірка дотримання законності, достовірності та доцільності 

господарських операцій, виявлення порушень і зловживань, їх причин і 

винних у цьому осіб, розробка конкретних пропозицій щодо усунення 

наявних недоліків і порушень вимагають глибоких знань методики і техніки 

проведення аудиту. 

Аудит господарських операцій з формування фінансових результатів 

діяльності підприємства та використання прибутку - найважливіший напрям 

аудиту, головною метою якого є перевірка достовірності та відповідності 

нормативним актам порядку відображення в обліку та звітності прибутків і 

збитків підприємства, своєчасності і повноти перерахування податків до 

бюджету. Крім того, звертається увага на законність і правильність розподілу 

та використання прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства 

після оподаткування, на створення фондів, виплату дивідендів тощо.  

Прибуток є основним узагальнюючим якісним показником діяльності 

підприємства і характеризує кінцевий фінансовий результат, ефективність 

виробництва. У зв'язку з цим величезне значення має чітка організація 

контролю за формуванням прибутку і з боку податкових, аудиторських та 

внутрішньогосподарських служб у межах компетенції кожного з них  [1, с. 

279]. 

Аудит – системний процес одержання (збору) інформації про економічні 

дії та події з метою встановлення рівня її відповідності до визначених 

(установлених) критеріїв і подання результатів зацікавленим користувачам. У 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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кінцевому підсумку аудит являє собою досить високу форму організації і 

реалізації економічних ідей  [2, с. 427]. 

Дослідженню даної теми в галузі обліку, аудиту та аналізу присвячено 

багато робіт українських і зарубіжних учених, серед них такі як: Білуха М.Т., 

Іваненко В.В., Грабова Н.М., Герасимчук В.Г., Валленройтер Х. Н., 

Андрейчиков А.В., Мних Є.В., Ткаченко Н.М., Завгородній В.П., Лишиленко 

О.В., Лень та ін.  

Метою аудиту прибутку підприємства є висловлення аудитором 

незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності 

підприємства інформації про фінансові результати діяльності підприємства 

[3, с. 424].   

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, с. 87]. 

Основними завданнями проведення аудиту прибутку підприємства є: 

 – перевірка фінансової звітності, розрахунків, декларацій та інших 

документів для встановлення їх достовірності й відповідності здійснених 

господарських і фінансових операцій чинному законодавству; 

– установлення повноти відображення прибутку підприємства на 

рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності; 

– перевірка законності і правильності формування прибутку 

підприємства;  

– встановлення відповідності визначення прибутку прийнятій на 

підприємстві обліковій політиці; 

 – 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 порушень у фінансово-господарській 

діяльності підприємств;  

– оцінка ефективності внутрішнього контролю [5, с. 19]. 

Об'єкти аудиту – фінансові результати підприємства (прибутки або 

збитки), операції, пов'язані з їх формуванням [6]. 

Джерелами інформації аудиту прибутку підприємства є:  

– вимоги нормативних документів, що регулюють облік фінансових 

результатів;  

– наказ про облікову політику;  

– первинні документи з обліку виробничих витрат, витрат діяльності, 

доходів та фінансових результатів;  

– регістри синтетичного й аналітичного обліку за рахунками сьомого і 

дев'ятого класів;  
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– форма 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) (річний і квартальні);  

– форма 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  

– примітки до фінансової звітності; 

 – матеріали попередніх аудиторських перевірок та інших форм 

контролю       [7, с. 968]. 

Стратегія проведення аудиту доходів розробляється виходячи з норм 

МСА 300 «Планування». 

На етапі ознайомлення аудитор повинен установити основні види 

продукції, що випускаються підприємством, її якість, супутню продукцію, її 

використання. 

На підготовчій стадії аудиту оцінюється система внутрішнього 

контролю підприємства. Кожний методичний прийом, своєю чергою, 

ґрунтується на певних аудиторських процедурах, які представляють систему 

методичних дій аудитора на об‘єкт дослідження.  

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:  

– визначаються в наказі про облікову політику витрати, що списуються 

на виробництво, відповідно до П(С)БО;  

– не змінювалася протягом звітного періоду облікова політика щодо 

визначення витрат на виробництво і собівартості продукції; 

 – дотримуються на підприємстві вимог, установлених наказом про 

облікову політику [8, с. 302]. 

Під час перевірки фінансових результатів аудитор має керуватися 

П(С)БО 15 «Дохід» [9, с. 19], де відображено порядок формування інформації 

про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності та (П(С)БО 16 

[10, с. 491] «Витрати», де викладено основні вимоги до визнання, складу й 

оцінки витрат, розкриття інформації про витрати у фінансовій звітності. 

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, входять витрати на матеріали, оплату праці й 

інші прямі витрати, які безпосередньо можна віднести на конкретний вид 

продукції (робіт, послуг) або вид діяльності. 

Загальновиробничі витрати поділяються на змінні (які залежать від 

обсягу виробництва) і постійні. Згідно з П(С)БО 16, перелік і склад змінних і 

постійних загальновиробничих витрат підприємства визначають самостійно.  

Розподіл загальновиробничих витрат на змінні й постійні, у тому числі 

на розподілені та нерозподілені постійні, здійснюється згідно з пунктом 16 

П(С)БО 16 [6]. 

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

загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг 
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без вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та 

непрямих податків і зборів [11, с. 388]. 

До складу інших операційних доходів включаються суми інших доходів 

від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема: дохід від операційної оренди 

активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше 

списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів 

на поточних рахунках у банках, дохід від реалізації оборотних активів (окрім 

фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та 

групи вибуття тощо.  

До складу фінансових доходів включаються дивіденди, відсотки та інші 

доходи, отримані від фінансових інвестицій (окрім доходів, які 

обліковуються за методом участі в капіталі).  

До складу інших доходів, зокрема, включаються дохід від реалізації 

фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші 

доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов'язані з 

операційною діяльністю підприємства. 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) 

визнається у разі наявності всіх наведених нижче умов: 

 – покупцю передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на 

продукцію (товар, інший актив);  

– підприємство не здійснює надалі управління та контроль над 

реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);  

– сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;  

– є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення 

економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, 

можуть бути достовірно визначені  [12, с. 873]. 

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно 

оцінений і не існує ймовірності відшкодування зазнаних витрат, то дохід не 

визнається, а зазнані витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо 

надалі сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою 

оцінкою  [12, с. 875].  

Правильність формування доходів і фінансових результатів 

установлюють шляхом виявлення законності відображення витрат на 

виробництво. Необхідність такої послідовності перевірки зумовлена 

взаємозв'язком відображення затрат, собівартості, доходів та прибутку. 

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);  
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– оцінку стану синтетичного й аналітичного обліку витрат на 

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

– 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 порядку накопичення витрат на виробництво готової 

продукції;  

– перевірку правильності порядку витрачання запасів (виробничих 

запасів, готової продукції, товарів) і списання їх вартості на виробничі 

рахунки;  

– перевірку правильності відображення процесу реалізації готової 

продукції, послуг;  

– перевірку правильності формування доходів і фінансових результатів          

[13, с. 12]. 

Правильність формування доходів і фінансових результатів 

установлюють шляхом виявлення законності відображення витрат на 

виробництво.  Необхідність такої послідовності перевірки зумовлена 

взаємозв'язком відобра- ження затрат, собівартості, доходів та прибутку.  

Під час розгляду порядку організації обліку формування доходів і 

фінансових результатів аудитором 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 і матеріалів, робіт та послуг; 

 – 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 [14, с. 

192]. 

Правильність узагальнення інформації про фінансові результати 

підприємства перевіряється за даними рахунку 79 «Фінансові результати». За 

кредитом даного рахунку аудитор перевіряє правильність відображених сум 

у порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом – сум у порядку 
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закриття рахунків обліку витрат, а також нарахованого податку на прибуток  

[15]. 

У разі важкого фінансового становища підприємства доцільно 

проводити аудит не лише фінансових результатів його діяльності, а 

комплексну перевірку всього підприємства. 

За результатами проведеної перевірки аудитор готує висновок про 

відповідність нормативним актам і про достовірність відображення в 

бухгалтерському обліку операцій, які є предметом аудиту.  

Підсумовуючи наведене вище, варто зазначити, що аудит фінансових 

результатів підприємства є одним із найважливіших інструментів щодо 

забезпечення достовірності бухгалтерського обліку та звітності про фінансові 

результати, тому аудиторська перевірка представляється у вигляді певної 

послідовності етапів, кожен з яких передбачає сукупність здійснюваних 

аудитором процедур.  

Для досягнення поставлених вище завдань аудитору слід застосовувати 

такі методичні прийоми, як документальні (дослідження документів, 

прийоми нормативно-правового регулювання), розрахунково-аналітичні та 

узагальнення і реалізація результатів аудиту.  

Розглянуті основні аспекти організації аудиту прибутку сприяють 

формуванню думки аудитора щодо відображення прибутку підприємства у 

фінансовій звітності підприємства, можливості оцінки економічних вигід 

користувачам, пов‘язаних із діяльністю підприємства і розробці заходів із 

зростання прибутковості діяльності підприємства. 
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УДК 658.27   

Гопало А.В. - здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м.Вінниця 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ШЛЯХИ 

ЇХ ПОДОЛАННЯ 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що економіка України 

знаходиться на перехідному етапі. В таких умовах головна мета 

підприємства — підвищувати функціонування підприємства, більше 

залучати інвестиційні ресурси, оперативно реагувати на ринкові зміни, 

задовольняти інтереси користувачів необхідною інформацією. 

Ключові слова: основні засоби, ефективність використання основних 

засобів, вдосконалення основних засобів, відтворення основних засобів, знос. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку в Україні відбувається 

формування ринкових відносин, що вимагає розробки відповідного 

господарського механізму, докорінних змін у його функціонуванні та 

гармонізації інтересів усіх зацікавлених сторін.   

Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності 

виробництва на підприємствах є їх забезпеченість основними засобами в 

необхідній кількості та асортименті, а також найбільш повне їх 

використання. Від того наскільки ефективно використовуються наявні засоби 

праці залежать загальні результати роботи підприємства, створення 

принципово нових підходів до управління підприємством в цілому та 

основними засобами зокрема. 
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Сучасна ринкова економіка спонукає підприємства до впровадження 

новітньої техніки та технологій, розширює діапазон можливостей щодо 

використання нових фінансових інструментів та механізмів. До питань, які 

вимагають подальшого дослідження, можна віднести: питання визначення 

первісної вартості об‘єктів основних засобів, отриманих з різних джерел; 

питання визначення ліквідаційної та переоціненої вартості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку 

теоретичних основ та методологічних підходів до проблеми обліку, аналізу 

та контролю основних засобів зробили провідні вчені-економісти, як 

вітчизняні - Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Максименко А.В., Собко В.В., 

Губачова О., Огійчук Н.Ф., Пушкар М.С., Сук Л.К., Янчева Л.М., так і 

зарубіжні - Палій В.Ф., Соколов Я.В., Шеремет А.Д та ін. Вищезгаданим 

питанням останнім часом були присвячені дослідження ряду дисертантів, 

серед яких виділимо: Наумчика О.А.,  Бондаренка О.А.,  Дибу В.М., 

Гайдучка Т.С., Янчева А.В., Зюкова М.М., Карєв В.П., Боброва О.Г., 

Кириченко В.В., Леонова Л.О. та інші. 

Дискусійність багатьох теоретичних положень, практична значимість 

обліку, аналізу та контролю основних засобів, недостатній рівень їх 

дослідження з погляду сучасних потреб управління вимагає подальшого їх 

удосконалення. 

Для сучасної ринкової економіки країни необхідним 

є забезпечення тих умов функціонування, які б забезпечили найефективніше її 

існування і подальший розвиток. Однією з головних умов є ріст значень 

інтенсивних факторів розвитку економіки. Адже найбільша доля приросту 

об‘єму виробництва досягається за рахунок ефективного використання 

обладнання. Але, враховуючи потреби нашої української економіки, необхідно 

відмітити, що питання ефективності використання та обліку основних засобів 

на багатьох підприємствах стоїть далеко не на одному з перших місць. 

Головною метою сучасних виробників продукції є 

випуск конкурентоспроможної продукції, яка б користувалась попитом 

і в подальшому забезпечувала б ефективне функціонування підприємства. 

У підприємств повстало питання як вижити в жорстких і не 

передбачуваних умовах. Отже, згодом, покращивши своє становище, 

національні виробники зможуть повернутися до питання нарощування 

виробництва за допомогою підвищення рівня використання основних 

засобів, яке може бути зумовлене багатьма різноманітними факторами. 

Згідно з п.4 П(С)БО 7 основні засоби – це матеріальні активи, які 

підприємство утримує, щоб використовувати у виробництві або при поставці 

товарів, наданні послуг, здавати в оренду іншим особам або здійснювати 

адміністративні та соціально – культурні функції, очікуваний строк 

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. 

Однією з головних проблем обліку основних засобів, яка потребує 

вирішення, є удосконалення методики нарахування амортизації. 

Запропоновані шляхи удосконалення обліку амортизації наведено в табл. 1.  
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Таблиця 1 -  Проблемні аспекти порядку нарахування амортизації і 

шляхи їх вирішення  
Джерело Проблемне питання Причини Шляхи вирішення 

П(С)БО 

7, пункт 

29 [2] 

Нарахування амортизації 

розпочинається з місяця, 

наступного за місяцем, у 

якому об‘єкт основних 

засобів став придатним 

для використання 

Виникає 

неоднозначність 

трактування початку 

нарахування 

амортизації, якщо 

об‘єкт не потребує 

монтажу 

Встановити необхідність 

нарахування після 

місяця, в якому об‘єкт 

основних засобів було 

введено в експлуатацію, 

що документально 

підтверджено 

П(С)БО 

7, пункт 

24 [2] 

Термін корисного 

використання об‘єктів 

основних засобів 

Заниження терміну 

корисного 

використання 

підприємствами 

Встановити мінімальний 

термін корисного 

використання різних 

видів основних засобів 

П(С)БО 

7, пункт 

22 [2] 

Відсутність можливості нарахування амортизації 

окремих частин об‘єктів основних засобів, якщо 

вони мають різний термін використання 

Визначити можливість 

окремо амортизувати 

суттєві частини об‘єкта, 

термін використання 

яких відрізняться від 

терміну використання 

основного засобу 

 

 

Так, у пункті 29 П(С)БО 7 визначено, що нарахування амортизації 

розпочинається з місяця, наступного за місяцем, у якому об‘єкт основних 

засобів став придатним для використання. Для нарахування амортизації у 

П(С)БО 7 варто розробити компетентний підхід, який мав би на меті 

нарахування амортизації на кожну частину об‘єкта основних засобів окремо, 

якщо ці окремі частини об‘єкта мають різний термін експлуатації, що 

впливає на строки їх зношення.  [1]. 

Також для нарахування амортизації досить важливим є визначення 

адекватного терміну корисного використання об‘єкта, який би не впливав на 

викривлення інформації про основні засоби у фінансовій звітності. Така 

проблема різниці терміну корисного використання можлива, коли однотипні 

об‘єкти використовуються на різних підприємствах. Тому вважаємо 

доцільним законодавчо встановити мінімальну межу корисного 

використання різних видів основних засобів та відмовитись від регулювання 

цих питань в податковому обліку. Це зробить неможливим заниження 

терміну використання основних засобів підприємствами.  

Слід відзначити, що в податковому обліку пооб‘єктне нарахування 

амортизації здійснюється лише за об‘єктами першої групи основних фондів. 

На практиці значна кількість підприємств нараховують амортизацію в 

бухгалтерському та податковому обліку відповідно до податкового 

законодавства, де нарахування здійснюється за групами, а не за кожним 

об‘єктом. Це зумовлює відсутність інформації про кожен об‘єкт груп 2, 3, 4 

основних фондів (особливо при списанні), а також наявні підвищені строки 

амортизації. Крім того, це призводить до спотворення інформації у 

фінансовій звітності [3]. Для вирішення цих проблем слід скасувати 
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податковий метод нарахування амортизації та залишити методику 

пооб‘єктного нарахування амортизації в бухгалтерському обліку. Потребує 

удосконалення й відображення переоцінки основних засобів в обліку, що 

наведено у табл. 2. 

 

Таблиця 2 -  Проблемні питання обліку переоцінки основних засобів 

та шляхи їх вирішення 
Джерело Проблемне питання Причина Шляхи вирішення 

П(С)БО 7, 

пункт 16  

Проведення 

переоцінки всієї 

групи основних 

засобів, якщо 

переоцінювався 

хоча б один з 

об‘єктів, який 

входить до такої 

групи. 

Завищення вартості 

однорідної групи 

основних засобів у разі 

переоцінки основних 

засобів невеликої 

вартості по відношенню 

до даної групи. 

Проведення переоцінки 

групи лише у тому разі, 

якщо вартість об‘єкта 

переоцінки є суттєвою 

по відношенню до 

вартості відповідної 

групи основних засобів. 

П(С)БО 7, 

пункти 19-21 

[2] 

Відображення 

результатів 

переоцінки у складі 

доходів та витрат 

звітного періоду. 

Операції переоцінки не 

змінюють результатів 

господарської 

діяльності 

підприємства. 

Відображення дооцінки 

та уцінки основних 

засобів на рахунках 

додаткового капіталу. 

 

Раціональність та оптимальність обліку забезпечує системний підхід до 

організації облікового процесу. Організація обліку основних засобів повинна 

бути цілісною, єдиною системою взаємопов‘язаних, взаємоузгоджених 

способів і методів обліку, які охоплюють увесь комплекс облікових процедур 

з виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання 

та передачі інформації [6]. 

Отже,  за результатами дослідження можна порадити наступні шляхи 

удосконалення обліку основних засобів:  

1) Вибір оптимальної за складом і обсягом облікової інформації, яка 

забезпечить реалізацію тих завдань, які поставлені перед обліком основних 

засобів. 

2) Розробка та запровадження раціональних схем документообігу, що 

дозволяли би своєчасно виконувати поставлені завдання при мінімальних 

витратах трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. 

3) Удосконалення змісту та складу носіїв інформації з обліку основних 

засобів.  

Провівши аналіз змін у законодавчій базі, яка стосується обліку 

основних засобів, було доведено, що окремі графи типових форм первинних 

документів втратили свій зміст і на підприємствах не використовуються. Це, 

наприклад, такі реквізити, як код норми амортизаційних відрахувань, 

джерело придбання, дата початку сплати за основні засоби. 

4) Повна комп‘ютеризація обліку основних засобів. 

Викликано це необхідністю оперативного одержання відомостей про рух 

основних засобів, своєчасного та правильного розрахунку сум амортизації, 
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визначення зносу у відповідності до встановлених норм тощо. Однією із 

найпоширеніших програм є «1С: Бухгалтерія», впровадження якої 

забезпечило б оперативний, точний облік, охоплювало всю виробничу і 

фінансово – господарську діяльність господарства. В сучасних умовах ця 

програма відповідає вимогам бухгалтерів не в повній мірі, але вона 

вдосконалюється, змінюється, з‘являються її нові версії. Однак, для початку 

потрібно позбутися протиріч в законодавстві. 

5) Удосконалення методики нарахування амортизації. 

Це проблемне питання можна вирішити наступними шляхами: 

по-перше, необхідно визначити адекватний термін корисного 

використання об‘єкта, який би не впливав на викривлення інформації про 

основні засоби у фінансовій звітності; 

по-друге, встановити необхідність нарахування амортизації після місяця, 

в якому об‘єкт основних засобів було введено в експлуатацію. 

6) Удосконалення й відображення переоцінки основних засобів в обліку. 

Вважається недоцільним результати переоцінки основних засобів 

відображати як витрати або доходи звітного періоду, бо суть цієї операції 

полягає не у зміні результатів господарської діяльності підприємства, а у 

визначенні реальної вартості об‘єкта. Це обумовлює доцільність 

відображення дооцінки та уцінки основних засобів як зміну сальдо рахунків 

додаткового капіталу. 

Важливим напрямом поліпшення використовування устаткування є 

підвищення змінності використовування устаткування. Вирішуючи задачу 

підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування, необхідно перш за 

все мати на увазі, що основне устаткування на багатьох підприємствах 

використовується не повністю головним чином через дефіцит робочої сили. 
Збільшення часу роботи устаткування досягається за рахунок: 
1. Постійної підтримки пропорційності між виробничими потужностями 

окремих груп устаткування на кожній виробничій ділянці, між цехами 

підприємства в цілому, між окремими виробництвами промисловості, між 

темпами і пропорціями розвитку галузей промисловості і всієї економіки 

країни; 
2. Поліпшення догляду за основними засобами, дотримання 

передбаченої технології виробництва, вдосконалення організації 

виробництва і праці, що сприяє правильній експлуатації устаткування, 

недопущенню простоїв і аварій, здійсненню своєчасного і якісного ремонту, 

що скорочує простої устаткування в ремонті і збільшує міжремонтний 

період; 
3. Проведення заходів, що підвищують питому вагу основних 

виробничих операцій у витратах робочого часу, скорочення сезонності в 

роботі підприємств ряду галузей промисловості, підвищення змінності 

роботи підприємств. 
Отже, основні засоби посідають помітне місце серед активів, та 

потребують більш детального аналізу та вивчення дослідниками та 

науковцями.  
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Висновки. Отже, створення підприємства передбачає інвестування значної 

частини капіталу в матеріальні цінності, що призначаються для 

довгострокового використання як засоби праці, становлять основу 

виробничих потужностей підприємства та є його основними засобами. 

Економічна сутність і матеріально-речовий зміст основних засобів слугують 

визначальними характеристиками ідентифікації їх значення в забезпеченні 

відтворювальних процесів, функціонуванні та розвитку виробництва. Тому 

важливе значення в дослідженні ефективності використання основних 

засобів відіграє оцінювання їх сучасного стану, забезпечення адекватної 

класифікації, виходячи із сучасних умов господарювання, та проведення 

об‘єктивного аналізу. 
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Драчук М.О. - здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця 

СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В 

УКРАЇНІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 

У статті розглянуто сутність та особливості розвитку електронної 

торгівлі у світі та в Україні у сучасних умовах. Визначено переваги та 

недоліки ведення електронної торгівлі, перспективи розвитку та сприятливі 

фактори впливу. Визначено проблемні питання бухгалтерського 

відображення електронної торгівлі, зокрема основні вимоги до оформлення 

документів. Виявлено, що стрімкий розвиток Інтернет-торгівлі впливає на 

методику бухгалтерського обліку та економічний аналіз, формуючи нові 

завдання моделювання поведінки суб’єкта економічної діяльності з метою 
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отримання конкурентних переваг. 

Ключові слова: електронна торгівля, електронна комерція, дистанційна 

торгівля, бухгалтерський облік і оподаткування в торгівлі, безготівковий 

розрахунок, готівковий розрахунок. 

Сучасні умови діяльності вітчизняних підприємств характеризуються 

швидким розвитком інформаційних технологій, що впливає на організацію 

господарської діяльності в цілому, бухгалтерський облік, контроль та 

аналіз відповідних процесів на підприємстві. Несприятлива 

економічна та політична ситуація, зростаюча конкуренція на 

внутрішньому та зовнішніх ринках, інші несприятливі фактори 

визначають однією з найважливіших умов забезпечення ефективності 

впровадження інформаційних систем, оскільки їх відсутність не 

сприймається лише як недолік, більшою мірою – це один із основних 

факторів діяльності підприємства в сучасних умовах. 

Проблемні питання облікового відображення операцій в 

електронній торгівлі розглядалися в напрацюваннях таких 

вітчизняних вчених: В.В Апопія, Н.І. Бузак, Т.Г. Затонацької, О.В. 

Климчук,  А.С. Крутової, Л.О. Лігоненко, М.В. Макарової, А.В. 

Мартової,  Ю.П. Мєдвєдєва, В.Л. Плескача, В.М. Ребицького, П.В. 

Танасюк,  А.С. Філіпенко, Т.С. Шемeт та інші.  

Мета дослідження полягає у визначенні економічної сутності 

електронної торгівлі та впливу її особливостей на побудову системи 

бухгалтерського обліку. 

Інтенсивний розвиток інформаційно-комп‘ютерних технологій 

призвів до виникнення нового виду економічної діяльності – 

електронної комерції, що дозволяє значно підвищити ефективність 

бізнес-процесів за рахунок здійснення транзакцій в глобальній мережі 

Інтернет. Використання інформаційних технологій забезпечує 

розвиток інтеграційних процесів, розширення каналів збуту, 

здійснення обслуговування на більш високому рівні, що створює 

передумови для зростання прибутковості господарської діяльності 

суб‘єктів господарювання [5]. 

На даний час глобальна мережа Інтернет стрімко інтегрується у 

всі галузі господарської діяльності, що призводить до зростання та 

реалізації бізнес-процесів підприємства. Саме глобальна мережа стає 

діловим середовищем, в якому відбувається постійне здійснення 

електронних транзакцій за допомогою засобів електронної комерції, 

що призводить до прискорення кругообороту капіталу підприємства, а 

в подальшому і до зростання його прибутковості. Тому Інтернет стає 

об‘єктом дослідження багатьох провідних консалтингових компаній, 

що вивчають розвиток та динаміку здійснення торгівельних операцій, 

склад користувачів, ефективність введення електронного бізнесу тощо 

[6]. 

Для виробників здійснення торгівлі в мережі Інтернет надає 

багато переваг, оскільки отримується найцінніший ресурс – 
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інформація, а також такі відносини сприяють інтеграції між 

учасниками, дозволяють економити час і грошові кошти. В результаті 

правильної організації господарської діяльності підвищується 

ефективність та прибутковість діяльності. Розвиток Інтернет-торгівлі 

характеризується також постійно діючими акціями, бонусами та 

картами постійних клієнтів з відповідними додатковими перевагами, 

можливістю повернення товару у випадку невідповідності з 

представленим на сайті або з іншими очікуваннями споживача [3, c. 

63]. 

Для того, щоб дати наукове визначення необхідно визначити чи 

існують принципові розбіжності між поняттями «електронна 

торгівля» та «електронна комерція», а також «Інтернет-торгівля» та 

«Інтернет- комерція», «електронний бізнес», оскільки не існує 

єдиного підходу до визначення сутності вказаних понять. 

Під час урахування еквівалентності термінів «бізнес», «торгівля» 

та «комерція» в українській мові, слід визнати еквівалентність 

термінів: «електронна торгівля» та «електронна комерція», а оскільки 

в українській мові поняття «торгівля» відрізняється від поняття 

«бізнес», то терміни «електронна торгівля» та «електронний бізнес» 

варто відокремлювати і вважати електронну комерцію або електронну 

торгівлю складовими електронного бізнесу. Таким чином, 

електронний бізнес охоплює електронну торгівлю, а також інші 

бізнес-операції між учасниками, що здійснюються через Інтернет, та 

інші електронні засоби масових комунікацій [10]. 

За даними РБК-Україна [7], у глобальному рейтингу розвитку 

електронної комерції Україна зайняла 58 місце, розташувавшись між 

Домініканською республікою та Вірменією. Позиції в рейтингу 

аналітики ООН визначали на підставі індексу проникнення e-

commerce, що залежав від чотирьох показників: використання 

Інтернету, рівень безпеки, поширення кредитних карток, якість 

поштових служб. Таким чином, Індекс електронної комерції в Україні, 

порівняно з розвиненими країнами, на даний момент є досить низьким 

і свідчить про необхідність розвитку та вдосконалення цієї сфери. 

Досліджуючи електронну комерцію та її склад, варто зазначити, що 

до неї належать складові, зображені на рисунку 1.  

Оскільки розвиток електронної комерції та електронної торгівлі в 

тому числі говорить про ряд переваг у такому веденні бізнесу, до них 

належать: 

 глобальний масштаб і охоплення; 

 пришвидшення бізнес-процесів, зручність і швидкість 

здійснення угоди; 

 нижча ціна, оскільки фірми, що займаються електронною 

комерцією, за рахунок зниження невиробничих витрат мають 

можливість запропонувати споживачеві більш низьку ціну; 

 цілодобова доступність на ринку та активна позиція споживача; 
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 однаковий доступ до ринку як для великих корпорацій, так і 

невеликих фірм; 

 широкий асортимент товарів; 

 наявність систем пошуку товарів та послуг; 

 відсутність потреби в доставці товарів для споживача, оскільки 

більшість електронних магазинів має налагоджену систему доставки; 

 можливість купувати оригінальні товари у зарубіжних 

магазинах та на аукціонах,  резервувати місця в готелях різних країн, 

отримувати інші послуги іноземних компаній; 

 унікальна можливість забезпечити цілодобові продажі; 

інтерактивність спілкування з покупцем [2].  

 

 
Рисунок 1 - Складові електронної комерції [1] 

 

Однак існує і ряд недоліків, до яких можна віднести: 

 слабкий розвиток національної економіки і низький рівень 

добробуту населення; 

 низький рівень безпеки і захисту від шахрайства; 

 обмеження прав споживача, оскільки споживач не має 

можливості повною мірою пересвідчитись у якості товару чи послуги 

до того часу, доки вони не будуть доставлені; 

Складові 
електронної 
комерції: 

дистанційне навчання; 

електронна торгівля, що 
містить: 

електронні магазини; 

аукціони; 

електронні моли; 

телемагазини; 

E-trading – електронні 
торги на фондових 

біржах; 

туристичні електронні 
системи: 

бронювання туристичних послуг 
онлайн;  

бронювання білетів та готелів; 

банківське 
обслуговування: 

Інтернет-банкінг; 

PC-банкінг; 

SMS-банкінг; 

Phone-банкінг; 

соціальна комерція: 

соціальні мережі; 

спеціалізовані форуми, блоги. 
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 недовіра до електронної комерції серед споживачів; 

 велика кількість непрофесіоналів серед фірм, що зайняті 

електронною комерцією; 

 логістика виконання замовлення має швидкість, що не 

відповідає швидкості Інтернету; 

 відсутність мотивації відвідування магазинів, безпосередньо не 

пов‘язаних зі здійсненням купівель; 

 асортимент онлайн-магазинів часто містить товари, що відсутні 

в наявності; 

 складність організації діяльності та розробки онлайн-вітрини 

[2]. 

Отже, в сучасних умовах, що характеризуються розвитком 

конкуренції та глобалізацією, керівництво підприємств має залучати у 

роботу інноваційні технології, які на даний момент є необхідністю, 

фактором забезпечення конкурентних переваг. У таких умовах 

актуалізується використання Інтернет-маркетингу як можливість 

побудови Інтернет-комунікацій через Інтернет (табл.1). 

Таблиця 1 - Інструменти Інтернет-маркетингу [4] 
№ 

з/п 
Інструмент Характеристика 

1 
Корпоративний 

сайт 

Набір інформаційних блоків і інструментів для взаємодії з 

сегментами цільової аудиторії (визначення інформації, яка буде 

представлена на ньому, які інструменти задіяні тощо). 

2 
Контекстна 

реклама 

Принцип розміщення реклами, коли реклама орієнтується на 

зміст. Вона може бути представлена у вигляді текстових блоків, 

графічних банерів та відеороликів, може розміщуватися як на 

сторінках результатів пошуку, так і на сайтах, що встановили 

блоки контекстної реклами на своїх сторінках. 

3 
Медійна 

реклама 

Розміщення текстово-графічних рекламних матеріалів на сайтах, 

що представляють собою рекламний майданчик. Може 

використовуватися як носій для контекстної реклами. Наявність 

у банера гіперпосилання, можливості анімованого зображення і 

можливості дзвінка з банера на мобільний телефон (WOW-call) 

значно розширюють вплив медійної реклами. 

4 
Реклама на 

віджетах 

Контент-модуль, що вбудовується у веб-сторінку або у браузер, 

який заснований на веб-технологіях, що працюють через 

браузер: HTML, Flash тощо. Віджет являє собою програму, що 

можна без зусиль вбудувати в сайт. 

5 

Продакт-

плейсмент в  

он-лайн іграх 

Передбачає інтеграцію рекламованого продукту або бренда в 

ігровий процес. Прийом неявної (прихованої) реклами, що 

полягає в тому, що реквізит, яким користуються герої, має 

реальний комерційний аналог.  

6 Крос-брендінг 

Представляє об‘єднання двох брендів з метою підвищення 

продажів кожного з них, підвищення пізнаваності серед 

аудиторії іншого бренда, та за рахунок цього – розширення 

власної аудиторії. 

7 
Афілійований 

маркетинг 

Мережі, побудовані за принципом афілійованого маркетингу, 

виплачують партнерам винагороди за залучення нових клієнтів, 

реєстрацію користувачів або продажі, що відбулися завдяки 
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цьому залученню. 

8 SMM та SMO 

Містить створення своєї тематичної групи та її подальше 

просування; залучення нових учасників до групи; інформування 

учасників про події компанії; підтримка інтересу до групи через 

розміщення контенту запрошення до різних подій. 

9 
SEM (search 

engine marketing) 

Внутрішній SEO (пошукова оптимізація) та зовнішній 

пошуковий маркетинг (SEM) – комплекс заходів, спрямований 

на збільшення відвідуваності сайту його цільовою аудиторією з 

пошукових машин. 

 

10 

Сайти рейтингу 

й порівняння 

товарів 

Сайти, що спеціалізуються на оцінці товарів експертами або 

користувачами. Тут розміщуються замітки редакторів, відео-

демо, рейтинги користувачів, а також думки експертів. 

11 Подкастинг 
Процес створення і поширення звукових або відеофайлів 

(подкастів) у стилі радіо- і телепередач в Інтернеті. 

12 Блогінг 

Блог – це різновид динамічного тематичного сайту, на якому 

відбувається спілкування людей у вигляді обговорення тих чи 

інших питань, що піднімає автор блогу або ж його відвідувачі. 

13 
Вірусний 

маркетинг 

Поширення інформації в прогресії, близької до геометричної, де 

головним розповсюджувачем інформації є самі одержувачі 

інформації шляхом формування змісту, здатного залучити нових 

одержувачів інформації. Особливу ефективність метод придбав 

завдяки розповсюдження контенту в соціальних мережах 

14 

Прямий 

(директ-) 

маркетинг 

Належить до зовнішньої активності компанії в Інтернеті, тобто 

поширення маркетингового повідомлення компанії поза сайтом. 

У цифровому середовищі він набуває своїх особливостей. В 

основному він реалізується у вигляді персональної email-, 

Skype-, RSS-, ICQ- та інших прямих розсилок. 

15 е-CRM-системи 

Корпоративні Інтернет-системи сервісного типу, за допомогою 

яких в Інтернет виносяться системи комунікацій компанії з 

клієнтами. Основне завдання – організація служб маркетингу, 

продажів і сервісу «клієнтоорієнтованим» чином. 

 

Таким чином, розглянуто інструментарій використання 

запропонованої систематизації інструментів Інтернет-маркетингу, що 

надає можливість ефективно використовувати інноваційні технології, 

вести бізнес у мережі Інтернет, здійснювати ефективні маркетингові 

дослідження, автоматизувати процеси купівлі–продажу та 

інформування клієнтів, проводити аналіз ринку, підвищувати 

ефективність взаємодії учасників. 

Торгівля через мережу Інтернет набуває значного поширення, 

враховуючи не лише можливість реалізації товару, але й комплекс 

заходів щодо реклами та поширення інформації. Це безпосередньо 

впливає на організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, а 

розглянуті можливості дослідження результатів діяльності 

підприємств трансформують методику економічного аналізу [9].   

Зокрема, розвиток комерційної діяльності в Інтернеті змінює 

підходи до форм та заповнення первинних документів, а саме: 

1. Спосіб доставки товару до споживача – самовивіз відповідно до 

вказаної адреси, доставка товару кур‘єрською службою (можливість 
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залучати декілька служб), доставка у відділення пошти,  що 

відповідно формуватиме різні витрати та вимагає моделювання 

оптимального логістичного ланцюга з  метою мінімізації дорожньо-

транспортних витрат; 

2. Ідентифікація веб-сайту як активу (нематеріального активу) з 

відповідною амортизацією. Створення сайту передбачає витрати не 

лише на розробку, але й супровід обслуговування, існування 

доменного імені тощо; 

3. Розрахунки покупців – готівкові та безготівкові, можливість 

передплати та придбання товару в кредит; 

4. Повернення товару через: брак, не відповідність очікуванням 

(колір, розмір), невчасну доставку, зміну думки споживача [8, c.18]. 

Таким чином, стрімкий розвиток Інтернет-торгівлі впливає на 

методику бухгалтерського обліку та економічний аналіз, формуючи 

нові завдання моделювання поведінки суб‘єкта економічної діяльності 

з метою отримання конкурентних переваг. Для виробників здійснення 

торгівлі в мережі Інтернет надає багато переваг, оскільки отримується 

інформація, також такі відносини сприяють інтеграції між 

учасниками, дозволяють економити час і грошові кошти. В результаті 

правильної організації господарської діяльності підвищується 

ефективність діяльності та прибутковість. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДИК ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ 

БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ 

В роботі розглянуто питання методики прогнозування ймовірності 

банкрутства підприємств на основі аналізу існуючих зарубіжних і 

вітчизняних методик, а також визначено їх недоліки при застосування на 

українських підприємствах. 

Ключові слова: банкрутство, прогнозування банкрутства підприємств, 

моделі ймовірності банкрутства. 

За умов економічної кризи, питання визначення ймовірності 

банкрутства підприємств стоїть особливо гостро, оскільки кількість 

збанкрутілих підприємств зростає. Для попереднього визначення загрози 

банкрутства підприємств, вітчизняними і зарубіжними науковцями 

розроблено ряд дискримінантних моделей, результати яких вказують на 

фінансовий стан, платоспроможність та рівень ймовірності банкрутства 

підприємств. 

Актуальність і практична значущість даного питання зумовлена 

наступними причинами. По-перше, за сучасних економічних умов зросла 

необхідність пошуку найбільш точної моделі прогнозування ймовірності 

банкрутства підприємств. По-друге, зросла необхідність попередження 

загрози банкрутства з використанням як вітчизняних, так і зарубіжних 

методик. По-третє, оскільки всі підприємства постійно перебувають під 

впливом несприятливих зовнішніх та внутрішніх факторів, питання 

прогнозування банкрутства підприємств стає першочерговою необхідністю. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій показали, що питанню 

визначення ймовірності банкрутства підприємств приділяється значна увага з 

боку вітчизняних та зарубіжних науковців. Розробкою методик і критеріїв 

прогнозування банкрутства займались такі провідні вчені як Е. Альтман, Р. 

Лис, А. Таффлер, Г. Спрингейт та ін. Досить детально питання оцінки 

банкрутства в контексті зарубіжної практики розглянули – О.Я. Базілінська 

[1], В.О. Подольська [2], Н.П. Шморгун [6]. Заслуговують на увагу публікації 

сучасних науковців, щодо недоліків існуючих методик оцінки ймовірності 

банкрутства в практиці українських підприємств, що представлені в 

розробках – Р. Романіва [3], О.О. Шапурової [5]. Отже, як бачимо, питання 

банкрутства не втратило своєї актуальності, і сьогодні потребує більш 

детального подальшого дослідження можливості використання зарубіжного 

досвіду у вітчизняній практиці. Рівень дослідження існуючих проблем та 

ступінь їх вирішення обумовили вибір теми та визначили її мету. Метою 

дослідження є дослідження зарубіжних методик визначення ймовірності 

банкрутства підприємства, виявлення їх основних переваг і недоліків та 

можливості використання у вітчизняній практиці. 

У світовій практиці одним з найважливіших інструментів системи 

раннього запобігання та прогнозування банкрутства підприємств є 

дискримінантний аналіз (аналіз множинних дискримінант – Multiple-

discriminant analysis, MDA). Його зміст полягає в тому, що за допомогою 

математично-статистичних методів будують функцію та розраховують 

інтегральний показник, на підставі якого можна з достатньою ймовірністю 

передбачити банкрутство суб‘єкта господарювання. Дискримінантний аналіз 

ґрунтується на емпірично-індуктивному дослідженні фінансових показників 

великої кількості підприємств, одні з яких збанкрутували, а інші успішно 

продовжують свою діяльність. При цьому широко використовуються методи 

економетричного моделювання [6, с.92]. Шморгун Н.П. [6] вважає, що для 

об‘єктивного оцінювання фінансового стану підприємства з метою 

своєчасного виявлення факту їх фінансової неспроможності, а також 

запобігання злочинам, пов‘язаним з фіктивним банкрутством, потрібна 

система науково обґрунтованих моделей. Методів діагностики за допомогою 

моделей ймовірності банкрутства дуже багато: двофакторна модель 

Альтмана, п'ятифакторна модель Альтмана, п'ятифакторна модель Альтмана 

адаптована, дискримінантна модель Ліса, дискримінантна модель Таффлера, 

показник діагностики платоспроможності Конана і Гольдера, коефіцієнт 

Бівера, модель Спрінгейта, дискримінантна модель Терещенка, модель 

Сайфуліна, Кадикова, Зайцевої та інші. Існуючі моделі прогнозування 

ймовірності банкрутства представлені на рис. 1 [2, c. 169]. 
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Рисунок 1 - Моделі прогнозування ймовірності банкрутства, 

запропоновані західними економістами 

Найбільш широке застосування серед методів прогнозування 

банкрутства отримала багатофакторна, так звана, Z-модель (індекс) 

Альтмана, розроблена Едвардом Альтманом в 1968 році. Здобуті в процесі 

розрахунків значення Z-показника свідчать про наступне: Z < 1,8 – 

ймовірність банкрутства висока; 1,8 < Z < 2,7 – ймовірність банкрутства дуже 

висока; 2,71 < Z < 2,9 – банкрутство можливе; Z > 3 – ймовірність 

банкрутства дуже низька [2, с. 168]. Однак, Рясних Є.Г. [4] відмічає, що 

незважаючи на привабливість даної методики, її використання обмежується 

необхідністю мати ринкову вартість акцій. А це можливо лише для великих 

корпорацій, акції яких вільно котируються на фондових біржах. Враховуючи 

ще й той факт, що фондовий ринок України є недостатньо розвинутим, то 

звертання українських підприємств до даної методики є некоректним [4, c. 

30]. Як зазначає Подольська В.О. [2], широке застосування моделі Альтмана 

в зарубіжній практиці обумовлено наступними її позитивними якостями: 

модель включає велику кількість показників, що забезпечує низьку 

трудомісткість її використання при достатньо високій точності результатів; 

передбачає інтегральну оцінку і дає можливість порівняння стану різних 

об‘єктів; інформація для розрахунку всіх показників доступна і міститься в 

основних формах звітності; існує можливість не тільки прогнозування 

банкрутства, але і оцінка зони ризику, в якій знаходиться підприємство. 

Позитивні характеристики розглянутої моделі заохочують вітчизняних 

науковців до неодноразових спроб адаптації останньої до практики 

українських підприємств, що значно ускладнюється різноманітністю 

показників звітності, які обумовлені особливостями вітчизняних та 
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зарубіжних стандартів бухгалтерського обліку. Ідеї Альтмана були розвинуті 

Спрінгейтом, який побудував модель на підставі дослідження впливу 19 

фінансових показників. Точність прогнозування банкрутства за цією 

моделлю становить 92 %, однак з часом цей показник зменшується. 

Вважається, якщо Z-показник нижчий за 0,862, то підприємство є 

потенційним банкрутом. Р. Ліс адаптував методику Альтмана для 

Великобританії, при цьому граничне значення Z дорівнює 0,037, при 

зменшенні значення Z нижче критичного, виникає висока загроза 

ймовірності банкрутства підприємства. З метою діагностики банкрутства 

підприємства доцільно використовувати і показник діагностики 

платоспроможності Конана і Гольдера. 

Фінансовим аналітиком У. Бівером була запропонована інша система 

значень показників для оцінки фінансового стану з метою діагностики 

банкрутства, для чого він рекомендував дослідити тренди показників, що 

представлена у таблиці 1 [2, c. 171]. 

Таблиця 1 – Система показників Бівера 

 
Британські вчені Таффлер і Тішоу запропонували в 1977 році 

чотирьохфакторну модель, яка надає точну картину фінансового стану 

корпорації. Критичне значення Z-показника за цією моделлю – 0,25. Якщо Z 

> 0,3 – у фірми непогані довгострокові перспективи, а якщо Z < 0,2 – 

банкрутство більш ніж ймовірне [2, с. 170]. Шапурова О.О. [5] у своїй 

публікації узагальнює, що всі моделі банкрутства складаються з 2–5 

показників, мають свої позитивні сторони та істотні недоліки. Автор [6] 

наголошує, що перша двофакторна модель Альтмана, коефіцієнт Бівера, 

індекс Таффлера та Ліса не дають можливості точно визначити ймовірність 

банкрутства та й показники для оцінки вибрані невдало. На думку Шапурової 

О.О. [5], моделі: Чессера, Таффлера, Беєрмана, Альтмана використовувались 

та визначались на основі західноєвропейських підприємств, тому мають 

значні недоліки: моделі, неадаптовані до національної економіки країни; 

враховують тільки балансові показники та показники звіту про фінансові 

результати; не враховують стан країни та її показників (показників розвитку 

галузі, стану постачальників та конкурентів, доходів та витрат споживачів). В 

основному в оцінці банкрутства використовують тільки фінансові показники, 
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а банкрутство підприємства залежить не тільки від фінансової сфери. В 

розрахункових коефіцієнтах немає таких показників як: рівень придатності 

основних засобів, фондовіддача, матеріалоємність, плинність кадрів — це 

одні з найважливіших показників підприємства [5, с. 59]. Таким чином, 

критична оцінка домінуючих у закордонній теорії і практиці методичних 

підходів до оцінки ймовірності банкрутства дозволяє зробити висновки про 

те, що деякі з них суперечать один одному, адже при одночасному їх 

застосуванні аналітик може отримати протилежні висновки стосовно 

ймовірності банкрутства певного підприємства [2, с. 171]. Крім того, всі 

зазначені моделі мають один спільний недолік вони не враховують 

специфіки діяльності підприємства залежно від галузі. Отже, проблеми 

використання зарубіжних дискримінантних моделей в Україні, на думку 

Шморгуна Н.П [6], ускладнюється такими чинниками. 

1. Моделі побудовані за даними іноземних компаній, а будь-яка країна 

має свою специфіку (про це, до речі, свідчать і дослідження британських 

вчених).  

2. Критерій Z побудований в основному в минулі десятиріччя; за 

останні роки економічна ситуація змінилася в усьому світі і тому, абсолютно 

не очевидно, що повторення аналізу на більш пізніх даних залишило б 

структурний склад моделей без змін.  

3. Існують розбіжності у врахуванні вагомості окремих показників у 

моделях.  

4. На формування деяких показників значно впливає інфляція.  

5. Балансова вартість окремих активів не відповідає їх ринковій ціні.  

6. Існують інші об'єктивні причини, які визначають необхідність 

коригування коефіцієнтів значимості показників, наведених у моделях, та 

врахування ряду інших показників оцінки кризового розвитку підприємства. 

Незважаючи на названі недоліки, ці моделі мають, високу ймовірність 

оцінювання і досить дієві на практиці. Для порівняння дані дискримінантні 

моделі можна використовувати для підтвердження результатів як окремо, так 

і в сукупності, правда, з певною корекцією. Найбільш помітна залежність між 

моделями в динаміці, тому що одномоментний аналіз може і не дати вірних 

результатів. За проведеним адаптивним аналізом можна стверджувати, що 

українським підприємствам для аналізу фінансового стану та прогнозування 

банкрутства найбільш доцільно використовувати модель Таффлера. 

Показники за цією моделлю мають більш сталий та плавний характер, а 

порогове число не завищене для нашої кон'юнктури ринку. Також добрі 

результати отримано за моделями Спрингейта та універсальною 

дискримінантною моделлю, що свідчить про можливість використання їх для 

аналізу вітчизняних підприємств [6, с. 100–101]. Як бачимо, всі моделі 

містять набір різних показників, мають територіальну специфіку, і жодна з 

них не може претендувати на універсальність. Узагальнюючи викладене 

вище, можна визначити такі основні проблеми адаптації зарубіжних моделей: 

1) відсутність інформації про базу розрахунку вагових значень коефіцієнтів 

моделі; 2) відсутність інформації про базу розрахунку критеріїв оцінки 



241 
 

отриманих результатів моделі; 3) відсутність статистики банкрутств 

українських підприємств, яка могла б підтвердити чи спростувати надійність 

моделі; 4) застосування моделей ускладнюється проблемою достовірності 

інформації вітчизняних звітів, оскільки підприємства застосовують рівні 

методичні підходи щодо формування звітних показників. Усе зазначене 

свідчить про те, що спроби використати зазначені моделі для українських 

підприємств навряд чи виявляться успішними і дадуть надійні результати [3, 

c. 117]. 

Аналіз існуючих методик та теоретичних підходів щодо оцінки 

ймовірності банкрутства дав змогу визначити основні переваги та недоліки 

відповідних теорій та розрахунків за умов, що склалися у практиці 

підприємств України. Умови загострення кризи та погіршення фінансового 

стану значної частини підприємств потребують постійних досліджень та 

відповідних пропозицій з урахуванням: оперативного контролю та аналізу 

показників звітності, що потребують відповідного удосконалення до вимог 

часу; адаптування системи показників щодо оцінки ймовірності банкрутства, 

їх перегляд та звуження відповідно до вдосконалення існуючих методик. На 

нашу думку, доцільно відзначити такі аспекти досліджень на перспективу та 

окреслити наступні напрями, а саме: оцінка ймовірності банкрутства 

підприємства в розрізі як галузевих особливостей, так уніфікованих моделей; 

розробка системи показників та критеріїв, що є уніфікованими і можуть в 

разі необхідності використовуватись для загальної оцінки перспектив 

банкрутства; обмеження кількості показників щодо обраних моделей та 

спрощення розрахунків з метою підвищення їх доступності і достовірності.  
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ПОБУДОВА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В 

БЕЙЗЕМІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ (ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ) 

У статті досліджено принципи внутрішнього контролю, важливість, 

обґрунтування сутності системи внутрішнього контролю та його побудова 

у неприбутковій установі державного сектору. Охарактеризовано основні 

завдання та проблеми практичного застосування внутрішнього контролю у 

процесі діяльності Бейзимівської сільської ради 
Ключові слова: неприбуткова організація, контроль, внутрішній контроль, 

етапи контролю, система внутрішнього контролю  

Ефективність діяльності будь-якого підприємства, незалежно від форми 

власності, в значній мірі забезпечується завдяки раціональній організації і 

функціонуванню системи внутрішнього контролю. 

Внутрішній контроль – це сукупність контрольних дій, що входить як 

окрема функція до складу системи управління підприємством, яка за 

допомогою спеціальних процедур забезпечує перевірку відповідності 

встановленим параметрам питань фінансово– господарської діяльності і 

створює умови для ефективної роботи підприємства, є важливим засобом 

попередження нестач і розкрадання цінностей [1].  

Питанням внутрішнього контролю як в теоретичному аспекті, так і щодо 

його застосування в практичній діяльності суб‘єктів господарювання 

приділяли увагу такі вчені, як: В.Д. Андрєєв, Ф.Ф. Бутинець, Т.А. Бутинець, 

Б.І. Валуєв, Г.Л. Вознюк, Л.В. Дікань, Н.І. Дорош, А.Г. Загородній, Є.В. 

Калюга, М.Д. Корінько, М.В. Кужельний, Т.Л. Лебединець, В.М. Мурашко, 

Г.О. Партин, О.А. Петрик, Б.Ф. Усач, М.Г. Чумаченко, В.М. Яценко та інші. 

Варто зазначити, що, незважаючи на досить значні напрацювання в цьому 

напрямі, дискусійними залишаються питання елементів системи 

внутрішнього контролю неприбуткової організації. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні сутності системи внутрішнього 

контролю неприбуткових організацій, яка використовується не повною 

мірою, а також проблем його практичного застосування у процесі діяльності. 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що трактування 

внутрішнього контролю у різних джерелах дається по різному. Одні вчені 

вважають, що внутрішній контроль – це система заходів, визначених 

управлінським персоналом підприємства та здійснюваних на підприємстві з 

метою найбільш ефективного використання усіма працівниками своїх 

обов‘язків по забезпеченню та здійсненню господарських операцій. Тобто 

внутрішній контроль визначає закономірність цих операцій, і їх економічну 

доцільність для даного підприємства [2]. 

Часто внутрішні аудит ототожнюють з внутрішнім контролем, але це 

невірно, адже внутрішній аудит являється однією із форм здійснення 
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внутрішнього контролю. Щоб це зрозуміти наведемо класифікацію 

внутрішнього контролю:  

1. Внутрішньосистемний – виконується штатними і позаштатними 

контролерами підприємства.  

2. Внутрішньовідомчий – здійснюється контрольно-ревізійними 

підрозділами міністерств, відомств, органів державного управління.  

3. Внутрішньогосподарський – здійснюється контролюючими органами 

та посадовими особами підприємства.  

4. Внутрішній аудит – проводять штатні аудитори підприємства, 

організації.  

5. Громадський контроль – здійснюють профспілкові організації та 

незалежні служби внутрішнього контролю підприємства [3, с. 57] 
Внутрішній контроль в неприбутковій організації державного сектору 

має важливу роль у системі фінансового контролювання, яке здійснюється 

державними органами. Адже він сприяє виявленню слабких місць, 

оперативного розкриття істотних порушень та зловживань у процесі 

використання і керування державними фінансовими ресурсами, зокрема під 

час витрачання коштів, які надходять до установи. Оскільки, для подібного 

контролю відкриті будь-які дані щодо діяльності організації, тому він є 

надійним засобом, який гарантує надання достовірної, повної і точної 

інформації про результати діяльності установи. 

Здійснення внутрішнього контролю повинно бути безперервним. На 

керівництво підприємства покладається завдання встановлення складу, 

термінів, і періодичності процедур щодо контролю. При організації 

внутрішнього контролю потрібно дотримуватись двох принципів: 

доцільності та економічності. 

З метою покращення роботи служби внутрішнього контролю 

пропонуємо поділити її на дві системи: бухгалтерський та адміністративний 

контроль. Графічно поділ служби внутрішнього контролю представимо на 

рис. 1. 

Бухгалтерський контроль має на меті надання впевненості у наступному: 

– операції, що були здійснені, були дозволені керівництвом установи; 

– операції відображаються та оцінюються відповідно до вимог 

облікової політики установи та бюджетного законодавства; 

– існуюча систематичність аналітичного обліку здатна надати детальну  

інформацію щодо витрачання ресурсів та рух необоротних активів установи; 

– використання основних фондів установи припустиме лише у випадку 

отримання дозволу від керівництва установи. 
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Рисунок 1. Служба внутрішнього контролю в неприбутковій установі 

 

В свою чергу, система адміністративного контролю має включати такі 

елементи: 

– побудову організаційної структури установи; 

– порядок затвердження і делегування повноважень та обов'язків 

працівників установи; 

– вибір методів контролю, що вживаються керівництвом для 

проведення аналізу результатів діяльності; 

– додержання принципів та застосування практики у сфері трудових 

відносин; 

– моніторинг діючої системи бухгалтерського обліку, принципи його 

здійснення та заходи контролю.  

Запропонована служба внутрішнього контролю у Бейзимівській 

сільській раді має функціонувати за двома напрямками. Узагальнену схему 

подано на рис. 2.  

Вважаємо, що при запровадженні внутрішнього контролю у 

Бейзимівській сільській раді Чуднівського району Житомирської області 

варто врахувати два напрямки: виявлення недоліків та можливих помилок, а 

також дослідження причин їх виникнення та шляхи усунення. 

Ефективна система внутрішнього контролю повинна виявляти можливі 

ризики діяльності установи: крадіжки, зловживання, перевитрати, 

шахрайства тощо. 

Служба внутрішнього контролю 

Бухгалтерський контроль Адміністративний контроль 

це сукупність процедур, що дають 
змогу забезпечити збереження 
бюджетних коштів та достовірність 
звітності, що складається на основі 
даних, отриманих від підрозділів, які 
відповідають за проведення конкретних 
операцій. 

це сукупність процедур, згідно яких 

керівництво установи делегує свої 

повноваження 

заходи щодо забезпечення 
безпомилкового відображення 
операцій відповідно до їх 
економічної суті 

ефективність системи 

документообігу 

наявність нормативних документів, які 
передбачають здійснення процедур, що 
забезпечують бухгалтерський контроль. 

ефективність, продуктивність та 
безпека процедур обробки 
інформації 

наявність процедур, які чітко 
розмежовують завдання та 
відповідальність служб і 
працівників адміністрації 

збереження цінностей та активів 
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Рисунок 2 – Напрямки застосування внутрішнього контролю в 

Бейзимівській сільській раді  

 

Система внутрішнього контролю має функціонувати за такими 

напрямами: 

– дбайливе зберігання та ефективний розподіл основних фондів ті 

ресурсів установи; 

– своєчасне пристосування установи до змін у законодавстві, 

економічному, політичному та соціальному середовищі; 

– забезпечення ефективної діяльності установи; 
– поетапний розвиток установи в умовах сучасності. 
Слідуючи вказаним напрямам функціонування, служба внутрішнього 

контролю в установі позитивно впливатиме на швидкість пристосування до 

ринкового середовища. Підвищення якості послуг, які надає 

Радомишльський районний центр соціальних служб сім‘ї, дітей та молоді 

сприятиме зростанню отримуваних доходів установи, як наслідок 

зменшенню витрат.  

Доцільно розробити можливі етапи реалізації контрольних заходів 

ефективності здійснення видатків неприбуткових організацій (рис. 3). 

Напрямки застосування внутрішнього контролю в установі 

Виявлення  

помилок та зловживань 

Попередження  

помилок та зловживань 

Внутрішній контроль – це діяльність 

по виявленню помилок чи зловживань 

Внутрішній контроль – це контроль, 

що проводиться з метою 

попередження помилок чи зловживань 

Проводиться вертикальний аналіз 

проблемних ділянок 

У ході горизонтального аналізу 

визначається головна причина 

виявлених проблем 

Внутрішній контролер – це ревізор, 

завданням якого є пошук відхилень 

від встановлених норм 

Внутрішній контролер – це експерт у 

галузі адміністрування, що консультує 

керівництво установи та працівників 

Напрямок, орієнтований на теперішнє Напрямок, орієнтований на майбутнє 
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Рисунок 3 – Етапи організації контролю видатків неприбуткових 

організацій 

Перший етап контролю видатків неприбуткової організації – 

планування, в ході якого формується перелік завдань та цілей контрольних 

процедур, джерела інформації та об‘єкти обліку видатків. 

У річній Програмі внутрішнього контролю варто зазначати напрямки 

використання бюджетних коштів щомісячно у розрізі загального та 

спеціального фондів, та заплановані показники ефективності здійснення 

видатків бюджетної установи. Розробка такої програми має проводитися у 

тісному взаємозв‘язку служби внутрішнього аудиту і бухгалтерії. 

Другий етап включає реалізацію контрольних процедур й аналіз ступеня 

виконання Програми внутрішнього контролю. 

Третій етап – це підведення підсумків контролю, складання звітів про 

результати перевірок, контроль за дотриманням наданих рекомендацій тощо. 

Вважаємо, що результативність контрольних заходів потребує їх оцінки. 

Для об‘єктивної та неупередженої оцінки роботи служби внутрішнього 

контролю можна скласти опитувальний лист, підсумки якого дали б змогу 

охарактеризувати стан системи контролю в неприбутковій організації 

державного сектору. 

Аналізуючи та підсумовуючи все вищевикладене можна зробити 

висновок, що внутрішній контроль виступає інструментом, який 

використовує керівництво для забезпечення цілковитої впевненості в тому, 

що його діяльність є законною, чесною, а ресурси належно захищені від 

І етап 

ІІ етап 

ІІІ етап 

Планування контролю 

1) формується  річна Програма внутрішнього контролю 

Здійснення контролю 

1) збір фактичних даних, аналіз виконання кошторису за 

видатками; 

2) аналіз напрямів використання коштів, 

3) аналіз реалізації бюджетних програм;  

4) аналітичні розрахунки та перевірка відповідності з 

нормативними, з поясненням їх розбіжностей. 

Підведення підсумків 

1) складання  звіту про результати проведеного 

контролю; 

2) розробка рекомендацій щодо усунення виявлених 

помилок або недоліків, пов‘язаних з видатками і 

1) контроль за виконанням розроблених рекомендацій за 

результатами контрольних процедур; 

2) визначення ефективності внутрішнього контролю. 
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втрат і використовуються ефективно та раціонально, а інформація про 

результати діяльності достовірна.  

Внутрішній контролю виступає засобом поліпшення показників 

діяльності неприбуткових організацій, їх подальшого розвитку та 

удосконалення. Для ефективної організації внутрішнього контролю у 

Бейзимівській сільській раді (Житомирський район) доцільно здійснити його 

автоматизацію та створити посаду внутрішнього аудитора, який буде 

здійснювати контроль за окремими підрозділами, дасть змогу виявити 

резерви, посилить контроль за формуванням та розподілом фінансових 

ресурсів.   
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Лагдан А. В. - здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна 

м. Вінниця 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ 

ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Для забезпечення поступального розвитку країни бюджетні кошти 

мають витрачатися раціонально. Виникає необхідність у посиленні уваги до 

обґрунтованості та ефективності державного контролю національної 

економіки. Сьогодні питання державних закупівель є одним з найбільш 

гострих проблем, так як кількість правопорушень та зловживань у цій сфері 

росте, а ринок державних закупівель за своєю ємністю є досить значним, то 

проблеми, що виникають на ньому, позначаються на стані інших галузей, на 

якості державного управління, тощо. Основним завданням реформування 

сфери публічних закупівель є впровадження ефективної системи закупівель 

відповідно до принципів і підходів, які застосовуються європейськими 

країнами, та потужної нормативно-правої бази, що має забезпечити 

ефективність та прозорість процедури закупівель. 

Питання «публічних закупівель» досліджувало багато вчених, зокрема,  

І.В. Влялько, Е.Ф. Демський, Т.Ф. Куценко, В.М. Колотій, О.О. Критенко,  

І.І. Лагус, З.В. Максименко, В.П. Міняйло, В.В. Морозов, А.Є. Никифоров, 

О.Ф. Овсянюк-Бердадіна, А.О. Олефір, А.Б. Павловський, Г.І. Пінькас,  
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В.В. Смиричинський, Н.Б. Ткаченко, О.Г. Турчинов, Ю.М. Уманців,  

К.Ю. Хусанова, Ю. Фалко, С.М. Чистов та інші. Але незважаючи на це 

питання розвитку й удосконалення системи державних закупівель та їх 

державному контролю були й залишаються актуальними. 

Контроль державних закупівель у сучасних умовах відіграє важливу 

роль, обумовлену наявністю великої кількості порушень та зловживань у 

сфері державних закупівель. Основними завданнями контролю є перевірка 

додержання вимог актів законодавства, виявлення порушень та усунення 

недоліків у цій сфері. Замовники торгів та їх учасники несуть 

адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до 

законодавства України [2, с. 326]. 

Законодавство у сфері публічних закупівель виступає фундаментальною 

основою, яка визначає принципи, поняття та процедури під час закупівлі 

товарів, робіт та послуг для суспільних потреб. 17 лютого 2016 р. Президент 

України підписав новий Закон України «Про публічні закупівлі». Вже 1 

серпня 2016 р. цей Закон став обов‘язковим до застосування для всіх 

замовників державного сектора. Вся система державних закупівель булла 

переведена на електронний майданчик і стала здійснюватись виключно в 

електронній формі [1, с. 186]. 

Питання ефективності використання державних коштів при здійсненні 

державних закупівель безпосередньо пов‘язані із державним фінансовим 

контролем. Саме він дозволяє виявити якість використання державних 

коштів, виявити недоліки і правопорушення у сфері державних закупівель і 

намітити шляхи підвищення ефективності їх використання. Враховуючи 

обмеженість державних коштів, виникає нагальна потреба у підвищенні 

ефективності їх використання одним із важелів якого є саме державний 

контроль. Запровадження контролю є невід‘ємною складовою управління 

державними фінансовими ресурсами, що забезпечує відповідальність 

посадових осіб за їх використання. Мета контролю полягає у своєчасному 

виявленні відхилень від прийнятих стандартів, порушень принципів 

законності, ефективності, доцільності й економічності управління 

фінансовими ресурсами, що дозволяло б у кожному конкретному випадку 

внести відповідні корективи, підвищити рівень відповідальності 

уповноважених осіб, отримати відшкодування збитків та попередити 

повторення виявлених порушень у майбутньому [2, с. 325]. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розробляє і 

затверджує нормативно-правові акти з питань державних закупівель, 

здійснює моніторинг державних  закупівель, забезпечує інформативну 

функцію – публікує державне офіційне видання з питань  державних 

закупівель, забезпечує функціонування веб-порталу з питань закупівель, 

надає  роз‘яснення щодо застосування законодавства у сфері закупівель, 

погоджує навчальні програми з підготовки спеціалістів у сфері державних 

закупівель, забезпечує ефективне та раціональне використання державних 

коштів [4, с. 186]. 
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Міністерством ведеться активна робота щодо розроблення відповідних 

змін до діючого законодавства, з метою забезпечення сталого розвитку сфери 

публічних закупівель, а саме:  

 покращення механізму оскарження процедури закупівлі та 

забезпечення дотримання принципу максимальної економії та ефективності 

під час проведення процедури закупівлі;  

 впровадження механізму виправлення учасником помилок;  

 здійснення закупівель, вартість яких є нижчою за порогові 

значення, визначені частиною першою статті 2 Закону, шляхом встановлення 

чіткого механізму їх проведення в електронній системі закупівель із 

дотриманням принципів здійснення закупівель; 

 застосування учасниками процедур закупівель інструменту 

банківських гарантії як забезпечення тендерних пропозицій щодо 

обов‘язкових вимог до реквізитів гарантії банку;  

 гармонізації українського законодавства у сфері публічних 

закупівель до Директив ЄС згідно зобов‘язань взятих Україною в рамках 

Угоди про асоціацію та інше [6, с. 34]. 

Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 7 Закону України 

«Про публічні закупівлі» контроль у сфері публічних закупівель у межах 

своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України, 

здійснюють Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю [3]. 

Державне регулювання та контроль здійснюється через встановлення 

відповідності проведених процедур закупівель товарів,робіт та послуг за 

державні кошти чинному законодавству України. Основними завданнями 

державного регулювання є: 

 перевірка додержання вимог актів законодавства;  

 виявлення порушень; 

 усунення недоліків у сфері закупівель товарів та послуг за державні 

кошти [4, с. 185]. 

Державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) щодо здійснення 

державних закупівель за рахунок коштів державного бюджету проводиться 

Рахунковою палатою стосовно всіх стадій державних закупівель і включає 

перевірку та аналіз законності та ефективності здійснення державних 

закупівель, дотримання передбачених процедур, оцінку своєчасності 

отримання товарів, послуг та проведення робіт, а також аналіз стану 

прозорості та додержання встановлених принципів здійснення державних 

закупівель. Державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) 

забезпечується Рахунковою палатою шляхом здійснення фінансового аудиту, 

аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів [9]. 

Рахункова палата, зокрема, має повноваження: 

 перевіряти в органах і на об‘єктах, в яких їй надано право 

проводити перевірки, грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, плани, 

кошториси витрат та іншу документацію щодо фінансово-господарської 
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діяльності, а також здійснювати перевірку касовихоперацій з готівкою та 

цінними паперами, матеріальних цінностей, їх обліку, зберігання і 

витрачання; 

 отримувати від керівників установ та організацій, що 

перевіряються, всю необхідну документацію та іншу інформацію про 

фінансово-господарську діяльність; 

 отримувати від Національного банку України, уповноважених 

банків та інших кредитних установ необхідні відомості про здійснювані ними 

операції та стан рахунків установ та організацій, що перевіряються, від інших 

підприємств і організацій – довідки, копії документів по операціях і рахунках 

цих підприємств та організацій; 

 організовувати і проводити оперативний контроль за 

використанням коштів Державного бюджету України за звітний період [8]. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Антимонопольний комітет 

України» є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності 

якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій 

діяльності та у сфері державних закупівель. Одним із основних завдань 

Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації 

конкурентної політики в частині здійснення контролю щодо створення 

конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних 

закупівель [5].  

Антимономопольний комітет виділяє наступні найбільш поширені 

помилки з боку учасників під час підготовки пропозицій, а також найбільш 

поширені порушення з боку замовників під час проведення торгів: 

 неналежним чином оформлені банківські гарантії: відсутність 

обов‘язкових вимог до гарантії, визначених документацією, посилання в 

безумовній гарантії на договір, яким встановлюються умови надання гарантії 

(без надання самого договору);  

 ненадання додатків до договорів (аналогічних договорів, договорів 

на підтвердження матеріально-технічної бази тощо), у разі, якщо такі додатки 

визначені договорами, як невід‘ємні частини;  

 неоскарження умов документації щодо неможливості виконання 

певних умов документації;  

 надання звітності (якщо така вимагається замовником) не за звітний 

період (календарний рік), а за квартал/півроку (проміжна звітність). 

 дискримінаційний підхід в частині відхилення тендерних 

пропозицій одних учасників та допуск до аукціону/визначення переможцем 

учасників, які також не відповідають умовам документації (почастішали 

випадки вибіркового підходу за наявності в учасників однакових порушень);  

 відміна торгів навіть у випадку, коли Колегія зобов‘язує скасувати 

лише рішення про визначення переможця (з правом перейти до оцінки 

наступного учасника);  

 встановлення дискримінаційних умов документації –

встановлюються технічні (абокваліфікаційні) вимоги до учасників, які може 

виконати обмежене коло суб‘єктів господарювання [6, с. 32]. 
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Таблиця 1 - Статистика надходження скарг за 2017 рік [6, с. 31] 

 
2016 

Кількість скарг 

2017 

Кількість скарг 

Приріст скарг в 2017 

році порівняно з 2016 

Подано скарг 1846 5706 309% 

Прийнято скарг до 

розгляду 
704 3671 521% 

Відмовлено у задоволенні 

скарг 
176 1083 615% 

Задоволено скарг 

повністю та частково 
352 2052 583% 

Припинено розгляд 216 928 430% 

 

Узагальнюючі показники діяльності Постійно діючої адміністративної 

колегії за 2017 рік: розглянуто скарг на загальну суму 90,58 мільярдів 

гривень; зобов‘язано усунути порушення на загальну суму 37,38 мільярди 

гривень 
Державна казначейська служба України здійснює перевірку річних 

планів закупівель державних замовників, дотримання ними вимог чинного 

законодавства щодо оприлюднення інформації про закупівлі, а також 

достовірність відомостей в договорі про закупівлю. Після проведення 

перевірки Державна казначейська служба України здійснює реєстрацію 

юридичних і фінансових зобов‘язань замовника або повідомляє про виявлені 

порушення Міністерство економічного розвитку і торгівлі України і 

Антимонопольний комітет України [1, с. 190]. 

За січень-грудень 2017 року органами Казначейства при реєстрації 

бюджетних зобов‘язань розпорядників/одержувачів бюджетних коштів 

оформлено 110 попереджень про неналежне виконання бюджетного 

законодавства на загальну суму 74 769,3 тис. грн, за відсутності в них 

документів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до 

законодавства у сфері закупівель, з них 22 попередження на загальну суму 11 

522,7 тис. грн. надано розпорядникам/одержувачам коштів Державного 

бюджету; 88 попереджень на загальну суму 63 246,6 тис. грн. надано 

розпорядникам/одержувачам коштів місцевих бюджетів [6, с. 32]. 

Відповідно до Положення про Державну аудиторську службу України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43, 

Державна аудиторська служба України (Держаудитслужба) є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України та який забезпечує формування і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю [7].  

Упродовж 2017 року Держаудитслужба та її міжрегіональні 

територіальні органи провели 863 заходи державного фінансового контролю, 

під час яких досліджувалося питання закупівель, де було встановлено 

процедурних порушень у сфері закупівель на загальну суму 5,2 млрд грн. За 

результатами таких заходів складено та направлено до суду 231 протокол за 

статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім 

того, за результатами аналізу документів, розміщених на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель та наданих замовниками на 
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запити Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів, 

відвернено порушень у сфері закупівель на загальну суму 16,4 млрд грн, а 

саме: відмінено процедур закупівель на суму 15,5 млрд грн та розірвано 

укладених договорів на загальну суму 1,3 млрдгривень[6, с. 33]. 

На сьогодні, виходячи з функцій та повноважень правоохоронних 

органів (органів внутрішніх справ України, Національного антикорупційного 

бюро України, Служби безпеки України та прокуратури України), кожний з 

цих органів наділений досить широким об‘ємом повноважень, пов‘язаних із 

здійсненням контрольних функцій у сфері державних закупівель. Проте, 

зазначені функції, в силу специфіки діяльності правоохоронних органів 

відрізняються певними особливостями. Зокрема, правоохоронні органи 

здійснюють боротьбу з корупцією та економічними злочинами шляхом 

виявлення складів злочинів у діях службових та посадових осіб сфери 

закупівель, та здійснюють розслідування порушених кримінальних справ з 

метою встановлення винних у порушенні загального фінансового 

законодавства і як складової – законодавства в сфері закупівель, що призвели 

до незаконного витрачання коштів та інших злочинних дій, в сфері 

державних фінансів. Зазначені органи мають практично однакові завдання 

при здійсненні боротьби із злочинами в сфері публічних закупівель – ці 

органи займаються недопущенням нанесення збитків економіці держави, 

здійснюють протидію зловживанням корупції у сфері закупівель [8]. 

Таким чином, для поступової адаптації законодавства у сфері публічних 

закупівель до законодавства ЄС сьогодні необхідно усунути протиріччя та 

розбіжності між нормативно-правовими актами центральних уповноважених 

органів, що здійснюють державне регулювання та контроль у цій сфері. 

Законом України «Про публічні закупівлі» чітко визначено вичерпний 

перелік органів державної влади, які можуть здійснювати контроль у сфері 

публічних закупівель: Антимонопольний комітет України, Рахункова палата, 

Державна аудиторська служба України. Для успішної реалізації реформи у 

сфері публічних закупівель, для усунень протиріч та розбіжностей 

нормативно-правового та технічного характеру необхідно налагодити 

активний взаємозв‘язок між Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України, замовниками, учасниками та електронними майданчиками і 

здійснювати подальші дослідження у напрямі визначення шляхів 

удосконалення державного управління системи державних закупівель через 

унесення системних змін до організаційної структури, нормативної бази та 

системи контролю у досліджуваній сфері. 
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АНАЛІЗ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА: НАПРЯМИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ  

В статті досліджена методика аналізу товарних запасів підприємства. 

Узагальнено основні показники вимірювання товарних запасів та розроблено 

структурно-логічну схему здійснення їх аналізу в процесі управління 

підприємством.   

Ключові слова: товари, запаси, аналіз, період обертання, динаміка  

Постановка проблеми. Наявність товарних запасів є необхідною умовою 

для здійснення процесів продажу товарів, але їх існування веде до 

виникнення у торговельного підприємства витрат, зумовлених самим фактом 

створення та існування запасів, а також – діями з їх підтримання, витрачання, 

оновлення. Проблема ефективного використання товарних запасів повною 

мірою стосується підприємств торгівлі, які забезпечують доведення товарів 

від виробника до споживача. Це й визначило актуальність дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аналізу товарних 

запасів  досліджувалося в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, 

а саме: Білухи М.Т., Бутинця Ф.Ф., Кузьмінського А.М., Сопко В.В., 
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Загороднього В.П., Марцина В.С., Соколова Я.В., Криковцевої Н.О., 

Зубілевич С.Я., Патрова В.В., Андерсона Х., Муса Г., Антоні Р. та ін. 

Формулювання цілей статі. Метою статті виступило дослідження 

методики аналізу товарних запасів в процесі прийняття ефективних 

управлінських рішень тактичного й стратегічного характеру.  

Виклад основного матеріалу дослідження.  Аналіз товарних запасів 

підприємства має бути направлений на виявлення резервів прискорення 

обіговості товарів, раціонального їх використання. Для цього необхідно 

вивчити низку важливих питань таких як: динаміка товарних запасів, 

чинники, що визначають їх розвиток, асортиментну структуру та 

товарообіговість запасів, оцінити ефективність роботи з управління 

товарними запасами та її вплив на діяльність торговельного підприємства [1]. 

Глобальна стратегічна мета суюєкта господарювання повинна полягати у 

всебічному задоволенні потреб споживачів на товари та послуги, 

високоякісному їх обслуговуванні і отриманні довготривалого прибутку, що 

буде сприяти зростанню ринкової вартості підприємства. Виконання такої 

стратегічної мети можливо лише тоді, коли підприємство має значні 

конкурентні переваги і в першу чергу його пропозиція складається з більш 

конкурентоспроможних товарів та супутніх послуг, що відповідають 

потребам оптових покупців. Критерій ефективності товарної політики, як і 

стратегічна мета підприємства, не є постійним. 

Необхідність нормування як однієї з функцій управління запасами 

обумовлена тим, що недостатній обсяг товарних запасів (менший за 

нормативну величину) призводить до порушення ритму продажу, 

неотримання належного обсягу товарообороту та прибутку підприємства, 

формування незадоволеного попиту населення [1]. 

Для аналізу товарних запасів використовуються різні показники 

вимірювання – абсолютні (в натуральних чи вартісних одиницях), відносні (в 

днях, разах, відсотках до товарообороту). 

Основною метою управління товарними запасами торговельного 

підприємства є формування й підтримка їх величини на такому рівні, який 

дозволяє забезпечити безперебійну як оптову так і роздрібну торгівлю 

кожним товаром за умов мінімальних витрат. Вихідними даними для аналізу 

товарних запасів виступають  показники статистичної та бухгалтерської 

звітності, матеріали спостережень, вибіркових обстежень, одночасного 

обліку, планових та позапланових інвентаризацій, результати уцінки [2]. 

Основними завданнями аналізу товарів на підприємство є: перевірка 

відповідності у темпах зміни товарного обороту і товарних запасів; аналіз і 

оцінка наявності та стану товарних запасів; виявлення забезпеченості 

товарних запасів; аналіз і оцінка ефективності використання товарних 

запасів; визначення впливу факторів на зміну товарних запасів та їх 

оборотності; використання результатів аналізу в управлінні з метою 

нормалізації товарних запасів та підвищення ефективності їх використання. 

Обсяг товарообороту підприємства залежить від виконання плану 

надходження товарів і стану товарних запасів. На товарооборот впливає і 
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вибуття товарів, ця залежність може бути виражена формулою товарного 

балансу (формула 1): 

Зп + Н = Р + В + Зк,                                        (1) 

де: Зп – запаси на початок звітного періоду; 

    Н – надходження товарів; 

     Р – реалізація товарів; 

     В – вибуття товарів; 

     Зк – запаси на кінець звітного періоду. 

Кожне із алгебраїчних складових товарного балансу відповідним 

чином впливає на обсяг товарообороту. Збільшення ресурсів на початок і 

надходження товарів має позитивний вплив на суму реалізації товарів, їх 

зменшення навпаки сприяє скороченню розмірів реалізації; збільшення 

вибуття товарів, скорочення кінцевих запасів товарів позитивно впливає на 

суму реалізації, а їх збільшення суттєво негативно відображається на 

результатах господарювання. 

Говорячи про напрямки впливу на товарний баланс підприємства, 

необхідно враховувати доброякісність товарів, які надходять в необхідному 

асортименті та в достатній кількості, і те, що товарні запаси також повинні 

відповідати цим вимогам. При порушенні цих умов фактор, який позитивно 

впливає (наприклад, збільшення завозу товарів), може негативно 

відобразитись на показниках роботи підприємства. Для аналізу товарного 

асортименту та кількісної оцінки ефективності товарної політики, необхідно 

застосовувати, відповідно до визначеного критерію, цілу систему чітко 

визначених показників, які слід розраховувати і вивчати в динаміці. Це дає 

можливість більш глибоко аналізувати,знаходити резерви її удосконалення, 

оцінювати і стимулювати працю робітників, що безпосередньо займаються 

не тільки розробкою товарної політики. Структурно–логічна схема аналізу 

надходження товарних запасів представлена на рис. 1. 

Критерії аналізу надходження товарів повинні концентровано 

відбивати головну стратегічну мету підприємства. В сучасних умовах для 

багатьох вітчизняних торговельних  підприємств головним в їх діяльності є 

найбільш повне задоволення платоспроможного попиту покупців та 

забезпечення умов для прибуткової діяльності підприємства. Глобальна 

стратегічна мета буде полягати у всебічному задоволенні потреб споживачів 

на товари та послуги, високоякісному обслуговуванні і отриманні 

довготривалого прибутку. Виконання такої стратегічної мети оптового 

підприємства можливе лише тоді, коли підприємство має значні конкурентні 

переваги і в першу чергу пропозиція складається з більш 

конкурентоспроможних товарів та супутніх послуг, що відповідають 

потребам оптових покупців.  

Критерії ефективності товарної політики не є постійними. Вони 

змінюються відповідно до стадій життєвого циклу підприємств оптової 

торгівлі, залежать від специфіки та стану розвитку їх ринків збуту, попиту на 

товари та послуги, наявності фінансових та інших ресурсів, умов 
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зовнішнього середовища та різних внутрішніх факторів розвитку 

підприємства [3].  

 
Рисунок 1 - Структурно-логічна схема аналізу надходження товарних запасів  

 

Для організації економічного аналізу товарних запасів необхідно 

розробити план аналітичної роботи та програму аналітичної роботи, для того 

щоб чітко делегувати повноваження під час здійснення аналізу. План 

аналітичної роботи, що розроблено нами для аналізу надходження 

представлено у табл. 1.  

 

Таблиця 1 - Запропонований план аналітичної роботи з товарних запасів  
Зміст Термін Виконавець 

1.Аналіз структури товарних запасів 30 днів Аналітик 

2.Динаміка товарних запасів 30 днів Бухгалтер 

3.Аналіз ефективності використання товарних запасів 30 днів Аналітик 

4.Аналіз підвищення використання товарних запасів 30 днів Аналітик 

5.Аналіз розміщення товарних запасів 30 днів Завскладом 

6.Аналіз загального обсягу товарних запасів 3 

місяці 

бухгалтер 

7.Аналіз наявності та пересування неходових та 

залежалих товарів 

3 

місяці 

Завскладом, 

бухгалтер 

8.Аналіз уцінку та знецінених товарів 30 днів Завскладом, 

бухгалтер 

 

Наступним етапом проведення аналітичної роботи виступає розробка 

програми аналітичної роботи товарних запасів. Тут важливим елементом є 

Аналіз товарних запасів  

Аналіз динаміки товарних запасів 

Аналіз факторів, що впливають на розмір товарних запасів 

Аналіз сезонних коливань товарних запасів 

Аналіз асортиментної структури запасів 

Аналіз якості товарних запасів 

Аналіз обіговості товарних запасів 

Аналіз ефективності управління товарними запасами 
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чітке делегування повноважень, визначення виконавців, робітників, 

економістів, технічних служб, головний бухгалтер, плановий, фінансовий, 

виробничий та збутовий відділ, сектору  економічного аналізу. 

Товарні запаси займають найбільшу питому вагу серед поточних 

витрат на всіх без винятку торгівельних підприємствах. Від того, як на 

підприємстві здійснюється процес матеріально-технічного постачання і 

контроль за дотриманням режиму економії у кожному підрозділі, на кожному 

робочому місці, значною мірою залежать найважливіші показники роботи 

підприємства — обсяг реалізації, його рентабельність, а також фінансовий стан і 

ліквідність [3]. 

Провідним показником аналізу надходження товарних запасів виступає 

показник рівня товарних запасів у днях обороту [4]. Він визначається як 

частка відділення абсолютного розміру товарного запасу під кінець періоду 

на середньоденний товарооборот цього періоду (місяця, кварталу чи року, 

для яких цей запас є кінцевим). 

Важливим завданням аналізу надходження товарів є вивчення впливу 

факторів, що визначають стан та динаміку товарних запасів. Такий аналіз 

проводиться за допомогою факторних моделей та  необхідний для того, щоб 

забезпечити раціональне формування товарних запасів. Вивчення впливу 

факторів дозволяє також виявити можливості удосконалення системи 

управління товарами,  визначити основні резерви поліпшення постачання 

товарів та їх реалізації, а також скоротити  витрат на утримання запасів на 

складі. Таким чином, для забезпечення управління надходження товарів 

підприємства виникає необхідність в цілому ряду економічних та 

аналітичних показників, які характеризують рух товарів та ефективність їх 

використання. Для цього доцільно визначити наступні показники [5]: 

1. Суму товарів та структуру товарних позицій на початок та на кінець 

передпланового періоду. Тут використовуються такі показники, як сума 

товарів у вартісному виразі, кількість чи розмір товарних ресурсів в 

натуральному виразі. 

2. Динаміка товарів та товарообігу (індекси) як в цілому по товарним 

запасам так і по окремим групам та видам. 

3. Рівень забезпечення товарообігу товарними запасами. Тут 

розраховується розмір товарних ресурсів в днях обороту, в розрізі окремих 

товарних груп та по підприємству в цілому. Розраховується мінімальний, 

максимальний, середній рівень товарних ресурсів. 

Визначення та аналіз таких показників в динаміці та в структурі 

товарних запасів підприємства на дають змогу керівнику приймати ефективні 

управлінські рішення стосовно процесу надходження товарів та формування 

оптимальних поставок [5].  

Висновки. Таким чином, визначивши зазначені  показники, керівний 

склад має змогу визначити низку чинників ефективності управління 

товарними ресурсами, а саме:  

 як виріс чи знизився обсяг товарних ресурсів; 
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 за рахунок яких факторів змінилися залишки товарів на 

ТОВ «КОНДИТЕР–С»; 

 як ефективно використовуються товарні запаси 

підприємства; 

 визначити забезпеченість товарообігу товарними ресурсами 

в цілому, або за групами товарів в розрізі аналітичного обліку. 

Фактори, що негативно впливають на обсяг товарної маси, потребують 

більш глибокого вивчення для прийняття своєчасних ефективних заходів 

щодо нормалізації ситуації в складних ринкових умовах. Так, наприклад, при 

уповільненні товарооббіговості необхідно більш детально вивчити причини, 

які це обумовити: нерівномірність у виконанні плану товарообороту як в 

цілому за обсягом, так і за структурою; порушення, що мали місце в 

надходженні товарів до торговельних підприємств, недостатньо високий 

рівень роботи з вивчення попиту тощо.  
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УДК 657 

Максимчук О.П. - здобувач освітнього ступеня «магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 
Розглянут о осн  овні мет одологічні аспекти аудиту доходів підприємства, 

визначен о порядок складання програми аудиту, тесту внутрішнього 

контролю та здійснення інших аудиторських процедур. 

Ключові слова: аудит доходів, аналіз доходів, доходи осн  овн ої діяльн ості, 

аудиторські процедури. 

В умовах товарно-грошових відносин основним показником, що 

характеризує кінцевий результат виробничо-господарської діяльності 

підприємства, є прибуток. З доходами і прибутком підприємства пов‘язане 

вирішення важливих соціальних, економічних, політичних проблем 
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суспільства як на мікро-, так і на макрорівні. Усе це додає цим економічним 

категоріям значної актуальності та значимості. 

Про актуальність тематики аудиту доходів свідчить також рівень її 

розгляду в науковій та нормативно-правовій літературі, зокрема це Закони 

України, Постанови Кабінету Міністрів, різного роду положення, наукові 

доробки багатьох економістів, бухгалтерів-практиків та теоретиків. Серед 

видатних вчених, які зробили вагомий внесок у розвиток тематики аудиту 

доходів підприємства на різних історичних етапах, слід назвати В.М. 

Пархоменко, О.В. Лишиленко, Н.М. Чебанова, Н.М. Ткаченко. Значний 

внесок зробили також українські вчені-професори Ф.Ф. Бутинець, В.Г. 

Лінник, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко. 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування формування доходів 

підприємств від різних видів діяльності, методики їх аудиту з урахуванням 

вимог національних і міжнародних стандартів, напрямків узагальнення 

передового досвіду, а також розробка практичних рекомендацій щодо 

удосконалення проведення аудиторської перевірки. 

Дохід являє собою збільшення активу або зменшення зобов'язань, що 

зумовлює зростання власн  ого капіталу (крім зростання капіталу за рахун  ок 

внесків учасників підприємства) за умов, що оцінка доходу може бути 

достовірн о визначена. 

Мета аудиту доходів відповідн  о до МСА 200 «Ціль і осн  овні принципи 

аудиту фінансової звітн  ості» полягає у висловленні аудитором незалежн  ої 

професійн  ої думки щодо правильн  ості відображення у звітн  ості 

підприємства інформації про доходи отримані підприємством. 

Критерієм оцінки при аудиті дан  ої ділянки буде виступати документ, 

який визначає методичні засади формування в обліку інформації про доходи 

підприємства, а саме П (С)БО  15 «Дохід». 

В цілому аудит доходів здійснюється за певними напрямками, кожен з 

яких має свою методику. Так, одним з напрямків є перевірка відповідн  ості 

класифікації, оцінки та умов визнання доходів чинн  ому закон  одавству. При 

цьому ретельн  о вивчається наказ про облікову політику підприємства, 

встановлюється відповідність положень дан  ого документа н  ормам чинн  ого 

закон одавства. 

Аудит фінансових результатів доцільн  о здійснювати аудиторською 

групою. Кількісний та якісний склад аудиторської групи залежать від 

термінів виконання завдання з аудиту, об'єму облікових даних, які 

піддаються перевірці, та специфіки діяльності суб‘єкта господарювання. 

Перелік аудиторських процедур з аудиту доходів підприємства наведен  о у 

табл. 1.  

На дослідн  ому етапі здійснюється аудит правильн  ості облікового 

відображення доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

Господарські операції з реалізації продукції посідають осн  овне місце у 

формуванні фінансових результатів підприємства, тому інформація 

фінансових показників має бути достовірн  ою. 
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Таблиця  1 - Аудиторські процедури з аудиту доходів 

 

Чистий дохід від реалізації визначається як різниця між доходом від 

реалізації і сумою ПДВ, акцизн  ого збору та іншими зборами або податками і 

відрахуваннями з доходу. Тому в ході аудиторської перевірки мають бути 

встан овлені: 

- повн ота відображення на рахунках бухгалтерського обліку і в звітн  

ості здійснених угод;  

- своєчасність відображення реалізації продукції в обліку; 

- правильність класифікації отриман  ого доходу від реалізації; 

- своєчасність відображення сум дебіторської заборгован  ості; 

- санкціонованість операцій з реалізації продукції, робіт і послуг. 

Після цього проводиться аудит правильн  ості відображення інших 

операційних доходів. Під час такої перевірки має бути встан  овлена 

правильність відображення в облікових документах доходів, отриманих у 

вигляді відсотків, штрафів, пені, неустойки. При цьому порівнюють суми за 

кредитом рахунку 71 «Інший операційний дохід» із сумами, зазначеними у 

договорах (якщо знаходять відхилення, то обов'язково встан  овлюють 

причину). 

Перевіряють також повн  оту відображення в обліку отриманих 

відсотків за розрахунками, поточними та іншими рахунками підприємства. З 

цією метою досліджують укладені підприємством договори з банком, 

виписки банку тощо. 

Особливе місце займає встан  овлення правильн  ості відображення в 

обліку курсових різниць, доходів або втрат від їх зміни. 

Перевірка доходів від участі в капіталі здійснюється з метою 

встановлення:  

1) правильн  ості документальн  ого оформлення доходів, отриманих від 

№ 

з/п 
Перелік аудиторських процедур Виконавець 

Період 

перевірки 
Примітки 

1. 
Перевірка відповідн ості облікової політики щодо 

обліку доходів н ормам діючого законодавства 
Макаренко В. Ю. 

01 лютого 

2018 р.  

2. 
Перевірка правильн ості класифікації доходів за 

видами діяльн ості і звітними періодами 
Степан ов К. Д. 

01 лютого 

2018 р.  

3. Перевірка первинних документів з обліку доходів Макаренко В. ю. 
02 лютого 

2018 р.  

4. 
Перевірка визнання і розрахунку доходів від 

реалізації 
Макаренко В. Ю. 

02 лютого 

2018 р.  

5. 
Перевірка визнання і розрахунку доходів від 

іншої операційн ої діяльн ості 
Степан ов К.Д. 

02 лютого 

2018 р.  

6. 
Перевірка визнання і розрахунку доходів від 

фінансової діяльн ості 
Макаренко В. Ю. 

03 лютого 

2018 р.  

7. 
Перевірка визнання і розрахунку доходів від 

інвестиційн ої діяльн ості 
Макаренко В. Ю. 

04 лютого 

2018 р.  

8 
Перевірка відповідн ості даних синтетичного і 

аналітичн ого обліку по рахункам класу 7 
Степан ов К.Д. 

04 лютого 

2018 р.  

9. Формулювання висн овків за результатами аудиту Макаренко В. Ю. 
05 лютого 

2018 р.  
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участі в капіталі інших підприємств;  

2) правильн  ості та повн  оти відображення в облікових регістрах і на 

рахунках бухгалтерського обліку дивідендів, отриманих за акціями, 

облігаціями тощо;  

3) правильн  ості ведення синтетичн  ого та аналітичн  ого обліку рахунків 

72, 73 та віднесення їх результатів на рахун  ок 79 «Фінансові результаті». 

В ході аудиту можуть бути виявлені такі порушення при веденні 

бухгалтерського обліку доходів: 

- невірна класифікація доходів; 

- недотримання принципу нарахування і відповідн  ості доходів і витрат; 

- невірн  о обчислена сума доходу; 

- помилки в бухгалтерських проводках при відображенні 

господарських операцій з формування доходів і списання їх на фінансові 

результати; 

- відсутність первинних документів з обліку доходів;  

- невідповідність даних синтетичн  ого і аналітичн  ого обліку; 

- невірне відображення в звітн  ості доходів підприємства. 

Правильність визначення виручки від реалізації аудитор перевіряє за 

рахунками доходів та витрат класів 7 і 9, зокрема за рахунками: 70 «Доходи 

від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 74 «Інші доходи», 

90 «Собівартість реалізації» 94 «Інші витрати операційн  ої діяльн  ості» та 

97 «Інші витрати», перевіряє правильність накопичення доходів і витрат 

протягом звітн  ого періоду на цих рахунках. 

При перевірці операцій з отримання доходів аудитор повинен 

пам‘ятати, що відповідн о до П(С)БО 15 дохід визнається під час збільшення 

активу або зменшення зобов‘язання, що зумовлює зростання власн  ого 

капіталу. Аудитор має впевнитись в тому, що до складу доходів не включені 

надходження від інших осіб.  

Перевірки правильн  ості визначення доходу від реалізації здійснюють в 

розрізі субрахунків до рахунку 70 «Доходи від реалізації»:    

 701 «Дохід від реалізації готової продукції;     

 702 «Дохід від реалізації товарів»;       

 703 «Дохід від реалізації робіт послуг»;      

 704 «Вирахування з доходу»;        

 705 «Перестрахування». 

За кредитом субрахунків 701-703 відображують збільшення 

(отримання) доходу, за дебетом - належну суму непрямих податків (акцизн  

ого збору, податку на додану вартість та інших, передбачених закон  

одавством); результат операцій перестрахування (у кореспонденції з 

субрахунком 705 «Перестрахування»; результат зміни резервів незароблених 

премій (у страхових організаціях); та списання у порядку закриття на 

рахунку 79 «Фінансові результати». 

Аудитор повинен переконатись, що визначений дохід від реалізації 

продукції не був скоригований на величину пов‘язан  ої з ним сумнівн  ої та 

безнадійн ої дебіторської заборгован  ості, а сума такої заборгован  ості визнана 
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витратами і віднесена в дебет субрахунку 944 «Сумнівні та безнадійні борги» 

з кредиту рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». 

При перевірці доходу від реалізації продукції аудитор повинен 

перевірити, чи враховувалися підприємством повернення й уцінка продан  ої 

продукції, а також знижки з продажу за дострокову оплату. Для 

відображення в бухгалтерському обліку повернення продукції та інших сум, 

що підлягають вирахуванню з доходів, План  ом рахунків передбачен  о 

субрахун  ок 704 «Відрахування з доходу». Дебетовий оборот за цим 

субрахунком відображується в статті «Інші відрахування з доходу» у формі 

№ 2 «Звіт про фінансові результати». 

Отже, зіставлення чистих доходів від реалізації (субрахун  ок 701) і 

собівартості реалізован  ої продукції (субрахун  ок 901) дає можливість 

визначити валовий фінансовий результат (прибуток або збиток), 

правильність розрахунку якого аудитор повинен перевірити за даними форми 

№ 2. У кінці звітн  ого періоду (року) сальдо субрахунків 701 і 901 має бути 

списан о на субрахун  ок 791 «Результат операційн  ої діяльн  ості», за даними 

якого визначають прибуток або збиток від осн  овн ої діяльн  ості.  

Аналогічн  о у разі надання підприємством послуг аудитор повинен 

перевірити, що дохід, пов‘язаний з їх наданням, визначений підприємством 

виходячи із ступеня завершен  ості операції на дату балансу за дотримання 

умов, передбачених П(С)БО. 

Перевірку достовірності аналітичного обліку реалізації проводять за 

кожним видом запасів за номенклатурою аналітичних рахунків. Результати 

перевірки достовірності відображення в обліку реалізації продукції товарів, 

робіт, послуг наведено в табл. 2. 

 

 

Таблиця 2. - Аудит достовірності відображення операцій з реалізації 

продукції  

Зміст господарської 

операції 

За даними підприємства За даними аудитора Відхи-

лення 
Дт Кт Сума Дт Кт Сума 

Перша подія – відвантаження 

Відвантажена продукція 

покупцям 901 27 10000 901 27 10000 - 

Нарахована виручка при по-

ставці продукції покупцю 361 701 10000 361 701 10000 - 

Нараховано ПДВ 701 641 2000 701 641 2000 - 

Одержана виручка 311 361 10000 311 361 10000 - 

Списано доходи на фінансові 

результати 
701 791 8000 701 791 8000 - 

Списана собівартість 

реалізованої продукції на 

фінансові результати 
791 901 6000 791 901 6000 - 
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Отже, аудиторська перевірка доходів є однією з найскладніших у 

практиці аудиторських перевірок, оскільки вона узагальнює майже всі 

сторони фінансово-господарської діяльн  ості підприємства. Для проведення 

ґрунтовн ої аудиторської перевірки доходів та висловлення об‘єктивн ої думки 

аудитора щодо об‘єкта дослідження необхідн  о значну увагу приділити 

послідовн  ості виконання аудиторських робіт на всіх етапах аудиторського 

процесу, вибору методичних прийомів та способів проведення, а також 

складанню робочих документів аудитора. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ 

МАЙНОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА 

В роботі розглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо 

трактування економічної сутності категорії ,,майновий стан” 

підприємства. Основою для дослідження стали фундаментальні основи 

економічної теорії, законодавчі та нормативні акти України тощо. 

Розглянуто показники оцінки майнового стану підприємства. 
Ключові слова: майновий стан, основні засоби, фінансові ресурси, показники 

оцінки, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт зносу. 

Задля отримання позитивного чистого фінансового результату у 

вигляді прибутку від будь-якої діяльності підприємства, зростання 

виробництва, підприємство повинно володіти як основними, так і 

оборотними господарськими засобами, які переносять у процесі виробництва 

свою вартість на вартість виготовлюваної готової продукції, чи наданих 

послуг, чи виконаних робіт. Таким чином, вивчення та дослідження такої 

економічної категорії як майновий стан зумовлюється тим, що майно, яке 

використовуються в процесі функціонування та діяльності підприємства, 

складають матеріальну основу продуктивних сил, а їх наявність та склад 

визначає економічний потенціал суспільства. 

Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства 

істотно залежить від його здатності всебічно оцінювати та здійснювати 

цілеспрямоване планування своїх економічних показників, тому 

ефективність функціонування підприємства значною мірою залежить від 

раціонального використання задіяного капіталу і насамперед основних 

засобів, які становлять особливо вагому його частку. Це спонукає 

підприємства систематично аналізувати майновий стан підприємства, 

величину і стан основних засобів, оцінювати ефективність їх віддачі. 

Вагомий внесок у дослідження проблем оцінювання майнового стану 

підприємства, і зокрема, у вирішення згаданих вище проблем, зробили такі 

вітчизняні та зарубіжні вчені: Є. Барвінська, І. Бойчик, С. Голов, Н. 

Єфіменко, А. Кіт, А. Кобилянська, О. Крайник, О. Кузьмін, О. Мельник, Л. 

Мельник, О. Семенів, П. Харів та ін. В їх працях досліджено проблеми 

оцінювання і планування економічних показників діяльності підприємства з 

урахуванням зарубіжної та української специфіки. Зокрема запропоновано 

тлумачення основних категорій планування, визначено послідовність та 

особливості оцінювання економічних показників діяльності підприємства, 

розроблено класифікацію методів оцінювання і планування та підходи до 

використання статистичних моделей у таких процесах тощо. 

Майно підприємства є одним із найважливіших об‘єктів економічного 

аналізу. Оцінка майнового стану підприємства за концептуальним підґрунтям 

та інструментальним наповненням є складовою системи фінансового аналізу. 
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Ринкова відокремленість підприємств спрямовує управління ними на 

збереження їх майна, а управління майном є визначальним і стратегічно 

важливим чинником підтримання фінансового стану підприємства на 

належному рівні. Фінансовий стан підприємства і його стабільність значною 

мірою залежать від того, яке майно є в розпорядженні підприємства, в які 

активи вкладено капітал, та який дохід вони йому приносять. Керівництво 

підприємства має чітко уявляти, за рахунок яких джерел ресурсів 

здійснювати свою діяльність, і в які сфери діяльності буде вкладати свій 

капітал. 

Залежно від економічної форми, якої набуває майно під час здійснення 

господарської діяльності, майнові цінності належать до основних засобів, 

оборотних засобів, коштів, товарів. Основними засобами виробничого та 

невиробничого призначення є будинки, споруди, машини та устаткування, 

обладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський 

інвентар та інше майно тривалого використання, що за законодавством 

входить до основних засобів [1, с. 100]. 

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. 

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 

пасиву 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]. 

Огляд літературних джерел дає змогу стверджувати, що для 

оцінювання стану основних засобів і їх використання застосовують 

відповідні показники, які за своїм призначенням поділяють на узагальнюючі і 

часткові. Узагальнюючі показники характеризують стан і ефективність 

використання всіх основних засобів підприємства загалом. Часткові 

показники характеризують рівень використання окремих видів основних 

засобів залежно від впливу факторів, наприклад часу, продуктивності 

обладнання тощо [4, с. 265]. 
Для того, щоб розглянути динамічний процес розвитку та стану 

підприємства, розраховані показники порівнюють із аналогічними за 

попередні звітні періоди.  Аналіз статей активу й пасиву балансу дозволяє 

відповісти на питання, за рахунок яких джерел відбувався приріст нових 

засобів і напрямки їх вкладення, позитивні і негативні тенденції таких змін. 

Для оцінки майнового стану розглядаються також показники, що 
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характеризують виробничий потенціал підприємства, такі як коефіцієнт 

зносу, коефіцієнти оновлення і вибуття основних засобів [3]. 

Показники, що характеризують майновий стан підприємства, методику 

їх розрахунку та нормативні значення відображена у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Порядок розрахунку та нормативне значення 

показників майнового стану підприємства 

Показник Формула розрахунку 

Формула розрахунку 

за даними фінансової 

звітності 

Нормативне 

значення 

Коефіцієнт зносу 

основних засобів 

Сума зношених основних 

засобів / первісна вартість 

основних засобів 

1012/1011 < 0 

Коефіцієнт 

придатності 

Залишкова вартість 

основних засобів / 

первісна вартість 

основних засобів 

1010/1011 > 0 

Коефіцієнт 

оновлення 

Балансова вартість 

придбаних у звітному 

періоді основних засобів / 

первісна вартість 

основних засобів на кінець 

звітного періоду 

1011-1010/1011 збільшення 

Коефіцієнт вибуття 

Балансова вартість 

вибулих у звітному періоді 

основних засобів / 

первісна вартість 

основних засобів на 

початок звітного періоду 

1011-1010/110 > 0,1 

Коефіцієнт зносу основних засобів відображає рівень зносу основних 

засобів і визначається як відношення суми зносу основних засобів до 

балансової вартості основних засобів. 

Коефіцієнт придатності основних засобів показує, яка частина 

основних засобів є придатною для експлуатації і визначається як відношення 

залишкової вартості основних засобів до балансової вартості основних 

засобів. 

Коефіцієнт вибуття основних засобів показує частку виведених з 

експлуатації основних засобів у балансовій вартості основних засобів. 

Коефіцієнт приросту основних засобів показує рівень збільшення 

(зменшення) основних засобів внаслідок введення нових основних засобів та 

виведення з експлуатації зношених чи застарілих основних засобів. 

Стійкість фінансового стану підприємства в значній мірі залежить від 

доцільності та правильності вкладення фінансових ресурсів в активи, які є 

динамічними за своєю природою. В процесі функціонування підприємства 

обсяг та структура активів змінюються, найбільш загальні уявлення про їх 

зміну можна дізнатися. 
Узагальнення фактичних матеріалів та результати опрацювання 

літературних джерел дають змогу побачити, що думки різних вчених 

зводяться до одного і того ж трактування майнового стану підприємства та 
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показників, за якими його оцінюють. Тому, узагальнюючи різноманітні 

визначення та складові, можемо зробити висновок, що майновий стан 

підприємства характеризується використанням засобів (активів) і джерелами 

їх формування (пасивів). Таким чином, джерелом інформації для оцінювання 

майнового стану є баланс підприємства. Основними показниками, які 

використовуються для оцінювання майнового стану та характеризують 

виробничий потенціал підприємства, є коефіцієнт зносу, коефіцієнти 

оновлення і вибуття основних засобів [5, с. 211–213]. 

З урахуванням розглянутого та обґрунтованого у роботі вищезгаданих 

авторів можна сформувати процес оцінювання майнового стану підприємств 
за допомогою послідовних етапів, які наведені на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 1. Процес оцінювання майнового стану підприємства 

На першому етапі оцінювання збирають інформацію, необхідну для 

розрахунку системи економічних показників. Така інформація може бути як 

внутрішньою (сформована у вигляді балансу, звіту про фінансові результати 

тощо), так і зовнішньою (інформація з зовнішнього середовища про сильні та 

слабкі ознаки організації, провідні підприємства галузі тощо). 

Другий етап оцінювання передбачає вибір основних абсолютних та 

відносних економічних показників діяльності та їх еталонів. Важливо 

враховувати показники (економічні, соціальні, технологічні тощо), які 

найповніше характеризуватимуть очікувані результати та тенденції зміни 

майнового стану підприємства. Серед таких показників варто виділити: 

розмір прибутку підприємства, вартість основних виробничих фондів 

(економічні); продуктивність праці, питома вага управлінців в загальній 

чисельності працівників (соціальні); виробнича потужність обладнання чи 

устаткування, витрати на модернізацію та оновлення технології 

(технологічні); оскільки вони 

безпосередньо впливають на зміну значення показників, за якими 

визначається майновий стан підприємства. Після визначення основних 

показників, яких прагне досягнути підприємство, необхідно розробити 

заходи щодо досягнення заданих параметрів. Такими заходом може бути 

модернізація технологій організації чи автоматизація виробничих 

трудомістких процесів тощо [6,с. 50]. 
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На третьому етапі оцінювання здійснюється вибір методу оцінювання 

економічних показників діяльності підприємства та його застосування. 

Найпоширенішими методами оцінювання вибраних економічних показників 

діяльності підприємства є горизонтальний, вертикальний, трендовий, метод 

фінансових коефіцієнтів, порівняльний та факторний аналізи. Зазначимо, що 

методи оцінювання економічних показників можна класифікувати в 

залежності від фактора визначеності, метрики, фактора часу та способу 

обґрунтування. Вибір методу оцінювання економічних показників діяльності 

в значній мірі залежить від суб‘єкта оцінювання та його цілей. 

Четвертий етап оцінювання економічних показників діяльності 

підприємства передбачає формування висновків про ефективність роботи 

підприємства з урахуванням проведеного аналізу. 

Отже, оцінювання майнового стану підприємства – це багатосторонній 

процес, який потребує збору великої кількості інформації, яку потрібно 

ретельно аналізувати та обробляти. Підкреслимо також, що оцінювання 

майнового стану підприємства може починатись з будь-якого з етапів, які 

наведені на рисунку, оскільки в підприємства вже може бути зібрана певна 

інформація або обрані основні економічні показники та методи їх 

оцінювання на попередніх етапах функціонування. 

Розглянуті підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо 

трактування терміну ―майновий стан підприємства‖, його узагальнення, а 

також виокремлення показників та етапів оцінювання майнового стану 

підприємства показують теоретичну та прикладну цінність проведеного 

дослідження, насамперед, для майбутніх розвідок за проблемою оцінювання 

майнового стану підприємства. Ці напрацювання будуть корисними під час 

формування системи показників оцінювання майнового стану підприємства 

тощо. 
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УДК 336 

Мельник І.М. - здобувач освітнього ступеня «магіст» 

Вінницького торговельно- економічног інституту КНТЕУ 

м. Вінниця 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

ТА АНАЛІЗУ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 Стрімкий розвиток ринкових відносин в Україні призвів до зростання 

тіньового сектору економіки, в тому числі випадків шахрайства та 

розкрадання бюджетних коштів і державного майна. Тому виникає 

необхідність у розвитку та реформуванні державного фінансового контролю, 

який покликаний покращувати рівень фінансової дисципліни у використанні 

бюджетних коштів, з метою запобіганням злочинам. Недооцінка ролі 

фінансового контролю є однією з причин кризових явищ, що відбуваються у 

нашій державі протягом останніх років, існування об‘єктивної потреби 

створення дієвої, ефективної та життєздатної фінансової системи і, як 

наслідок, покращення рівня фінансової дисципліни, що забезпечить 

зменшення кількостібюджетно-фінансових порушень, породжує необхідність 

звернути увагу на вирішення проблемних питань у сфері функціонування 

системи державного фінансового контролю в україні[1]. 

Ключові слова: кошторис, фінансовий аудит, бюджетна установа, 

загальний фонд, касові та фактичні видатки.  

Бюджетний процес і, особливо, процес формування доходів бюджетних 

установ є складним та багатоетапним, що пояснюється необхідністю 

здійснення контролю за формуванням показників дохідності установ як 

всередині їх, так і вище стоячими організаціями, з метою забезпечення 

економного та ефективного витрачання бюджетних коштів. Організація 

контролю виконання кошторису бюджетної установи – це сукупність заходів, 

спрямованих на перевірку доцільності кожної статті кошторису, дотримання 

встановлених меж асигнувань і з‘ясування причин їх відхилення (при 

наявності), з метою підтвердження ефективності використання бюджетних 

коштів. Важливим аспектом організаційних засад зовнішнього фінансового 

контролю виконання кошторису є аналіз змісту наказів, що видавалися в 

установі стосовно її фінансово-господарської діяльності, зокрема наказів про 

виплати премій та матеріальної допомоги, встановлення стимулюючих 
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надбавок, оскільки передумовою таких дій, як правило, є завищення 

показника фонду оплати праці. [4]: 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогодні, проблеми 

контролю виконання кошторису, за певними напрямками, знайшли своє 

відображення у наукових працях багатьох вітчизняних вчених: Котової С.С., 

Джоги Р.Т., Бутинця Ф.Ф., Левицької С.О. та ін. Поряд із цим, актуальним 

залишається питання взаємозв‘язку внутрішнього та зовнішнього контролю 

за виконанням кошторису бюджетної установи, що й зумовлює необхідність 

його дослідження. Бюджетні установи отримують кошти з загального фонду 

бюджету на виконання основних завдань, вони також можуть отримувати 

доходи від здійснення господарської діяльності: надання платних послуг, які 

називають власними коштами або коштами спеціального фонду. Слід при 

цьому відмітити, що і кошти загального фонду і кошти спеціального фонду є 

бюджетними коштами, вони суворо плануються та витрачаються згідно із 

затвердженими кошторисами. У зв‘язку з цим постає питання щодо 

необхідності дослідження особливостей здійснення внутрішнього та 

зовнішнього фінансового контролю за виконанням кошторису доходів і 

видатків установ, їх взаємозв‘язку.  

Метою статті є дослідження існуючих та розроблення нових 

рекомендацій щодо реформування системи контролю обліку у бюджетних 

установах на основі аналізу виконання кошторису та шляхи його 

удосконалення на базі Хоменківської сільської ради. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Систематичний контроль за 

виконанням кошторису, формуванням видатків та цільовим використанням 

коштів бюджетних установ здійснюють їх працівники: бухгалтери, 

економісти та працівники фінансових інспекцій[6]. Такий контроль 

починається вже на етапі складання кошторису і закінчується аналізом його 

виконання. За умови правильного визначення фонду оплати праці та реальної 

можливості для виплати надбавок і доплат за рахунок економії основного 

фонду оплати праці, що може бути забезпечено тільки наявністю вакантних 

посад, у контролера повинно виникнути декілька запитань, які слід 

проаналізувати: — або завищено штатну чисельність відносно встановлених 

нормативів, що є фактом грубого порушення Бюджетного законодавства; — 

або бюджетна установа не повністю виконує свої функції, а фінансування з 

бюджету здій- снюються в повному обсязі; — третій аспект – об‘єктивність 

галузевого нормативного акта щодо нормативів штатів. Проводячи аналіз 

складання та виконання кошторису Хоменківської сільської ради, можна 

остаточно впевнитись в тому що фонд оплати праці не має вагомих відхилень 

між плановим кошторисом та фактичним виплатами. Економія заробітної 

плати, що виникає в наслідок лікарняних, декретних чи вакантних місць, що 

з`явились протягом року та відпусток за власний рахунок, направлена на 

виплати надбавок співробітникам, що проявили себе в поточному році[3]. 

Планові та фактичні показники праці Хоменківської сільської ради за 2016-

2017 рр. представлені у табл. 1. 
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Таблиця 1 -  Показники праці Хоменківської с/р за період 2016-2017 рр.  

Показники План   

2016р 

Факт 

2016р 

План  

2017р 

Факт 

2017р 

Абсолютне 

відхилення 

2016р 

Абсолютне 

відхилення 

2017р 

Чисельність 

працівників, 

у т.ч. 

6 6 6 6 0 0 

Керівники 2 2 2 2 0 0 

бухгалтерія 1,5 1,5 1,5 1,5 0 0 

канцелярія 1,5 1,5 1,5 1,5 0 0 

Допоміжний 

 персонал 

1 1 1 1 0 0 

Фонд оплати 

праці 

382950 372047,74 392934 392929,53 10902,25 4,47 

заборгованість 0 0 0 0 0 0 
Джерело: побудовано автором на основі штатного та звітів Хоменківської сільської ради. 

 

За первинними даними, поданими у табл. 1 можна визначити 

розбіжності між плановими та фактичними виплатами по заробітній платі та 

чисельності працівників[1]. Такі відхилення можуть бути спричинені 

зростанням інфляції та підвищенням коефіцієнта заробітної плати. Для 

уникнення заборгованості по заробітній платі в бюджетних установах можна 

спостерігати перекид коштів із однієї статті на іншу, що супроводжується 

довідками коригування кошторису. До завершення звітного року кількість 

працівників може змінюватись у зв‘язку із звільненням або роботою за 

сумісництвом. Правильність визначення видатків за іншими кодами 

бюджетної класифікації перевіряється математичним розрахунком. А 

передумовою такої перевірки є аналіз виконання кошторису за певний 

звітний період, порівняння фактичних і касових видатків, аналіз дебіторської 

та кредиторської заборгованостей з розрахунків за певні послуги.  

Відхилення у сумах видатків бюджетних установ може стосуватися:  

1) Перевищення фактичних видатків над затвердженими 

асигнуваннями. Це може свідчити про невжиття керівництвом установи 

необхідних заходів щодо приведення видатків відповідно до бюджетних 

асигнувань, взяття зобов‘язань понад асигнування, що є бюджетним 

правопорушенням та призводить до утворення не бюджетної заборгованості; 

використання наявних на початок року запасів; отримання робіт, послуг, 

товарів, які на початок року перебували у складі дебіторської заборгованості.  

2) Зменшення фактичних видатки порівняно із затвердженими 

асигнуваннями, що свідчитиме про економічне та раціональне використання 

бюджетних коштів; планування зайвих асигнувань; утворення дебіторської 

заборгованості, накопичення запасів; несвоєчасне відображення в 

бухгалтерському обліку операцій, пов‘язаних з фактичними видатками. 

 3) Перевищення фактичних видатків над касовими. Це свідчить про 

погашення дебіторської заборгованості, що обліковувалася на початок року; 

утворення кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду; списання 

запасів, які були придбані раніше.  
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4) Зменшення касових видатків порівняно за затверджені асигнування, 

що свідчитиме про зменшення асигнувань та неповне фінансування установ.  

5) Перевищення касових видатків над фактичними, що може свідчити 

про погашення кредиторської заборгованості, що обліковувалася на початок 

року; збільшення запасів; утворення дебіторської заборгованості на кінець 

звітного періоду[1] . 

 Наявна кредиторська заборгованість має розглядатись у декількох 

аспектах: — чи не було не об‘єктивно внесено зміни до кошторису у бік 

зменшення відповідного коду економічної класифікації на користь іншого, 

що стало причиною створення кредиторської заборгованості; — чи 

об‘єктивно розраховано і затверджено показник потреби в асигнуваннях; — 

чи забезпечується установою режим економії споживання відповідних 

ресурсів. Розрахунок видатків на придбання основних засобів контролюється 

шляхом перевірки відповідних обґрунтувань потреби, документів, які 

підтверджують узгодження питань про придбання з вищими за 

підпорядкуванням органами. При перевірці правильності складання і 

виконання кошторису важливим є вміння дати правильну оцінку розбіжності 

між показниками затверджених асигнувань, касовими та фактичними 

видатками. Особливої уваги і аналізу потребують власні надходження 

бюджетних установ, тому що їх формування і використання чітко 

регламентовано. До таких доходів відносять: — від послуг на платних 

умовах, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними 

повноваженнями, вони мають постійний характер і плануються у бюджеті; — 

надходження бюджетних установ від господарської або виробничої 

діяльності; — надходження бюджетних установ від оренди бюджетного 

майна. За першими двома групами необхідно контролювати, чи не 

планується отримувати доходи від видів діяльності, що не включені до 

переліків, які затверджуються Кабінетом Міністрів України; чи відповідають 

заплановані видатки напрямам, передбаченим постановою №659. 

Структурно-динамічний аналіз грошових коштів за даними балансового 

обліку за 2016-2017 pp. Хоменківської с/р наведено в табл. 2. (складено на 

основі рядків 250, 260 (261- 263) балансу).  

 

Таблиця 2. Основні показники грошових коштів Хоменківської с/р в 

ДКУ спеціального фонду за 2016-2017 рр., грн.. 

Показник Фактичні показники 

2016 2017 

Валюта балансу 36202 82000 

Спеціальні кошти, отримані як плата за послуги 41141 33368 

Спеціальні кошти, отримані за іншими 

джерелами власних надходжень 

7606 34000 

Джерело: побудовано автором на основі Балансу  

 

За даними табл. 2 можна констатувати, що валюта балансу стрімко 

зростає, починаючи з 2016 р., що є позитивною тенденцією, оскільки 
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з‘явилися додаткові можливості щодо фінансування діяльності установи. У 

2017р. спостерігається найбільше надходження коштів, а саме – 34000грн[4]. 

Це спричинено фінансуванням, що отримала Хоменківська с/р від 

підприємств, організацій, фізичних осіб чи інших бюджетних установ на 

виконання цільових заходів. Також варто відмітити, що рахунки в 

казначействі спеціального фонду мають не значну питому вагу в активі 

балансу.Для проведення аналізу очікуваного виконання кошторису 

проводимо горизонтальний аналіз, який показує відхилення фактичних 

видатків по загальному фонду від затверджених кошторисом, без врахування 

змін. За первинними даними табл. 3 можна визначити розбіжності між 

плановими та фактичними даними.   

Таблиця 3 -  Аналіз відхилень затверджених та фактичних видатків 

загального фонду за період 2016-2017 рр., грн. 
КЕКВ 

 

Показники План   

2016р 

Факт 

2016р 

План  

2017р 

Факт 

2017р 

 Видатки      

2111 Заробітна плата 802450 790980,08 1216905,5 1213266,35 

2120 Нарахування на 

оплату праці 

190600 177942,9 291901 281757,84 

2210 Предмети, матеріали 239981 143688,83 493184 474768,89 

2220 Медикаменти 500 91,3 300 299,75 

2230 Продукти 

харчування 

69000 62363,89 54180 39200,71 

2240 Оплата послуг 302146 175777,12 397056,19 311407,19 

2250 Видатки на 

відрядження 

5490 2736,08 9500 7026,65 

2272 Олата 

водопостачання 

11500 10764 10000 5967 

2273 Оплата 

електроенергії 

47610 32034,85 52000 38870,34 

2275 Оплата інших 

енергоносіїв 

80182 116827,57 177908,5 173462,5 

2620 Поточні трансферти 218859 178859 209558 191220,93 

2730 Інші виплати 

населенню 

28500 28500 110000 101200 

Джерело: побудовано автором на основі кошторису та звітів. 

 

За результатами розрахунків, представлених у табл. 3, можна 

констатувати, що у структурі видатків Хоменківської с/р видно, що основна 

сума видатків направлена на оплату праці працівників та на нарахування на 

ту ж заробітну плату, що є критичним показником, який свідчить про 

деградацію бюджету[4]. Адже гармонійним для бюджетних установ 

вважається бюджет, у видатках якого заробітна плата складає не більше 

половини, разом з нарахуваннями – 67%, а решта коштів витрачаються за 

іншими кодами економічної класифікації. Нестабільність в політичній та 

економічній сферах держави призводить до численних та постійних змін у 

законодавстві. Тому для проведення якісного державного фінансового 

контролю виконавцям потрібно постійно слідкувати та досліджувати такі 
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зміни. Особливим аспектом є внутрішній контроль, що здійснюється 

розпорядниками нижчого рівня при визначенні обсягів видатків бюджету, 

стосовно об‘єктивності визначення потреб установ в бюджетних коштах, 

виходячи з її основних виробничих показників і контингентів. Усі показники, 

що включаються до проекту кошторису, повинні бути обґрунтовані 

відповідними розрахунками. Під час визначення видатків у проектах 

кошторисів установи повинен забезпечуватися суворий режим економії 

коштів і матеріальних цінностей. Ознайомившись із різними поглядами 

науковців та практикуючих бухгалтерів стосовно обліку в бюджетних 

установах, виникає думка про необхідність гармонізації обліку в бюджетних 

установах за міжнародними стандартами, адже національні стандарти 

бухгалтерського обліку не поширюються на бюджетні установи. 

Хоменківська с/р у своїй діяльності керується наказами та інструкціями 

Державної казначейської служби України. В міжнародній практиці для 

відображення операцій в обліку їх показники повинні мати властивість 

зіставлення з метою забезпечення доступності та зрозумілості інформації у 

звітності для внутрішніх і зовнішніх користувачів. 

 Висновки. Для реформування системи контролю обліку в бюджетних 

установах пропонуємо такі шляхи її удосконалення: покращити систему 

бухгалтерського обліку, систему фінансової звітності, форми балансу; 

створювати уніфіковані, організаційні та інформаційні системи, розробляти 

нормативно-правового та науково-методологічного забезпечення з 

процедури наближення методики обліку в бюджетних установах України до 

міжнародних стандартів. З метою удосконалення організації аналітичної 

роботи за виконанням кошторису необхідно замінити процес обробки та 

систематизації первинних документів самими працівниками бухгалтерії на 

спеціалізовані новітні програми, які б дали можливість оперативно та 

ефективно обробляти інформацію на електронних носіях. Незважаючи на всі 

фактори впливу на виділення державних асигнувань, чинники спричиняють 

додаткові витрати, аналіз відхилень затверджених та фактичних видатків 

загального фонду Хоменківської с/р за 2016-2017 рр. засвідчує, що 

відхилення по загальному фонду в 2017 р. становлять значну суму, а ніж в 

2016 р., що зумовлює необхідність їхньої характеристики за окремими 

групами витрат. Оскільки валюта балансу на рахунках Державного 

казначейства України спеціального фонду стрімко зростає, що є позитивним 

показником, то можна підтвердити той факт, що установа за рахунок 

виконання цільових заходів та державних замовлень забезпечує себе 

коштами, що надають стабільність протягом змін в економіці країни. 
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ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ЯК 

СКЛАДОВА ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

У статті досліджено сутність податкової звітності, як основного 

документа, який розкриває користувачам інформацію про наявність 

зобов’язань за кожним податком за звітний період, визначено основні 

аспекти складання декларації з податку на прибуток. 

Ключові слова: податкова декларація, Податковий кодекс 

України,декларація з податку на прибуток, податкова звітність. 

Ефективне управління економікою держави і підприємств значною 

мірою залежить від повноти, обґрунтованості та достовірності інформації про 

фінансово-господарську діяльність платників податків. Основним джерелом 

такого інформаційного забезпечення є дані податкового обліку, які 

систематизуються у податкову звітність. Питання оподаткування прибутку 

традиційно викликають зацікавлення бізнесу, держави й науковців. Це 

пояснюється значною питомою вагою податкових надходжень з податку на 

прибуток в доходах державного бюджету, суттєвим впливом податку на 

прибутковість діяльності підприємств. Суттєві зміни, що вносяться в порядок 

оподаткування прибутку і складання податкової звітності майже щорічно, 

свідчить про відсутність науково обгрунтованого підходу до побудови цього 

податку. 

Дослідження теоретичних і практичних аспектів оподаткування та 

аналізу декларації з податку на прибуток висвітлено у працях Бойко Л. І., 

Лега О. В., Мартиненко В. П., Пенякова Г. Л., Пенякова Г. Л., Харченко Н. В. 

та іншиї вітчизняних науковців. 

Метою статті є дослідження основних теоретико-практичних аспектів 

складання податкової декларації з податку на прибуток. 

Звітність – завершальний результат фінансового, виробничого, 

податкового та статистичного обліку. Її призначено для використання 

зовнішніми і внутрішніми користувачами. Системою бухгалтерського обліку 

акумулюється та узагальнюється інформація про нарахування та сплату 

місцевих податків і зборів, яка подається до податкових органів у вигляді 

податкової звітності.  

http://www.zakon.rada.gov.ua/
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Податкова звітність – сукупність дій платника податку зі складання, 

ведення і подання документів, які містять інформацію про результати 

діяльності платника податку, його майновий стан і фіксують процес 

обчислення податку, а також суму, яка має бути сплачена до бюджету. 

Держава використовує звітність для контролю за правильністю та 

своєчасністю розрахунків щодо податків, зборів, обов'язкових платежів [1, 

c.70].  

Від якості складання звітності залежить якість прийняття рішень 

тактичного і стратегічного плану, ефективність функціонування 

підприємства і держави загалом. Нарахування і сплата будь-якого виду 

податку чи збирання (обов'язкового платежу) припускають здійснення 

належним чином обліку і розрахунку, результати яких відображаються у 

відповідній формі податкової звітності. Податкова звітність реалізується 

шляхом подання платником податку податкової документації, тобто 

документів, що містять відомості про обчислення і сплату податку. 

Податкова звітність складається платником податків самостійно і подається 

до податкових органів за результатами звітного періоду у встановлені 

законодавством терміни [2].  

Податковим кодексом України визначено, що Податкова декларація – це 

документ, що подається до відповідного державного органу iз зазначенням 

відомостей, на підставі яких він виконує дії, що належать до його 

компетенції . Податкова декларація з податку на прибуток подається у такі 

терміни: 

 – якщо базовий звітний період дорівнює календарному місяцю, то 

звітність подається протягом 20 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного (податкового) місяця;  

– якщо базовий звітний період дорівнює календарному кварталу або 

півріччю, то звітність подається протягом 40 календарних днів, що настають 

за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);  

– якщо базовий звітний період дорівнює календарному року, то звітність 

по- дається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного (податкового) року [3, c.8].  

Форма податкової декларації повинна містити обов'язкові реквізити i 

відповідати нормам та змісту податку на прибуток. Обов'язкові реквізити – 

це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за 

відсутності якої документ втрачає визначений Кодексом статус із настанням 

передбачених законом юридичних наслідків. Податкова декларація з податку 

на прибуток повинна бути підписана керівником платника податків або 

уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення 

бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу 

державної податкової служби. Платники податку на прибуток (крім малих 

підприємств) подають разом з відповідною податковою декларацією 

квартальну або річну фінансову звітність.  
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Відповідно до міжнародних та національних стандартів бухгалтерського 

обліку, податок на прибуток є складовим елементом наступних частин 

фінансової звітності:  

– у балансі (звіті про фінансовий стан) відображаються на звітну дату 

відстрочені податкові активи, відстрочені податкові зобов‘язання, 

дебіторська та кредиторська заборгованість бюджету з податку на прибуток;  

– у звіті про фінансовий результат (звіті про сукупний дохід) 

відображаються за звітний період витрати (дохід) з податку на прибуток.  

У Примітках до фінансової звітності повинна розкриватися така 

інформація щодо податку на прибуток:  

– складові елементи витрат (доходу) з податку на прибуток (поточний 

податок на прибуток та всі коригування цієї суми, включаючи від- строчені 

податкові активи, відстрочені податкові зобов‘язання, виправлення помилок 

тощо);  

– сума поточного та відстроченого податку на прибуток, відображена у 

складі власного капіталу;  

– пояснення різниці між витратами (доходом) із податку на прибуток та 

добутком облікового прибутку (збитку) на застосовану ставку податку на 

прибуток;  

– ставка податку на прибуток, якщо вона змінюється порівняно зі 

звітним періодом;  

– сума та період дії тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, 

сума податкових збитків і невикористаних податкових пільг, пов‘язаних з 

невизнанням відстроченого податкового активу;  

– сума тимчасових різниць, пов‘язаних з фінансовими інвестиціями у 

дочірні, асоційовані та спільні підприємства, щодо яких відстрочені 

податкові зобов‘язання не були визнані;  

– сума визнаних відстрочених податкових активів (за кожним видом) і 

визнаних відстрочених податкових зобов‘язань (за кожним видом);  

– сума відстроченого податку на прибуток, включена до Звіту про 

фінансові результати;  

– сума витрат (доходу) з податку на прибуток, пов‘язаних з прибутком 

(збитком) від діяль-ності, що припинена [4, c. 22]. 

Безпосередньо розрахунок суми податку на прибуток регламентується 

Податковим кодексом України, відповідно до якого об‘єктом оподаткування 

є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного 

періоду на собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг) та суму інших 

витрат звітного податкового періоду.  

Достовірність розрахунку податкового прибутку характеризується 

трьома чинниками:  

– дотриманням податкового законодавства щодо складу доходів і витрат 

суб‘єктів господарювання;  

– дотриманням податкового законодавства при розрахунку податкової 

бази, доходів, витрат, активів і зобов‘язань суб‘єкта господарювання;  
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– об‘єктивністю інформаційної бази, за даними якої складається 

декларація з податку на прибуток. 

Доходи і витрати, визнані в бухгалтерському обліку, як правило, 

визнаються доходами і витратами в податковому обліку, але відмінність 

може бути пов‘язана з тим, що вони не збігаються по звітних періодах, 

оскільки моменти визнання доходу в бухгалтерському і податковому обліку 

можуть бути різні. Крім того, встановлені різні підходи до визнання доходів і 

витрат за окремими операціями, які визнаються в бухгалтерському обліку і 

не є такими в податковому обліку. Саме тому існує поняття постійних і 

тимчасових податкових різниць, за рахунок яких податковий прибуток 

відрізняється від облікового прибутку. В контексті загальної тематики даного 

наукового дослідження важливо визначити вказані вище поняття, а також 

дослідити їх відображення в бухгалтерському обліку та вплив на фінансову 

звітність. Відповідно до П(С)БО «Податкові різниці», податковою різницею 

визнається різниця, що виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, 

витрат, активів, зобов‘язань за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку та доходами і витратами, визначеними податковим законодавством [5, 

c. 125]. 

Сума зобов‘язання або дебіторської заборгованості з податку на 

прибуток за поточний та попередній періоди визначається відповідно до 

податкового законодавства. У бухгалтерському обліку податок на прибуток 

відображається наступ-ним чином:  

1. На рахунку 98 «Податок на прибуток» ведеться облік суми витрат з 

податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з 

ураху- ванням відстроченого податкового зобов‘язання та відстроченого 

податкового активу і визначається відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».  

2. На рахунку 17 «Відстрочені податкові активи» ведеться облік суми 

податків на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних звітних 

періодах.  

3. На рахунку 54 «Відстрочені податкові зобов‘язання» ведеться облік 

суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періо дах 

внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів 

або зобов‘язань та оцінкою цих активів або зобов‘язань, яка 

використовується для оподаткування.  

4. На субрахунку 641 «Розрахунки за податками» ведеться облік 

податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного 

законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість, інші 

податки) [6, c. 299]. 

Отже, декларація з податку на прибуток підприємства є основною 

складовою податкової звітності, у якій платник зазначає своє податкове 

зобов'язання з податку. Податок на прибуток підприємства є невід‘ємною 

складовою сучасної податкової системи, а методологія формування та обліку 

фінансового результату за звітний період  з метою оподаткування є одним з 

індикаторів стану її розвитку. Тому правильність та своєчасність 
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відображення податковиї операцій  та облік їх результатів у податковй 

звітності є однією з основних умов ефективної діяльності підприємств.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

ГРОШОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Грошові кошти є найліквіднішими активами будь-якого підприємства і 

одночасно із цим дані активи найбільш підпадають під загрозу крадіжок та 

зловживань. Результати аудиту грошових коштів надають можливість 

замовникам аудиторських послуг здійснити оцінку ефективності 

функціонування системи управління в частині їх формування та 

використання, що напряму характеризує ефективність підприємницької 

діяльності суб‘єкта господарювання.  

Саме від повноти та достовірності інформації про стан ефективності 

управлінням грошовими коштами підприємства залежить оцінка діяльності 

менеджменту у процесі виконання функцій управління підприємницькою 

діяльністю та оцінка ефективності діяльності суб‘єкта господарювання. 

Важливістю вирішення зазначених питань і обґрунтовується актуальність 

дослідження за даною тематикою. 

Питанням організації та методики аудиторського контролю грошових 

коштів підприємства присвячено праці таких вчених: Загороднього А.Г., 

Закалінської К. О., Петрик О.А., Пилипенка Л. М., Проскуріної Н. М., Редька 

О.Ю., Сухарєвої Л.О., Цал-Цалка Ю.С. Вирішення проблем формування 
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системного підходу до організації та методичного забезпечення аудиту 

грошових коштів у процесі підприємницької діяльності є нагальним 

питанням до вирішення науковцями та практикуючими аудиторами. 
Метою дослідження є узагальнення теоретичних підходів і практики 

аудиту стосовно особливостей організації та методики аудиту грошових 

коштів суб‘єкта господарювання.  

Грошовий обіг на підприємстві може здійснюватись в двох формах: 

готівковій та безготівковій. Безготівковий обіг має більші переваги перед 

готівковим тому що він є швидшим, зручнішим і ефективнішим. Але грошові 

кошти як в готівковій, так і безготівковій формах потребують жорсткого 

контролю з боку керівництва, адже ці активи є найбільш вразливими до 

крадіжок і зловживань з боку працівників, і самої адміністрації підприємства. 

Такий контроль можна здійснювати через систему внутрішнього контролю, 

який здійснюється за допомогою різноманітних контролюючих відділів 

підприємства, та через систему зовнішнього контролю, через запрошення 

різноманітних зовнішніх незалежних експертів. Одними із таких незалежних 

суб‘єктів є аудиторські фірми або аудитори, які проводять аудит, відповідно 

на прохання власника.  При проведенні аудиту грошових коштів аудитор на 

основі достовірної, оперативної і своєчасної інформації може сформувати 

більш ефективні управлінські рішення [6, с. 75]. 
У процесі здійснення контролю грошових коштів аудитором 

застосовуються такі методичні прийоми: інвентаризація; спостереження за 

здійсненням господарських та фінансових операцій, відображенням їх у 

системі бухгалтерського обліку; усне опитування; отримання письмових 

підтверджень; перевірка документів (за формою, суттю, змістом, логічна, 

хронологічна, експертна, зустрічна); взаємний контроль операцій і 

документів, підготовлених на підприємстві; перевірка арифметичних 

розрахунків; аналіз тощо. 

Аудит грошових коштів проводиться за такими напрямками:  

- аудит касових операцій;  

- аудит операцій на поточному рахунку.  

Мета контролю аудитором грошових коштів полягає у:  

1. отриманні аудитором достатньої впевненості у тому, що:  

- грошові кошти використовуються відповідно до норм законодавства, 

приписів нормативних актів; 

- здійснення розрахунків проводиться відповідно до затвердженого 

фінансового плану підприємницької діяльності;  

2. отриманні достатніх доказів у процесі формування незалежної думки 

для надання обґрунтованого висновку за результатами здійсненого контролю 

щодо законності, достовірності і доцільності операцій з грошовими коштами, 

а також відповідності їх бухгалтерського обліку нормам чинного 

законодавства. 

Основними завданнями внутрішнього аудиту грошових коштів є:  

- перевірка забезпечення умов зберігання готівки та інших грошових 

документів у касі підприємства;  
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- встановлення відповідності нормам чинного законодавства здійснення 

касових операцій та безготівкових розрахунків:  

- перевірка дотримання необхідних умов отримання, збереження та 

використання грошових коштів у касі підприємства та на рахунках у банках;  

- встановлення відповідності особи касира вимогам чинного 

законодавства і наявності укладеного з ним договору про повну матеріальну 

відповідальність;  

- дослідження первинних документів якими оформлені господарські 

операції з грошовими коштами з погляду відповідності їх оформлення, 

достовірності і законності операцій відображених в них;  

- перевірка дотримання графіку документообороту в частині 

господарських операцій з грошовими коштами;  

- перевірка наявності та правильності ведення Журналу реєстрації 

касових ордерів, чеків на отримання грошових коштів, платіжних доручень 

на перерахування грошових коштів;  

- встановлення своєчасності та повноти оприбуткування грошових 

коштів у касі підприємства, своєчасності зарахування та перерахування 

грошових коштів на поточних рахунках у банках;  

- перевірка дотримання встановленого ліміту залишку готівки у касі 

підприємства;  

- встановлення дотримання термінів проведення інвентаризації та 

документального оформлення її результатів стосовно грошових коштів у касі 

підприємства та на рахунках у банках;  

- перевірка відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку, 

оперативної звітності, фінансової звітності щодо обліку грошових коштів у 

касі підприємства та на рахунках у банках;  

- встановлення дотримання порядку видачі готівки підзвіт і контролю за 

її використанням;  

- визначення напрямів використання грошових коштів, законності та 

цільового спрямування;  

- перевірка дотримання інших вимог Положення про ведення касових 

операцій [3, с. 32]. 

Спочатку внутрішній аудитор проводить інвентаризацію грошових 

коштів у касі. Він перевіряє своєчасність і повноту проведення інвентаризації 

грошових коштів у касі та порівнює результати актів інвентаризації із даними 

бухгалтерського обліку. При наявності на момент інвентаризації грошових 

коштів у іноземній валюті внутрішній аудитор визначає правильність 

перерахунку суми іноземної валюти (по кожній окремо) у національну 

валюту України – у гривні. 

Внутрішній аудитор проводить інвентаризацію безготівкових грошових 

коштів. Аудитор порівнює дані банку щодо безготівкових грошових коштів із 

даними бухгалтерського обліку. При наявності безготівкових грошових 

коштів у іноземній валюті внутрішній аудитор зіставляє як суми у іноземній 

валюті, так і суми в перерахунку у національну валюту України.  

Далі внутрішній аудитор перевіряє дотримання ліміту каси, перевіряє чи 
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не перевищує по касі розмір готівки ліміту каси. Вибірка повинна 

охоплювати декілька дат кожного місяця періоду, що підлягає перевірці. 

Важливим моментом виступає перевірка цільового використання 

готівки. Внутрішній аудитор порівнює дані касової книги із даними 

прибуткових і видаткових документів та даними банку. 

Далі аудитор перевіряє наявність документів, що підтверджують 

операції надходження грошових коштів у касу. Внутрішній аудитор здійснює 

суцільну перевірку документів, що підтверджують операції надходження 

грошових коштів у касу, за будьякий місяць періоду, що перевіряється. Крім 

того, перевіряється дотримання необхідних вимог при веденні касової 

документації.  

Внутрішній аудитор перевіряє наявність і заповнення усіх реквізитів 

касової документації, правильність оформлення касових операцій із 

приймання і видачі грошових коштів. 

Необхідно звернути увагу на аналітичну оцінку нетипових 

кореспонденцій по рахунках 30, 31, 33. Джерелом інформації будуть дані 1С 

Бухгалтерії. При виявленні нетипових операцій із грошовими засобами 

внутрішній аудитор визначає правомірність таких операцій і перевіряє 

правильність їх відображення в бухгалтерському обліку.  

Далі внутрішній аудитор перевіряє відповідність даних бухгалтерського 

обліку по рахункам 30, 31, 33 даним фінансової звітності. Внутрішній 

аудитор порівнює дані балансу з кінцевими залишками по рахунках 

грошових коштів і при виявленні відхилень фіксує їх. Джерелом інформації 

даних аудиторських процедур є дані фінансової звітності і дані 1С 

Бухгалтерії підприємства. 

Заключним етапом роботи аудитора при проведенні аудиту грошових 

коштів є формування узагальнюючого висновку і переліку виявлених 

недоліків. Джерелом інформації тут є усі попередні аудиторські робочі 

записи щодо операцій із грошовими коштами. Внутрішній аудитор 

узагальнює і аналізує усі виявлені недоліки, вказує їх вплив на дані 

фінансової звітності підприємства та визначає свої рекомендації щодо 

проблемних ситуацій, а також складає звітний документ [1, с. 7].  

Що стосується аудиту операцій на поточних рахунках, то в першу чергу 

необхідно розробити детальну програму аудиторської перевірки, яка повинна 

включати такі питання: установлення кількості поточних, валютних, 

розрахункових та інших рахунків в установах банку, відповідності 

господарських операцій, які відображаються на вказаних рахунках, чинному 

законодавству; перевірка правильності кореспонденції рахунків за 

банківськими операціями.  

Аудит наявності і руху грошових коштів на банківських рахунках 

починається з перевірки дотримання підприємством порядку відкриття 

рахунків в банку, передбаченого Інструкцією про порядок відкриття та 

використання рахунків в національній та іноземній валюті, затвердженою 

постановою Правління Національного банку України від 18.12.1998 р. № 527. 

Джерелами даних для аудиту операцій на рахунках у банках є виписки банку 
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з особових рахунків і прикладені до них виправдувальні документи, а також 

записи в облікових регістрах за рахунком 31 «Рахунки в банках».  

При проведені аудиту коштів на поточних рахунках мають місце 

випадки таких порушень:  

- пряме розкрадання грошових коштів: нічим не приховане, приховане 

неоформленими документами і розписками;  

- покриття зловживань окремими працівниками разом із касиром - 

проводиться заміна документів або зроблені виправлення у виписках банку 

відповідних сум;  

- привласнення готівки, одержаної з банку (не оприбуткування 

одержаних коштів за рахунком 31, а віднесення - на рахунки 36, 63, 68);  

- не оприбуткування і привласнення грошових сум, що не надійшли з 

банку, від різних фізичних і юридичних осіб по прибуткових ордерах, від 

різних юридичних осіб за домовленістю;  

- неправильно складена кореспонденція рахунків тощо [1, с. 8].  

Виявлені помилки і факти шахрайства необхідно згрупувати з метою 

встановлення їх суттєвості і підготовки підсумкової аудиторської 

документації. На кожний факт, виявлений аудитором, необхідно зробити 

опис посиланням на порушення того чи іншого нормативно-правового акту, 

хто допустив помилку або шахрайство, з чиєї вказівки або дозволу здійснено 

порушення або дозвіл, де і коли допущено порушення, розміру матеріального 

збитку та інші наслідки. Встановлені аудитором порушення, заносяться до 

аналітичної частини аудиторського висновку, а після їх виправлення, вони 

можуть бути звідти видалені. Якщо порушення не є суттєвими, їх можна не 

заносити до аудиторського висновку [4]. 
Однією з вагомих проблем в роботі служби внутрішнього аудиту є 

відсутність вимог і рекомендацій щодо документування результатів 

проведення аудиторських перевірок. Це призводить до того, що внутрішні 

аудитори в процесі проведення аудиторських перевірок і документування 

зібраних аудиторських доказів (особливо в частині аудиту грошових коштів) 

часто не дотримуються норм і вимог МСА в частині формування і 

збереження робочої документації. Внаслідок знижується якість отриманих 

аудиторських доказів і часто робоча документація не може бути надалі 

використана для прийняття ефективних управлінських рішень.  

Під робочою документацією внутрішнього аудиту розуміють сукупність 

матеріалів і робочих документів, підготовлених внутрішніми аудиторами в 

процесі здійснення функціональних обов'язків, пов‘язаних з проведенням 

аудиторських перевірок або наданням консультацій на підприємстві [5, с. 14].   

Документування діяльності внутрішніх аудиторів спрямоване на: 

отримання достатніх і належних доказів; формування аудиторських 

висновків, спрямованих на підвищення ефективності роботи підприємства і 

його структурних підрозділів; здійснення ретроспективного, оперативного та 

перспективного внутрішнього економічного контролю якості перевірок; 

планування аудиторських перевірок. 
Робочі документи підрозділу внутрішнього аудиту можна згрупувати 
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так:  

1. Документи, пов‘язані з підготовчою роботою (внутрішні стандарти 

аудиторів; положення, накази; стратегія і план внутрішнього аудиту).  

2. Документи, спрямовані на збір і підтвердження аудиторських доказів 

(ксерокопії первинної документації і облікових регістрів; акти за 

результатами внутрішніх і зовнішніх перевірок; форми бухгалтерської і 

податкової звітності).  

3. Документи, які необхідні для проведення поточного та подальшого 

контролю якості роботи підрозділу внутрішнього аудиту: (звіти аудиторів; 

документи, які формуються при отриманні аудиторських доказів; документи, 

пов‘язані з визначенням професійної придатності працівників підрозділу 

внутрішнього аудиту) [2, с. 12]. 

Систему контролю за грошовими коштами можна покращити за 

допомогою фінансового контролінгу, який являє собою контролюючу 

систему, що забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш 

пріоритетних напрямках фінансової діяльності підприємства, своєчасне 

виявлення відхилень фактичних її результатів від передбачених і прийняття 

оперативних управлінських рішень, що забезпечують її нормалізацію. 

Крім того, на великих підприємствах з великим грошовим потоком 

необхідно створити спеціалізовані служби внутрішнього аудиту, які 

спроможні забезпечити аудит за своєчасним формуванням і використанням 

грошових активів та капіталу в розрізі передбачених джерел, аудит за 

забезпеченням платоспроможності і фінансової стійкості підприємства. 

Основною метою у процесі аудиту грошових активів є забезпечення 

постійної платоспроможності підприємства. У цьому реалізується функція 

грошових активів як засобу платежу, що забезпечує досягнення цілей 

формування їх операційного, страхового й компенсаційного залишків. 

Пріоритетність цієї мети визначається тим, що ні великий розмір оборотних 

активів і власного капіталу, ні високий рівень рентабельності господарської 

діяльності не можуть застрахувати підприємство від порушення проти нього 

позову про банкрутство, якщо в передбачені терміни через недостачу 

грошових активів воно не може розрахуватися за своїми невідкладними 

фінансовими зобов‘язаннями [1, с. 9]. 

Підбиваючи підсумки дослідження, можна зробити такі висновки: 

грошові кошти на підприємствах перебувають у готівковій та безготівковій 

формах. Аудит грошових коштів повинен бути спрямований на збір 

аудиторських доказів, проведення аналізу, застосування моделей і методів з 

метою розробки рекомендації щодо оптимізації роботи облікового апарату, а 

також напрямів підвищення ефективності управління грошовими коштами. 

Використання у практичній діяльності узагальнених напрямів організації та 

методики аудиторського контролю грошових коштів надасть можливість 

покращання формування інформації для підвищення ефективності її 

використання системою управління підприємницької діяльності.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця 

КОНТРОЛЬ ЗДІЙСНЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ  

Внутрішні та зовнішні контролюючі органи повинні проводити контроль 

за веденням операцій з грошовими коштами. Ревізія грошових коштів попри 

зовнішню нескладність, відносно невелику кількість документів, що 

підлягають перевірці та невеликий час, який на неї затрачається – є дуже 

важливою. Навіть незначні на перший погляд порушення, виявлені ревізією, 

при більш детальному опрацюванні можуть свідчити про досить суттєві 

зловживання і вказувати на загальний стан облікової служби підприємства. 

Актуальною проблемою в Україні є, обмеження готівково - грошового 

обігу, що дозволяє уникнути надмірного контролю держави за діяльністю 

юридичних і фізичних осіб. Цим пояснюється і підвищений інтерес до стану 

готівкових розрахунків з боку контролюючих органів. Однак, готівкові 

розрахунки в практиці вітчизняних суб‘єктів господарювання досить 

розповсюджені. І хоча останнім часом спостерігається їх значне скорочення, в 

порівнянні з безготівковими, законодавчі обмеження та інші фактори роблять 

актуальною проблему організації, контролю, а також аудиту операцій з 

готівкою. Контроль грошових коштів є важливою складовою перевірки 

фінансово-господарського стану підприємства.    
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 Дослідженням особливостей відображення в контролю касових 

операцій підприємств України займались такі вчені, як С. Черкасова, 

В.Панасюк, І.Альшум, В. Завгородній, С. Бобрівець та ін. У роботах 

науковців багато уваги приділяється саме процесу обліку касових операцій, 

водночас, питання контролю та ревізії касових операцій на сучасному етапі 

розвитку залишаються не зовсім висвітленими. Проведення ревізії готівкових 

коштів розглядались у працях М. А. Тарасова, С. М. Щербини, Л. М. 

Леонідова,  М. Ф. Огійчка, І. І. Ратуліна та інших. Також внесли свій вклад в 

наукові роботи відомі податкові експерти Н. Чернишова та М. Нестеренко.   

Метою контролю касових операцій є перевірка дотримання вимог 

законодавства в частині здійснення та відображення в обліку розрахунково - 

касових операції , виявлення недоліків у організації і веденні розрахунково - 

касової роботи .       

Основні завдання ревізії грошових коштів полягають у тому, щоб 

виявити стан збереженості коштів, правильність і законність використання їх, 

справжність, вірогідність здійснюваних грошових операцій, відображених у 

бухгалтерському обліку, додержання нормативної бази щодо касової 

дисципліни, повноти оприбуткування і умов зберігання коштів. 

Особлива увага при перевірці касової дисципліни має приділятись 

цільовому використанню готівки. При цьому використовуються банківські 

виписки, касові книги, звити касира, видаткові касові ордери, Журнал-ордер 1 

с.-г. по кредиту 301 рахунку, книги обліку придбання і т.д., а також всі інші 

документи, які підтверджують факт витрачання готівки за призначенням. 

Джерелами даних для такої перевірки також можуть бути товарні чеки, касові 

чеки, розрахункові квитанції, корінці касових ордерів, проїзні документи, 

інші розрахункові документи, а також акти на закупівлю товарів, відомості, 

рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, авансові звіти і т.д. 

Суми і напрямки використання готівки одержаної в касу з банку, 

порівнюють з показниками фактичного використання, при цьому слід 

залучати всі наявні виправдні документи (видаткові касові ордери, авансові 

звіти, платіжні відомості та ін.). По результатам перевірки встановлюють 

факти нецільового використання і з‘ясовують причини цих порушень. 

Використання отриманої в банку готівки не за цільовим призначенням тягне 

за собою фінансову санкцію в розмірі витраченої не за призначенням готівки. 

При перевірці видачі готівки під звіт, в тому числі на відрядження слід 

керуватися вимогами Положення № 148 та Інструкцїя про службові 

відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства 

фінансів України від 05.01.2018 р. [1, С. 8] 

При перевірці аналізується порядок видачі готівки під звіт, їх цільове 

використання, з‘ясовуються факти неправомірної видачі готівки під звіт 

працівникам, які не розрахувались за раніше одержаними коштами, 

невчасного звітування, а також випадки передачі підзвітних коштів одних 

працівників іншим. Для цього слід проаналізувати бухгалтерські регістри, а 

саме Журнал –ордер 3А с.-г. по рахунку 372, де дебетове сальдо вказує на 

борг працівників перед підприємством, а кредитове – перевитрату підзвітних 
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сум. Такий аналіз є обов‘язковим, адже він дає змогу визначити напрямки 

використання підзвітних сум та вказати на порушення при їх видачі. 

Перевіряючи авансові звіти про використання одержаної під звіт готівки 

для вирішення господарських питань, особлива увага повинна приділятись 

дотриманню вимог підзвітними особами встановлених термінів складання та 

подання до бухгалтерії відповідних звітів, своєчасності повернення до каси 

підприємства залишку невикористаних сум, наявності оригіналів документів, 

що свідчать про їх витрачання. При цьому враховують, що порушення 

існуючих термінів може дозволятись лише у випадку тимчасової 

непрацездатності або інших документально підтверджених причин. До уваги 

слід прийняти і те, що згідно Положення №148, передбачає низку новацій, а 

саме можливість: 

• здійснення підприємством збору готівкової виручки (готівки), 

отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), для подальшого її 

здавання до банку з використанням комплексу технічних і програмних 

засобів, розташованих у місці здійснення готівкових розрахунків, які 

забезпечували б безпечне передавання коштів і робочих місць касирів до 

спеціально обладнаного приміщення для зберігання та подальшого здавання 

готівки до кас банків (так звана «пневмопошта»); 

• здавання готівкової виручки (готівки) до банку через підприємства, які 

отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації; 

• застосування Електронно цифрового підпису юридичної особи під час 

надання послуг в електронній формі або під час здійснення інформаційного 

обміну з іншими суб‘єктами електронної взаємодії; 

• покладення функцій касира на працівника іншого підприємства, 

залученого на підставі укладеної угоди на надання послуги з надання 

персоналу [1, С. 8]. 

Крім того, лібералізовано низку вимог щодо ведення касових операцій, 

зокрема: визначення внутрішніми наказами (розпорядженнями тощо) 

особливостей оприбуткування готівки в касах підприємств та відокремлених 

підрозділів залежно від графіка роботи, способів здавання готівки; 

визначення внутрішніми наказами (розпорядженнями тощо) особливостей 

установлення лімітів каси відокремленим підрозділам підприємств. 

Також у зв‘язку зі змінами у законодавстві України Положенням 

передбачено, що використання печатки підприємством не є обов‘язковим. 

Одночасно з метою оптимізації нормативно-правових актів до 

Положення включено вимоги постанови Правління НБУ «Про встановлення 

граничної суми розрахунків готівкою» від 06.06.2013 р. № 210, та, відповідно, 

Постановою       № 148 зазначену вище постанову Правління НБУ визнано 

такою, що втратила чинність. 

При цьому граничні суми розрахунків готівкою залишилися незмінними, 

а саме: 

 • між підприємствами (підприємцями) протягом одного дня за одним 

або декількома платіжними документами — у розмірі 10 000 грн; 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/5584
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/114503
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• між підприємством (підприємцем) та фізичною особою протягом 

одного дня — у розмірі 50 000 грн; 

• між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають 

нотаріальному посвідченню, — у розмірі 50 000 грн. 

Особливий контроль на підприємстві потрібно приділити розрахункам з  

підзвітними особами. Підзвітні особи повинні звітувати про використання 

підзвітних сум не пізніше:                

- на закупівлю продукції та заготівлю вторсировини – 10 робочих днів з дня 

видачі готівки;                               

- за відрядженнями – 3 робочих  днів після повернення  з відрядження;                         

- на всі інші виробничі потреби – наступного робочого дня після видачі під 

звіт. 

Факти подання авансових звітів до бухгалтерій в установлені строки, без 

одночасного повернення до каси невикористаних сум, є порушенням порядку 

видачі і використання підзвітних сум і також  як неповернення в строк 

невикористаних грошей,  тягне за собою штраф в розмірі 25 відсотків від 

одержаної під звіт суми. 

Перевіряючи  касу, слід з‘ясувати чи дотримується підприємство 

чинного порядку витрачання готівки з виручки, зокрема на здійснення виплат 

пов‘язаних з оплатою праці при наявності податкового боргу. При цьому 

приймають до уваги той факт, що згідно п. 2.12 Положення № 148, 

підприємству, що має податковий борг, забороняється витрачати готівку з 

виручки, одержану від реалізації продукції та інших позареалізаційних 

надходжень на виплати пов‘язані з оплатою праці [1, С. 8]. 

Здійснюючи таку перевірку, слід встановити, яку недоїмку мало 

підприємство (суму) і періоди коли ця недоїмка була. Для цього по записам в 

касовій книзі, за платіжними відомостями і видатковими ордерами 

встановлюють суми і дати за рахунок яких, вищевказані виплати 

здійснювались. З даних касової книги можна встановити джерела 

надходження коштів (банк чи виручка), суми і дати виплат. Для повного 

з‘ясування цього питання можна використати головну книгу, журнали-

ордери, розрахунково-платіжні відомості, банківські виписки, податкову 

звітність. 

Перевірці цього питання слід приділити особливу увагу, адже значні 

суми виплат оплати праці з виручки підприємствами, може кваліфікуватись 

як ухилення від сплати податків і окрім фінансових санкцій в сумі здійснених 

виплат, таке порушення тягне за собою адміністративну відповідальність. 

Попри зовнішню нескладність та відносно невеликий об‘єм 

документів, що підлягають перевірці, питанню перевірки касових операцій 

слід приділити особливу увагу. За незначними на перший погляд 

порушеннями можуть приховуватись досить значні зловживання, які 

призводять до фінансових санкцій, що негативно впливають на фінансовий 

стан підприємства. 

Після того, як ми детально описали правила поводження з готівкою, 

перейдемо до питань контролю за дотриманням цих правил. Про те, хто та 
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яким чином здійснює цей контроль, а також як оформляються результати 

контролю.Перш за все зазначимо, що контроль за операціями з готівкою 

можна поділити на внутрішній та зовнішній. 

Внутрішній контроль здійснюють самі суб‘єкти господарювання шляхом 

регулярного проведення інвентаризацій каси. Крім того, під час 

документальних ревізій обов‘язково проводять інвентаризацію кас і 

перевіряють дотримання порядку ведення касових операцій: 

— організації вищого рівня (у разі їх наявності) на всіх підвідомчих 

підприємствах; 

— аудитори (аудиторські фірми) відповідно до укладених договорів [2]. 

У господарських товариствах, якщо це передбачено їх статутом, такі 

ревізії проводять ревізійні комісії. Згідно вимог Положення про ведення 

касових операцій повноваження з контролю операцій з готівкою 

покладаються на головного бухгалтера, а також членів Ревізійної комісії 

підприємства. 

Якщо Ревізійна комісія перевіряє здійснення касових операцій 

періодично у разі необхідності відповідно до плану її роботи, то головний 

бухгалтер (або його заступник) здійснює такий контроль систематично: в 

попередньому порядку - при підписанні прибуткових та видаткових касових 

ордерів, в наступному порядку - при прийманні звітів касира.Важливі 

контрольні функції покладаються й на касира, який зобов'язаний суворо 

слідкувати за правильністю оформлення касових документів. За відсутності 

дозвільних підписів керівника та головного бухгалтера підприємства, 

реєстраційного номера документа, підписів, що засвідчують особу 

одержувача, а також у разі підчищень, помарок, виправлень, хоча б і 

оговорених, касир не повинен здійснювати операції приймання-видачі 

грошей. Головний бухгалтер підприємства відповідно до вимог чинного 

Положення зобов'язаний не рідше одного разу на квартал за умови 

забезпечення раптовості проводити інвентаризацію касової готівки, грошових 

документів, включаючи бланки суворої звітності, що знаходяться під 

відповідальністю касира. Одночасно слід проводити інвентаризацію коштів у 

касі в разі виявлення недостач або лишків в інкасаторських сумках в умовах 

інкасації виручки. Дані щодо кількості готівки в касі необхідні не лише для 

встановлення недостачі чи надлишку, вони використовуються для 

встановлення не оприбуткованої або необґрунтовано списаної на видатки 

суми грошей під час контролю касових операцій. На початку інвентаризації 

перевіряючий отримує від касира розписку, що всі прибуткові й видаткові 

документи здані в бухгалтерію та вся готівка, що надійшла, оприбуткована, а 

видана - списана на видатки. Далі перевіряючий вивчає виправдовувальні 

документи за операціями, звершеними в день інвентаризації, перевіряє 

правильність оформлення, обґрунтованість і необхідність здійснених виплат. 

За фактами пред'явлених не повністю оформлених документів, без підписів 

керівника, головного бухгалтера, осіб, що отримали гроші, а також особистих 

розписок на тимчасову позичку грошей отримують пояснення касира. 
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Особисті розписки не враховуються для виведення результатів інвентаризації 

грошей у касі. 

Слід перевірити правильність виведеного касиром залишку готівки у 

звіті та касовій книзі. Касова книга повинна бути пронумерована, 

прошнурована та скріплена печаткою, а кількість аркушів книги 

підтверджується підписами керівника підприємства та головного бухгалтера. 

Після цього здійснюють фактичну перевірку готівки та цінних паперів. 

Касир повністю звільняє сейф, щоб перевіряючі могли переконатись в 

повноті пред'явлених готівки й документів. По мірі перерахунку гроші й 

документи кладуть до сейфа. 

Контролю підлягають також умови зберігання грошових засобів. 

Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити збереження грошей у касі, а 

також при їх доставці та здаванні до установи банку. Керівник несе 

відповідальність, якщо з його вини не були створені необхідні умови для 

забезпечення збереження грошових засобів. Головний бухгалтер разом із 

керівником вирішує питання про виділення окремого ізольованого 

приміщення, придбання сейфів та їх прикріплення, охорони каси в неробочий 

час, зберігання дублікатів ключів від грошового сейфа та приміщення каси в 

опечатаному пакеті в керівника. 

Головний бухгалтер і касир зобов'язаний забезпечити щоденне 

опечатування сейфа й приміщення каси. Під час контролю перевіряючому 

слід оглянути приміщення каси, сейф, переконатися у можливості закриття 

дверей зсередини під час виконання касових операцій. 

Результати інвентаризації оформляють Актом про результати 

інвентаризації готівкових коштів. Акт складається з метою відображення 

результатів інвентаризації наявних коштів (готівки, цінних паперів тощо), що 

зберігаються в касі підприємства. В акті інвентаризації, як і в 

інвентаризаційних описах матеріальних цінностей, наводять лише фактичну 

наявність готівки, цінних паперів, бланків суворого обліку. 

За виявленими недостачами та надлишками касир дає детальні 

пояснення. Недостачі готівки, а також номінальна вартість недостачі цінних 

паперів відшкодовуються касиром, а надлишки оприбутковуються. При 

значних сумах розходження фактично наявної готівки з даними 

бухгалтерського обліку керівник підприємства за представленням 

перевіряючих вирішує питання про усунення касира від посади. Перевірка 

касових операцій зазвичай здійснюється в хронологічному порядку по мірі 

надходження й видачі готівки. Однак це не виключає можливості поглибленої 

перевірки повноти оприбуткування готівки за джерелами її надходження, або 

обґрунтованості витрат за окремими статтями. В першу чергу виясняють 

відповідність між залишками грошей на рахунках у банку й      даними обліку. 

Наявне розходження у розмірі не оприбуткованої суми підтверджує 

відсутність викривлень в обліку. Перевірка своєчасності та повноти 

оприбуткування виручки від реалізації проводиться методом порівняння 

даних за датами та сумами документів структурних підрозділів підприємства, 



291 
 

які здійснюють реалізацію, із даними прибуткових касових ордерів [3, С. 

429]. 

Під час перевірки повноти оприбуткування готівки отриманої за чеками 

з поточного рахунку в банку за корінцем чека встановлюють отриману суму 

та звіряють її з сумою, вказаною в прибутковому касовому ордері й 

відповідним записом в касовій книзі. За умови виявлення розходжень шляхом 

зустрічної перевірки з установою банку перевіряючі з'ясовують номера й дати 

документів, за якими була отримана готівка, прізвища й посади одержувачів, 

а також загальну суму отриманої та не оприбуткованої готівки. За характером 

невідповідності документальних даних можна встановити, хто з осіб, що 

отримували готівку, допустив зловживання. Надходження грошей за 

реалізацію товарно-матеріальних цінностей, надані послуги, повернення 

невикористаних авансів та інші надходження перевіряють одночасно з 

документами на видачу цінностей, надання послуг, та іншими документами, 

що відображують стан розрахунків із підзвітними особами та іншими 

дебіторами підприємства. Розмір надходження з постійних джерел 

перевіряють шляхом встановлення його розміру, періодичності надходження, 

повнота оприбуткування встановлюється виявленням відхилень від 

початково-розрахованої суми й періодичності з врахуванням змін відповідно 

до обставин. За нормальних умов сума виручки, що відображена в касовій 

книзі касира, повинна відповідати сумі реалізації товарно-матеріальних 

цінностей. Шляхом порівняння чеків із заниженими показниками лічильників 

контрольно-касових апаратів, зазначеними в книзі касира можна виявити 

суми заниження показів лічильника. Відповідальність сум перевіряють в 

результаті порівняння записів у книзі касира з даними контрольної стрічки, 

що відбиває кожну суму, на яку каса вибиває чек. Дані касової книги 

необхідно звіряти з даними чеків або контрольних стрічок за кожний день. 

Факти неоприбуткування грошей, одержаних від різних джерел за 

необлікованими касовими ордерами або без видачі квитанцій установлюють 

перевіркою повноти надходження готівки з усіх джерел. Обґрунтованість 

операцій з видачі готівки перевіряють шляхом зустрічної перевірки записів у 

касовій книзі з даними документів, що дають підстави для їх звершення [4, С. 

169]. 

Далі шляхом формальної та нормативно-правової перевірки 

досліджуються видаткові касові ордера й прикладені до них первинні 

документи. Підраховують підсумки первинних документів й порівнюють із 

даними ордерів. Після цього встановлюють зміст первинних документів, 

достовірність їх дат, доброякісність. 

Підсумки виправдовувальних документів, в яких приведені будь-які 

розрахунки, перевіряють перехресним шляхом і вибірковою перевіркою 

правильності розрахунків. Правомірність списання у видаток по касі сум на 

виплату зарплати перевіряють за допомогою прийому обстеження, візуальної 

перевірки оформлення платіжних відомостей, арифметичних підрахунків, 

загальних підсумків виплаченої й депонованої сум. Записи в розрахунково-

платіжних документах хоча б вибірковим шляхом повинні бути звірені з 
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документами, на підставі яких вони складені. Так виявляють безнадійність 

платіжних документів, що прийнято називати інтелектуальною підробкою. У 

разі виникнення підозри щодо достовірності підписів про отримання 

зарплати застосовують прийоми зустрічної перевірки та експертного 

висновку спеціаліста. При перевірці використання коштів на господарські 

потреби особлива увага приділяється дотриманню своєчасності повернення 

до каси підприємств залишку невикористаних коштів (одночасно з 

відповідним звітом) [5, С. 132]. 

Слід пам'ятати, що на вчасно неповернуті працівниками підприємства 

підзвітні суми збільшується фактична сума готівки в касі. Остання 

порівнюється з лімітом каси, при перевищенні якого сплачують штрафні 

санкції (суми перевищення) за кожний день перевищення ліміту готівки в 

касі. У разі виявлення розміру необґрунтовано списаної готівки слід 

вияснити, яким чином це зловживання було приховано в обліку, тобто яким 

чином приведені у відповідність дані про рух і наявність грошових коштів за 

касовою книгою й на рахунку 30, яким чином невнесені на розрахунковий 

рахунок або вилучені з нього, але неоприбутковані в касі суми знайшли 

відображення в регістрах бухгалтерського обліку, за рахунком 31, а також 

встановити, хто з працівників бухгалтерії складав документи й робив записи 

в регістрах бухгалтерського обліку. Для перевірки дотримання встановленого 

ліміту каси використовують методичний прийом порівняння та арифметичні 

підрахункиданих про фактичний залишок грошей у касі на кінець дня з 

урахуванням неправомірної дебіторської заборгованості підзвітних осіб щодо 

одержаних авансів на відрядження та господарські потреби, з одного боку, та 

встановленого ліміту у касі, з іншого боку. Позитивна різниця такого 

розрахунку свідчить про перевищення ліміту грошей у касі, й підлягає 

перерахуванню в дохід бюджету. 

Отже, грошові кошти підприємства мають зберігатися в касі або на 

рахунку в банку. На будь-якому підприємстві каса — це спеціально обладнане 

й ізольоване приміщення для прийняття, видачі та тимчасового зберігання 

готівки й цінних паперів. Керівники підприємств зобов'язані обладнати касу і 

забезпечити зберігання в ній коштів. За чинним законодавством вони також 

несуть відповідальність у тих випадках, коли з їхньої вини не було створено 

необхідних умов для транспортування коштів. Усі готівкові кошти й цінні 

папери на підприємствах мають зберігатися у вогнетривких металевих 

шафах, які після закінчення роботи каси замикає й опечатує касир. Ключі від 

металевих шаф і печатки зберігаються також у нього. Касирам забороняється 

залишати ключі в умовлених місцях, передавати стороннім особам або 

виготовляти невраховані дублікати. 

Щоб запобігти розкраданню та привласненню грошей, керівник 

підприємства, призначаючи нових осіб на роботу, пов'язану з веденням 

касових операцій, одержанням, видачею та зберіганням готівки, матеріальних 

цінностей, повинен звернутися до органів внутрішніх справ по інформацію 

про кандидатів на ці посади. Підприємства, штатним розписом яких не 

передбачено посади касира, виконання його обов'язків можуть покладати 
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відповідно до письмового розпорядження керівника на бухгалтера чи іншого 

працівника, з яким укладається договір про повну матеріальну 

відповідальність. 
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ТЕОРЕТИЧНІ   ОСНОВИ  ВИЗНАННЯ  ЗОБОВ'ЯЗАНЬ: ОСНОВНІ  

ПОНЯТТЯ  ТА  ОСОБЛИВОСТІ  ЇХ  КЛАСИФІКАЦІЇ 

У статті розкрито економічну сутність  поняття  «зобов’язань». 

Проаналізовано  чинну  нормативно-правову  базу  з  питань  обліку  

зобов’язань.  Розглянуто  основні  класифікаційні  ознаки  зобов’язань  

підприємств  з  точки  зору  вітчизняних  і  зарубіжних  вчених-економістів, 

що  сприяє  наданню  внутрішнім  та  зовнішнім  користувачам  необхідну  

достовірну  інформацію  для  прийняття  важливих  управлінських  рішень. 

Ключові  слова: зобов’язання, поточні  зобов’язання, довгострокові  

зобов’язання, забезпечення,  доходи  майбутніх  періодів, непередбачені  

зобов’язання, класифікація  зобов’язань. 

Розвиток   процесів  економіки, поширення процесів  глобалізації,  

ускладнення   господарських  відносин – все  це  сприяє виникненню нових 

видів зобов‘язань. 

В  умовах  ринкової  економіки  України  своєчасне  погашення 

зобов‘язань   забезпечує   стабільність  розвитку економічних відносин. 

Порушення   умов   погашення  зобов‘язань  знижує  платоспроможність 

суб‘єктів господарювання, негативно  впливає  на  їх функціонування, 

погіршує   фінансові  результати, призводить до зниження  рентабельності 

діяльності. 

Використання  в  господарській  діяльності  залучених засобів потребує 

належної  організації   контролю  за  їх станом, що вимагає формування 

достовірної  інформації  про  обсяги, терміни  та   договірні  умови 

погашення зобов‘язань,  повернення  позик,  нарахування  за  відсотками,  

очікувану економічну ефективність. У  зв‘язку з цим виникає необхідність 
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розмежувати окремі  зобов‘язання  за  їх класифікаційними  ознаками. Такий  

підхід  сприятиме  правильному  розподілу  на   окремі  види  зобов‘язань  за 

спільними ознаками у відповідну  групу, що  значно спростить  ведення їх 

обліку та відображення у  фінансовій звітності.  

Доцільно  також  зауважити,  що  поділ  зобов‘язань за  

класифікаційними  ознаками  необхідний для забезпечення обліковою 

інформацією, яка повинна  надаватися  користувачам  фінансової  звітності  

для  прийняття  рішень і формування стратегічних  основ  розвитку 

підприємства в  майбутньому. 

Проблемам  обліку  зобов‘язань присвячено багато праць вчених-

економістів. Вагомий внесок у їхнє вирішення   зробили  такі  вітчизняні та 

зарубіжні науковці, як: А. Б. Агеєва, Ю. Б. Агеєва, С. В. Бичик, Ф. Ф. 

Бутинець, Г. Л. Вознюк,  В. Г. Гетьман, А. Г. Завгородній, З. В. Задорожний,  

І. А. Єфремов, Ю. С. Ігумнов, Л. М. Кіндрацька, Д. Колдуелл, Ю. А. 

Кузьмінський,  І. Д. Лазаришина та інші. 

Метою  статті є обґрунтування економічного та правового змісту 

зобов‘язань, дослідження  різних  класифікаційних груп зобов‘язань з метою  

удосконалення їх обліку. 

Господарську  діяльність  підприємств  важко  уявити   без  взаємодії з 

іншими  суб‘єктами підприємницької діяльності. Це  закупівля  сировини, 

пального, запасних  частин, товарів, інших  матеріальних цінностей, а також 

оплата виконаних робіт і наданих послуг.  
В  результаті  господарської діяльності виготовляється  продукція, яка  

реалізовується  покупцям. Підприємства  також  здійснюють  інші  операції, 

зокрема,  платежі до бюджету по податках, до фондів  соціального  

страхування, виплачують  заробітну  плату  тощо. Саме тут виникають 

розрахункові  взаємовідносини. Зобов‘язання  є  обов‘язком  підприємства  

сплатити  заборгованість за товар, роботи, послуги. Вони  виникають  через  

існуючі  борги  підприємства або щодо  надання  певних активів або послуг 

іншому підприємству у майбутньому [2, c. 148].  

Методологія обліку зобов‘язань в Україні затверджена П(С)БО 11 

«Зобов‘язання», П(С)БО 13 «Фінансові  інструменти», П(С)БО 14  «Оренда»,  

П(С)БО 17 «Податок  на  прибуток», П(С)БО 26 «Виплати  працівникам».  У  

міжнародній   практиці  цей  аспект розглядається в   МСБО 1 «Подання 

фінансових звітів», МСБО 10 «Непередбачені  події і події, які сталися після 

дати  балансу», МСБО 12 «Податки на прибуток»,  МСБО 17 «Оренда», 

МСБО 19 «Виплати  працівникам»,   МСБО 32 «Фінансові  інструменти: 

розкриття  та  подання», МСБО 37 «Забезпечення,   непередбачені   

зобов‘язання   та    непередбачені  активи». 

Поняття  зобов‘язань в міжнародних і національних стандартах 

ідентичне: зобов‘язання – це  теперішня заборгованість підприємства, яка 

виникла в результаті  минулих  подій  і погашення якої, як очікується, 

спричинить вибуття з підприємства ресурсів, які втілюють у собі економічні 

вигоди [6, 3]. Зобов‘язання  підприємств  прийнято поділяти  як  за  

національними П(С)БО, так  і   за  МСБО. 
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Зобов‘язання  підприємства 

 

1) довгострокові   зобов‘язання; 

 

2) поточні  зобов‘язання; 

 

3) забезпечення;  

 

4) непередбачені  зобов‘язання; 

 

Рис 1. Види зобов‘язань згідно П(С)БО 11 «Зобов‘язання» [6] 

 

Зобов‘язання повинні відповідати таким характеристикам: наявність у 

підприємствах зобов‘язання, виконати яке можна лише  шляхом передачі 

активу або надання послуг організації в майбутньому;господарська  подія,  

що призвела до виникнення цього зобов‘язання, вже  відбулася; виникнення 

зобов‘язання повинно бути принаймні ймовірним [8, с. 123]. 

Наукові  підходи  щодо трактування  поняття  «зобов'язань» дещо  вони  

дещо  різняться. Так  на  думку  Бичика С.  В.,  зобов‘язанням  є  договір, 

згідно з яким одна сторона (боржник) зобов‘язана здійснити на користь 

другої сторони (кредитора) певні дії або ж утриматися від них.  

Досить  влучно  надане визначення цього поняття Б. Райаном,  

зобов‘язання – вільно  укладена  згода  між   двома  чи більше сторонами для 

здійснення певної діяльності, що має економічну цілеспрямованість.  

Єфремов І. А. та Ігумнов Ю. С.  розуміють  під зобов‘язаннями  

розрахункові  відносини  між об‘єднаннями (підприємствами) у процесі  

господарської  діяльності, а також із працівниками і службовцями, у 

результаті чого виникають незакінчені розрахунки.   

Бутинець Ф. Ф., Завгородній А. Г., Вознюк Г. Л., Партин Г. О.,                          

Пантелеєв В. П., Сніжко О. С. у  своїх  наукових  доробках  зазначають,  що   

зобов‘язання – це заборгованість  підприємства, що виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до 

зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.  

Агеєва А. Б., Агеєва Ю. Б., Вознюк Г. Л., Завгородній А. Г., Партин Г. 

О., Мочерний С. В. акцентують  увагу  на  те, що зобов‘язання – це 

правовідносини, відповідно до яких одна сторона (боржник) зобов‘язана 

вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, 

виконати роботу, сплатити гроші тощо) або утриматися від такої дії, а 

кредитор має право вимагати від боржника виконання зобов‘язань [4, c. 84]. 

На  нашу  думку,  визначення  поняття  Орловим  І. В. найбільш  точно  

відображає  його  економічну  сутність. Отже, зобов‘язання – це обов‘язки  
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підприємства  з  виплати боргу, передачі активу, надання послуг, виконання  

робіт, що  має суб'єктивний склад, динамічність, наказовий зміст, 

цілеспрямованість, конкретність, санкціонованість, які виникають у 

результаті минулих  операцій, виконання  яких  приведе  до зменшення 

активів і збільшення капіталу [5].  

Класифікацію зобов‘язань для їх відображення в бухгалтерському обліку 

відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 

«Зобов‘язання» наведено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 - Класифікацію зобов’язань для їх відображення в 

бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» [6] 
Вид  зобов‘язань Характеристика  зобов‘язань 

Поточні  

зобов‘язання  

Зобов‘язання, які будуть погашені протягом операційного циклу, 

або повинні бути погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати 

балансу: 

1) короткострокові кредити банків; 

2)поточна заборгованість за довгостроковими зобов‘язаннями; 

3) короткострокові векселі видані; 

4)кредиторська заборгованість за товари, послуги; 

5)поточна заборгованість за розрахунками, за авансами одержаними, 

з бюджетом та позабюджетними платежами, оплати праці, з 

учасниками, внутрішніми розрахунками, інші поточні зобов‘язання. 

Довгострокові  

зобов‘язання  

Всі зобов‘язання, які не є поточними:  

1) довгострокові кредити банків;  

2) інші довгострокові фінансові зобов‘язання;  

3) відстрочені податкові зобов‘язання. 

Забезпечення  Зобов‘язання, з невизначеною сумою або часом погашення на дату 

балансу:  

1) додаткове пенсійне забезпечення;  

2) виконання гарантійних зобов‘язань;  

3) реструктуризація;  

4) виконання зобов‘язань щодо обтяжливих контрактів 

Непередбачені  

зобов‘язання  

1) зобов‘язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та 

існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або 

не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над 

якими підприємство не має повного контролю; або  

2) теперішнє зобов‘язання, що виникає внаслідок минулих подій, 

але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання 

зобов‘язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у 

собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов‘язання не можна 

достовірно визначити 

Доходи  майбутніх  

періодів 

Доходи, одержані підприємством у звітному періоді, але такі, що 

відносяться до наступних періодів 

 

На  практиці  використовують  такі  класифікації зобов‘язань. 

Відповідно до підстав, з яких виникають господарські зобов'язання, їх 

поділяють на: 

1) договірні  зобов‘язання  –  це   такі  зобов‘язання,  які   виникають   із  

договорів; 
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2) бездоговірні    зобов‘язання – це    такі зобов‘язання ,  що   виникають  

внаслідок  заподіяння шкоди, безпідставного придбання або збереження 

майна. 

За  можливістю  оцінки зобов‘язання поділяються на: 

1) реальні зобов‘язання  – це  зобов‘язання,  що  виникають   на   основі  

договору, контракту, одержаного рахунка. Сума заборгованості за цими 

зобов‘язаннями відома, зазначена у  відповідних документах або 

розраховується за встановленими ставками, нормами, тарифами. 

2) потенційні зобов‘язання  –  це  зобов‘язання, сума яких і час 

майбутніх  

платежів не визначені (оплата відпусток, здійснення гарантійного ремонту). 

До них відносяться забезпечення і непередбачені зобов‘язання. 

За складністю зобов‘язання поділяються на: 

1) прості   зобов‘язання  –  це  зобов‘язання,   що   погашаються   одним 

платежем; 

2) складні   зобов‘язання – це  зобов‘язання,  що   включають   первинне  

зобов‘язання та набір вторинних зобов'язань. 

Залежно від визначеності предмета виконання  розрізняють: 

1) однооб‘єктні  зобов‘язання  –  це   зобов‘язання,  предметом   яких   є  

цілком визначені дії; 

2) альтернативні   зобов‘язання  –  це    зобов‘язання,    коли   боржнику  

надається  право  вибору  однієї  із  кількох  дій, передбачених  договором чи 

законом. 

За  співвідношенням  прав і обов‘язків  суб‘єктів зобов‘язання бувають: 

1) односторонні зобов‘язання  – це  зобов‘язання,  де  одна  сторона  має  

тільки  права, а друга – тільки обов‘язки; 

2) взаємні  зобов‘язання  –   це  зобов‘язання, де  кожен  учасник  має  як  

права, так і обов‘язки. 

За визначеністю в часі  зобов‘язання  поділяють  на:  

1) обмежені   зобов‘язання – це   зобов‘язання, строк   виконання    яких   

визначений; 

2) безстрокові  зобов‘язання – це  зобов‘язання, строк  виконання  яких 

не 

визначений. 

За способом забезпечення виконання зобов‘язань  розрізняють  такі  

зобов‘язання: 

1)  згідно  із  законом  або  договором – це  неустойка, застава і порука; 

2)  зобов‘язання  між громадянами або з їх участю  –  завдаток; 

3)  зобов‘язання між організаціями – гарантія [7]. 

У Господарському кодексі України виокремлено такі види зобов‘язань:  

1) організаційно-господарські   зобов‘язання,  що  виникають   у   

процесі  

управління господарською діяльністю між суб‘єктами господарювання та    

суб‘єктом організаційно-господарських повноважень;  

2) соціально-комунальні    зобов‘язання   суб‘єктів   господарювання  по  
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створенню суб‘єктами господарювання спеціальних  робочих місць для осіб з   

обмеженою   працездатністю   та  організацією   їх професійної підготовки; 

3) публічні   зобов‘язання   суб‘єктів  господарювання, які  відповідно до  
закону та своїх установчих документів зобов‘язані здійснювати виконання 

робіт, надання послуг або продаж товарів [1]. 

Отже,  підсумовуючи  вищенаведене,  однозначно  можна  

стверджувати,  що  зобов‘язання відіграють важливу роль в діяльності  

підприємства.  Отож,  організації  їх  обліку  потребує  наукового  та  

правильного  підходу,  з  метою  отримання  достовірної  інформації  щодо  

виникнення  та  термінів  погашення  заборгованості. Правильне тлумачення 

поняття зобов‘язання  і  віднесення  його  до  тієї  чи  іншої  класифікаційної  

групи   є  дуже  важливим, оскільки від цього залежить відображення або не 

відображення заборгованості в обліку та звітності.  
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м. Вінниця 

СУТНІСТЬ , СТРУКУРА  ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕНЯ ВИДАТКІВ 

НА ОПЛАТУ ПРАЦІ УСТАНОВ ДРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

ЕКОНОМІКИ 

Досліджено сутність видатків на оплату праці в установах 

державного сектору  на підставі чинного нормативно-правового 

забезпечення. Розглянуто структуру видатків на оплату праці бюджетних 

установ і організацій. Визначено особливості основної, додаткової зарплати 

та інших компенсаційних і заохочувальних виплат. 

Ключові слова: видатки на оплату праці, касові видатки, фактичні 

видатки, видатки загального фонду, видатки спеціального фонду, фонд 

оплати праці, основна зарплата, додаткова зарплата, інші компенсаційні та 

заохочувальні виплати. 

Бюджетні установи відіграють важливе значення в економіці держави та 

сучасному суспільстві, адже впливають на розвиток економічних процесів та 

забезпечення громадян. Виплати працівникам є основним видом доходів 

працівників, особливо бюджетної сфери, тому від розміру виплат залежить 

рівень їх добробуту і ставлення до роботи. Рівень виплат працівникам та їх 

структура мають важливе соціальне значення і виступають основним 

мотиватором праці. 

Сутність і структуру видатків на оплату праці розглядали такі відомі 

вчені як : С. В. Бардаш, М.Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Дікань , В. Г. 

Жила, М. А. Іллєнкова, Л.М. Крамаровський , Н.М. Малюга, Т.Г. Мельник, 

Н.І. Петренко, В.О. Шевчук, О. І Шуляк, І. Д. Фаріон, О. В. Юрченко. Але 

варто  зазначити, що структура видатків на оплату праці бюджетних установ 

досліджена недостатньо науковцями, що обумовлює необхідність більш 

детально зупинитись на цьому питанні. 

Однією з основних кошторисних статтей видатків установ державного 

сектору є оплата праці. На її реалізацію виділяються кошти із загального і 

спеціального фондів установ і організацій.  

Питання видатків на оплату праці посідають особливе місце в діяльності 

кожної бюджетної установи чи організації. З одного боку, це зумовлено 

відношенням до цього питання самих працівників, для яких заробітна плата є 

джерелом матеріальних благ. З іншого боку, - кошти, які спрямовані 

бюджетною становою чи організацією  на оплату праці, виділяються з 

бюджету держави (місцевого бюджету), мають цільове призначення і не 

можуть бути використані на інші потреби установи, відповідно до 

затвердженого Кошторису доходів і видатків. 

Видатки на заробітну плату є захищеною статтею бюджету і мають 

найбільшу питому вагу в складі поточних видатків установ державного 

сектору. Їх класифікація наведена в табл 1. 



300 
 

Таблиця 1 – Структура видатків на оплату праці установ 

державного сектору 

Класифікаційна ознака Види видатків 

Залежно від структури 

фонду оплати праці  
 видатки на основну зарплату; 

 видатки на додаткову зарплату; 

видатки на оплату інших заохочувальних і 

компенсаційних виплат; 

Залежно від джерел 

покриття 
 видатки загального фонду на оплату праці; 

 видатки спеціального фонду на оплату праці; 

Залежно від етапу руху 

бюджетних коштів 
 касові видатки на оплату праці; 

 фактичні видатки на оплату праці. 

 

Видатки бюджетних установ, що здійснюються за рахунок коштів 

державного або місцевого бюджетів, називаються видатками загального 

фонду. Видатки, здійснені за рахунок позабюджетних надходжень, 

називаються видатками спеціального фонду [1,c. 205].  

З метою упорядкування умов оплати праці установ державного сектору 

Кабінет Міністрів України розробив Постанову від 30.08.2002 р. № 1298 

«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери». Цією Постановою затверджено умови 

оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального 

захисту населення на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 

оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери та  установлено посадові оклади (тарифні ставки), доплати 

та надбавки [5, 109]. 

Для оцінки розміру заробітної плати працівників, а відтак видатків 

бюджетних установ на оплату праці, застосовують показник фонду оплати 

праці. До фонду оплати праці належать нарахування працівникам у грошовій 

та натуральній формах (оцінені у грошовому вираженні) за відпрацьований 

та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу 

незалежно від джерела фінансування цих виплат [6, c. 88]. 

Фонд оплати праці у бюджетних установах розраховують відповідно до 

Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом 

Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5. Інструкція містить основні 

методологічні положення щодо визначення показників оплати праці у 

формах державних статистичних спостережень для одержання об'єктивної 

статистичної інформації про розміри та структуру заробітної плати найманих 

працівників. Цим документом також визначено порядок розрахунку 

статистичних показників середньої заробітної плати, які є важливими 

індикаторами соціально-економічного розвитку [2, c. 46]. 

Фонд оплати праці бюджетних установ та організацій складається з 

трьох груп нарахувань – основної, додаткової заробітної плати та інших 

заохочувальних і компенсаційних виплат (табл. 2).  
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Таблиця 2 – Види заробітної плати бюджетних установ і організацій 
Види заробітної 

плати 

Особливості 

Основна заробітна 

плата  

зарплата у вигляді посадових окладів, а також нарахована відповідно 

до  тарифних ставок, відрядних розцінок 

Додаткова 

заробітна плата  

винагорода за роботу понад встановлені норми у вигляді доплат, 

надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених 

чинним  законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих 

завдань і функцій 

Інші заохочувальні 

та компенсаційні 

виплати 

виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за 

спеціальними положеннями, компенсаційні та інші грошові та 

матеріальні виплати, не передбачені актами чинного законодавства 

або які здійснюються понад встановлені вказаними актами норми 

Основну заробітну плату працівників бюджетних установ встановлюють 

у вигляді посадових окладів (тарифних ставок). Посадові оклади (тарифні 

ставки) є державними гарантіями мінімальних рівнів оплати праці для 

конкретних професійно-кваліфікаційних груп працівників, які перебувають у 

трудових відносинах з бюджетними установами, при додержанні 

встановленої законодавством про працю тривалості робочого часу та 

виконанні працівником посадових обов'язків (норм праці) [3, c. 59].  

Розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються за 

тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються 

професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії, 

робітникам - кваліфікаційного розряду у межах діапазону, визначеного для 

цих посад (професій) Довідником кваліфікаційних характеристик професій 

працівників. 

Додаткова заробітна плата — це винагорода за роботу понад встановлені 

норми, за трудові успіхи, винахідливість і за особливі умови праці. Типова 

структура фонду додаткової заробітної плати бюджетних установ влючає:  

 доплати до посадового окладу 

 доплати за суміщення професій (посад), виконання обов'язків; 

 тимчасово відсутнього працівника та розширення зони; 

 обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт; 

 доплати за роботу в нічний час; 

 доплати за науковий ступінь; 

 інші доплати. 

 надбавки до посадових окладів; 

 надбавки за тривалість безперервної роботи; 

 надбавки за почесні звання; 

 надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови; 

 надбавки за високі досягнення у праці, виконання особливо 

 важливої роботи, складність, напруженість у роботі; 

 інші надбавки.  

 суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників; 

  суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з 

порушенням термінів її виплати 
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 оплата за невідпрацьований час (оплата відпусток, компенсацій за 
невикористану відпустку 

 інші види додаткової заробітної плати, в т. ч. премії . 
 До складу інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать 

виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за 

спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові та 

матеріальні виплати, не передбачені актами чинного законодавства або які 

здійснюються понад встановлені вказаними актами норми. Більш детально 

види інших заохочувальних і компенсаційних виплат відображені в табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Види заохочувальних виплат і компенсаційних виплат 
Види 

заохочувальних  і 

компенсаційних виплат 

Особливості нарахування і виплат 

Нарахування за 

невідпрацьований час, не 

передбачені чинним 

законодавством 

нарахування за невідпрацьований час працівникам, які 

вимушено працювали скорочений робочий час та 

перебували у відпустках з ініціативи адміністрації (крім 

допомоги з часткового безробіття), брали участь у страйках  

Винагороди та заохочення, 

що виплачуються раз на рік 

або мають одноразовий 

характер 

− премії, що виплачують у встановленому порядку за 

спеціальними системами преміювання, відповідно до рішень 

уряду; 

− премії за виконання важливих та особливо важливих 

завдань; 

− одноразові заохочення, не пов'язані з конкретними 

результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам'ятних 

дат, як у грошовій, так і у натуральній формах) та ін. 

Матеріальна допомога Матеріальна допомога, що має систематичний характер, 

надана всім або більшості працівників (на 

оздоровлення, у зв'язку з екологічним станом)  

Виплати соціального 

характеру у грошовій і 

натуральній формах 

− витрати у розмірі страхових внесків установ на користь 

працівників, пов'язаних з добровільним страхуванням 

(особистим, страхуванням майна); 

− оплата або дотації на харчування працівників, зокрема в 

їдальнях, буфетах, профілакторіях; 

− плата за утримання дітей працівників у дошкільних 

закладах; 

− вартість путівок працівникам та членам їхніх сімей на 

лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, 

видані замість путівок за рахунок коштів установи та інші 

виплати, що мають індивідуальний характер.  

 

Не належать до фонду оплати праці суми допомоги та інші виплати, що 

здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування 

(допомога з тимчасової непрацездатності, у зв'язку з вагітністю і пологами, 

при народженні дитини, на поховання тощо), а також витрати на 

відрядження, матеріальна допомога разового характеру, що надає установа 

окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату 

лікування, оздоровлення дітей, поховання, суми благодійної допомоги.  



303 
 

Видатки бюджетних закладів поділяють на касові та фактичні. Касовими 

видатками вважаються всі виплати, здійснені з реєстраційних рахунків як 

готівкою, так і шляхом безготівкових переказів.  

Фактичні видатки — це реальні, кінцеві видатки установи, оформлені 

відповідними документами. Відповідно, касові видатки бюджетної установи 

на оплату праці – це кошти, отримані на рахунки установи для виплати 

заробітної плати та її безпосередня виплата, а фактичні видатки – це сума 

фактично нарахованої заробітної плати [4, c. 51]. 

Підводячи підсумки, можна сформулювати такі шляхи вдосконалення 

видатків на оплату в бюджетних установах:  

–  удосконалити підготовку та перепідготовку кадрів; 

– розробити дієву систему оцінки ефективності праці персоналу 

бюджетних установ, яка б ґрунтувалась на показниках результативності 

праці (незважаючи на те, що у бюджетній сфері важко визначити, що є 

результатом праці, але цілком можливо розробити рейтингову систему 

оцінки праці), а до основних показників, що мають бути включені до системи 

оцінювання, слід віднести: рівень освіти, чисельність помилок у роботі за 

період; кількість штрафів, що були сплачені установою з вини працівника, 

оцінка роботи працівника безпосереднім керівником, оцінка роботи 

працівника споживачем послуг бюджетної сфери; 

– запровадити у бюджетних установах замість неефективної Єдиної 

тарифної сітки контрактну систему оплати праці; 

– використовувати більше нематеріальних стимулів праці, таких як 

ротація кадрів, підвищення кваліфікації, залучення працівників до активної 

участі у суспільному житті установи, залучення персоналу для участі у 

всеукраїнських та регіональних конференціях тощо. 

Отже, процес оплати праці в бюджетній сфері має значні особливості, 

так як свої особливості має сама бюджетна сфера, і насамперед – це характер 

фінансово-економічних відносин. В бюджетних установах фінансування 

виплат на оплату праці, у відповідності до чинного законодавства, 

здійснюється за окремими статтями, які є захищеними. 
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УДК 339.144(045) 

Пилипишина І.І. - здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця 

ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ТА ПІДХОДИ ДО 

КЛАСИФІКАЦІЇ 

Поява чималої кількості різноманітних організаційно–правових форм 

суб‘єктів господарювання, залучення значної частини працюючого 

населення, розвиток конкуренції, необхідність широкого впровадження 

сучасного обладнання і прогресивних технологій зумовили необхідність 

нових підходів до організації технологічних процесів на підприємствах. Як 

наслідок, особливої актуальності набувають питання трактування товарних 

запасів, оскільки вони є найбільш вагомою частиною активів торговельних 

підприємств і займають особливе місце в складі майна. 

Питанню трактування запасів та їх класифікації приділено чимало уваги, 

зокрема у працях наступних вітчизняних науковців: Левуцький С.О., Міщук 

І.П., Хоменко Н.В., Марцин В.С. Лень В.С. 

Метою статті є аналіз наявних у сучасних літературних джерелах 

визначення поняття «запаси», оцінка їх коректності доцільності та підходів 

до класифікації. 

Основним документом, який визначає  методологічні  засади  

формування  у  бухгалтерському  обліку  інформації  про  запаси  і  

розкриття її у фінансовій звітності є Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 9 «Запаси». Даний документ дає загальне визначення поняття запасів. 

Відповідно до П(С)БО 9, запаси – це активи, які: 

– утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 

господарської діяльності; 

–  перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва; 

– утримуються для споживання під час виробництва продукції, 

виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. 

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають: 

– сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та 

інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, 

виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й 

адміністративних потреб; 

– незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і 

складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. 
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Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та 

надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт 

(послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу; 

– готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для 

продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим 

договором або іншим нормативно–правовим актом; 

– товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та 

утримуються підприємством з метою подальшого продажу; 

– малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються 

протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо 

він більше одного року; 

– поточні біологічні активи, а також сільськогосподарська продукція і 

продукція лісового господарства після її первісного визнання [5]. 

Найбільш поширеними видами запасів є сировина та матеріали, 

незавершене виробництво, готова продукція, запаси товарів для 

перепродажу, компоненти готової продукції, наливні чи насипні речовини 

(нафта, борошно) тощо. Елементи, які включаються до складу запасів, 

залежать від особливостей підприємства. Машини та обладнання, що є 

основними засобами для одних підприємств, для підприємства, що їх 

виготовляє, є готовою продукцією, а для підприємства, що здійснює їх 

перепродаж – товаром.  

Запаси поділяються на виробничі і товарні. Виробничі запаси 

промислового підприємства дещо відрізняються від товарних запасів 

торговельного підприємства. Виробничі запаси – придбані або самостійно 

виготовлені вироби, які і підлягають подальшій переробці на підприємстві. В 

процесі виробництва виробничі запаси використовуються неоднаково. Деякі 

з них повністю споживаються у технологічному процесі (сировина і 

матеріали), інші – змінюють тільки свою форму і розмір (мастильні 

матеріали, фарби), треті – входять до складу виробу без будь–яких зовнішніх 

змін (запасні частини), четверті – лише сприяють виготовленню виробів, але 

не включаються до їх маси або хімічного складу (МШП). Товарні запаси – 

придбані підприємством товари, призначені для подальшого перепродажу. 

При цьому підприємство, як правило, не вносить суттєвих змін до їх фізичної 

форми, вже при закупці у постачальника вони с готовою продукцією [1]. Для 

повного розуміння аналізованого поняття, доцільно дослідити існуючі 

підходи до трактування сутності товарних запасів (табл.1). 

Спираючись на подану таблицю визначень даного поняття важко 

однозначно схилитися до якогось одного, адже кожне з них має право на 

існування та є вірним. Загалом вони несуть єдине наповнення. Саме тому у 

П(С)БО безпосередньо визначення не надається, а здійснено його 

розширений опис. 
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Таблиця 1 – Трактування сутності товарних запасів у науковій 

літературі [3, с. 298] 
Автор Визначення економічної сутності товарних запасів 

1 2 

Продукт праці 

К. Маркс 

Товарні запаси – матеріальні цінності, які знаходяться на складах 

постачальників у вигляді готової продукції, на проміжних складах та 

складах споживачів. 

Товарна маса сфери обігу 

А. Мазаракі 

Товарний запас – маса товарів, призначена для продажу, що 

знаходиться у сфері обігу в процесі переміщення від виробництва до 

споживача. 

Економічна 

енциклопедія  

Товарні запаси – частина сукупних запасів, що перебуває в підприємств 

у вигляді готової продукції й у каналах сфери обігу (запаси у дорозі та 

запаси на підприємствах торгівлі). 

Р. Валевич  

Товарні запаси – товари, які протягом більшого чи меншого часу 

утворюють запас, до тих пір, поки їх не змінять нові екземпляри того ж 

роду.  Лише завдяки виникненню запасу забезпечується постійність і 

безперебійність процесу обігу. 

Довідник 

фінансиста  

Товарні запаси – продукція, що знаходить у стані обороту (на складах 

виробничих підприємств, торговельних організацій, в роздрібній 

торговельній мережі та в дорозі), призначена для реалізації. 

Є. Свідерський 
Товарні запаси – складова товарообігу, що становлять рух сукупного 

суспільного продукту в товарній формі від виробників до споживача. 

Товарний запас, що не потребує подальшої переробки 

А. Глен, А. Велш 

та ін. 

Товарні запаси – товари, що за звичайних обставин призначені для 

продажу. Ці товари закуповують у готовому вигляді та продають без 

додаткової обробки та переробки. 

І. Демиденко, С. 

Терещенко 

Товарні запаси – одна із складової запасів, що є оборотними активами 

підприємства, у вигляді товарів, що придбані або отримані від інших 

юридичних і фізичних осіб і призначені для продажу (перепродажу) без 

додаткової обробки. 

Мета використання – подальший продаж 

В. Лень 
Товарні запаси – товарно–матеріальні цінності, що надійшли на 

підприємство з метою продажу. 

М. Лучко 

Товарні запаси – запаси, призначені для реалізації в умовах звичайної 

господарської діяльності – готова продукція, придбані підприємством 

товари, призначені для подальшого перепродажу. 

 

Важливим і неоднозначним є питання про застосування науковцями для 

визначення поняття «запаси» різноманітних категорій: «запаси», «товарно–

матеріальні цінності»,  «матеріальні цінності», «матеріальні запаси», 

«товарно–матеріальні запаси», «матеріально–виробничі запаси», «товарно–

виробничі запаси» (табл. 2) [4, с. 303]. 

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що найбільш прийнятним для 

позначення терміну є безпосередньо «запаси». Це пов‘язано з тим, що він є 

найбільш узагальнюючим та не суперечить законодавству, адже основним 

нормативним документом є П(С)БО 9, який так і носить назву «Запаси». Для 

того, аби не створювати непорозумінь і не вводити в оману користувачів 
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інформації про даний об‘єкт активів в обліку, варто використовувати саме 

даний термін. 

 

Таблиця 2 – Підходи науковців до використання термінів для 

позначення поняття «запаси» 

Автори, нормативні джерела 
Терміни, що використовуються 

для позначення поняття «запаси» 

П(С)БО 9 «Запаси», В.В. Бабіч, А.В. Бугай, Ю.А. 

Василенко, П.М. Гарасим, Т.В. Гладких, С.В. Голов, 

О.І. Єрмак, О.О. Єропутова, Г.П. Журавель, В.С. Лень, 

Г.В. Нашкаревська, В.О. Онищенко, М.С. Пушкар, І.Б. 

Садовська, Г.А. Семенов, Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко, 

П.С. Тютюнник, П.Я. Хомин, Р.Л. Хом‘як, Н.В. 

Чабанова 

«запаси» 

І.Д. Бенько, Т.Г. Китайчук, В.С. Лень, М.Р. Лучко, 

З.Д. Тичук, Інструкція по інвентаризації основних 

засобів, нематеріальних активів, товарно–

матеріальних цінностей, грошових коштів і 

документів та розрахунків 

«товарно-матеріальні цінності», 

«матеріальні цінності» 

О.М. Губачова, І.А. Карабоза, І.Р. Любезна, С.І. 

Мельник, О.В. Мурашко, С.М. Хмелевський 

«матеріальні запаси», «товарно–

матеріальні запаси», «матеріально-

виробничі запаси» 

Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Селіванова, Фуад Сулейман 

Махмуд Аль Фасфус 
«товарно-виробничі запаси» 

 

Для характеристики стану процесів утворення та розробки стратегії 

управління товарними запасами торговельних підприємств їх класифікують 

за багатьма ознаками (табл. 3) [2, с. 356]. 

Таблиця 3 – Класифікація товарних запасів торговельних 

підприємств [6,  с. 17] 
Ознака класифікації Види товарних запасів 

1 2 

За місцезнаходженням 

 

а) на підприємствах торгівлі (складські); 

б) у промисловості (збутові); 

в) у дорозі. 

За джерелами 

виникнення 

а) власні; 

б) позикові (залучені) або запаси, які не є власністю 

підприємства (товари на комісії – одержані в межах договорів 

комісії (консигнації), поруки та інших цивільно–правових 

договорів, що уповноважують підприємство здійснювати продаж 

товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права 

власності на такі поруки). 

За ступенем лімітування 
а) нормовані;                                                                                 

б) ненормовані. 

За строками 
а) запаси на початок періоду;                                                       

б) запаси на кінець періоду. 

За одиницями виміру 
а) абсолютні – у вартісному та натуральному вираженні;                                                                          

б) відносні – у днях товарообороту. 

За призначенням 

а) поточного зберігання: для забезпечення повсякденних потреб 

торговельного підприємства; 

б) сезонного призначення:  для забезпечення безперебійної 
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торгівлі в період сезонних змін попиту та пропозиції; 

в) дострокового завезення: для забезпечення безперебійної 

торгівлі в віддалених місцевостях у період між строками 

завезення товарів; 

г) цільові товарні запаси: для здійснення відповідних заходів. 

За ступенем 

використання 

а) витратні або запас готової продукції: для забезпечення 

поточної господарської діяльності; 

б) резервні або буферні: для забезпечення безперебійної торгівлі 

в пік реалізації, страхування, затримок та зривів реалізації та 

відвантаження, для врахування можливих непередбачених 

обставин. 

За функціональними 

типами 

а) матеріальний запас – підвищує надійність господарювання 

внаслідок закупівельної економії, економії при транспортуванні, 

створення фонду безпеки, спекулятивні закупівлі, сезонне 

забезпечення та використання ресурсів підтримки; 

б) запаси фізичного розподілу – складаються з товарів, що 

очікують відвантаження клієнтам. Одна з причин для 

нагромадження запасів фізичного розподілу – економія при 

перевезеннях. 

За видами  
а) продовольчі; 

б) непродовольчі. 

 

Отже, є чимало критеріїв для класифікації і чим більш повно їх 

враховувати, тим більш точним буде визначено місце товарних запасів, що 

сприятиме ефективному управлінню. 

Загалом, основною ціллю створення товарних запасів є забезпечення 

діяльності взагалі на торговельних підприємствах. Правильне застосування 

класифікації запасів забезпечить умови для раціональної організації обліку та 

значно полегшить процес контролю за ними. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено економічну сутність та визначення категорії  

«кредитні операції» в науковій літературі та в законодавчих документах. 

Визначено основні ознаки відносин, що становлять суть кредитних операцій. 

Зазначено загальні принципи кредитування та способи надання банківського 

кредиту суб’єктам господарювання.  

Ключові слова: кредитування, кредитні операції, банківські кредити, 

кредитні відносини 

Ефективність функціонування реального сектора економіки багато в 

чому залежить від якісного стану банківської системи країни, і, зокрема, від 

системи банківського кредитування. В умовах економічної стабілізації 

банківський кредит повинен стати найважливішим фактором подальшого 

розвитку економіки країни, оскільки він несе потужний заряд у вигляді 

додаткових ресурсів та дозволяє підприємствам і організаціям створити 

необхідні передумови для підвищення економічних потужностей. 

Необхідність кредитних відносин пов'язана з об'єктивною різницею в 

часі руху матеріальних і грошових потоків. Потреба в кредиті виникає через 

різницю у величині та строках повернення капіталу, авансованого у 

виробництво, а також у зв'язку з необхідністю одночасного вкладення 

коштів, з метою розширення виробничого процесу. 

Виробничі підприємства України дуже часто потребують значних 

кредитних ресурсів. Перешкоджають розвитку кредитних відносин 

підприємств високі процентні ставки за користування кредитом, 

недосконалість законодавства, що дозволяло б використовувати земельні 

ділянки підприємств в якості застав. З огляду на це, все більшої актуальності 

набуває з‘ясування особливостей та економічної сутності кредитних операцій 

підприємства. 

Проблеми кредитних операцій підприємства і банківського 

кредитування, питання їх організації та методики, приведенню їх у 

відповідність з міжнародними нормами, правилами та принципами 

досліджували такі учені-економісти, як: Бутинець Ф.Ф., Васюренко О.В., 

Вітлінський Т.М., Герасимович А.М., Івахненко В.М., Житна І.П., Кіндрацька 

Л.М., Мороз А.М., Савлук М.І. та ін. Також дані проблеми розглядалися і в 

роботах зарубіжних учених, таких як: Б. Бухвальд, Ханс-Ульріх Деріг, Ю. 

Зайтц, Ф. Котлер, З. де Куссерг, Же.-Ж. Ламбен, Б. Маруа, Д. Норкотт, М. 

Портер, П. Роуз, Дж. Еванс та ін. 

Однак, незважаючи на значну увагу науковців до даного питання, воно 

досі залишається перспективним та актуальним напрямом дослідження. В 

останній час гостро постала проблема наукового осмислення нових явищ у 
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сфері кредитних операцій підприємства, розробки ефективних схем і 

технологій кредитного процесу та їх використання на практиці. 

Метою дослідження є визначення суті кредитних операцій підприємства 

та особливостей управління кредитними операціями. 

Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» 

банківський кредит – це будь-яке зобов‘язання банку надати певну суму 

грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов‘язання придбати право вимоги 

боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на 

зобов‘язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на 

зобов‘язання на сплату відсотків та інших зборів з такої суми [1]. 

На всі кредитні відносини поширюються загальні принципи 

кредитування, до яких слід відносити ті принципи, на яких ґрунтуються 

відносини між кредитором і позичальником з приводу надання, використання 

та повернення кредиту. В літературі найчастіше виділяються такі принципи 

кредитування, як зворотність, платність, строковість, забезпеченість та 

цільовий характер кредиту [2, 3].  

Зворотність кредитування слід розуміти як принцип, що виражає 

необхідність своєчасного повернення отриманих від кредитора фінансових 

ресурсів після завершення їх використання позичальником.  

З принципом зворотності кредиту тісно пов‘язані і принципи платності і 

строковості кредитування. Принцип платності означає, що за користування 

кредитом позичальник сплачує кредиторові винагороду у формі проценту, 

лізингового платежу, надбавки за відстрочку платежу тощо. Строковість слід 

розуміти як обов‘язок позичальника повернути кредит та сплатити 

винагороду за користування ним у передбачені кредитним договором строки.  

Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у кредитора 

можливостей для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від 

неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника. З метою 

реалізації цього принципу використовуються цивільно-правові засоби 

забезпечення виконання зобов‘язань – неустойка (штраф, пеня), застава, 

гарантія, порука тощо.  

Цільовий характер кредитування означає, що кредит надається і 

використовується з конкретною метою, передбаченою договором між 

кредитором і позичальником. Щоправда, ця ознака притаманна в основному 

для фінансових (в тому числі банківських) кредитів, у меншій мірі – для 

лізингу і майже не властива для комерційних та споживчих кредитів.  

Ще однією істотною ознакою, характерною для кредитних відносин, яка 

відрізняє їх від інших фінансово-кредитних відносин (зокрема податкових і 

бюджетних), є те, що ці відносини виникають на підставі угоди між 

кредитором і позичальником (договору кредиту, угоди про відстрочку 

платежу тощо). Основна суть цієї угоди полягає в тому, що вона укладається 

відповідно до взаємного волевиявлення юридично рівноправних сторін. У 

бюджетних та податкових відносинах ні про взаємне волевиявлення, ні про 

договірні засади відносин, ні про юридичну рівність сторін мова не йде. 
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Як у світовій, так і у вітчизняній економічній літературі немає єдиного 

підходу щодо визначення поняття «кредитні операції». В узагальненому 

вигляді підходи до визначення даної категорії наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 – Визначення категорії «кредитні операції» в науковій 

літературі та в законодавчих документах 
Джерело  Визначення категорії  

Загородній, А. Г. [4] Кредитна операція – договір про надання кредиту, 

супроводжуваний записами в банківських рахунках з відповідним 

відбиттям у балансах кредитора та позичальника. 

М. І. Савлук, 

А.М. Мороз, 

М. Ф. Пуховкіна та 

ін. [5] 

Кредитні операції полягають у проведенні комплексу дій, 

пов‘язаних з наданням і погашенням банківських позичок. 

Ковбасюк, М. Р. [6] Кредитні операції – сукупність дій працівників, спрямованих на 

відображення результатів кредитної діяльності за рахунками 

обліку і в балансі підприємства. 

Господарський 

кодекс України [7] 

Кредитна операція – це вид активних банківських операцій, 

пов'язаних із розміщенням залучених банком коштів шляхом їх 

надання в тимчасове користування або прийняттям зобов'язань 

про надання коштів у тимчасове користування за певних умов, а 

також надання гарантій, порук, акредитивів, акцептів, авалів, 

розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, 

фінансового лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів, 

у формі операцій репо, будь-яке продовження строку погашення 

боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо 

повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання щодо 

сплати процентів та інших зборів із такої суми (відстрочення 

платежу) 

Закон України «Про 

банки і банківську 

діяльність» [1] 

Кредитні операції полягають у розміщенні банками від свого 

імені, на власних умовах та на власний ризик залучених коштів 

юридичних осіб (позичальників) та громадян. 

 

За результатами проведеного аналізу економічної літератури 

встановлено, що основними ознаками відносин, що становлять сутність 

кредитних операцій, є: 

- учасники кредитних відносин повинні бути економічно самостійними: 

бути власниками певної маси вартості і вільно нею розпоряджатися; 

функціонувати на основі самодостатності та самоокупності; нести 

економічну відповідальність за своїми зобов'язаннями; 

- кредитні відносини є добровільними та рівноправними. Тільки за цих 

умов вони будуть взаємовигідними і зможуть розвиватися по висхідній; 

- кредитні відносини не змінюють власника цінностей, з приводу яких 

вони виникають. Кредитор залишається власником переданої в борг вартості, 

а позичальник одержує її лише у тимчасове розпорядження, після чого 

повинен повернути власникові; 

- кредитні відносини є вартісними, оскільки виникають у зв'язку з рухом 

вартості (грошей чи матеріальних цінностей); 

- нееквівалентність кредитних відносин значно посилює в механізмі їх 

реалізації роль чинника платності, за яким позичальник повертає власникові 
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більшу масу вартості, ніж сам одержує від нього. При цьому він має подвійне 

призначення: 1) компенсувати кредитору втрату доходу у зв'язку з 

переданням відповідної суми коштів у чуже розпорядження та можливі 

збитки на випадок неповернення позички; 2) стимулювати позичальника до 

підвищення ефективності використання одержаних у позичку коштів [8]. 

В Україні великим вважається кредит одному позичальнику, що 

перевищує 5% величини капіталу банку.  

У відповідності до вимог Національного Банку України надання кредиту 

на різноманітні потреби позичальників може здійснюватися кількома 

способами:  

 у разовому порядку;  

 багаторазовим чином в міру потреби в межах відкритої позичальникові 

кредитної лінії і терміну кредитування, встановленого в кредитній угоді;  

 за допомогою оплати розриву в платіжному обороті підприємства 

(організації) у вигляді дебетового сальдо на його розрахунковому 

(поточному, кореспондентському) рахунку;  

 на базі об'єднання кредитного потенціалу низки банків (консорціумні 

кредити);  іншими способами [9, с. 68-70].  

Кредит може видаватися як шляхом оплати за рахунок нього різного 

роду платіжних документів, так і шляхом зарахування грошових коштів на 

розрахунковий (поточний, кореспондентський) рахунок. Кредити юридичним 

особам надаються тільки в безготівковому вигляді. При зміні умов 

кредитування банк-кредитор і клієнт складають додаткову угоду.  

Заборгованість за кредитом погашається шляхом списання коштів з 

розрахункового рахунку позичальника або за платіжною вимогою банку- 

кредитора (якщо клієнт обслуговується в іншому банку).  

Таким чином кредитні операції підприємства – це ті операції (дії), які 

знаходять своє відображення в облікових реєстрах підприємства та 

відображаються в пасиві його балансу 
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УДК 657.421 (045) 

Река А. М - здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця 

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В НАУКОВІЙ 

ЛІТЕРАТУРІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

Основою матеріально-технічної бази підприємства є основні засоби. Від 

стану основних засобів залежить техніко-технологічний рівень виробництва, 

продуктивність праці, якість товарів та послуг, прибутковість підприємства, 

у зв‘язку з чим зростають роль і значення обліку, аналізу та аудиту наявності, 

руху та використання основних засобів підприємства.  

Проте існуюча система обліку основних засобів не здатна в повній мірі 

задовольнити постійно зростаючі інформаційні потреби управління. 

Численні та непослідовні зміни у законодавчих і нормативно-правових актах 

України, які визначають методологічні засади формування в 

бухгалтерському і податковому обліку інформації про основні засоби, 

призвели до різного й неоднозначного тлумачення їхньої сутності, що 

потребує систематизації та узагальнення. 

Мета статті полягає у дослідженні та запропонуванні авторського 

бачення поняття «основні засоби» на підставі узагальнення та систематизації 

сучасних наукових уявлень визначення цієї категорії для цілей 

бухгалтерського і податкового обліку. 

Вагомий внесок у розвиток теорії та практики бухгалтерського та 

податкового обліку основних засобів підприємства здійснили зарубіжні та 

вітчизняні вчені-економісти. Зокрема, О. Г. Агрес, Н. Д. Бабяк, 

Н. І. Верхоглядова, С. М. Гречко, І. В. Громова, С. В. Ільїна, А. М. 

Коваленко, Ю. В. Неміш, В. В. Сопко, Л. К. Сук, П. Л. Сук, В. П. Шило та ін. 

Основні засоби є невід‘ємною складовою діяльності будь-якого 

підприємства, вони відіграють неабияку роль, зокрема, в економічних 

процесах, саме тому термінологія відіграє значну роль у відображенні 

основних засобів у синтетичному та аналітичному обліку та врешті у 

звітності. 

У сучасних наукових дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених 

існує багато точок зору до визначення поняття «основні засоби», найтиповіші 

з яких наведено у таблиці 1. 
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Таблиця 1 - Трактування сутності поняття «основні засоби» в 

економічній літературі 
Автор Визначення 

Л.К. Сук, П.Л. Сук [1, 
с. 262] 

Основні засоби підприємства, установи – це сукупність 
матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі 
протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, 
так і у невиробничій сфері 

Н.І.Верхоглядова, 
В.П. Шило, 

С.Б. Ільїна, В.І. Кисла 
[2, с. 12] 

Основні засоби – це засоби праці, які використовуються 
(експлуатуються) впродовж тривалого часу, при цьому 
зберігаючи свою первісну фізичну форму, і переносять свою 
вартість на вироблений продукт частинами, протягом декількох 
виробничих циклів унаслідок фізичного та морального зносу 

О.Г. Агрес [3, с. 178] Основні засоби – це засоби праці у формі матеріальних активів, 
які утримує підприємство з метою використання у виробничому 
процесі або здійсненні адміністративних чи соціально-
культурних функцій, очікуваний термін корисного використання 
яких становить більше ніж один рік, не змінюючи при цьому 
своїх форм і розмірів, вартість яких є не меншою від законодавчо 
встановленого розміру та поступово переноситься в міру 
фізичного спрацювання та (або) морального старіння на вартість 
готової продукції проведенням амортизаційних відрахувань 

Здійснений аналіз наведених визначень поняття «основні засоби» 

дозволяє стверджувати, що більшість авторів при розкритті сутності цієї 

категорії звертають увагу на таких ключових критеріях визнання основних 

засобів, як: матеріальність (наявність матеріально-речової форми); 

призначення (утримуються з метою використання їх в процесі виробництва, 

постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 

здійснення адміністративних чи соціально-культурних функцій); строк 

корисного використання (більше року або операційного циклу, якщо він 

більше року). Розглянемо далі, як поняття «основні засоби» розкривається у 

нормативно-правових актах України та Міжнародних стандартах 

бухгалтерського обліку (табл. 2).  

Таблиця 2 - Трактування сутності поняття «основні засоби» у 

нормативно-правових актах України 
Джерело Визначення 

Міжнародний стандарт 
бухгалтерського обліку 16 
«Основні засоби»: Наказ 
Міністерства фінансів України від 
01.01.2014 р. [4] 

Основні засоби – це матеріальні об‘єкти, що їх: а) 
утримують для використання у виробництві або 
постачанні товарів чи наданні послуг для надання в 
оренду або для адміністративних цілей; б) 
використовуватимуть, за очікуванням, протягом 
більше одного періоду 

Податковий кодекс України : 
Кодекс законів України від 
02.12.2010 р.  № 2755-VI (із 
змінами та доповненнями від 
15.04.2017 р.) [5] 

Основні засоби – матеріальні активи, у тому числі 
запаси корисних копалин, наданих у користування 
ділянок надр (крім вартості землі, незавершених 
капітальних інвестицій, автомобільних доріг 
загального користування, бібліотечних і архівних 
фондів, матеріальних активів, вартість яких не 
перевищує 6000 гривень, невиробничих основних 
засобів і нематеріальних активів), що призначаються 
платником податку для використання у 
господарській діяльності платника податку, вартість 
яких перевищує 6000 гривень і поступово 
зменшується у зв'язку з фізичним або моральним 
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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) 

Про затвердження національних 
положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в 
державному секторі: Наказ 
Міністерства фінансів України № 
1202 від 12.10.2010 р. [6] 

Основні засоби – матеріальні активи, які 
утримуються для використання їх у 
виробництві/діяльності або при постачанні товарів, 
виконанні робіт і наданні послуг для досягнення 
поставленої мети та/або задоволення потреб суб‘єкта 
бухгалтерського обліку в державному секторі або 
здавання в оренду іншим особам і 
використовуються, за очікуванням, більше одного 
року 

Господарський кодекс України: 
Кодекс законів України від 
16.01.2003 р. № 436-IV: зі змінами 
та доповн. [7] 

Основними фондами виробничого і невиробничого 
призначення є будинки, споруди, машини та 
устаткування, обладнання, інструмент, виробничий 
інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше 
майно тривалого використання, що віднесено 
законодавством до основних фондів 

Про затвердження Державного 
класифікатора України 
«Класифікація основних фондів: 
Наказ Державного комітету 
України по стандартизації, 
метрології та сертифікації від 
19.08.1997 р. № 507 [8] 

Основні фонди – це матеріальні цінності, 
експлуатаційний період і вартість яких відповідно 
перевищують один календарний рік та 15 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян 

 

Аналізуючи наведені визначення поняття «основні засоби» у 

нормативно-правових актах дають змогу дійти висновку про відсутність 

єдиного підходу до його розуміння. Так, у Податковому кодексі України та 

Державному класифікаторі України «Класифікація основних фондів» до 

вищенаведених критеріїв визнання основних засобів додається ще 

додатковий критерій – критерій вартості. У податковому обліку, згідно з 

Податковим кодексом України, основні засоби мають вартісну межу, яка 

становить 6000 грн., тобто якщо вартість матеріальних активів не перевищує 

6000 грн., то у податковому обліку вони не вважаються основними засобами. 

Відповідно, малоцінні необоротні матеріальні активи, вартість яких не 

перевищує 6000 грн., у податковому обліку не вважаються основними 

засобами. [5].  

Трактування поняття «основні засоби» у нормативно-правових актах 

України, які регулюють їх бухгалтерський облік [4; 8], призводять до значних 

ускладнень і ще більшої плутанини щодо розуміння їх сутності, оскільки при 

встановленні критеріїв віднесення об‘єкту до основних засобів перевага 

надається їх призначенню. В той же час норми податкового законодавства 

звертають увагу на особливостях визнання об‘єкту основних засобів активом, 

тобто лише тоді, коли його застосування відбувається виключно «для 

використання у господарській діяльності платника податку» [5].  

На відміну від інших нормативно-правових актів ч. 3 ст. 139 

Господарського кодексу України  містить визначення лише «основних 

фондів», до яких віднесено «будинки, споруди, машини та устаткування, 

обладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський 
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інвентар та інше майно тривалого використання, що віднесено 

законодавством до основних фондів» [7]. Тобто поняття «основні засоби» і 

«основні фонди» у даному випадку законодавцем ототожнюються.  

Варто сказати, що останнім часом відбувається поступовий перехід 

національних стандартів бухгалтерського обліку до міжнародних. Саме тому 

наведені у національному та міжнародному стандартах поняття основних 

засобів співпадають за усіма ключовими критеріями їх визнання. 

 На жаль, така схожість існує тільки у сфері бухгалтерського обліку 

основних засобів. В той час як органи фіскальної служби при визначенні 

об‘єкта основних засобів дотримуються норм Податкового кодексу України. 

Така суперечність визначень призводить до виникнення конфліктних 

ситуацій між підприємством та фіскальним органом.  

Тому, для уникнення подібних розбіжностей та суперечностей 

пропонується авторське визначення поняття «основні засоби», під якими слід 

розуміти матеріальні активи, які утримуються суб‘єктом господарювання і  

використовуються як під час здійснення господарської діяльності, так і під 

час виконання підприємством адміністративних чи соціально-культурних 

функцій, очікуваний строк експлуатації яких становить не менше одного 

року чи визначається межами операційного циклу понад один рік, вартість 

яких зменшується в процесі використання. 

 Відносно ймовірності одержання економічних вигод підприємство має 

визначити цілі використання основного засобу. Виходячи з визначення 

основних засобів, такими цілями є:  

1) використання основного засобу в процесі постачання товарів, виконання 

робіт і надання послуг; 

2) використання основного засобу для надання в оренду іншим особам; 

3) використання основного засобу для здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій; 

 Основні засоби підприємств складають основу їх матеріально-технічної 

бази, тому бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечувати: 

– контроль за збереженням основних засобів; 

– своєчасне правильне документальне відображення в регістрах обліку 

надходження основних засобів, їх внутрішнього переміщення (із цеха в цех, з 

складу на склад, із відділу у відділ і т.п.); 

– ефективне використання, вибуття (ліквідація, реалізація, безоплатна 

передача); 

– правильне і своєчасне (щомісячне) обчислення та відображення в обліку 

зносу, амортизації основних засобів; 

– відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів; 

– контроль за ефективністю використання основних засобів; 

– визначення результатів від реалізації об‘єктів основних засобів або їх 

ліквідації, а також втрат від списування не повністю амортизованих об‘єктів 

основних засобів; 
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– отримання документально обґрунтованих даних про наявність та рух 

основних засобів за місцями їх експлуатації, а також в розрізі осіб, 

відповідальних за їх збереженням; 

– виявлення надлишкових і морально застарілих основних засобів. 

 Окрім цього, бухгалтерський облік основних засобів повинен 

забезпечити контроль за ефективним використовуванням виробничих площ, 

устаткування, машин, транспортних засобів і інших засобів праці. 

Таким чином, можна сказати, що бухгалтерська і податкова термінологія 

з обліку основних засобів мають суттєві відмінності. Усунення цих 

розбіжностей у нормативних документах і розкриття економічного змісту 

показників, що виступають основними при формуванні підприємствами 

облікової політики мають стати пріоритетними при вдосконаленні 

бухгалтерського обліку. 
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ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА  ПІДПРИЄМСТВІ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти обліку фінансовими 

результатами діяльності підприємства. Зазначено економічну сутність  

поняття «фінансові результати». 

Ключові слова: фінансовий стан, фiнaнcoвий результат, рентабельність, 

дохід, витрати, обсяг реалізації, ліквідність, активи, ефективність, aнaлiз 

У сучасних умовах господарювання одним із найважливіших 

показників, що характеризує ефективність фінансової діяльності 

підприємства, є фінансовий результат, тобто прибуток чи збиток. Основною 

метою діяльності підприємства в умовах глобальних економічних 

перетворень є одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. 

Оскільки величина фінансового результату визначає можливість подальшого 

розвитку підприємства (розширення виробництва, оновлення його основних 

фондів, упровадження нових прогресивних технологій і т. д.) та створює 

запас фінансової стійкості, який дає підприємству змогу оперативно 

реагувати на зміни у ринковій кон‘юнктурі, то питання зниження 

собівартості та водночас підвищення прибутковості набувають особливої 

актуальності в сучасний період ринкових реформ та економічних 

перетворень.       

Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад оцінки 

фінансового стану вітчизняних підприємств зробили вчені-економісти: В.П. 

Багров, В.Я. Бутинець, Г.В. Савицька, С.Ф. Голов, В.І. Іващенко, В.М. Кос- 

тюченко, М.А. Болюх, А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Н.В.Чабанова, Н.П. 

Кондраков, П.А. Костюк, В.Г. Лінник, В.В. Сопко та ін.    

 Питання, пов‘язані з обліком фінансових результатів є предметом 

постійного обговорення серед науковців і практиків у сфері економіки та 

управління підприємством. Сутність та поняття фінансового результату для 

підприємців і бухгалтерів наочно відображається під час формування і 

відображення його в бухгалтерському обліку. Проте слід зауважити, що 

ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку, 

одним із центральних елементів яких є облік фінансових результатів. Мета 

статті полягає у розкритті сутності фінансового результату та методів його 

формування, а також наведенні основних шляхів покращення фінансового 

результату підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На всіх етапах розвитку 

бухгалтерського обліку визначення фінансового результату майже 

беззаперечно визнавалося основною метою обліку. У різні часи у центрі 

уваги обліковців знаходилися прибуток і методика його розрахунку. У 

зв‘язку із цим поставало багато проблем, пов‘язаних із його визначенням, 

обліком та відображенням у звітності. Головною метою створення та 
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подальшої діяльності будь-якого господарюючого суб‘єкту незалежно від 

виду його діяльності чи форми власності є отримання кінцевого фінансового 

результату, тобто прибутку. Достовірність формування фінансового 

результату є основою принципів і правил бухгалтерського обліку, 

обов‘язкового дотримання яких вимагає законодавча база, зокрема 

концептуальні основи складання та подання фінансових звітів, Міжнародні 

стандарти фінансової звітності, Закон України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» [1], Національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку [2].      

Фінансовий результат є визначальним критерієм ефективності 

господарювання, виступає центральною категорією в економіці кожного 

господарства, а тому навколо цього поняття завжди відбувалися дискусії як 

серед економістів, так і серед бухгалтерів.     

 Оскільки розуміння сутності поняття «фінансовий результат» – одна з 

головних передумов формування відповідних напрямів його обліку, аналізу 

та можливості здійснення своєчасного управлінського впливу на окремі його 

складники для підвищення ефективності діяльності підприємств, розглянемо 

це поняття більш детально.        

 Ф.Ф. Бутинець розкриває фінансовий результат через прибуток або 

збиток організації (співставлення доходів та витрат підприємства, 

відображених у звіті) [3, c.325];       

 А.Г. Загородній та Г.Л. Вознюк уважають, що фінансовий результат – 

це різниця між доходами та витратами підприємства чи його окремого 

підрозділу за певний час (приріст чи зменшення вартості власного капіталу 

підприємства внаслідок діяльності у звітному періоді) [4, с. 110].   

  А.Б. Борисов виражає фінансові результати як підсумки 

господарської діяльності підприємства або його підрозділів, приріст 

(зменшення) вартості власного капіталу (визначаються шляхом 

співставлення витрат з отриманими доходами) [5, с. 453].  

Р.В. Скасюк трактує фінансовий результат як якісний та кількісний 

показник результативності господарської діяльності підприємства [6].  

Сьогодні існують деякі проблеми в обліку фінансових результатів, а 

саме в тому, що за П(С) БО та за податковим законодавством отримуються 

різні показники прибутку, тому необхідно дослідити та вирішити проблеми 

практичної реалізації методики узгодження бухгалтерського та податкового 

прибутку. 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» [2] дає таке визначення доходів: це 

збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення 

зобов‘язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання 

капіталу за рахунок внесків власників) за умови, що оцінка доходу може бути 

достовірно визначена. Щодо економічної вигоди, то, згідно із Законом 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вона 

визначається як потенційна можливість отримання підприємством грошових 

коштів від використання активів. Витрати – це зменшення економічних вигод 
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у вигляді вибуття активів або збільшення зобов‘язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок 

його вилучення або розподілу власниками). Із точки зору податкового обліку, 

відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ від 02.12.2010 No 2755-VI зі 

змінами і доповненнями, з 01.01.2015 об‘єктом оподаткування є прибуток із 

джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування фінансового результату до оподаткування (прибутку або 

збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до 

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

Міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 

відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.    

Розглядаючи сутність фінансового результату в даний час, потрібно у 

передусім 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 із тим недостатньою для 

його повної характеристики, тому що в деяких випадках активна діяльність у 

якій-небудь сфері може і не бути пов‘язаною з одержанням прибутку 

(наприклад, політична, благодійна діяльність). 

2. Фінансовий результат (прибуток) є формою доходу суб‘єкта 

господарської діяльності, що вклав свій капітал для 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 

у процесі господарської діяльності, а тільки ту частину доходу, що звільнена 

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 

грошовій формі. Така форма оцінки прибутку пов‘язана з практикою 

узагальненого вартісного обліку всіх пов‘язаних із ним основних показників 

– вкладеного капіталу, отриманого доходу, понесених витрат тощо, а також з 

діючим порядком його податкового регулювання Фінансовий результат 

(прибуток) є вартісним показником, вираженим у грошовій формі. Така 

форма оцінки прибутку пов‘язана з практикою узагальненого вартісного 

обліку всіх пов‘язаних із ним основних показників – вкладеного капіталу, 

отриманого доходу, понесених витрат тощо, а також із діючим порядком 

його податкового регулювання [8].        

 Фінансовий результат – це прибуток або збиток, який отримує 
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господарюючий суб‘єкт унаслідок своєї діяльності. Як бачимо, поняття 

фінансового результату тісно пов‘язане з поняттями прибутків та збитків; 

уважається, що прибуток є синонімом фінансового результату. Прибуток є 

основним джерелом фінансування розвитку підприємства, вдосконалення 

його техніко-технологічної бази, забезпечення всіх форм інвестування. Вся 

діяльність підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити зростання 

прибутку або принаймні його стабілізацію на певному рівні. Це найпростіша 

і водночас найскладніша категорія ринкової економіки. Її простота 

визначається тим, що вона є стрижнем і головною рушійною силою 

економіки ринкового типу, основним спонукальним мотивом діяльності 

підприємців у цій економіці. Водночас її складність полягає у 

різноманітності сутнісних сторін, які вона відображає, а також у 

різноманітності видів, в яких вона виступає. Питання щодо проблем 

розробки методики розрахунку фінансових результатів висвітлювавлися у 

роботах Н.А. Бреславцева, В.П. Кодацького, В. Леонтієва, Я.В. Соколова, 

Л.В. Ловінської та ін. У роботах вітчизняних економістів досліджено питання 

облікової політики та організації облікового процесу на підприємстві, проте 

питання, пов‘язане з порядком розрахунку фінансових результатів, 

залишилося недостатньо висвітленим.       

На сьогоднішній день існує два принципові підходи до розрахунку 

фінансових результатів підприємства, які мають деякі модифікації у різних 

країнах світу:  

1) метод порівняння доходів і витрат (метод «витрати – випуск»): 

передбачає визначення прибутку (збитку) згідно з принципом нарахування та 

відповідності доходів і витрат, тобто як різниця між доходами і витратами 

звітного періоду. Отже, порівнюються доходи з витратами, які були понесені 

для отримання цих доходів. Визначення фінансового результату за методом 

«витрати – випуск» передбачає існування двох способів: 

– перший спосіб називають «лінійним», тобто він передбачає порівняння 

випуску з минулими витратами з відображенням знову створеної вартості 

загальною сумою з наступною деталізацією;  

– другий спосіб використовується у бухгалтерському обліку з 

відображенням по дебету споживання підприємством минулої праці і 

сторонніх витрат та знову створеної вартості за її елементами; 

2) метод порівняння капіталу (або метод зміни чистих активів): передбачає 

визначення приросту власного капіталу у звітному періоді як різниці між 

сумою власного капіталу на кінець і на початок звітного періоду, тобто якщо 

власний капітал на кінець звітного періоду збільшується, то підприємство 

отримує прибуток, а якщо навпаки – збиток [9, с. 47]. 

Фінансовий результат діяльності підприємства виражається у зміні 

величини його власного капіталу за звітний період. Здатність підприємства 

забезпечити неухильне зростання власного капіталу може бути оцінена 

системою показників фінансових результатів. Узагальнено найбільш важливі 

показники фінансових результатів діяльності підприємства представлені у 

формі No 2 річної та квартальної бухгалтерської звітності. До них належать: 
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прибуток (збиток) від реалізації; прибуток (збиток) від фінансово-

господарської діяльності; прибуток (збиток) звітного періоду; 

нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду. Безпосередньо за даними 

форми No 2 можуть бути розраховані також показники фінансових 

результатів: прибуток (збиток) від фінансових та інших операцій; прибуток, 

що залишається в розпорядженні організації після сплати податку на 

прибуток та інших обов‘язкових платежів (чистий прибуток); валовий дохід 

від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг. У формі No 2 за всіма 

переліченими показниками наводяться також порівняльні дані за аналогічний 

період минулого року [11, с. 821].   

Ключовим елементом організації і реалізації моделі управління прибутком 

суб‘єкта господарювання є визначення стратегії управління. У цілому 

стратегія є узагальнюючою сукупністю окремих взаємозв‘язаних дій, 

реалізація яких є необхідною для досягнення встановлених довгострокових 

цілей шляхом координації і розподілу ресурсів. Відповідно, стратегія дає 

змогу визначити особливості і ключові параметри формування і реалізації 

моделі управління прибутком на конкретному підприємстві виходячи зі 

специфіки його фінансово-господарської діяльності. Головним індикатором 

управління прибутком виступають показники прибутковості, які відбивають 

рівень відносної ефективності результатів фінансово-господарської 

діяльності підприємства порівняно з витратами, пов‘язаними з отриманням 

таких результатів (наприклад, прибутковість інвестицій; прибутковість акцій, 

прибутковість власного капіталу) [12, с. 88].    

 Механізм розподілу прибутку має бути побудований так, щоб цілком 

сприяти підвищенню ефективності виробництва, стимулювати розвиток 

нових форм господарювання. Багато вчених уважають головним напрямом, 

що забезпечує успіх та досягнення цілей управління підприємством в умовах 

ринкової економіки, управління якістю прибутку. Процес управління 

здійснюється шляхом реалізації функцій планування, прогнозування, аналізу, 

організації, мотивації і контролю. «Управління якістю – це цілеспрямований 

процес скоординованого впливу на об‘єкти управління для встановлення, 

забезпечення і підтримки необхідного його рівня якості, що забезпечує 

вимоги споживачів та суспільства в цілому» [13, с. 31].    

 Для вдосконалення формування прибутку підприємства та 

економічного обґрунтування його потреби пропонуємо здійснювати 

планування розподілу прибутку в такому порядку: 

1. Визначення потреби у прибутку за напрямами його використання. 

2. Формування цільової структури розподілу прибутку. 

3. Визначення пріоритетності у використанні прибутку за окремими 

напрямами використання. 

4. Балансування потреби у прибутку за напрямами його використання з 

можливостями отримання прибутку під час здійснення господарсько-

фінансової діяльності підприємства. 

Таким чином, на нашу думку, основними шляхами покращення цільової 

структури використання прибутку підприємства є: 
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– визначення пріоритетного напряму використання прибутку – 

капіталізації коштів, що сприяють подальшому розвитку підприємства та 

покращенню фінансових результатів від діяльності підприємства; 

– оптимізація розміру коштів, спрямованих на фонд споживання, зокрема 

грошових коштів, спрямованих на матеріальне заохочення працівників, що 

сприятиме підвищенню продуктивності праці і, як наслідок, розміру 

прибутку в майбутні періоди, а також соціального розвитку підприємства; 

– розрахунок оптимального розміру резервного фонду та скерування 

коштів на забезпечення його збільшення; 

– оптимізація коштів, що спрямовуються в інші цільові фонди та на інші 

цілі; 

– забезпечення умов діяльності підприємства, за яких прибуток, що 

підлягає розподілу підприємства, не буде використовуватися для сплати 

підприємством штрафних санкцій; 

– складання детального плану використання та розподілу прибутку 

підприємства з визначеними датами та конкретним кошторисом; 

– проведення чіткого контролю над виконанням поставлених завдань у 

плані використання та розподілу прибутку; 

– проведення економічної роботи щодо аналізу динаміки та чинників 

отриманих прибутків у базовому періоді, виявлення резервів, що 

сприятимуть максимізації прибутку, а також планування формування, 

розподілу та використання прибутку на наступні періоди [14, с. 127].  

 Отже, фінансові результати - прояв ефективності роботи суб'єкта 

підприємницької діяльності. Фінансовий результат являє собою сукупність 

прибутку або збитку від реалізації продукції, робіт, послуг, а також 

позареалізаційних доходів і витрат. В якості найбільш поширеного та 

універсального показника фінансових результатів виступає прибуток, який як 

економічний показник, дозволяє поєднувати економічні інтереси держави, 

підприємства, як суб'єкта господарювання, робітників і власника 

підприємства. Прибуток синтезує в собі всі сторони діяльності підприємства, 

та характеризує управління фінансовими результатами діяльності 

промислового підприємства та ефективність господарської діяльності в 

цілому. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА 

КОНТРОЛЮ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Сільське господарство є особливою сферою виробничої діяльності, 

оскільки в процесі виготовлення готової продукції поряд з фінансовими та 

трудовими ресурсами використовуються ще й природні ресурси: земля та 

живі організми. Порядок обліку і контролю наявності та руху таких ресурсів 

досить складний,  вони постійно змінюються: рослини проходять певні фази 

розвитку, тварини набирають вагу і ростуть. Поточні біологічні активи 

тваринництва складають особливу групу оборотних активів. За своїм 

економічним змістом тварини на вирощуванні та відгодівлі як складова 

поточних біологічних активів є незакінченим в галузі тваринництва, тому що 

вони в результаті біологічних перетворень постійно змінюють свою масу . Ці 
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http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/92.pdf
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зміни пов‘язані з витратами на утримання тварин і їх годівлю до моменту 

реалізації і забою. Відповідно важливе значення в сучасних умовах 

господарювання має і забезпечення збереженості поголів‘я, запобігання його 

розкраданню й незаконному списанню. 

 Аспектами удосконалення процесу бухгалтерського обліку та контролю 

поточних біологічних активів тваринництва вчені присвятили поодинокі 

наукові праці. Такі вітчизняні науковці: М.Ф. Огійчук [ 3 ], Р.Д. Андрушко [ 4 

] , В.Б. Моссаковський [ 5 ] та Д.Л. Кузьмін [ 6 ]. Зокрема, у наукових роботах 

зазначених учених розглядаються питання організації бухгалтерського обліку 

поточних біологічних активів щодо нагромадження, групування, 

систематизації та аналізу зведеної інформації про господарські операції з 

надходження, руху й вибуття таких активів у процесі господарської 

діяльності з метою прийняття обґрунтованих і вчасних управлінських 

рішень. Проблемні питання щодо організації та методики проведення 

контролю за операціями з поточними біологічними активами тваринництва 

на сільськогосподарських підприємствах висвітлено у працях таких 

вітчизняних науковців: І.І. Плахтій [ 7 ], О.В. Остапчук [ 8 ] і О.П. Клименка [ 

9 ]. 

Повноцінність і достовірність інформації, яка формується в системі 

бухгалтерського обліку, базується на документальному підтвердженні 

здійснення господарської операції. На основі первинних документів у 

бухгалтерському обліку фіксується і накопичується різнобічна інформація 

про стан та рух біологічних активів, необхідна для здійснення безперервного 

контролю, підготовки та прийняття рішень на всіх рівнях управління. 

Аналіз інформації, узагальненої на рахунках бухгалтерського обліку та у 

фінансовій звітності не дає повної уяви про якісні та кількісні 

характеристики біологічних активів та про їх зміну. Тому для ефективного 

аналізу необхідно створити таку обліково-аналітичну інформаційну систему, 

в якій інформація буде оперативно формуватись керівниками виробничих 

підрозділів.  

Враховуючи те, що формування первинних документів є початковою 

стадією бухгалтерського обліку в облікових реєстрах, особливої уваги 

потребує правильна організація та подальше вдосконалення первинного 

обліку біологічних активів на сільськогосподарських підприємствах які 

займаються вирощуванням біологічних активів. Першим первинним 

документом, розробленим для фіксування справедливої вартості біологічних 

активів та сільськогосподарської продукції як на дату балансу, так і при 

первісному визнанні, став Акт визначення справедливої вартості біологічних 

активів. 

Форми первинних документів з обліку довгострокових та поточних 

біологічних активів умовно можна розділити на три групи: 

 первинні документи, що фіксують надходження біологічного активу; 

 первинні документи, що фіксують рух біологічного активу в межах 
підприємства; 
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 первинні документи, що фіксують вибуття біологічного активу з 
підприємства. 

Проте, основу проблемності документального забезпечення облікових 

запасів щодо біологічних активів складає відсутність форм, призначених 

фіксувати оцінку біологічних активів за справедливою вартістю. Для 

ліквідації утвореного дефіциту необхідної первинної документації, вважаємо 

за необхідне розробити Акт приймання-передачі біологічних активів до 

зареєстрованого (пайового) капіталу та Акт приймання-передачі безоплатно 

отриманих біологічних активів. 

Оформлення Акту приймання-передачі біологічних активів до 

зареєстрованого (пайового) капіталу вирішуватиме дві проблеми одночасно: 

 необхідність встановлювати вартість біологічного активу як внеску до 
зареєстрованого (пайового) капіталу для зарахування на баланс 

підприємства; 

 підтвердження факту внесення засновником вкладу до зареєстрованого 
(пайового) капіталу юридичної особи для державної реєстрації. 

Форма цього документу має містити в собі інформацію щодо 

біологічних активів, які передаються до зареєстрованого (пайового) капіталу, 

їх грошову оцінку. В Акті обов‘язково вказуються персональні дані кожного 

із засновників для їх ідентифікації. 

В Акті приймання-передачі безоплатно отриманих біологічних активів 

[1, с. 105], наводяться відомості про найменування біологічних активів, що 

приймаються, їх кількість та справедлива вартість; реквізити кожної зі сторін 

здійснюваної господарської операції. Акт скріплюється печатками обох 

сторін. До акту додаються документи, в яких міститься інформація про якісні 

характеристики біологічних активів, що передаються, наприклад, племінні 

свідоцтва (сертифікати) та договір безоплатної передачі (за умови підписання 

такого). Акт складається у двох примірниках (для підприємства, що передає, 

та для підприємства, що отримує біологічні активи). Він є основою для 

визначення первісної вартості отриманих активів і зарахування їх на баланс. 

Об‘єктами контролю біологічних активів є групи біологічних активів, їх 

первісна і справедлива вартість, правильність документального оформлення 

операцій з біологічними активами, достовірність аналітичного та 

синтетичного обліку, реальність відображення вартості біологічних активів у 

фінансовій звітності і накопиченої амортизації (за довгостроковими 

активами), економічних показників використання біологічних активів, 

організація обліку та стану внутрішнього контролю біологічних активів 

підприємства. Джерелами інформації для контролю поточних біологічних 

активів тваринництва є: наказ про облікову політику підприємства; 

розпорядчі документи керівника підприємства з руху біологічних активів 

(наказ, розпорядження, акт, службова записка); статут; первинні документи й 

облікові регістри з обліку біологічних активів; акти і довідки попередніх 

ревізій, аудиторські висновки та інша документація, яка узагальнює 

результати контролю 
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У вітчизняному стандарті наведено наступне визначення групи 

біологічних активів, що являє собою сукупність біологічних активів подібних 

за характеристиками, призначенням та умовами вирощування тварин або 

рослин. Крім цього в даному положенні біологічні активи класифікують за 

періодом надання економічних вигід, тобто поділяють  на довгострокові 

поточні та додаткові. Відповідно, до поточних відносять біологічні активи, 

які здатні давати сільськогосподарську продукцію та додаткові біологічні 

активи,приносити в інший спосіб економічні вигоди  протягом періоду, що 

не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі. 

Довгострокові біологічні активи – це всі інші активи, що не увійшли до 

поточних біологічних активів. До додаткових біологічних активів відносять 

біологічні активи,одержані в процесі біологічних перетворень [10,с.25]. 

Більш  розгорнуту класифікацію наведено у праці В.М.Жука[11,с.648]. 

Науковець запропонував відобразити біологічні активи: за видом 

господарської діяльності (сільськогосподарські та інші біологічні); за 

періодом участі у господарському обороті(поточні біологічні активи, 

довгострокові біологічні активи та незрілі довгострокові); за методом оцінки( 

оцінені за справедливою вартістю та первісною вартістю). 

Дані класифікації найбільшою мірою характеризують сутність 

біологічних активів, як важливу обліково - аналітичну категорію. Але з 

метою усунення існуючих недоліків та всебічного розгляду біологічних 

активів, як самостійної економічної категорії й усунення існуючих недоліків, 

а також забезпечення методичних аспектів визнання та відображення 

біологічних активів в бухгалтерській звітності слід ввести додаткові 

класифікаційні ознаки.  

Класифікаційна ознака залежно від екологічного спрямування в умовах 

екологічної кризи відіграє важливе значення. Споживачі біологічних активів 

повинні отримувати доступну інформацію, щодо обраної продукції тому 

екологічно чисті, традиційні та генно-модифіковані біологічні активи 

повинні відображатися як окремі облікові елементи формування вартості 

таких активів також має бути різною. 

Гринчишин Я.М. [12,с.1] стверджує, що порівняно з фактичною 

собівартістю, багато країн з розвинутою економікою використовували 

справедливу вартість для оцінки продуктивних тварин,сільськогосподарської 

продукції при складанні фінансової звітності ще до введення в дію 

міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 41 «Сільське господарство» 

[13.с.90] у 2003 р.Разом з тим, науковець переконує, що незважаючи на 

позитивні результати використання справедливої вартості для оцінки 

біологічних активів, досить спірним є порядок відображення в обліку 

фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності. Так, відповідно 

до вимог П(С)БО30 у фінансовий результат від основної діяльності 

підприємства крім фінансових результатів від реалізації 

сільськогосподарської продукції та біологічних активів, як запасів, 

включаються також фінансові результати від первісного визнання 

сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів і 
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фінансові результати від зміни cправедливої вартості біологічних активів на 

дату балансу, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю. Тобто, 

при перевищенні справедливої вартості над фактичною собівартістю на 

підприємстві виникає «віртуальний» дохід, виникнення якого суперечить 

принципам історичної (фактичної) собівартості та обачності, зафіксованим у 

Законі про бухгалтерський облік і звітність в Україні  

Особливу увагу потрібно приділити генно-модифікованим продуктам, 

вживання яких шкідливе для організму людини, але вони мають достатньо 

низькі ціни на ринку, що привертає увагу покупців. Тому,  досить важливим 

є відображення їх окремо в бухгалтерському обліку. Це значно спростить 

проведення  економічного аналізу на сільськогосподарському підприємстві. 

Основними процедурами при перевірці обліку поточних біологічних 

активів тваринництва на підприємствах аграрного комплексу є: перевірка 

наявності поточних біологічних активів тваринництва, перевірка записів і 

документів, спостереження за процесом інвентаризації, відображенням 

інформації з руху даних біологічних активів; опитування співробітників 

підприємства і третіх осіб з питань відображення в обліку поточних 

біологічних активів тваринництва, розрахунки шляхом перевірки 

арифметичних дій у документах і записах, самостійне виконання 

інвентаризації та інших контрольних процедур, аналіз збереження і 

використання даних об‘єктів обліку. Основними методичними прийомами в 

процесі контролю поточних біологічних активів тваринництва мають бути: 

інвентаризація, обстеження, спостереження, дослідження документів, 

формальна, логічна, експертна, зустрічна, арифметична, нормативна, взаємна 

перевірки, хронологічний аналіз господарських операцій, опитування, 

оцінювання документів за даними кореспондуючих рахунків, статистичні 

розрахунки, економічний аналіз тощо. 

Організація оперативного аналізу біологічних активів також потребує 

удосконалення. Доцільно виділити поточний аналіз (за день, тиждень, 

декаду, місяць, квартал), поопераційний аналіз (за окремими технологічними 

операціями з вивченням їх планової та фактичної послідовності і тривалості) 

та ситуаційний аналіз (у разі виникнення непередбачених ситуацій). Це 

забезпечить можливість виявлення небажаних процесів і вживання 

запобіжних заходів, від своєчасності яких залежать кінцеві показники 

використання біологічних активів у господарській діяльності. 

Основними методичними прийомами в процесі контролю поточних 

біологічних активів тваринництва мають бути: інвентаризація, обстеження, 

спостереження, дослідження документів, формальна, логічна, експертна, 

зустрічна, арифметична, нормативна, взаємна перевірки, хронологічний 

аналіз господарських операцій, опитування, оцінювання документів за 

даними кореспондуючих рахунків, статистичні розрахунки, економічний 

аналіз тощо. Отже, при формуванні ефективної системи внутрішнього 

контролю поточних біологічних активів тваринництва, адміністрація 

аграрного підприємства повинна забезпечити:  
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1) створення служби внутрішнього контролю, до компетенції якої 

будуть входити обов‘язки стосовно проведення заходів щодо збереження 

даних об‘єктів обліку від знищення, розкрадання тощо;  

2) наявність достовірної обліково-аналітичної інформаційної системи, в 

котрій інформація буде оперативно формуватися й аналізуватися 

керівниками виробничих підрозділів, тому що вони безпосередньо беруть 

участь у виробничих процесах, пов‘язаних з біологічними перетвореннями 

тварин. 

Проведений аналіз наявного документального забезпечення оцінки 

біологічних активів та пропозиції щодо розробки нових документів дозволять 

раціонально організувати бухгалтерський облік біологічних активів, що 

сприятиме своєчасному, правильному і повному відображенню на рахунках 

бухгалтерського обліку господарських операцій, пов‘язаних з рухом 

біологічних активів та їх документальним відображенням.  
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ АНАЛІЗУ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ   

В статті досліджено методику аналізу дебіторської заборгованості 

виробничого підприємства. Визначено основні шляхи його проведення в 

напрямку визначення швидкості та строків оборотності дебіторської 

заборгованості, оскільки ці показники оцінки відносять до групи показників, 

що характеризують ефективність використання і управління цими 

об’єктами. 

Ключові слова: аналіз, дебіторська заборгованість, швидкість обороту, 

тривалість обороту   

Постановка проблеми. Для організації та проведення фінансово-

господарської діяльності підприємством задіяний великий обсяг оборотних 

коштів, де створюються проблеми, пов‘язані з неплатежами дебіторської 

заборгованості, яка негативно впливає як на фінансову, так і в цілому на 

господарсько-виробничу діяльність підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку теорії і 

практики бухгалтерського обліку та аналізу поточної дебіторської 

заборгованості присвячено низку праць економістів: І. А. Бланка, Ф. Ф. 

Бутинця, С. Ф. Голова, З. В. Гуцайлюка, Р. Дамарі, В. П. Завгороднього, О. Д. 

Заруби, В. В. Ковальова, В. Костюченко, С. І. Маслова, Є. Петрик, Г. В. 

Савицької, Я. В. Соколова, В. В. Сопко, С. Хенка, М. Г. Чумаченка, А. 

Шаповалової, М. Швайки та ін. 

Формулювання цілей статі. Метою статті є дослідження методичних 

підходів аналізу поточної дебіторської заборгованості підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Значення аналізу поточної 

дебіторської заборгованості – це важливий елемент у системі управління 

виробництвом, діючий засіб виявлення внутрішньогосподарських резервів, 

основа роздроблення науково обґрунтованих планів управлінських рішень.  

Управлінські рішення і дії сьогодні повинні базуватися на точних 

розрахунках, глибокому і всебічному економічному аналізу. Вони повинні 

бути науково обґрунтованими, умотивованими, оптимальними. Недооцінка 

http://www.intkonf.org.c1/
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ролі аналізу поточної дебіторської заборгованості, помилки в планах і 

управлінських діях призводять до величезних втрат. І навпаки, ті 

підприємства, які в своїй діяльності базуються на аналізі, мають гарні 

результати, високу економічну ефективність.  

Поточна дебіторська заборгованість здатна активно впливати на об'єм і 

структуру грошової маси, платіжного обороту, швидкість обігу коштів. Різке 

збільшення дебіторської заборгованості і її частки в поточних активах може 

свідчити про необачну кредитну політику підприємства стосовно покупців 

або про збільшення обсягу продажів, або неплатоспроможність і банкрутство 

частини покупців. З іншого боку, підприємство може скоротити 

відвантаження продукції, тоді рахунки дебіторів зменшаться [1].  

Довготривале неповернення дебіторської заборгованості викликає 

дефіцит грошових ресурсів, що відповідно здатне знизити фінансову 

активність підприємства. Отож керівництво підприємств повинне звернути 

увагу на проведення детального аналізу дебіторської заборгованості, 

значення якого зростає в кризових умовах сьогодення.  

Характерними особливостями методів фінансового аналізу поточної 

дебіторської заборгованості є: використання системи показників; вивчення 

причин зміни цих показників, виявлення і вимірювання взаємозв'язку між 

показниками [2]. Практика фінансового аналізу виробила основні правила 

читання фінансових звітів та аналізу поточної дебіторської заборгованості. 

Серед них можна виділити основні:  

1. Горизонтальний аналіз – порівняння кожної позиції звітності з 

попереднім періодом.  

2. Вертикальний аналіз (структурний) – визначення структури 

підсумкових фінансових показників, з виявленням впливу кожної позиції 

звітності на результат у цілому.  

3. Трендовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з рядом 

попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки 

показника. За допомогою тренду ведеться перспективний прогнозний аналіз.  

4. Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) – розрахунок відношень 

між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності за 

окремими показниками фірми, визначення взаємозв'язку показників.  

5. Порівняльний аналіз – це внутрішньогосподарський аналіз зведених 

показників звітності за окремими показниками фірми, підрозділів, цехів, а 

також міжгосподарський аналіз показників даної фірми з показниками 

конкурентів, із середньогалузевими даними [2].   

В даний час існують безліч методів та прийомів фінансового аналізу, 

які класифіковано у відповідності до їх використання, що дають можливість 

проводити глибокий аналіз та давати оцінку фінансових результатів 

діяльності підприємств. Загалом методи можна класифікувати на 

неформалізовані та формалізовані.  

Неформалізовані методи аналізу ґрунтуються на описуванні 

аналітичних процедур на логічному рівні, а не на жорстких аналітичних 

взаємозв'язках та залежностях. До них автори відносять ті методи, що 
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характеризуються певним суб'єктивізмом, оскільки в них мають значення 

інтуїція, досвід та знання аналітика, зокрема експертних оцінок 

(Дельфійський, мозковий штурм, сценаріїв), теорії катастроф (програми 

вивчення та прогнозування нестійких економічних систем), деталізації (за 

часом, місцем дії, центром відповідальності), побудови системи показників, 

побудови системи аналітичних таблиць.  

Формалізовані методи аналізу побудовані на жорстко формалізованих 

аналітичних залежностях між показниками. Дані методи залежно від 

використання математичного апарату автори поділяють на кілька підвидів[4]: 

- традиційні методи – за їх допомогою здійснюється первинне 

аналітичне оброблення інформації: групування; порівняння; відносні, 

середні, модальні та медіанні показники; графічні; 

- методи детермінованого факторного аналізу – використовуються, 

коли існує функціональна залежність між показниками: елімінування 

(ланцюгових підстановок, абсолютних різниць тощо); інтегральні; 

логарифмічні; пропорційного поділу; балансові та ін.;  

- методи імовірнісного факторного аналізу – використовуються для 

вивчення зв‘язку, коли існує імовірнісна залежність між показниками: 

дисперсійний аналіз; кореляційний аналіз; регресійний аналіз; компонентний 

аналіз та ін.;  

- методи оптимізації показників – потребують використання 

комп‘ютерної технології та програм: методи дослідження операцій; теорія 

ігор; теорія масового обслуговування. 

В якості інструментарію для фінансового аналізу поточної дебіторської 

заборгованості широко використовуються фінансові коефіцієнти. Це відносні 

показники фінансового стану підприємства, які виражають відношення одних 

абсолютних фінансових показників до інших [5].  Аналітичні таблиці 

складають при опрацюванні аналітичних даних. Вони повинні вірно 

характеризувати питання, які вивчаються, бути короткими, зрозумілими та 

зручними для використання. За допомогою таблиць проводиться аналіз 

порівняння дебіторської заборгованості між різними звітними періодами та 

визначаються відносні та абсолютні відділення.  

Аналіз економічної літератури засвідчив, що вивчати поточну 

дебіторську заборгованість можна за наступними основними напрямками: 

 визначення питомої ваги дебіторської заборгованості в загальній 
сумі оборотних активів; 

 оцінка складу і структури дебіторської заборгованості; 
 розрахунок періоду погашення та її оборотності; 
 вивчення впливу факторів на заборгованість даного типу; 
 визначається частка сумнівної та безнадійної заборгованості у 

загальному обсязі дебіторської заборгованості; 

 порівнюється обсяг дебіторської заборгованості з розмірами 
кредиторської. 

Фінансовий аналіз поточної дебіторської заборгованості доцільно 

проводити в певній послідовності та розпочинати з проведення 
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горизонтального та вертикального аналізу, який покаже вагу складових 

елементів дебіторської заборгованості та частку дебіторської заборгованості 

в структурі оборотних активів і в структурі балансу. Далі слід, на наш 

погляд, розрахувати коефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську 

заборгованість, що визначається діленням суми дебіторської заборгованості 

за товарними операціями на загальний обсяг оборотних активів 

підприємства. Якщо із року в рік цей коефіцієнт скорочується то це є 

позитивним в роботі підприємства.  

Наступний показник - це середній період інкасації дебіторської 

заборгованості, тобто це відношення середнього розміру дебіторської 

заборгованості до суми виручки від реалізації продукції. Скорочення 

показника свідчитиме про позитивні зміни в роботі підприємства.  

Оберненим до попереднього показника є коефіцієнт оборотності, що 

обчислюється діленням виручки від реалізації продукції за звітний період до 

суми дебіторської заборгованості. Даний коефіцієнт використовується при 

розрахунку періоду погашення дебіторської заборгованості: 360 днів ділимо 

на оборотність дебіторської заборгованості [5].  

Також можна потрібно визначити відсоток сумнівної дебіторської 

заборгованості у загальному обсязі заборгованості. Результати проведеного 

аналізу використовуються в наступному етапі, який передбачає визначення 

оптимальної дебіторської заборгованості в майбутньому періоді (Одз) за 

формулою 1: 

 Одз = ОР * Кс/ц * (Спо+ СПП) / 360                    (1) 

де ОР - плановий обсяг реалізації продукції з наданням комерційного 

кредиту; 

      Кс/ц - коефіцієнт співвідношення собівартості і ціни продукції; 

      СПо - середній період обороту дебіторської заборгованості за 

результатами аналізу минулого періоду; 

     СПП - середній період прострочення платежів за результатами аналізу 

минулого періоду. 

Важливими є показники оборотності. Методикa аналiзу показникiв 

оборотності дебiторської заборгованості: данi за звітний перiод порівнюють з 

дaними за минулий пeріод, тoбто розглядaють у динаміці [4]. а пiдставі 

розрaхунків можна зробити виснoвок: полiпшився чи погiршився стан 

розрaхунків з пoкупцями проти минулoго періоду.  

Ліквідність заборгованості визначається, головним чином, швидкістю й 

строками її оборотності. Ці показники оцінки відносять до групи показників, 

що характеризують ефективність використання і управління цими об‘єктами 

[5]. Систему показників щодо оцінки ефективності управління дебіторською 

заборгованістю наведено у (табл.1).  

Система показників щодо оцінки ефективності управління 

дебіторською заборгованістю складається, по-перше, із показників швидкості 

та тривалості обороту загальної суми та окремих видів дебіторської 

заборгованостей. Ці показники, з одного боку, характеризують швидкість 

руху дебіторської заборгованості, тобто визначають скільки разів за період 
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дебіторська заборгованість формується та повертається підприємству, з 

іншого боку, визначають середню кількість днів, необхідних для повернення 

дебіторської заборгованості.  

 

Таблиця 1 - Методика розрахунку показників оборотності 

дебіторської заборгованості 
Формула Позначення 

1. Швидкість обороту, обороти 

Обдз = ЧД / 

ДЗс 

Обдз – оборотність середньої за період дебіторської заборгованості – 

ДЗс; 

ЧД – чистий доход підприємства за відповідний період 

Обдзк = ЧД / 

ДЗкс 

Обдзк – оборотність середньої за період комерційної дебіторської 

заборгованості – ДЗкс 

Обдзт = ЧД / 

ДЗтс 

Обдзт – оборотність середньої за період товарної дебіторської 

заборгованості – ДЗтс 

2. Тривалість одного обороту, дні 

Тдз =ДЗс. 360 

/ ЧД 

Тдз – середня тривалість одного обороту дебіторської заборгованості за 

рік 

Тдзк = ДЗкс. 

360 / ЧД 

Тдзк – середня тривалість одного обороту комерційної дебіторської 

заборгованості за рік 

Тдзт = ДЗтс. 

360 / ЧД 

Тдзт – середня тривалість одного обороту товарної дебіторської 

заборгованості за рік 

Ткз = КЗс. 360 

/ СВ 

Ткз – середня тривалість одного обороту кредиторської заборгованості за 

рік – КЗс; СВ – собівартість продажу підприємства за відповідний період 

3. Тривалість операційного й фінансового циклу, дні 

Тоц = Ттз + 

Тдз 

Тоц – тривалість операційного циклу; Ттз – середня тривалість обороту 

запасів 

Тфц = Ттз + 

Тдз – Ткз 
Тфц – тривалість фінансового циклу 

4. Співвідношення тривалості оборотів дебіторської та кредиторської заборгованостей, 

од. 

ktз = Тдз/Ткз; ktзк = Тдзк/Ткзк; ktзт = Тдзт/Ткзт 

 

Якщо на пiдприємстві зрocла сумнівна заборгованiсть, а також загaльна 

частка дебiторської заборгованості в зaгальному обcязі оборотних коштiв, то 

це свiдчить про знижeння ліквіднoсті поточних активiв і про погiршення 

фінансoвого стану підприємcтва.  

Важливим етапом аналізу дебіторської заборгованості є факторний 

аналіз, спрямований на кількісну оцінку впливу різноманітних чинників на 

рівень дебіторської заборгованості. В його основі лежить використання 

методичного прийому, який дозволить виділити вплив кожного чинника на 

зміну результативного показника. 

Для оцінки стану дебіторської заборгованості важливо оцінити 

ймовірність виникнення та розмір безнадійних боргів. 

Отож, керівник суб‘єкта господарювання має змогу різносторонньо 

досліджувати обсяг своєї поточної дебіторської заборгованості. Проте, вони в 

більшості випадків ігнорують проведення її комплексного фінансового 

аналізу, не розуміючи, яку користь при цьому втрачають.   

Висновки. Таким чином, наявність оптимальної суми поточної 
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дебіторської заборгованості забезпечує можливість здійснення виробничого 

процесу на підприємстві. Формування та використання оперативної та 

достовірної інформації щодо її складових підвищує ефективність управління. 

Склад дебіторської заборгованості впливає на фінансовий стан підприємства. 

Значне збільшення дебіторської заборгованості та її частки в оборотних 

активах може свідчити або про неефективну кредитну політику підприємства 

до покупців, або про збільшення обсягів реалізації, або про 

неплатоспроможність частини покупців. Зменшення заборгованості за 

рахунок скорочення періоду її погашення, а не за рахунок зменшення обсягів 

реалізації позитивно характеризує управління дебіторською заборгованістю. 
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ 

На основі інформації про фінансові результати, відображені у фінансовій 

звітності, керівництво підприємств приймає ефективні управлінські 

рішення. Висвітлення в звітності невірної інформації може призвести до 

прийняття некоректних рішень, що негативно вплине на діяльність 

підприємства. Повноту і достовірність інформації, що відображена у 

фінансовій звітності, можна підтвердити за допомогою аудиту, а причини 

отримання прибутку або виникнення збитку можна виявити – здійснивши 

аналіз фінансових результатів. У статті досліджені особливості 

проведення аудиту та аналізу фінансових результатів. Було обґрунтовано 

необхідність аудиту та аналізу фінансових результатів.  
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звітність, достовірність, МСА, П(с)БО. 

Узагальнюючим фінансовим результатом діяльності підприємства є 

прибуток, отримання якого є метою будь-якої підприємницької діяльності. 

Збільшення прибутку підприємства означає примноження його фінансових 

ресурсів та зростання фінансових результатів. І, навпаки, отримання 

підприємством збитку означає втрату його фінансових ресурсів. Від розміру 

прибутку підприємства залежить формування власного капіталу 

підприємства, його розмір, можливість погашення зобов‘язань перед 

контрагентами та  бюджетом, встановлення рівня заробітної плати 

адміністрації, а  також фінансовий стан підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і  публікацій. Проблемним питанням щодо 

особливостей проведення аудиту та  аналізу фінансових результатів 

приділяли увагу у  своїх наукових працях багато вчених. Так Бутинець  Ф.Ф., 

Виноградова  М.О., Редько  О.Ю., Дорош  Н.І., Кондратюк  Т.В. дослі- 

джували проблеми аудиту фінансових результатів. Значну увагу аналізу 

фінансових результатів приділили Лазарєва Л.С., Мочаліна З.М., 

Ліснича Т.В., Тарасенко Н.В. Проте, невирішеними залишилися деякі 

проблемні питання аудиту і аналізу фінансових результатів,  що дає 

можливість здійснювати подальші дослідження в даному напрямку. 

Формулювання цілей статті.  

Метою статті є дослідження методики проведення, визначення 

особливостей, а  також обґрунтування необхідності аудиту та аналізу 

фінансових результатів. Виклад основного матеріалу дослідження.  

Згідно НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» прибуток –

 сума, на яку доходи перевищують пов‘язані з ними витрати [1, с. 1]. 

Буряковський  М.М. уважає,  що прибуток  –  це  грошовий вираз основної 

частини грошових збережень, створених підприємством будь-якої форми 

власності [2, с. 15]. Осовська Г.В. і Юшкевич О.О. дають таке визначення 

даного поняття: «прибуток  –  перевищення доходів від продажу товарів 

та послуг над витратами на виробництво і продаж цих товарів; один 

із найважливіших показників фінансових результатів господарської 

діяльності підприємства, підприємця» [3, с. 247]. Проте, для цілей 

бухгалтерського обліку більш точним вважаємо визначенням прибутку 

Білої  О.Г., яка визначає прибуток, як  позитивний фінансовий результат 

господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність 

виробництва і  зрештою свідчить про рівень і якість виробленої продукції, 

рівень собівартості [4].  

Аудит фінансових результатів є не  тільки однією з найважливіших 

процедур, але й найбільш трудомісткою, оскільки потребує багато зусиль 

та глибоких знань аудитора. Метою аудиту фінансових результатів 

відповідно до  МСА 200 «Ціль та  основні принципи аудиту фінансової 

звітності» є висловлення незалежної професійної думки аудитора щодо 

правильності відображення фінансових результатів діяльності у  фінансовій 

звітності підприємства та  відповідності даної звітності у  всіх суттєвих 



337 
 

аспектах чинному законодавству України. Для висловлення аудитором 

незалежної думки щодо фінансових результатів підприємства йому 

необхідно виконати ряд завдань (рисунок 1). Аудит фінансових результатів 

слід розпочинати з перевірки фінансової звітності, а  саме: форми № 2  –

  Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)  – для 

підтвердження правильності та  достовірності показників, що були 

відображені в даній звітності.  

Проте, умовно процес перевірки фінансових результатів можна поділити 

на наступні етапи: 

– попереднє дослідження форми № 2 фінансової звітності – Звіту про 

фінансові результати;  

– перевірка доходів періоду, які використовувалися для визначення 
фінансового результату;  

– перевірка витрат,  що були витрат понесені для отримання цих доходів;  
– перевірка правильності визначення фінансивих результатів періоду. 
Розглянемо кожний етап перевірки більш детально. 

 

 
Рисунок 1.  Завдання аудиту фінансових результатів 

 

Попереднє дослідження Звіту про фінансові результати здійснюється 

з  метою підтвердження правильності його складання та достовірності 

вказаних у ньому показників або виявлення відхилень, помилок. Так для 

цього аудитор порівнює дані, що відображені в Звіті з даними Головної 

книги, Обо- ротної відомості за  синтетичними рахунками, обліковими 

Завдання аудиту фінансових результатів 

перевірка дотримання встановленого порядку 
формування фінансових результатів відповідно до 
чинного законодавства 

перевірка правильності відображення в обліку 
операцій, що призвели до виникнення фінансових 
результатів 

встановлення правильності оцінки доходів і витрат у 
бухгалтерському обліку для визначення фінансових 
результатів 

встановлення правильності оцінки і повноти 
відображення фінансових результатів на рахунках 
бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності 

підтвердження належності відображених у фінансовій 
звітності прибутків (збитків) даному підприємству 

встановлення дотримання підприємством межі 
звітного періоду 
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регістрами за рахунком 79 «Фінансові результати», рахунками доходів (7 

клас  – 70, 71, 72, 73, 74) та витрат (9 клас – 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98), 

а саме, журнал 5, 5А за кредитом рахунків класу 9, журнал 6 за кредитом 

рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 76, 79.  

Під час даної процедури аудитор використовує наступні прийоми 

документальної перевірки:  

– арифметична перевірка (для перерахунку результатів підсумків);  

– взаємний контроль (для порівняння одних і тих же сум у різних 

документах).  

Якщо в  ході перевірки Звіту про фінансові результати було виявлено 

перекручення, аудитор здійснює відповідні записи в  своїх робочих 

документах. Здійснивши дані процедури, аудитор переходить до наступного 

етапу.  

Під час аудиту витрат необхідно звернути увагу на такі моменти:  

– перевірити правильність списання прямих витрат 

та  загальновиробничих витрат та  формування собівартості. При цьому 

аудитор повинен розуміти,  що формування собівартості залежить від того, 

чим підприємство займається  

виробництвом готової продукції (промисловість), торгівлею 

(роздрібною  чи оптовою) або виконанням робіт (наданням послуг);  

     – перевірити правильність відображення адміністративних витрат 

та витрат на збут, що не включаються до  виробничої собівартості, 

а  зменшують фінансовий результат (рахунок 79). При цьому аудитор 

повинен застосовувати П(с)БО 16 «Витрати»;  

      – перевірити правильність відображення інших операційних витрат 

за  рахунком 94 «Інші операційні витрати діяльності» загалом, а також 

у розрізі субрахунків;  

       Так після перевірки доходів і витрат підприємства аудитор переходить 

до  перевірки правильності визначення та  відображення фінансового 

результату. У  разі відображення підприємством у  звітному періоді 

отриманого прибутку аудитору необхідно перевірити правильність 

нарахування та  своєчасність сплати податку на  прибуток підприємства.  

Після проведення аудиту фінансових результатів аудитор може виявити 

такі типові порушення:  

– неправильне відображення в обліку операцій щодо доходів і витрат, які 

призвели до виникнення фінансового результату;  

– неправильне списання доходів і  витрат на фінансові результати або 
здійснення арифметичний помилок при їх списанні;  

– непідтверджене завищення суми витрат для зменшення суми прибутку;  
– відображення неправильної суми прибутку чи збитку у фінансовій 

звітності; 

– неправильний розрахунок суми податку на прибуток підприємства 

та несвоєчасна сплата податку;  
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– неправильне визначення звітного періоду при визначенні фінансових 
результатів. Фінансовий результат є не  тільки обліковим показником, а й 

являє собою систему економічних показників.  

     Прибуток (збиток) є абсолютним фінансовим результатом діяльності 

підприємства. Проте, система показників фінансових результатів містить 

не  тільки абсолютні, але й відносні показники  –  показники рентабельності. 

На основі показників форми № 2 фінансової звіт- ності «Звіт про фінансові 

результати» можна здійснити аналіз фінансових результатів, їх динаміки, 

структури та відносних показників – рентабельності.  

      Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства здійснюється 

за двома напрямами:  

– дослідження змін кожного показника за поточ- ний аналізований період 

(горизонтальний аналіз);  

– дослідження структури відповідних показни- ків та їх змін 

(вертикальний аналіз).  

     Показники звітного періоду порівнюються з  планом та  минулими 

періодами та  визначають абсолютні та відносні відхилення (горизонтальний 

аналіз). Важливим для загальної оцінки діяльності суб‘єкта господарювання є 

аналіз динаміки доходів і  витрат підприємства, оскільки вони мають 

безпосередній вплив на фінансовий результат підприємства. Для оцінки 

структури доходів і  витрат підприємства їх розподіляють за видами 

та визначають частку (відсоток) кожного з видів у загальній сумі доходів 

та витрат відповідно. 

 Важливим для загальної оцінки діяльності суб‘єкта господарювання є 

аналіз динаміки доходів і  витрат підприємства, оскільки вони мають 

безпосередній вплив на фінансовий результат підприємства. Для оцінки 

структури доходів і  витрат підприємства їх розподіляють за видами 

та визначають частку (відсоток) кожного з видів у загальній сумі доходів 

та витрат відповідно.  

Аналіз динаміки та  структури доходів, витрат та  фінансових результатів 

промисловості України наведено в  таблиці 1, розробленій авторами 

за даними Державної Служби Статистики України за 2016–2017 рр. [5].  

За  результатами таблиці 1 можна зробити наступні висновки: 

– дохід від реалізації продукції промисловості України у 2016 році 

збільшився на 25,80% в порівнянні з 2015 роком. І хоча собівартість 

реалізованої продукції також зросла на  315617,6 млн грн., ми можемо 

спостерігати збільшення суми валового прибутку на 26,47% або 

на 64788,5 млн грн.;  

– спостерігається зростання сум доходів та  витрат як  за  видами, так 

і  в  загальній сумі в  цілому. Загальна сума доходів і  сума витрат у  2016 

році збільшилася у  порівнянні з  минулим роком на 31,55% та 29,38% 

відповідно; 

– оскільки у 2015 році отриманим фінансовим результатом був збиток 

у  сумі 174488,3 млн грн., а у 2016 році відбулося зростання доходів і витрат 

приблизно на однаковий відсоток (як зазначалося вище), то й 2016 році було 
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отримано збиток у сумі 188267,9 млн грн., що на 7,9% більше, ніж 

у минулому році;  

– аналіз структури доходів та  витрат показав, що як у 2015 році, так 

і у 2016 році, найбільшу питому вагу в загальній сумі доходів займає дохід 

від реалізації продукції (85,40% в 2015 р., 81,67% в  2016 р.), а  в  загальній 

сумі витрат  –  собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) (64,68% 

в 2015 р. та 62,82% в 2016 р), а найменшу питому вагу займають інші доходи 

в  загальній сумі доходів (2,96% в  2014р. і  5,99% в  2016 р.). 

Також можна побачити, що зменшилася частка доходу від реалізації 

в  загальній сумі доходів та відсоток собівартості реалізованої продукції 

(товарів, послуг) у загальній сумі витрат у  2016  році порівняно з  минулим 

роком, натомість збільшилася частка  інших доходів у 2016 р. у загальній 

сумі доходів. 

Таблиця 1 - Аналіз динаміки та структури доходів, витрат та 

фінансових результатів промисловості України за 2014-2015 рр. 

№ Показник  2016 рік 2017 рік Абсолютне 

відхилення, 

млн. грн. 

Темп 

зростання, 

% 
Млн. 

грн 

Пит.вага 

% 

Млн.. 

грн 

Пит.вага 

% 

1 Чистий дохід від 

реалізації 

продукції 

1474250,6 85,40  1854656,7 81,67  380406,1  125,80 

2 Інші операційні 

доходи 

200907,9 11,64  280319,6  12,34  79411,7  139,53 

3 Інші доходи 51080,7 2,96  135957,8  5,99  84880,0  266,18 

4 Всього доходів 1726239,2 100,00  2270934,1  100,00  544694,9  131,55 

5 Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(товарів, послуг) 

 
1229362,6 

64,68  1544980,2  62,82  315617,6  125,67 

6 Інші операційні 

витрати 

421553,1 22,18  578154,3  23,51  156601,2  137,15 

7 Інші витрати 249811,8 13,14  336067,5  13,67  86255,7  134,53 

8 Всього витрти 1900727,5 100,00  2459202,0  100,00  558475,0  129,38 

9 Валовий 

прибуток 

244888,0 - 309676,5  - 64788,5  126,47 

10 Чистий прибуток -174488,3 - -188267,9  - -13779,6  107,90 

 

Аналіз показників рентабельності є необхідною умовою для 

характеристики складових формування прибутку і  доходів підприємства, 

оскільки вони являють собою співвідношення наявних та  використаних 

ресурсів і  показують реальний кінцевий результат діяльності суб‘єкта 

господарювання.  

Наступним етапом аналізу фінансових результатів є розрахунок 

показників рентабельності: рентабельність виробництва продукції, 

рентабельність продаж, рентабельність операційної діяльності (операційних 
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витрат), рентабельність власного капіталу, загальна рентабельність 

(рентабельність активів).  

На  основі даних розробленої таблиці 1 авторами було розраховано 

рентабельність виробництва та  рентабельність продаж. Розрахунки були 

здійснені за допомогою наступних формул:  

– рентабельність виробництва продукції:  

                 Рвироб = ЧД/ СВ * 100%,                                      (1.1)  

де, Рвироб – рентабельність виробництва продукції;  

   ЧД – чистий дохід від реалізації продукції;  

   СВ –  собівартість реалізованої продукції.  

Так у  нашому випадку рентабельність вироб- ництва промисловості 

України як у 2015 році, так і у 2016 році дорівнює 1,2 (120%), тобто на 1 грн. 

собівартості реалізованої продукції припадає 1,2 грн. доходу, що є 

позитивним показником. 

– рентабельність продаж:  

                    Рпродаж = ЧП/ ЧД * 100%, (1.2)  

де Рпродаж – рентабельність продаж;  

    ЧП – чистий прибуток.  

Промисловість України в  2015–2016 рр. має збитковість продаж –

 0,12 та 0,10 відповідно. Дані показники означають, що на 1 грн чистого 

доходу припадає 0,12 грн збитку в 2015 році та 0,10  грн збитку в  2016 році. 

І  хоча рівень збитковості у 2016 році зменшився, даний показник все одно є 

негативним для підприємств промисловості України.  

Висновки з  проведеного дослідження. Здійснивши дослідження, можна 

зробити висновок,  що аудит фінансових результатів виконує важливу роль 

у підтвердженні достовірності в усіх суттєвих аспектах та відповідності 

законодавству України інформації,  що буде надана внутрішнім та зовнішнім 

користувачам для прийняття рішень. Здійснення аналізу фінансових 

результатів дає можливість своєчасно виявити резерви зниження 

собівартості,  що у  свою чергу сприятиме збільшенню прибутку 

та зростанню ефективності діяльності підприємств. Так можна стверджувати 

про необхідність проведення аудиту та аналізу фінансових результатів. 
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В статті розглянуто особливості здійснення аналізу собівартості 

реалізованої продукції. Виокремлено зміст, завдання та інформаційна база 

аналізу собівартості реалізованої продукції з метою отримання 

максимальних позитивних фінансових результатів.  
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Постановка проблеми. Економічний розвиток підприємства 

характеризують результати його господарської діяльності, тому від того, як 

здійснюватиметься управління, зосереджене на організації виробництва і 

реалізації продукції залежатиме ефективність його діяльності. На тлі 

триваючих процесів реформування сільського господарства шляхом 

реалізації національних проектів в області АПК особливе значення надається 

його розвитку. Ризик даної справи для підприємств даної сфери визначається 

наступними чинниками: залежність від біокліматичного потенціалу; 

швидкопсувний характер продукції; недостатня  потужність застосовуваних 

технологій для її зберігання та переробки; недостатня  державна підтримка 

вітчизняного виробника. 

Тому для кожного сільськогосподарського підприємства надто гостро 

постає питання оцінки ефективності діяльності. При цьому найбільш 

яскравим показником такої ефективності є величина прибутку та рівень 

рентабельності, на які, в свою чергу, впливає правильність визнання витрат, 

пов‘язаних із конкретним видом продукції. Оскільки витрати підприємства 

знаходяться в компетенції бухгалтерського обліку, дослідження питань, 

пов‘язаних із формуванням собівартості продукції у ньому, в тому числі 

сільськогосподарської продукції не втрачають своєї актуальності і до 

сьогодні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження 

питань методології обліку витрат та калькулювання собівартості продукції 

сільськогосподарських підприємств зробили такі вітчизняні вчені, як: 

Ф.Бутинець, В.Палий, М.Чумаченко, Л.Хорунжий, О.Юрківський,  

В.Моссаковський, М.Дем‘яненко, В.Лінник, П.Хомин, В.Дерій, О.Радченко 

та інші. В їх наукових працях висвітлюються найбільш актуальні та 

проблемні питання щодо організації витрат сільськогосподарської продукції. 

Формулювання цілей статі. Метою статті виступило дослідження 

методики здійснення аналізу витрат в процесі калькулювання собівартості 

реалізованої продукції з метою отримання максимальних позитивних 

фінансових результатів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сільське господарство 

України зазнало докорінних трансформацій, оскільки в євроінтеграційних 

умовах ця галузь виявилася недостатньо підготовленою до змін. Завдання 
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стоїть у тому, щоб знайти головні фактори стабільного розвитку і 

запропонувати механізми та управлінські технології виводу галузі в рамки 

регульованої стратегії не тільки виживання, а й переходу на новий 

економічний рівень ефективності діяльності національного комплексу в 

цілому і окремих його підприємств. Іншими словами, галузь має бути 

націлена на забезпечення високого рівня конкурентоспроможності продукції 

на світовому ринку. 

Важливим показником, що характеризує роботу підприємств, є 

собівартість продукції. Від її рівня залежать як рентабельність окремих видів 

продукції, так і фінансові результати діяльності підприємства взагалі, темпи 

розширеного виробництва, фінансовий стан суб'єкта господарювання. Саме 

тому питанням аналізу собівартості реалізованої продукції необхідно 

приділяти значну увагу та проводити постійний аналіз з метою оперативного 

та ефективного управління витратами підприємства взагалі та собівартістю 

продукції зокрема [1]. 

Одержання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія 

трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежить від того, як вирішує 

підприємство питання зниження собівартості продукції. Головний мотив 

діяльності будь-якої фірми в ринкових умовах – максимізація прибутку. 

Управління собівартістю продукції є досить важливим і відповідальним 

процесом, який складається з п'яти елементів. До цих елементів належать: 

1. Організація обліку витрат виробництва та обігу. На підприємствах 

здійснюється облік за економічними елементами витрат, за об'єктами 

калькуляції, за місцями виникнення витрат та центром відповідальності. 

Основна мета організації обліку полягає у створенні інформаційної бази для 

здійснення аналізу собівартості та прийняття управлінських рішень. 

2. Аналіз собівартості продукції. Здійснюється з метою визначення 

ступеня раціональності витрат та оцінки впливу факторів на обсяг 

собівартості продукції. Він також є інструментом пошуку резервів економії 

витрат виробництва та обігу. 

3. Нормування витрат матеріальних і трудових ресурсів. Цей елемент 

процесу управління собівартістю продукції є також елементом процесу 

управління матеріально-технічним постачанням та управління трудовими 

ресурсами. 

4. Планування собівартості продукції. Здійснюється з метою визначення 

планової собівартості окремих виробів та планової собівартості валової та 

товарної продукції. 

5. Визначення шляхів та розробка заходів щодо зменшення собівартості 

та підвищення ефективності витрат виробництва й обігу [2]. 

Аналіз собівартості продукції дозволяє виявити такі чинники, як: 

з'ясувати тенденції зміни даного показника; виконання плану по рівню 

собівартості; визначити вплив факторів на його зміну; оцінити вплив 

собівартості на показники рентабельності, як окремих видів продукції, так і 

підприємства взагалі [3]. 
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Інформаційною базою аналізу собівартості реалізованої продукції є 

бухгалтерська звітність підприємства та інформація, яка використовується 

для користування всередині підприємства (аналітичний облік, калькуляції, 

оборотно-сальдові відомості, розрахункові відомості та ін.). Розглянемо 

основні аспекти аналізу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у 

табл. 1. 

 

Таблиця 1. - Зміст, завдання та інформаційна база аналізу собівартості 

реалізованої продукції (робіт, послуг)  
Порівняння 

області  

Аналіз  

Ретроспективний  Перспективний  

 

 

 

Завдання аналізу  

Виявлення ступеня використання 

ресурсів (економія або 

перевитрата) 

Прогноз величини витрат у 

перспективі 

Визначення і оцінка факторів, що 

визначають динаміку показників 

витрат 

Визначення методів управління 

витратами з урахуванням зміни 

зовнішніх факторів 

Виявлення можливих резервів 

зниження собівартості і розробка 

заходів та їх використання 

 

 

Обґрунтування прийняття 

управлінських рішень Визначення ступеня напруженості 

планів, кошторисів, бюджетів 

 

 

Об‘єкти аналізу 

Виробнича і повна собівартість 

випущеної і реалізованої продукції 

Собівартість за статтями витрат 

за окремими об'єктами 

калькулювання 

Собівартість за елементами витрат  

 

Витрати на підготовку 

виробництва нової продукції, 

робіт, послуг 

Витрати на одну гривню  

випущеної або реалізованої 

продукції 

Собівартість окремих видів 

продукції, робіт, послуг 

Прийоми 

аналізу  

Порівняльний аналіз Моделювання на основі вивчення 

поведінки витрат у залежності 

від різних факторів 

 

 

Інформаційна 

база аналізу 

Дані бухгалтерського фінансового 

обліку і звітності 

Дані бухгалтерського 

управлінського обліку та 

внутрішньої звітності 

Дані бухгалтерського 

управлінського обліку та 

внутрішньої звітності 

Прогнозні дані 

Дані статистичної звітності Експертні оцінки 

Планова інформація 

Аналіз собівартості сільськогосподарської продукції варто розпочати з 

таких основних показників собівартості, а саме: виробничої собівартості, 

витрат на одну гривню продукції, собівартості окремих культур рослин  та 

видів тварин та відповідно собівартості реалізованої продукції. Доцільно 

розрахувати показники в динаміці, за декілька років, темпи зростання та 

приросту, абсолютні та відносні значення показників.  

Аналіз розпочинають з оцінки виконання планового завдання з 

виробничої собівартості. Для цього здійснюють порівняння фактичного 
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показника з плановим, скорегованим на фактичний обсяг продукції. 

Детальному вивченню підлягають відхилення, визначенні в постатейному 

розрізі. В процесі досліджень встановлюють причини невиправданих 

перевитрат по окремих статтях. Важливо також проаналізувати відповідно 

зміни в структурі виробничої собівартості [4]. 

В міру розвитку ринкових відносин та збільшення конкуренції вже не 

виробництво координує обсяг реалізації, а навпаки, прогнозований обсяг 

реалізації є фундаментом створення виробничої програми. Для ефективної 

діяльності підприємство повинне виготовляти ті товари і в тому обсязі, котрі 

можна реально й прибутково реалізувати. Тому, реалізація продукції - це 

ланка зв'язку між виробником і споживачем. Від того, як продається 

продукція, який попит на неї на ринку, залежить і обсяг її виробництва. 

Темпи зростання обсягу реалізації готової продукції безпосередньо 

впливають на величину витрат, прибуток та рентабельність підприємства. 

Тому аналіз процесу реалізації готової продукції має важливе значення. Його 

основні напрямки: 

- оцінка рівня виконання плану (прогнозу) та динаміки реалізації 

готової продукції, асортименту і структури, аналіз рівномірності та 

ритмічності реалізації готової продукції; 

- аналіз виконання договірних зобов'язань щодо поставок готової 

продукції (виконання плану поставок за місяць та наростаючим підсумком у 

цілому по підприємству щодо окремих споживачів та видів продукції, аналіз 

розміру партій готової продукції, необхідна кількість транспортних засобів, 

щодо поставок готової продукції); 

- аналіз ринку збуту готової продукції (оцінка структури ринку збуту, 

місткості та частки); 

- оцінка каналів збуту та мереж розповсюдження готової продукції 

(оцінка динаміки, структури розповсюдження продукції та каналів збуту, 

оцінка охоплення ринку збуту); 

- аналіз цінової політики підприємства на товарних ринках (оцінка 

змісту процедур установлення ціни, рівня цін для визначення 

обґрунтованості конкретної ціни на продукцію); 

- визначення впливу різних факторів на зміну величини цих 

показників- розроблення заходів для збільшення обсягів реалізації готової 

продукції. 

Кількість реалізованої продукції безпосередньо залежить від обсягу її 

виробництва. Отже, у рослинництві він залежить від посівної площі й 

урожайності культур, у тваринництві – від поголів‘я тварин та їх 

продуктивності. Крім того, фактором, який впливає на обсяг реалізації 

окремих видів сільськогосподарської продукції, є індекс якості – відношення 

залікової маси до фактичної. Індекс якості береться до уваги, зокрема, при 

реалізації цукрових буряків,  молока, де обов‘язково враховуються якісні 

параметри продукції. 

У сільському господарстві не вся вироблена продукція реалізовується, 

частина її використовується для задоволення внутрігосподарських потреб (на 
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насіння та корм худобі). Тому рівень товарності – відношення кількості 

реалізованої продукції до виробленої – є фактором, який впливає на обсяг її 

реалізації. Добуток вказаних факторів визначає обсяг реалізованої продукції.  

Показник динаміки реалізації продукції зображує тенденції в розвитку 

підприємства. Збільшення обсягів реалізації можливе при розширеному 

відтворенні і свідчить про позитивні зміни в економічному стані виробника.  

Сільськогосподарські підприємства, як правило, виробляють кілька 

видів товарної продукції, і зменшення обсягу виробництва одного з них може 

бути компенсоване збільшенням обсягу виробництва іншого. Аналіз 

динаміки обсягів та виконання плану (договірних зобов‘язань) реалізації 

окремих видів продукції дозволяє зробити висновок про зміни у 

виробничому напрямі господарства, його реакцію на зміну ринкової 

кон‘юнктури [2]. 

Висновки. Отже, на розвиток і ефективність просування 

сільськогосподарської продукції величезний вплив має собівартість 

реалізованої продукції (робіт, послуг) і отримані при цьому фінансові 

результати. Собівартість сільськогосподарської продукції є найважливішим 

показником економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. 

У ньому синтезуються всі сторони господарської діяльності, акумулюються 

результати використання всіх виробничих ресурсів. Зниження собівартості - 

одна з першочергових і актуальних завдань будь-якого суспільства, кожної 

галузі і підприємства, в тому числі і підприємств сільського господарства. 

Від рівня собівартості продукції залежать, сума прибутку і рівень 

рентабельності, фінансова стан підприємства і його платоспроможність, 

темпи розширеного відтворення, рівень цін на сільськогосподарську 

продукцію. Тому проведення ефективного, оперативного аналізу собівартості 

реалізації продукції (робіт, послуг) на підприємстві є ключовим фактором для подальшого  

ведення прибуткової діяльності. 
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м. Вінниця 

АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ АУДИТУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Актуальність теми. Кредитні регулятори розвитку економіки України 

відзначаються підвищеною актуалізацією в умовах існуючої доволі 

поширеної фінансової кризи. Це пов‘язано з тим, що нестача власних 

фінансових ресурсів знижує рівень конкурентоздатності як окремо взятого 

суб‘єкта господарювання, так і країни в цілому. Зважаючи на складну 

ситуацію в підприємницькому секторі економіки країни банки мають 

визначити ряд пріоритетів стосовно розробки таких кредитних програм, які 

мають на меті надання позикових коштів не лише на довгострокову 

перспективу, а й короткострокове забезпечення розвитку суб‘єктів із 

урахуванням певних пільгових важелів. Мова йде про те, що банківський 

сектор повинен підвищити рівень зацікавленості суб‘єктів господарювання, 

від малого до великого бізнесу, у залученні короткострокового кредитного 

регулятора 

Отже, зобов‘язання перед банком – це зобов‘язання по сплатi отриманих 

347абл.347ьн i 347абл.347ьню за кредит та зобов‘язання по сплатi за 

обслуговування банком розрахункових 347абл.347ьн підприємства, які мають 

бути відображені в обліку і звітності. Питання обліку і контролю зобов‘язань 

перед банком досліджували у своїх працях такі вчені, як М.С. Кравченко, 

І.М. Белова, М.Д. Білик, С.Ф. Голов, Т.В. Дідоренко, Г.Г. Кірейцев, М.С. 

Кравченко М.Р. Лучко,М.С. Палюх, О.М. Петрук, В.В. Орлов, В.В. Сопко, 

І.В. Спільник. 

Метою статті є обґрунтування теоретико-методичних та організаційних 

положень аналітичного забезпечення оцінки кредитоспроможності 

позичальника-юридичної особи та розробка практичних рекомендацій, 

спрямованих на його удосконалення 

Сьогодні прослідковується ситуація, коли інформація, яка 

відображається у бухгалтерському обліку, не відповідає даним фінансової 

звітності, що пояснюється намаганням управлінського персоналу прикрасити 

показники діяльності підприємства з метою підвищення його інвестиційної 

привабливості та кредитоспроможності для цілої низки користувачів. Такі дії 

відбуваються внаслідок того, що користувачів фінансової звітності цікавить 

інформація щодо фінансово-майнового стану суб‘єкта господарювання, 

перспектив його розвитку, прибутковості та можливості одержання 

прибутків у майбутньому з метою прийняття ними тактичних та стратегічних 

управлінських рішень. 
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Отже, керівництво, намагаючись найповніше задовольнити 

інформаційні потреби користувачів фінансової звітності, прагне до 

підвищення розміру власного капіталу та скорочення своїх довгострокових 

та поточних зобов‘язань. Це спонукало до так званої, фальсифікації 

фінансової звітності і передусім балансу – як основної інформаційної бази 

про майнове і фінансове становище на визначену дату. 

Враховуючи вищезазначене, нагальною потребою є вирішення таких 

основних завдань: 

– контроль за неправомірним визнанням та неправильним групуванням 

статей активів, власного капіталу та зобов‘язань; 

– перевірка за правильністю нарахування амортизації на об‘єкти 

основних засобів згідно з встановленими економічно обґрунтованими 

нормами амортизаційних відрахувань та термінами їх корисного 

використання; 

– інспектування за згортанням статей активів та зобов‘язань за 

розрахунками із контрагентами. 

Одним із методичних прийомів внутрішнього документального 

контролю кредитних операцій виступає внутрішній аудит. Внутрішній аудит 

– це метод наступного внутрішнього контролю, застосування якого дає змогу 

визначити достовірність звітності, обліку, їх повноту та відповідність 

чинному законодавству та встановленим нормативам. Внутрішній аудит 

потребує створення на підприємстві спеціальної служби, яка буде включати 

до свого штату обізнаних та належним чином кваліфікованих працівників з 

бухгалтерського обліку та контролю. Отже, внутрішній аудит банківських 

кредитів, залучених підприємством, буде здійснювати внутрішня 

аудиторська служба підприємства, завданням якої є періодичне здійснення 

перевірки та оцінки:  

– доцільності та раціональності заходів та системи внутрішнього 

контролю позикового капіталу у формі банківських кредитів;  

– ефективності управління господарськими процесами, пов‘язаними із 

залученням, використанням та погашенням залучених банківських кредитів, 

а також сплати відсотків за ними;  

– повноти, своєчасності і достовірності відображення у фінансовій 

звітності результатів залучення, використання та погашення банківських 

кредитів; 

– дотримання бухгалтерською службою підприємства принципів і 

внутрішніх процедур бухгалтерського обліку позикового капіталу у формі 

банківських кредитів [4]. 

Аудит кредитоспроможності – це специфічний напрямок аудиту, що 

передбачає ґрунтування на аналітичних прийомах оцінки інформації. Тому в 

рамках аудиту кредитоспроможності потрібно вагому увагу приділяти 

методикам оцінки. В цілому методику аудиту кредитоспроможності 

підприємства можна представити в розрізі трьох основних етапів: 

- перевірка договірної дисципліни щодо отриманих підприємством 

кредитів; 
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- підтвердження достовірності вхідної інформації, що 

використовуватиметься для розрахункових показників в рамках оцінки 

кредитоспроможності; 

- розрахунок та оцінка комплексного інтегрального показника 

кредитоспроможності підприємства, що ґрунтується на комплексі показників 

як якісних, так і кількісних [1, с. 85]. 

Особливої ваги серед зазначених етапів потребує третій етап, що 

стосується розрахунку показників, необхідних для комплексної оцінки 

кредитоспроможності.  

Потрібна методика, яка забезпечила б комплексну 349абл.349ьню вально 

оцінку кредитоспроможності на основі, єдиного комплексного 

(інтегрального) показника. Визначити кредитоспроможність позичальника 

нерідко стає проблемою, що ставить у складне становище кредитного 

працівника і банк. В практиці кредитування досить часто виникають ситуації, 

коли кількість показників, що характеризують позитивну сторону діяльності 

позичальника і кількість показників, що не відповідають нормативам, 

негативні показники чи тенденції, зрівнюються. Крім того, значення кожного 

із показників в загальній оцінці рівня кредитоспроможності не є однаковим і 

не може бути визначено кредитним працівником банку інтуїтивно.  

Винайдення єдиного комплексного показника, що синтезує окремі 

сторони економічної і фінансової діяльності підприємства-позичальника, стає 

очевидним[3]. 

До найбільш суттєвих результатів, які характеризують наукову новизну 

аудиту кредитоспроможності належать: 

- порядок вибору методологічного підходу до формування методики 

аналітичного забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника- 

юридичної особи, який складається з п‘яти етапів, та враховує фактори 

впливу на кредитоспроможність, вимоги до її оцінки та існуючі зовнішні та 

внутрішні обмеження. Запропонований порядок сприяє здійсненню 

ефективного вибору впровадження банком методичного забезпечення оцінки 

кредитоспроможності; 

- підходи до вибору методу аналітичного забезпечення оцінки 

кредитоспроможності позичальника та виявлено можливості їх імплементації 

у практику вітчизняних банків, в результаті чого доведено перспективність 

впровадження методу внутрішнього рейтингування, орієнтованого на 

формування інтегрального показника кредитоспроможності, що сприятиме 

підвищенню надійності оцінки кредитного ризику; 

- елементний склад механізму аналітичного забезпечення оцінки 

кредитоспроможності позичальника-юридичної особи з виокремленням 

суб‘єкту, об‘єкту, предмету, результату оцінки та забезпечувальних 

підсистем (методологічної, методичної, обліково-інформаційної, кадрової та 

організаційної). Використання запропонованого механізму сприятиме 

підвищенню ефективності кредитних відносин між банком та 

позичальником; 

- склад та структуру обліково-інформаційного забезпечення оцінки 

кредитоспроможності позичальника шляхом врахування позабалансових 
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ризиків у анкеті позичальника та його кредитній історії (щодо наданих та 

отриманих гарантій і забезпечень), що дозволить підвищити достовірність 

кредитного рейтингу позичальника; 

- методичні засади аналітичного забезпечення оцінки 

кредитоспроможності позичальника шляхом розробки бально-рейтингової 

моделі, яка враховує вплив позабалансових ризиків на формування 

інтегрального показника, базується на використанні формалізованих та 

неформалізованих показників, поєднує дотримання принципу об‘єктивності 

при прийнятті фінансових рішень із застосуванням професійного судження 

банку; 

- методичний підхід до прогнозування інтегрального показника 

кредитоспроможності на підставі формування математичної моделі 

залежності коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості від зміни відсотку 

позабалансових зобов‘язань у загальній сумі поточних зобов‘язань 

позичальника. Використання запропонованого підходу сприятиме ранній 

діагностиці ознак ускладнення фінансового стану позичальника;  

- організаційне забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника 

в напряму деталізації його складових етапів за такими ознаками: мета етапу; 

відповідальний за етап; питання, що досліджуються на етапі; 

документування, тривалість та особливості етапу. Запропоновано порядок 

інформаційної взаємодії суб‘єктів оцінки кредитоспроможності 

позичальника за виділеними організаційними етапами при формуванні 

внутрішнього кредитного      рейтингу [3, с. 5.]. 

Інтегральний підхід дає змогу дати інтегровану оцінку ступеню 

фінансової стійкості. Його можна застосовувати на практиці, особливо в 

умовах кризового стану економічної системи, коли старі господарські зв‘язки 

підприємства порушені і відбувається процес налагодження ним нових 

зв‘язків з партнерами, зацікавлених у достатній фінансовій стійкості [2, с. 

38]. 

Показники фінансової стійкості за цього підходу характеризують стан і 

структуру активів підприємства та забезпеченість їх джерелами покриття. 

Система показників фінансової стійкості подано за такого підходу двома 

групами (350абл.. 1). Цей підхід цікавий тим, що в процесі його здійснення 

кожний з показників розглядається у взаємозв‘язку з іншими показниками. 

Крім того, для загальної оцінки фінансового стану за цим підходом 

використовують узагальнюючий показник зміни фінансової стійкості 

підприємства [2, с. 39]. 
 

 

  
                                      

                                      
;[5] 

 
Кд.п.1 , Кд.п.0 – коефіцієнт довгострокового залучення коштів у 

звітному та попередньому періодах; Зв.о.к.1 , Зв.о.к.0 – коефіцієнт 

забезпечення матеріальних запасів власними оборотними коштамиу звітному 

та попередньому періодах; Кз.с.1 , Кз.с.0 – коефіцієнт співвідношення 
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позикових та власних коштів у звітному та попередньому періодах; Кр.в.1 , 

Кр.в.0 – коефіцієнт реальної вартості майна; Кп.а.1 , Кп.а.0 – коефіцієнт 

постійного активу. 

Критерії оцінки цього показника такі:  

– якщо Фс > 0, то це свідчить про збільшення фінансової стійкості 

підприємства; 

 – якщо Фс < 0, то це свідчить про зниження фінансової стійкості 

підприємства. Цей показник є основною перевагою цього підходу, оскільки 

дозволяє оцінити фінансову стійкість за допомогою інтегрованого показника 

і своєчасно виявити негативні тенденції з її зміни 

 

Таблиця 1 – Коефіціенти аналізу   
з/п Назва показника Суть показника Алгоритм розрахунку Взаємозв’язок 

з іншими 

показниками 

1 Коефіцієнт 

покриття 

матеріальних 

запасів власними 

оборотними 

коштами (Зв.о.к.) 

Характеризує ту 

частку 

матеріальних 

оборотних 

активів, що 

фінансується за 

рахунок власних 

оборотних коштів 

ВОК/МОА,  

де ВОК – власні оборотні 

кошти, МОА – 

матеріальні оборотні 

активи 

Кман, Кп.а., 

Кд.п., Кр.с., 

Кз.с 

2 Коефіцієнт 

маневреності 

власних коштів 

(Кман) 

Відображує 

мобільність 

власних джерел 

коштів 

ВОК/ВК,  

де ВК – обсяг власного 

капіталу  

Зв.о.к., Кп.а., 

Кд.п 

3 Iндекс постійного 

активу (Кп.а.) 

Характеризує 

частку основних 

засобів та 

необоротних 

активів у складі 

власних джерел 

коштів 

ОЗ/ВК,  

де ОЗ – основні засоби та 

інші необоротні активи 

Зв.о.к., Кман., 

Кд.п., Кр.с., Кз. 

4 Коефіцієнт 

довгострокового 

залучення 

позикових коштів 

(Кд.п.) 

Дає оцінку 

інтенсивності 

використання 

підприємством 

довгострокових 

позикових коштів 

на відновлення та 

розширення 

ДК/ВК,  

де ДК – обсяг 

довгострокового капіталу 

підприємства 

Кман, Зв.о.к., 

Кп.а., Кн.з., 

Кз.с. 

5 Коефіцієнт 

накопичення 

зносу (Кн.з.) 

Слугує для оцінки 

ступеня 

фінансування, 

заміни та 

оновлення 

основних засобів 

за рахунок їх 

зносу 

З/Пб.в., де З – нарахована 

сума зносу, Пб.в. – 

первісна балансова 

вартість основних засобів 

Кд.п 

6 Коефіцієнт Характеризує (ОЗ+ВЗ+МВ+МШП)/А,  Зв.о.к., Кп.а., 
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реальної вартості 

майна (Кр.в.) 

рівень 

виробничого 

потенціалу 

підприємства 

де ОЗ – вартість основних 

засобів; НВ – вартість 

незавершеного 

виробництва; ВЗ – 

вартість виробничих 

запасів;  

Кз.с. 

7 Коефіцієнт 

співвідношення 

позикових та 

власних коштів 

(Кз.с.) 

Відображає 

залежність 

підприємства від 

позикових коштів 

ПК/Вк,  

де ПК – обсяг позикового 

капіталу підприємства 

Зв.о.к., Кп.а., 

Кд.п., Кр.в. 

Фінансова стійкість – це спроможність підприємства забезпечувати 

пропорційний розвиток при збереженні достатнього рівня плато- та 

кредитоспроможності. У зв‘язку з цим можна вважати доцільним 

дослідження, яке ґрунтується на інтегрованому поєднанні двох підходів: з 

використанням узагальнюючого показника зміни фінансової стійкості 

підприємства, що дає змогу оцінити загальну динаміку фінансового стану та 

зміни фінансової стійкості підприємства протягом певного періоду часу; та в 

основі якого покладено виділення чотирьох типів поточної фінансової 

стійкості (абсолютна та нормальна фінансова стійкість, нестійкий, критичний 

фінансовий стан підприємства). За допомогою такого підходу можна 

визначити, до якого саме типу належать певні підприємства, а також зробити 

прогностичні розрахунки щодо перспектив розвитку підприємств у разі зміни 

фінансової стійкості. 

Враховуючи досвід вітчизняної практики, а також міжнародний досвід 

організації кредитних відносин, доцільно створити єдину нормативну базу 

для визначення кредитоспроможності позичальників, вдосконалити методику 

оцінки кредитоспроможності, яка буде містити в собі певний набір часткових 

показників та розрахунок інтегрального показника, який буде враховувати 

вплив на кредитоспроможність позичальника різних кількісних та якісних 

факторів. У зв‘язку з цим необхідно сконцентрувати увагу банківських 

працівників на необхідності підготовки положення, в якому детально 

розкрити питання кредитної політики банку з позицій мінімізації кредитного 

ризику, підготувавши необхідні методики оцінки кредитоспроможності 

позичальників, аналізу грошового потоку позичальника і самого банку з 

метою мінімізації ризиків. 

Отже, оцінка кредитоспроможності позичальника – це надзвичайно 

важливе та актуальне на сьогодні питання, якому приділяється значна увага з 

боку працівників банків, проте вона потребує подальшої роботи. Тому надалі 

вивчення та оптимізація кредитних вкладень комерційними банками України 

буде відчутним поштовхом у покращенні економічної ситуації в країні. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 

ПІДПРИЄМСТВ 

У статті розглянуто основні проблемні питання організації 

безготівкових грошових коштів на підприємствах України, такі як зниження 

платоспроможності підприємств, порушення грошового та товарного 

обігу, відсутність своєчасного здійснення платежів між суб’єктами 

господарювання. Висвітлено неефективність механізмів функціонування 

форм безготівкових грошових коштів та особливості організації 

безготівкових розрахунків в Україні з використанням спеціальної форми для 

здійснення самого платежу. В результаті проведених досліджень також 

виявлено основні принципи та вимоги для ефективної організації та  

розвитку безготівкових грошових коштів, що є вагомою передумовою для 

стабільного розвитку економіки держави, сформовано ефективний механізм 

здійснення безготівкових грошових коштів між різними господарюючими 

суб’єктами та встановлено шляхи покращення організації обліку 

безготівкових розрахунків. 

Ключові слова: безготівкові розрахунки, рахунки в банках, грошові потоки, 

платежі, бухгалтерський облік. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах існування підприємств та 

стрімкого розвитку електроніки, технічного забезпечення і мережі Інтернет 

стало значно простіше виконувати розрахунки і перекази коштів за 

допомогою новітніх технологій. Економічні процеси, що відбуваються на 

підприємствах України визнають важливість та доцільність використання 

грошових коштів для здійснення суб‘єктами підприємництва в Україні 

фінансово-господарської діяльності. Особлива увага приділяється організації 

обліку безготівкових грошових коштів у господарському обороті, оскільки 

від неї залежить продуктивність функціонування кожного суб‘єкта  

підприємницької діяльності та економіки в цілому. Організація обліку 

безготівкових грошових коштів повинна забезпечувати необхідні умови 
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спільного контролю договірних відносин між постачальниками і покупцями, 

а також дотримання умов контролю банківськими установами за правилами 

розрахунків відповідно до чинного законодавства України. Для 

оптимального механізму функціонування підприємства і виявлення в 

сучасних умовах проблем організації, важливу роль відіграє ефективне 

управління грошовими потоками. 

Метою статті є визначення та дослідження основних проблем організації  

безготівкових розрахунків на підприємствах України, а також знаходження 

основних шляхів вдосконалення обліку грошових коштів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання безготівкових 

грошових коштів у наш час є досить актуальним та являється зручним 

способом для здійснення платежів на великих відстанях без ризиків втрати 

клієнтами коштів. Проблеми організації безготівкових грошових коштів 

досліджувались як українськими,  так і зарубіжними вченими, серед яких: 

Н.А. Куфакова, М.М. Агаркова, Ю.А, Ровинський, Л.К, Воронова, Л.Г. 

Єфімова, А.О. Селіванова, Н.І. Хімічева, Б.М. Іванова, Я.А. Гейвандова, А.М. 

Гуляєва, М.С. Матрохіна, М.П. Кучерявенко, О.П. Орлюко, Є.О. Алісова, 

Н.С. Дубенко, О.М. Євремов, О.В. Міняйл, А.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна, 

М.В. Ніконова, Н.Н. Фищенко та інші. 

Зважаючи на швидкий глобальний вплив на окремі підприємства та 

економіку держави в цілому, можна помітити, що недостатньо розглянуто 

питань, що пов‘язані із формуванням в обліковій системі підприємства 

інформації та проблеми вирішення організації безготівкових коштів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Безготівкові грошові кошти є 

одним з основних засобів розрахунку між організаціями, підприємствами іі 

установами.  Безготівкові грошові кошти дають можливість скоротити 

кількість грошових  коштів, що знаходяться в обігу в країни і визначають 

частку ризику при розрахунках покупців з постачальниками. 

Поняття "безготівкових розрахунків" розглянуто в Інструкції про 

безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті згідно з якою 

безготівкові розрахунки – це перерахування певної суми коштів з рахунків 

платників на рахунки отримувачів коштів,а також ці розрахунки проводяться 

банками на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в 

паперовому вигляді [1]. 

Важливою умовою для проведення безготівкових розрахунків являється 

наявність коштів на рахунку у банку платника та отримувача. 

У сучасних умовах ринкової економіки існують такі основні проблеми 

для розвитку і організації системи безготівкових розрахунків на 

підприємствах України: 

 оптимізація і систематизація форм безготівкових розрахунків та їх 
організація; 

 знаходження нових механізмів організації безготівкових 

розрахунків, які в подальшому сприяли б подоланню кризових 

явищ; 
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 використання безготівкових розрахунків при умовах здійснення 
безготівкових розрахунків у господарському обороті та досконалої 

їх організації; 

 прискорення та інтенсифікація грошових коштів. 
Організація безготівкових розрахунків повинна слугувати нормальному 

обігу безготівкових грошових коштів і забезпечувати реалізацію продукції 

(товарів, послуг). В організації безготівкових грошових коштів можна 

виділити такі основні вимоги та принципи: 

 грошові кошти власних та залучених господарських суб'єктів 
підлягають обов‘язковому зберіганню на поточних і інших 

рахунках в установах банків; 

 безготівкові розрахунки за товарно-матеріальні цінності 

проводяться з постачальниками після надання послуг, з 

використанням попередньої оплати; 

 підприємства та організації самостійно обирають форму 
розрахунку; 

 платежі здійснюються тільки в межах наявних грошових 
коштів при наданні банківського кредиту або на рахунках 

платника; 

 безготівкові грошові кошти списуються з рахунка 

підприємства за розпорядженням власника. 

У разі недотримання перелічених принципів, це може спричинити 

платіжну кризу. 

Особливості організації безготівкових розрахунків в Україні є 

застосування спеціальної форми, яка використовується для здійснення 

самого платежу, а саме: 

 у безготівкових грошових коштах існує три учасника: 

платник, одержувач і банк, у якому здійснюються розрахунки 

у формі запису по рахунках платника та одержувача; 

 учасники безготівкових розрахунків являються в кредитних 
відносинах з банком; 

 перерахування коштів, що належать одному учасникові 
розрахунків, здійснюється шляхом записів на їхніх рахунках, 

у результаті чого провадиться кредитна операція, вчинена за 

допомогою коштів, таким чином оборот готівки замінюється 

кредитною операцією [8]. 

Організація та розвиток безготівкових грошових коштів є вагомою 

передумовою для стабільного розвитку економіки держави, тому для цього 

необхідно сформувати ефективний механізм здійснення безготівкових 

розрахунків між різними господарюючими об‘єктами. 

У сучасних умовах застосовують різні форми безготівкових 

розрахунків[9]. 

У цілому існують різні форми безготівкових розрахунків, проте 

найчастіше застосовуються такі основні форми, як: 

 платіжне доручення; 
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 розрахунковий чек; 

 платіжна вимога-доручення; 

 акредитив; 

 векселі; 

 платіжна вимога-доручення. 
Між суб‘єктами народногосподарської діяльності найпоширенішими є 

розрахунки платіжними дорученнями, що використовуються в розрахунках 

за платежами товарного і нетоварного характеру. 

Форми безготівкових грошових коштів мають свої переваги та недоліки.  

Розрахунки платіжними дорученнями, достатньо прості, зручні та 

забезпечують швидке здійснення платежу. Основний їх недолік полягає в 

тому, що вони не гарантують платіж постачальнику. Для подолання даного 

недоліку в банківській практиці використовуються розрахунки 

акцептованого банком платіжного доручення. 

Значну роль у практиці передачі боргів відіграють векселі у випадку 

простроченої кредиторської заборгованості, погашення остаточної частини 

заборгованості за розрахунками під час заліку взаємозаборгованості. Ця 

форма безготівкових розрахунків може забезпечити значно доцільнішу 

систему боротьби з заборгованістю. Також вексель застосовується в 

міжнародних кредитних відносинах, тому потрібно налагодити механізм 

функціонування вексельного обігу, основою якого є сучасні міжнародні 

вексельні права. 

Найновіша та найпоширеніша форма розрахунків є розрахунки 

платіжними вимогами-дорученнями. За допомогою таких розрахунків 

здійснюються закріплення договірної дисципліни, що дозволить ширше 

впровадити акцепт матеріальних цінностей. Проте вони потребують 

вдосконалення шляхом збільшення відповідальності платника та 

прискорення документообігу [3]. 

Розповсюджена форма розрахунків у сучасній ринковій економіці в 

Україні являється акредитивна форма розрахунків. Це найбільш безпечна та 

надійна форма розрахунків, при якій доля відповідальності лягає на банки. 

Дана форма розрахунків найбільш вигідна саме для постачальників, ніж для 

покупця, оскільки останній несе видатки по відкриттю акредитиву, також 

сума, на яку відкритий акредитив, вилучається з обороту до виплати по 

ньому. Для підприємства такі діє є негативними. 

Правильність обирання форми безготівкових розрахунків впливатиме на 

точність та достовірність оцінки фінансової діяльності 

підприємства,своєчасне отримання коштів, виконання плану та правильність 

створення відповідних фондів. 

Класифікувати безготівкові грошові кошти підприємства можна за: 

1. видами господарських операцій: 

 товарні (за виконані роботи чи надані послуги); 

 нетоварні (із бюджетом, кредитними установами); 
2. місцезнаходженням банківських установ, що обслуговують дані 

розрахунки: 
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 місцеві; 

 міжміські; 

 міжнародні; 
3. фактом здійснення оплати: 

 попередня оплата продукції, товарів, робіт чи послуг; 

 оплата після реалізації продукції; 
4. умовою оплати угоди: 

 акцептні; 

 безакцептні; 
5. джерелами походження грошових коштів, що застосовуються для 

розрахунків існують грошові розрахунки: 

 власними коштами підприємства; 

 за рахунок кредитів та інших позичених коштів; 

 за кошти клієнта. 
Існуючі проблеми подальшим розвитком організації безготівкових 

грошових коштів на підприємствах України потребують вирішення, для 

цього потрібно внести коригування до існуючих нормативних документів та 

законів, виправити усі суперечності та неточності, щоб закони і нормативні 

документи не протирічили одне одному. Важливим аспектом є внесення змін 

до діяльності банків у сфері безготівкових грошових коштів, важливо 

примусити банківські установи на законодавчому рівні організовувати 

безготівкові розрахунки, таким чином, зоб стимулювати людей до того, щоб 

вони використовували даний тип розрахунків. Обов'язково потрібно створити 

спеціальні умови  для того, щоб заохотити торговців встановлювати 

термінали. 

Створення державного фонду допомоги також є необхідною умовою для 

тих підприємців, хто має бажання встановити у власній торгівельній точці 

обладнання, щоб здійснення безготівкових розрахунків. Перш за все потрібно 

провести заходи з організації електронної торгівлі в Україні, основою яких 

повинна стати розробка та формування правової бази з проведення 

торгівельних операцій з використанням мережі Інтернет, тому що 

використання безготівкових розрахунків через Інтернет може забезпечити 

заощадження часу та коштів та призвести до пришвидшення обороту коштів. 

Вирішити проблеми,  пов‘язані з організацією безготівкових грошових 

котів на підприємствах України, можна за допомогою шляхів удосконалення 

безготівкових розрахунків [2]. 

Одним із найважливіших шляхів удосконалення організації 

безготівкових грошових коштів є побудова Єдиної національної системи 

банківських карток, така система повинна сприяти збільшенню обсягів 

безготівкових грошових коштів в Україні та акумулюванню фінансових 

ресурсів по всій території України. Створення ефективної системи 

безготівкових розрахунків має принципове значення для з'ясування 

організаційно правової бази, а також правових положень,які б регулювали 

систему грошових коштів і максимально сприяли прискоренню обороту 

грошових коштів. 
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 Розрахункові відносини між суб'єктами підприємницької діяльності в 

Україні досить важливі, тому що економіка в цілому перебуває у фазі 

становлення, саме тому потрібно зараз створити правильні основи 

безготівкових грошових коштів, вибрати основні шляхи їх розвитку так 

привести у відповідність до нових умов розвитку правову базу [7]. 

Основні шляхи удосконалення та вирішення проблем розвитку 

безготівкових грошових коштів є: 

— збільшення довіри з боку населення добанківської системи ,що була 

втрачена через фінансовоекономічну кризу; 

— запровадження страхування ризиків власників платіжних карток від 

несанкціонованого втручання та непередбаченого використання [4]. 

Висновки.Згідно з Інструкцією про безготівкові розрахунки, 

безготівкові розрахунки — перерахування певної суми коштів з рахунків 

платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за 

дорученням підприємств та фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в 

касу банку, на рахунки одержувачів коштів [1]. 

Проблеми та недоліки обліку безготівкових грошових коштів на 

підприємствах України є досить актуальним питанням, тому що саме 

достовірність інформації і оперативність обліку впливає на фінансову 

діяльність підприємства в цілому. Саме тому існує необхідність розробки 

методики дослідження безготівкових грошових коштів та підвищення 

наукової обгрунтованості. Визначення проблем організації безготівкових 

грошових коштів, дає можливість систематизувати та знайти найбільш 

доцільні шляхи вдосконалення організації безготівкових розрахунків. У 

такому разі використання на підприємствах в комплексі всіх запропонованих 

заходів щодо шляхів удосконалення організації безготівкових грошових 

коштів на підприємстві дасть можливість перевести всі розрахунки 

підприємства у безготівкову форму. Велика кількість підходів свідчить про 

розвиток безготівкових грошових коштів в Україні. 

Функціонування економіки залежить від загальної системи розрахунків 

між суб'єктами господарської діяльності в Україні, тому безготівкові 

розрахунки займають вагоме місце в забезпеченні надійності і своєчасності 

платежів. 

Система та організація безготівкових грошових коштів є основною 

складовою загальної національної грошової системи України. Нормалізація 

даної системи сприятиме встановленню органічного зв'язку з ринковим 

середовищем та формування нормальних ринкових відносин між суб'єктами 

господарювання, для цього необхідно знати відмінності між даними 

системами. До основних відмінностей системи безготівкових розрахунків 

можна віднести: вимоги доорганізації безготівкових розрахунків; принципи 

організації безготівкових грошових коштів; розрахункові документи; форми 

розрахунків; новітній механізм контролю заданими розрахунками. Оскільки 

безготівкові розрахунки мають важливе значення у здійсненні 

народногосподарського обороту, потрібний контроль за станом розрахунків, 

законністю проведення грошових операцій, правильним оформленням 

розрахункових документів та вчасністю їх проходження [5]. 
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м. Вінниця 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
У статті узагальнено основні напрями аудиту сільськогосподарських 

підприємств і визначено методику аудиту сільськогосподарських 

товаровиробників. Встановлено особливості функціонування 

сільськогосподарських підприємств, які суттєво впливають на організацію 

аудиту.  

Ключові слова: аудит, аудиторські докази, методика, сільськогосподарські 

товари, сільськогосподарські підприємства, спеціальний режим 

опадаткування. 

На організацію проведення аудиту сільськогосподарських підприємств 

суттєво впивають особливості виробництва сільськогосподарської продукції. 

До основних таких особливостей функціонування сільськогосподарських 

підприємств належать: по- перше, сезонність робіт і тривалість виробничого 

процесу вирощування продукції рослинництва; по-друге, процес 

виробництва продукції рослинництва суттєво залежить від природних умов; 
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по-третє, наявність систем пільгового оподаткування суб‘єктів 

господарювання агропромислового комплексу; по-четверте, наявність в 

обліку об‘єктів, які відсутні в інших галузях економіки (землі, робочої та 

продуктивної худоби, багаторічних насаджень, тварин на вирощуванні та 

відгодівлі, сільськогосподарської продукції та ін.). Аудиторська перевірка 

формується у послідовності від загального до конкретного або від 

конкретного до загального. Кожен аудитор самостійно обирає послідовність 

своєї роботи залежно від особливостей діяльності підприємства, яке 

перевіряється. 

Завданням даної статті є визначення основних напрямків аудиту 

сільськогосподарських підприємств та встановлення послідовності і порядку 

застосування прийомів аудиту з метою встановлення об‘єктивної істини про 

діяльність сільськогосподарських підприємств, що перевіряються.  

На першому етапі перевірки, аудитору необхідно оцінити правильність 

ведення сільськогосподарськими підприємствами бухгалтерського обліку, 

відповідність його організації чинним нормативним документам і 

проаналізувати доцільність постановки. У процесі перевірки аудитор 

повинен переконатися у правильності розрахунків з бюджетом за 

податками, зборами, обов‘язковими платежами, оцінити доцільність 

застосування можливостей пільгових механізмів оподаткування, 

передбачених для сільськогосподарських підприємств [1, 2].  

Специфіка сільськогосподарського виробництва, в основному, має 

значний вплив на організацію обліку таких об‘єктів як: молодняк тварин, 

тварини на відгодівлі, робоча та продуктивна худоба, витрати виробництва, 

готова продукція тваринництва, рослинництва тощо. При цьому, 

особливості виявляються не лише в синтетичному обліку, калькуляції, а, 

насамперед, в документальному оформленні операцій з даними об‘єктами, 

оскільки первинний документообіг за специфікою сільськогосподарського 

виробництва є доволі детальним і значно відрізняється від загально 

прийнятих форм. 

Перевіряючи цей об‘єкт аудитор, насамперед, повинен вивчити 

постановку в господарстві контролю за збереженням тварин в місцях їх 

утримання і на всіх етапах їх руху з метою встановлення спроможності 

забезпечувати достовірність даних щодо надходження з виробництва та 

вибуття тварин і одержання продукції, не допускати нестачі, крадіжок та 

загибелі тварин. 

Необхідними складовими здійснення такого контролю повинно бути: 

- своєчасне та правильне ведення обліку поголів‘я на фермах 

(перевірка чисельності тварин та їх обов‘язкове зважування при визначенні 

приросту, прийманні та відпуску, щоденна реєстрація даних про рух 

поголів‘я з метою визначення потреби ферми (бригади) в кормах на кожен 

день, забезпечення своєчасного переведення  тварин з однієї виробничо-

вікової групи в іншу та основне стадо); 

- систематичне проведення інвентаризації з метою недопущення 

втрат поголів‘я та маси тварин; 

- встановлення переліку осіб (завідуючі фермами, бригадири, 
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старші робітники ферми тощо), що відповідають за приймання та відпуск 

тварин, їх зважування, правильне та своєчасне оформлення цих операцій, а 

також збереження закріплених за ними тварин, з якими у встановленому 

порядку повинні бути укладені письмові договори про повну матеріальну 

відповідальність; 

- затвердження переліку посадових осіб, яким надано право 

підписувати документи на переміщення тварин у господарстві, а також 

видавати дозвіл (підписувати перепустку) на їх вивезення за межі 

сільськогосподарського підприємства. 

Для підтвердження даних звітності аудитор повинен звірити 

систематизовані показники первинних документів на фермах (які 

обов‘язково вибірково перевіряються за формою та змістом) з даними 

аналітичного і синтетичного обліку, а саме: показники актів на 

оприбуткування приплоду тварин (форми № 95), актів про хід окоту овець 

(форми № 103), актів виводу та сортування добового молодняку птиці 

(форми № 106), звітів про процеси інкубації (форми № 105), накладних 

внутрішнього переміщення (форми № 87), накопичувальних актів 

оприбуткування приплоду звірів (форми № 96) звіряються зі показниками 

книг обліку тварин і птиць (форми № 34) та показниками звітів про рух 

тварин і птиць на фермі (форми № 102). При перевірці необхідно встановити 

відповідність даних аналітичних реєстрів з даними синтетичного обліку за 

рахунками 21 «Поточні біологічні активи», 155 «Придбання (вирощування) 

довгострокових біологічних активів» та 16 «Довгострокові біологічні 

активи». 

Перевіряючи аудитор повинен особливу увагу приділити порядку 

оформлення і розрахунку приросту живої маси тварин відповідно до вимог 

Інструкції з обліку молодняку тварин, птиці та тварин на відгодівлі, 

затвердженої Наказом Міністерства сільського господарства і 

продовольства України від 15 січня 1997р. № 7 [3]. Аудитору необхідно 

уважно вивчити порядок зважування, який повинен бути щомісячний, в 

момент переведення в іншу вікову групу, при переведені з ферми на ферму, 

при передачі від однієї матеріально відповідальної особи до іншої, при 

переведені до основного стада, при вибракуванні з основного стада, у 

випадках падежу, забою, продажу тощо. При перевірці необхідно 

встановити правильність розрахунку приросту живої маси поголів‘я 

молодняку тварин, птиці та тварин на відгодівлі та звернути увагу на 

дотримання вимог встановлених законодавством у частині не визначення 

приросту живої ваги і не дооцінки дорослого поголів‘я птиці, кролів, звірів і 

бджіл.  

Перевірка порядку розрахунку приросту живої маси суттєво відрізняється 

за видами молодняку тварин. А саме, зважування молодняку та 

відгодівельного поголів‘я великої рогатої худоби та свиней обов‘язкового 

здійснюється щомісячно і результати відображаються у відомості 

зважування травин (форми № 98). Аудитору необхідно встановити порядок 

визначення приросту живої маси молодняку овець, кіз, птиці та кролів на 

кінець звітного періоду, який повинен здійснюватися на підставі 



362  

вибіркового зважування кількості голів, яке не перевищує 5 % кожної 

вікової групи та визначення середньої маси однієї зваженої голови, яку 

потім перемножують на загальну кількість голів цієї вікової групи тварин. 

Крім того, аудитору необхідно визначити порядок переведення худоби та 

птиці  в основне стадо та перевірити правильність і своєчасність оцінки у 

бухгалтерському обліку. У цьому випадку аудитору необхідно перевірити за 

кожним видом і групою тварин тривалість утримання відповідно до 

технології їх утримання. 

У процесі аудиту витрат на виробництво сільськогосподарських 

підприємств, крім загальних процедур оцінки форм організації поточного 

бухгалтерського обліку витрат праці, предметів праці, засобів праці, інших 

витрат і виходу продукції, правильності їх групування, беручи до уваги той 

факт, що в сільському господарстві загальновиробничі витрати не 

поділяються на постійні та змінні, необхідно перевірити: 

- чітке дотримання встановленої послідовності обчислення 

собівартості різних видів продукції рослинництва та тваринництва, 

враховуючи те, що окремі її види, отримані від одних виробництв, можуть 

бути використані в інших виробництвах цієї або іншої галузі; 

- чітке визначення видів кінцевої продукції тваринництва та 

рослинництва, в тому числі основної, суміжної та побічної і, відповідно, 

об‘єктів калькуляції, оскільки від правильного розподілу залежить 

реальність собівартості окремих видів продукції галузі; 

- налагодження реального та достовірного обліку в рослинництві 

не лише за окремими об‘єктами (культурами, видами робіт) у розрізі 

калькуляційних статей, але й при розмежовуванні витрат на такі групи: 

минулих років під врожай поточного року; поточного року під врожай 

поточного року; поточного року під врожай наступних років, що в свою 

чергу, вимагає чіткого обліку незавершеного виробництва; 

- наявність в наказі про облікову політику статей, на які 

групуються витрати на виробництво, доцільність їх визначення, 

встановлення складу прямих і розподілених витрат, що суттєво впливає на 

визначення собівартості продукції поточного року і величину 

незавершеного виробництва, і, в свою чергу, впливає на правильне 

визначення бази розподілу; 

- порядок визначення моменту завершення виробничого процесу, 

витрати після якого не включаються до виробничої собівартості продукції; 

- порядок обчислення планової собівартості, за якою 

обліковується продукція рослинництва і тваринництва до кінця року, 

враховуючи те, що побічна продукція взагалі не калькулюється, а її 

собівартість визначається виходячи з розрахунково-нормативних витрат. 

Дотримання цих вимог забезпечується веденням чіткого аналітичного 

обліку за об‘єктами, статтями та групами витрат.  

Аудитор повинен перевірити організацію та забезпечення

 проведення в сільськогосподарському підприємстві відповідної 

підготовчої роботи, яка передбачає: 

- ремонт і приведення в належний стан токів і складського 
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господарства; 

- перевірку і клеймування вагового господарства; 

- повну інвентаризацію залишків сільськогосподарської продукції 

минулих 

років; 

- обмір і підготовку силосних та сінажних траншей; 

- навчання посадових осіб, які будуть займатись оформленням 

документів 

нового врожаю; 

- підбір і підготовку необхідних бланків первинних документів 

для обліку нового врожаю; 

- встановлення схем руху транспортних засобів з поля до токів та 

інших місць зберігання сільськогосподарської продукції із зазначенням 

відстані та ін. 

Безпосередньо аудитор повинен встановити дотримання таких вимог при 

збиранні врожаю: по-перше, обов‘язкове зважування сільськогосподарської 

продукції при її оприбуткуванні, відправленні на приймальні пункти та 

складські приміщення; по-друге, ведення обліку виходу продукції роздільно 

в розрізі культур і підрозділів підприємства, від яких одержана продукція. 

Недотримання будь-якої з вище перелічених вимог при підготовці та 

збиранні врожаю не дає аудитору підстави для видачі позитивного 

висновку, оскільки виникають підстави для викривлення даних про обсяг та 

якість зібраного врожаю. 

Одним з найважливіших моментів є налагодження первинного обліку 

надходження продукції рослинництва. Незважаючи на те, що існує декілька 

варіантів його організації, серед яких сільськогосподарське підприємство 

самостійно обирає власний, аудитор повинен здійснити такі аудиторські 

процедури: 

- оцінити організацію первинного обліку з метою встановлення 

його відповідності загальноприйнятим нормам, конкретним умовам, які 

встановлені на підприємстві, а також способу збирання урожаю продукції 

рослинництва; 

- шляхом формальної перевірки документів (талонів, путівок) за 

формою та змістом встановити якість їх виготовлення, наявність всіх 

необхідних реквізитів і правильність їх заповнення; 

- шляхом арифметичної перевірки встановити відповідність даних 

між окремими формами. Так, талони шоферів (форма № 77б), комбайнерів 

(форма № 77в), бункеристів (форма № 77г) (при першому методі обліку 

врожаю) або путівки на вивезення продукції з поля (форма № 77а) (при 

другому методі) необхідно звірити з реєстрами прийняття зерна (форми № 

71а, 78а), які в свою чергу порівнюють з відомостями руху зерна й іншої 

продукції (ф. № 80) та книгою складського обліку. За третього методу 

обліку врожаю необхідно порівняти між собою дані примірників реєстрів 

комбайнів, водіїв і вагарів (завідуючого током) (форма № 77) з відомостями 

руху зерна та реєстрами приймання продукції (форми № 80 та № 78); 

- перевірити відповідність даних первинних документів даним 
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синтетичного обліку за рахунком 27 «Продукція сільськогосподарського 

виробництва», які відображаються в журналі-ордері № 10.3 с.-г. та 

відомості № 10.3 а с.-г., призначених для обліку виходу продукції 

рослинництва; 

- встановити своєчасність здачі документів до бухгалтерії, що 

повинно відбуватися щодня, та правильність їх обробки працівниками. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в даній статті поглиблено 

уявлення про методику аудиту сільськогосподарських підприємств. Поряд з 

цим, методичне забезпечення зовнішнього аудиту потребує свого 

подальшого теоретичного та прикладного вивчення.  

Отже, подальші дослідження доцільно вести у напрямку розробки 

конкретних пропозицій стосовно методичного забезпечення аудиту в 

Україні, який розкривається у розробці методики аудиту підприємств різних 

галузей, тестів внутрішнього контролю та робочих документів. 
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м. Вінниця 

АНАЛІЗ КОШТОРИСУ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ 

УСТАНОВИ 

Ефективне функціонування економіки країни неможливе без 

раціонального використання державних коштів. Тому актуальним завданням 

діяльності бюджетної системи постає вдосконалення механізму формування 

та реалізації кошторису бюджетних установ. Значну роль в управлінні 

діяльністю бюджетних установ відіграють раціональна організація та 

методика обліку й аналізу результатів виконання кошторису. 

Основним законодавчим документом на державному рівні, який регулює 

відносини, що виникають в процесі складання, розгляду, затвердження, 

виконання та контролю за дотриманням та цільовим використанням 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
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бюджетних коштів є Бюджетний Кодекс України [1]. Основним планово-

фінансовим документом, який встановлює повноваження щодо отримання 

надходжень і розподілу бюджетних асигнувань, дотриманням фінансової 

дисципліни, на рівні підприємства, є кошторис бюджетної організації. 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. 

Питанням обліку та аналізу доходів і витрат кошторису займалися такі 

науковці: Атамас П. Й., Болюх М. А., Вербило О. Ф., Голікова В. І., Джога Р. 

Т., Деркач Н. І., Жук В. М., Заросило А. П., Калюга Є. В., Опарін В., Сушко 

Н. І., Ткаченко І. Т., Чумаченко М. Г., Ярошинський В. М. та інші вчені-

економісти. Незважаючи на великий внесок вчених, варто зазначити, що 

проблема пошуку нових підходів до формування кошторисів бюджетних 

установ в умовах ринкових перетворень потребує подальшого і більш 

глибшого науково-практичного дослідження. 

Слід зазначити, що кошторис – основний плановий фінансовий 

документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються 

повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних 

асигнувань на взяття бюджетних зобов‘язань та здійснення платежів для 

виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, 

визначених відповідно до бюджетних призначень [1]. 

Процедуру складання, затвердження та виконання кошторису 

бюджетних установ затверджено Постановою Кабінету Міністрів України 28 

лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ» [3]. 

В бюджетних установах видатки можуть бути двох видів: касові та 

фактичні. Нараховані і оплачені видатки обліковуються як касові, а 

нараховані, але не виплачені – вважаються фактичними. 

Аналіз кошторису – це складання подальшої схеми ревізії, встановлення, 

над якими питаннями варто працювати детальніше, а які не потрібно 

опрацьовувати суцільним методом.  

Розглянемо деякі випадки відхилень між фінансовими показниками. 

1. Перевищення фактичних видатків над затвердженими асигнуваннями 

може свідчити про: 

- невжиття керівництвом установи необхідних заходів щодо приведення 

видатків у відповідність до бюджетних асигнувань, взяття зобов‘язань понад 

асигнування, що є бюджетним правопорушенням та призводить до утворення 

небюджетної заборгованості; 

- використання наявних на початок року запасів; 

- отримання робіт, послуг, товарів, які на початок року перебували у 

складі дебіторської заборгованості. 

2. Фактичні видатки менші затверджених асигнувань, то це може 

свідчити про: 
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- економічне та раціональне використання бюджетних коштів; 

- планування зайвих асигнувань; 

- утворення дебіторської заборгованості, накопичення запасів; 

- несвоєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, 

пов‘язаних з фактичними видатками. 

3. Перевищення фактичних видатків над касовими свідчить про: 

- погашення дебіторської заборгованості, що обліковується на початок 

року; 

- утворення кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду; 

- списання запасів, які були придбані раніше. 

4. Касові видатки менші затверджених асигнувань може свідчити про: 

- зменшення асигнувань; 

- неповне фінансування установ. 

5. Перевищення касових видатків над фактичними може свідчити про: 

- погашення кредиторської заборгованості, що обліковується на початок 

року; 

- збільшення запасів; утворення дебіторської заборгованості на кінець 

звітного періоду [2, с. 52]. 

Перевірка дотримання законодавства при складанні кошторису, по суті є 

одним із найважливіших контрольних заходів. Важливим є аналіз змісту 

наказів, що видавалися в установі стосовно фінансово-господарської 

діяльності, зокрема такої статті кошторису бюджетної установи, як «Оплата 

праці», наказів про виплати премій та матеріальної допомоги, встановлення 

стимулюючих надбавок, оскільки передумовою таких дій є завищення 

показників фонду оплати праці. 

Найбільше порушень виявляється при перевірках правильності 

розрахунків фонду оплати праці та видатків на поточне утримання 

бюджетної установи. Нормативно-правові акти, які забороняли б планувати 

фонд преміювання, матеріальної допомоги, виплати надбавок стимулюючого 

характеру, відсутні. 

Кошторис має такі складові частини: 

- загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду 

бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією 

видатків бюджету на виконання бюджетною установою основних функцій 

або розподіл надання кредитів з бюджету за класифікацією кредитування 

бюджету; 

- спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального 

фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною 

класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно 

із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов‘язаних з 

виконанням установою основних функцій, або розподіл надання кредитів з 

бюджету згідно із законодавством за класифікацією кредитування бюджету 

[3]. 

Загальний та спеціальний фонди кошторису містять дохідну та 

видаткову частину. Бюджетні установи мають право брати бюджетні 

зобов‘язання витрачати бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених 
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затвердженими кошторисами, планами асигнувань загального фонду 

бюджету, планами надання кредитів із загального фонду бюджету, планами 

надходжень спеціального фонду. 

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.  

Значення аналізу надходжень і використання коштів за загальним і 

спеціальним фондом визначається тим, що за допомогою його проведення 

здійснюється контроль за правильністю їх утворення, а також здійснюється 

пошук резервів для зміцнення матеріально-технічної бази установи і 

додаткових фінансових ресурсів. А отже, аналіз кошторису дає нам 

можливість з‘ясувати причини нестачі бюджетного фінансування або ж, 

навпаки, вчасно виявити перевитрати коштів або завищення асигнувань, 

здійснювати ефективний контроль за наявними ресурсами установи. 

Серед завдань аналізу кошторису бюджетної установи потрібно 

виділити найвагоміші:  

- оцінка виконання кошторисних призначень;  

- контроль правильності утворення дохідної та видаткової частини 

кошторису, а також перевірка своєчасності і повноти нарахування і 

перерахування податків у державний бюджет;  

- оцінка виконання плану за основними показниками кожного виду 

надходжень за спеціальним і загальним фондом; 

- розрахунок впливу факторів на відхилення по основних 

результативних показниках;  

- розробка заходів щодо усунення виявлених недоліків і заходів щодо 

пошуку джерел утворення й ефективного використання коштів за загальним і 

спеціальним фондом. 

Аналіз виконання кошторису доцільно проводити поетапно. 

1. Підготовчий етап – вибір мети, об‘єкта дослідження, постановка 

задачі; вибір джерел інформації; підбір методів та методика аналізу; 

формування системи показників. 

2. Основний етап - оцінка відхилень фактичних даних від кошторису; 

оцінка доходів та видатків; постатейний аналіз видатків; факторний аналіз; 

виявлення резервів підвищення ефективності використання коштів; 

формулювання висновків. 

3. Заключний етап – розробка заходів по підвищенню ефективності 

використання бюджетних коштів; планування показників на наступний 

бюджетний період; прийняття управлінських рішень [5, с. 21]. 

Варто сказати, що аналіз виконання кошторису є важливою складовою 

економічного аналізу фінансово-господарської діяльності бюджетної 

установи. 

Виділимо основні напрями аналізу виконання кошторису: 

1. Структурно-динамічний аналіз доходів та видатків бюджетних 

коштів, здійснюється за методиками горизонтального і вертикального 

аналізу. У горизонтальному аналізі ми порівнюємо кожну позицію звітності з 
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попереднім періодом, який дає можливість визначити роль бюджетного 

фінансування за загальним і спеціальним фондом. Щодо вертикального 

аналізу, то тут визначається структура фінансових показників з оцінкою 

впливу різних факторів на кінцевий результат, який дає можливість 

визначити найвагоміші складові у балансі бюджетних установ, але найбільш 

вагоме його використання в аналізі складових доходів та витрат кошторису. 

2. Аналіз виконання плану асигнувань загального фонду бюджету 

здійснює аналіз помісячного розподілу видатків, затверджених у кошторисі 

для загального фонду. 

3. Аналіз виконання плану надходжень спеціального фонду – передбачає 

співставлення планових (кошторисних показників з реальним надходженням 

коштів до бюджетної установи, а аналіз виконання плану видатків 

спеціального фонду – спрямовано на дослідження виконання кошторису за 

спеціальним фондом. 

4. Аналіз руху коштів загального та спеціального фонду бюджету дає 

змогу вивчити їх динаміку, суму перевищення надходжень над витратами, 

розрахувати показники необхідного рівня забезпеченості, що в цілому сприяє 

більш обґрунтованому плануванню витрат у межах отриманих цільових 

коштів.  

5. Факторний аналіз доходів та видатків загального та спеціального 

фонду (методика комплексного і системного вивчення та оцінки впливу 

факторів на зміну результативного показника). 

6. Параметричний аналіз кошторису передбачає обчислення таких 

коефіцієнтів, як коефіцієнт співвідношення касових видатків і фактичних (за 

фінансуванням певними фондами), коефіцієнт (обсяг) фактичних видатків 

загального фонду на 1 працюючого, відношення планових надходжень 

коштів за звітний період за певними фондами, відношення видатків до 

доходів за певними фондами. 

Методика аналізу спеціального фонду бюджетної установи значною 

мірою відповідає методиці аналізу виконання загального фонду. Тому серед 

етапів аналізу можна виділити: 

- оцінку складу, структури та динаміки за показниками залишків, 

надходжень і видатків – здійснюється за методиками горизонтального й 

вертикального аналізу;  

- аналіз виконання плану надходжень спеціального фонду – передбачає 

співставлення планових (кошторисних показників) з реальним надходженням 

коштів до бюджетної установи;  

- аналіз виконання плану видатків – спрямовано на дослідження 

планових показників з реально використаними коштами; аналіз руху коштів 

спеціального фонду – здійснюється балансовим методом. 

Використовуються такі методи економічного аналізу для здійснення 

аналізу виконання кошторису: 

- горизонтальний аналіз – здійснюється для порівняння кожного 

показника звітності з попереднім періодом; 

- вертикальний аналіз – здійснюється для вивчення структури 

показників, аналіз складових доходів та видатків; 
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- трендовий аналіз – здійснюється для порівняння кожного показника 

звітності з попередніми періодами з метою визначення тенденції та 

прогнозування показників; 

- порівняльний аналіз – здійснюється для порівняння показників 

діяльності установи з середньо галузевими; 

- факторний – здійснюється для визначення впливу деяких факторів на 

результативні показники; 

- аналіз відносних показників – здійснюється для розрахунку відношень 

між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, 

визначення взаємозв‘язків показників [5, с. 22]. 

Джерелом інформації для аналізу виконання кошторису доходів та 

видатків є: 

- кошторис; 

- план асигнувань загального фонду; 

- план використання бюджетних коштів;  

- помісячний план використання бюджетних коштів; 

- зведення показників спеціального фонду кошторису та фінансова і 

бюджетна звітність, до якої входить Звіт про надходження і використання 

коштів загального фонду (ф. 2д), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про 

надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф. 4-1д), 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими 

джерелами власних надходжень (ф. 4-2д), Звіт про результати фінансової 

діяльності (ф. 9д) [4, с. 235]. 

За результатами проведеного дослідження, можна зробити висновок, що 

аналіз кошторису бюджетних установ є важливим для перевірки 

ефективності використання бюджетних коштів. Аналіз необхідний для 

виявлення ризиків порушення розрахункової дисципліни бюджетної 

установи.  

Отже, завдяки аналізу кошторису для бюджетних установ здійснюється 

кількісна та якісна характеристика тих змін і відхилень від планових 

показників, які відбуваються в установах, що має величезне значення для 

ефективного контролю, планування та вдосконалення діяльності бюджетної 

установи.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ 

ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 

В сучасних умовах зростає роль обліку і аналізу доходів підприємств як 

джерела необхідної обліково-аналітичної інформації для забезпечення 

належного протікання процесів формування результатів діяльності суб'єктів 

господарювання. Особливо актуальність посилюється в контексті переходу 

на Міжнародні стандарти фінансової звітності та проведення нового етапу 

реформування національної системи бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності. Приділення уваги цим проблемам дозволить вчасно виявляти 

перспективні шляхи розвитку підприємства. Отримання доходiв створює 

основу для самофiнансування пiдприємства за умови, що їх розмiр достатнiй 

для покриття витрат пiдприємства, виконання зобов'язань перед бюджетом та 

утворення чистого прибутку. Розмiр отриманих доходiв впливає на 

економiчну стратегiю пiдприємства з питань управлiння матерiальними 

ресурсами та витратами, персоналом пiдприємства i оплатою його працi, 

податковою, iнвестицiйною, дивiдендною полiтикою пiдприємства. 

Максимізація прибутку та мінімізація збитків – одна з цілей діяльності 

будь-якого підприємства. Тому особлива увага в ході аналізу доходів 

підприємства приділяється виявленню резервів зростання прибутку і, 

відповідно, зменшення збитку. Сучасна спеціальна економічна література 

розглядає актуальні питання реформування фінансового обліку, аналізу 

господарської діяльності підприємств.  

В економічній літературі питання економічного аналізу та обліку 

доходів висвітлювали у своїх працях такі науковці, як: Голубнича Г.П., Гура 

Н.О., Жолнер І.В., Коблянська О.І., Купалова Г.І., Савицька Г.В., Сук Л.К, 

Швець В.Г. та інші. 

Мета даної статті полягає в визначенні теоретичних основ і методичних 

аспектів аналізу доходів підприємства. 

Метою аналізу доходів є оцінка кінцевих результатів діяльності 

підприємства, вивчення основних причин, їх зміни у динаміці і порівняння з 

аналогічними підприємствами в регіоні, з показниками підприємств-

конкурентів. Важливо також при аналізі виявити резерви збільшення 

прибутків (покриття збитковості), підвищення рентабельності й визначити 

конкретні заходи на перспективу. 

Щодо визначення сутності поняття «дохід», то, згідно з НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності», доходи – це збільшення 

економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення 

зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком 

зростання капіталу за рахунок внесків власників) [1]. 
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Методика аналізу являє собою сукупність аналітичних способів і правил 

дослідження економіки підприємства, певним чином підпорядкованих 

досягненню мети аналізу. Враховуючи, що аналіз використовується як 

інструмент підготовки, обґрунтування рішень керівництва, то його мета 

повинна бути підпорядкована меті управління доходом від основного виду 

господарювання. 

Аналіз доходів – це частина економічної стратегії підприємства. Він 

спрямований на створення економічних умов, що забезпечують 

відшкодування постійних витрат підприємства, покриття змінних витрат, які 

залежать від обсягу реалізації продукції, повної і своєчасної оплати всіх 

видів податків, обов'язкових платежів та забезпечення отримання прибутку. 

Стратегія аналізу доходу передбачає: 

 створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень; 

 проведення аналізу обсягу та складу оптимальних доходів, чинників, які 
визначають їх розмір та рівень, ступеня достатності отримання доходів 

для забезпечення самофінансування розвитку підприємства; 

 формування політики отримання доходів та вибір інструментів та важелів 
їх реалізації; 

 розробку прогнозу можливих варіантів отримання доходів за видами 
діяльності та їх експертизу щодо можливості реалізації; 

 формування оптимального варіанта плану доходів підприємства. 
Аналіз доходів здійснюється за такими етапами: 

1. Аналіз загального обсягу та складу доходів. На цьому етапі 

аналітичної роботи визначаються загальний обсяг доходів підприємства, його 

абсолютна та відносна зміна порівняно з попередніми періодами. 

Аналізується склад доходів, тобто питома вага окремих джерел формування 

доходів в їх загальному обсязі (від реалізації, іншої реалізації, 

позареалізаційних операцій тощо). 

2. Аналіз обсягу та джерел формування валового доходу (від реалізації 

товарів) підприємства. Цей етап аналітичної роботи передбачає вивчення 

основних джерел формування валового доходу (реалізація товарів, дрібний 

опт, операції з тарою, операції з перемірюванням тканин, платні послуги 

тощо), обсяг формування доходів від кожного джерела, питому вагу в 

загальному обсязі доходів. 

3. Аналіз зміни рівня валового доходу. На цьому етапі визначається 

рівень валового доходу та розраховується його зміна порівняно з попереднім 

періодом. Об'єктом аналізу може бути також рівень торговельної надбавки у 

відсотках до ціни закупівлі товарів; 

4. Оцінка рівня доходності інших видів діяльності підприємства. На 

цьому етапі аналітичної роботи розраховуються та аналізуються в динаміці 

відносні показники отримання доходів від інших видів діяльності 

підприємства: інвестиційної, посередницької, кредитної, орендної тощо. 

Рівень доходності інших видів діяльності порівнюється з рівнем валового 

доходу для визначення пріоритетних напрямів розвитку підприємства, його 

диверсифікації. Порівняння та оцінка здійснюються за допомогою 
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розрахунків доходності витрат (співвідношення між сумами доходів та 

витрат) та доходності активів (обсяг формування доходів на одиницю 

активів, що використовуються) різних видів діяльності підприємства. 

5. Кількісна оцінка факторів, що обумовлюють зміну обсягу формування 

валового доходу. Цей етап дослідження передбачає: 

 вивчення впливу на величину доходу таких факторів, як обсяг 

товарообороту (у фактичних та зіставних цінах) та середній рівень доходу 

шляхом застосування методу ланцюгових підстановок або індексного 

методу; 

 кількісну оцінку впливу на середній рівень валового доходу структурних 
зрушень, а саме: асортиментної структури товарообороту, складу 

товарообороту за формою продажу, складу постачальників (каналів 

отримання товарів) шляхом застосування методу відсоткових чисел. 

Залежність між обсягом та рівнем доходів підприємства та фактори, що 

їх обумовлюють, можуть бути встановлені також на базі проведення 

кореляційно-регресивного аналізу. На завершення факторного аналізу 

результати окремих розрахунків узагальнюють. 

6. Оцінка невикористаних можливостей з отримання доходів. Для 

виконання цього етапу аналітичної роботи потрібна інформація про ціни 

продажу окремих видів та різновидів товарів на підприємствах-аналогах та 

конкурентних або інформація про ціни придбання за альтернативними 

каналами товаропостачання. При наявності такої інформації розраховуються 

невикористані можливості зростання доходів підприємства за рахунок 

удосконалення політики товаропостачання (зменшення ціни закупівлі) або 

цінової політики використання можливостей збільшення цін реалізації. 

Оцінка невикористаних можливостей з отримання доходів проводиться 

вибірково, за товарними групами, що мають для підприємства найбільш 

вагоме значення. 

7. Аналіз достатності формування доходів. Достатність формування 

доходів оцінюється в цілому за підприємством на основі аналізу напрямів 

використання отриманих доходів (на оплату податків, покриття постійних та 

змінних витрат, формування чистого прибутку). Для цього визначаються 

обсяги, динаміка та питома вага кожного напряму використання доходів у 

загальному обсязі їх формування, аналізуються показники доходності витрат 

та прибутковості доходів. Оцінка достатності формування доходів дозволяє 

зробити висновок щодо виконання вимог самоокупності та самофінансування 

розвитку підприємства [3,       с. 117]. 

На практиці здійснюють зовнішній і внутрішній аналіз доходів. 

Зовнішній аналіз базується на звітних даних і тому містить обмежену 

частину інформації про діяльність підприємства. Метою такого аналізу є 

оцінка рентабельності роботи підприємства, ефективності використання 

фондів (капіталу), фінансового положення підприємства загалом. Підсумки 

такої оцінки враховуються у взаємовідносинах підприємства з акціонерами, 

кредиторами, податковими органами і служать основою визначення 

положення цього підприємства на ринку, в галузі. Зрозуміло, що 

опублікована звітність не стосується всіх сфер діяльності підприємств, 
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містить узагальнені дані, в основному про їх фінансову діяльність, і з тієї 

причини значною мірою знижує і вуалює негативні явища, що мають місце в 

діяльності підприємства. А тому потрібні ще додаткові відомості про 

діяльність підприємства. Банки при вирішенні питання про надання кредиту 

вимагають заповнити власні, більш деталізовані, форми фінансової звітності. 

Аналогічно роблять фондові біржі щодо підприємств, цінні папери яких у 

них котуються. Однак ця інформація доступна тільки переліченим 

структурам. 

Для того, щоб виключити факти навмисного перекручування інформації, 

проводиться аудиторська перевірка, яка перевіряє і підтверджує правильність 

звітних показників і вказує на "вузькі" місця в діяльності підприємства. 

Найбільше значення в оцінці доходів, фінансових результатів і 

визначенні заходів зі збільшення прибутків і підвищення рентабельності має 

внутрішній аналіз. Він базується на використанні всього комплексу 

економічної інформації, первинних документів і даних бухгалтерського 

обліку і звітності. Економіст має можливість реально оцінити стан справ на 

підприємстві. Він може отримати з первинних документів достовірні дані про 

цінову політику підприємства, його доходи, формування прибутків, 

структуру витрат обігу й оцінити положення підприємства на товарних 

ринках, валовий, балансовий прибуток. 

Саме внутрішній аналіз дозволяє вивчити механізм досягнення 

підприємством максимальних прибутків. Важливо використовувати як 

зовнішній, так і внутрішній аналізи. Комплексний підхід до вивчення доходів 

дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення, сприяє вибору 

кращого варіанта дій на перспективу. Комплексний підхід до аналізу доходів 

відіграє вирішальну роль у питаннях конкурентної політики підприємства. 

Окремо виділяють вид аналізу, який пов'язаний із вивченням минулих 

тенденцій. Він називається ретроспективним, а аналіз, пов'язаний із 

прогнозами, називають перспективним. 

При аналізі доходів використовують інформацію за попередній рік, у 

звітному рощ виділяють план і факт, а потім звітні дані порівнюються з 

планом і з попереднім роком. 

Важливе значення має оцінка доходів від реалізації товарів і послуг, їх 

рівень. Якщо план доходів не складається, тоді порівнюють фактичний 

результат із попереднім періодом. При аналізі доходів від реалізації товарів і 

послуг потрібно дати оцінку рівня торгових надбавок за основними 

товарними групами і виявити причини їх зміни. Важливо також 

проаналізувати роль різних елементів торгових надбавок за товарами і 

товарними групами (витрати обігу, податки, що входять у ціну, прибутки) і 

провести дослідження за основними товарними групами на предмет оцінки 

можливостей підвищення частки прибутку і зниження рівня поточних затрат 

за рахунок економії окремих їх видів. 

Кожному торговому підприємству доцільно проводити розрахунки 

впливу зміни структури товарообігу і рівня торгових надбавок на сукупний 

дохід від торгової діяльності. 
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Наступним етапом аналізу є оцінка причини зміни доходів порівняно з 

минулим періодом [6, с. 257]. 

На основі даних форми №2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)" здійснюється аналіз структури та динаміки фінансових 

результатів. Відповідно до цієї форми фінансові результати розрізняють за 

видами діяльності. 

Обліково-аналітична інформація формується на засадах 

функціонального підходу в системі обліково-аналітичного забезпечення, яка 

є основною складовою системи інформаційного забезпечення управління 

підприємством. Ця система як синтез різних видів обліку та аналізу 

створюється з метою забезпечення інформацією процесу прийняття 

управлінських рішень та контролю за їх реалізацією, що є передумовою 

оптимізації управлінських рішень і позитивно впливає на величину 

фінансових результатів [7, с. 257]. 

Аналіз доходів та витрат підприємства має велике значення в системі 

загальної оцінки роботи суб'єкта господарювання. Це пов'язано з тим, що 

доходи та витрати мають безпосередній вплив на загальний фінансовий 

результат діяльності підприємства, який може мати як позитивний, так і 

негативний характер. 

Значення аналізу доходів та витрат підприємства полягає в 

обґрунтуванні шляхів збільшення доходів та скорочення витрат 

підприємства. 

Задачами аналізу доходів підприємства є: 

 оцінка виконання плану, динаміки та структури доходів підприємства; 

 оцінка впливу факторів на доходи підприємства; 

 визначення впливу факторів на прибуток підприємства від фінансових 

доходів та інвестиційної діяльності; 

 пошук резервів збільшення доходів та зменшення витрат підприємства; 

 обґрунтування та розробка заходів щодо використання виявлених 

резервів. 

На підприємстві використовуються такі показники доходів 

підприємства: 

 дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

 інші операційні доходи; 

 фінансові доходи; 

 інші доходи. 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 

загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг 

без вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та 

непрямих податків і зборів (податку на додану вартість, акцизного збору 

тощо). 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, 

робіт, послуг наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, 
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доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та 

податків і зборів. 

До складу інших операційних доходів включаються суми інших доходів 

від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема: дохід від операційної оренди 

активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше 

списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів 

на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім 

фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та 

групи вибуття тощо. 

До складу фінансових доходів включаються дивіденди, відсотки та інші 

доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються 

за методом участі в капіталі). 

До складу інших доходів, зокрема, включаються дохід від реалізації 

фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші 

доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов'язані з 

операційною діяльністю підприємства [2]. 

Аналіз використовується як інструмент підготовки, обґрунтування 

управлінських рішень і контролю їх реалізації, управлінням доходом 

операційної діяльності. Існують певні недоліки аналізу доходів від 

операційної діяльності. 

Недоліки аналізу доходів від операційної діяльності, які обумовлені 

відсутністю: 

 системи показників-індикаторів, що вказують на необхідність корегування 

цінової та кредитної політики для досягнення мети управління доходом;  

 методики аналізу доходу іншої операційної діяльності; 

 показників оцінки альтернативних способів управління;  

 показників оцінки ефективності управлінських рішень, що приймаються 
при управлінні доходом. 

Метою управління доходом операційної діяльності є максимізація 

доходу з одночасним підтриманням рівня платоспроможності, достатнього 

для стабільного функціонування даного молокопереробного підприємства. 

На нашу думку, метою аналізу доходу операційної діяльності є створення 

умов для надання аналітичної інформації суб'єктам управління доходом 

операційної діяльності.  

Щодо інформаційної бази здійснення аналізу фінансових результатів, то 

слід зазначити, що й сьогодні залишаються нез'ясованими питання обліку 

витрат, доходів і фінансових результатів. Це відбувається через 

неузгодженість управлінського, фінансового та податкового обліку на 

галузевому рівні даних підприємств. Бажаним кінцевим результатом є 

прибуток, тому аналіз формування прибутку проводиться насамперед [5, с. 

43]. 

Отже, методика аналізу доходу повинна сприяти виявленню факторів, 

які впливають на доходи та платоспроможность, а також резерв їх 

збільшення. В умовах оперативного управління найефективним способом 
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вирішення даної задачі є оцінка системи показників, що сигналізують про 

існуючу проблему. Узагальнюючим показником є фінансовий результат. Він 

характеризує ефективність і відображає всі аспекти їх діяльності. Система 

показників аналізу доходів відображає рівень розвитку суб'єкта 

господарювання, його місце на ринку, дозволяє порівняти досягнуті 

результати з результатами конкурентів, прослідкувати тенденцію зміни 

основних параметрів діяльності. Все це сприяє підвищенню ефективності 

виробництва та прийняття правильних управлінських рішень. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ 

В статті розглянуто та деталізовано облік виробничих запасів, наведено та 

показано основні показники, що характеризують виробничі запаси на 

підприємстві. Обгрунтовано особливості аналізу та контролю за 

формуванням та зміною виробничих запасів  господарюючого суб’єкта та 

запропоновано шляхи удосконалення.  

Ключові слова: виробничі запаси, оборотність, аналіз, коефіцієнт, облік, 

контроль. 

Постановка проблеми. За  сучасних  умов  господарювання,  стрімкого  і  

продуктивного  розвитку підприємств та зростання їх виробничого 
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потенціалу потребує створення якісно-нової, чіткої системи  управління 

матеріальними ресурсами, а саме виробничими запасами.  Для 

безперебійного функціонування виробничого процесу кожне підприємство 

має бути забезпечене виробничими запасами, а також вести чіткий і 

достовірний облік та нагляд за запасами, що надходять на підприємство та 

знаходяться на ньому. Провадження господарської діяльності в сучасних 

складних умовах вимагає розробки і впровадження нововведень по 

організації обліку виробничих запасів на складах підприємств і організацій. 

Виходячи із цього є актуальним дослідження теми організації 

внутрішньогосподарського обліку та аналізу виробничих запасів. 

Аналіз літературних джерел. Питанням теоретичної розробки  проблем 

організації та методики бухгалтерського обліку виробничих запасів, а також 

їх вирішенням  займалися такі учені - економісти та дослідники в галузі 

обліку як: Афанас‘єва І.І., Бутинець Ф.Ф.,   Глібка О.В.,  Голов С.Ф., 

Дарманська Г.О., Демяненко М.Я., Карабаза І.А., Кірейцев Г.Г., Костирко 

І.Г., Малюга Н.М., Михалевич С.Г., Мурашко О.В., Новодворська В.В., 

Приймачок О.М., Пушкар М.С., Рибалко О.М., Сайко О.В.,  Сікора І.А., 

Соколов Я.В. та ін. Багатьох з вище зазначених науковців цікавлять питання 

розвитку   та удосконалення обліку і контролю виробничих запасів. 

Актуальним є вирішення проблеми підвищення оперативності 

інформаційного забезпечення управління  виробничими запасами 

підприємства. Одним з головних напрямів вирішення даних проблемних 

питань є запровадження на підприємстві інформаційних технологій обробки 

економічної інформації. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що питання обліку, контролю та 

аналізу виробничих запасів достатньо широко висвітлені у спеціалізованій 

літературі, але необхідно підкреслити, що у зв‘язку з новітніми технологіями 

облік виробничих запасів потрібно весь час удосконалювати та 

автоматизовувати. 

Метою дослідження є пошук шляхів вдосконалення обліку та організації 

внутрішньогосподарського аналізу виробничих запасів для раціонального їх 

використання і підвищення ефективності виробництва.  

Виклад основного матеріалу. Вдале функціонування підприємства 

неможливе  без добре організованого обліку і аналізу виробничих запасів. 

На практиці під час здійснення господарської діяльності облік запасів 

відіграє важливу роль і нині гостро постає питання автоматизувати облік 

запасів, що в свою чергу прискорить і спростить діяльність підприємства. 

Основою бухгалтерського обліку є Закон України ―Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність‖. Цей закон визначає правові засади 

регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності в Україні. Цей закон поширюється на всіх юридичних 

осіб незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також 

суб‘єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства 

надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть 

бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, 

встановленому законодавством. Відповідно до цього закону бухгалтерський 
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облік ґрунтується на таких принципах: обачність, повне висвітлення, 

автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність 

доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історичної (фактичної) 

собівартості, єдиного грошового вимірника, періодичність [3].  

Облік виробничих запасів має бути чітко прописаний в наказі про 

облікову політику підприємства. Згідно плану рахунків для обліку 

виробничих запасів використовується рахунок 20 «Виробничі запаси» з 

відповідними субрахунками: 201 "Сировина і матеріали"; 202 "Купівельні 

напівфабрикати та комплектуючі вироби"; 203 "Паливо"; 204 "Тара і тарні 

матеріали"; 205 "Будівельні матеріали"; 206 "Матеріали, передані в 

переробку"; 207 "Заласні частини"; 208 "Матеріали сільськогосподарського 

призначення": 209 "Інші матеріали". 

Оскільки запаси обліковуються на рахунках бухгалтерського обліку як 

такі, що надійшли, доречно і правильно  обліковувати їх також на пунктах 

зберігання, складах. Для цього потрібно здійснювати детальний контроль за 

наявністю всіх матеріальних цінностей. Дані бухгалтерського обліку мають 

чітко співпадати з фактичними даними, має відповідати номенклатура, 

кількість, одиниці виміру та місця зберігання виробничих запасів.  

На кожному підприємстві повинен бути бухгалтер, який має уважно 

стежити за рухом та зберіганням товарно-матеріальних цінностей, на основі 

первинної документації. Кожне підприємство має вчасно укладати письмові 

договори про повну матеріальну відповідальність з особами,  які ведуть 

приймання, зберігання і відпуск матеріальних цінностей. Зазвичай на 

підприємствах застосовуються типові форми первинної документації: 

прибутковий ордер, акт - вимога на заміну чи додатковий відпуск матеріалів, 

лімітно-забірна карта, накладна – вимога на відпуск чи внутрішнє 

переміщення матеріалів, картка складського обліку матеріалів. 

Основними завданнями обліку запасів є: 

- своєчасне документування операцій з руху запасів; 

- оцінка запасів при їх надходження і вибутті; 
- періодичне уточнення вартості залишків запасів на складі і в 

незавершеному виробництві; 

- проведення інвентаризації запасів з метою виявлення непотрібних та 
таких, що втратили свою цінність; 

- контроль за збереженням і цільовим використанням запасів. 
Ефективним і дієвим способом на підприємстві буде  модернізувати і 

вдосконалити методологію обліку, виходячи з вимог ринкової економіки. 

Таким  чином,  особливості  виробництва  в  сучасних  умовах  

вимагають детального аналітичного та кількісного обліку виробничих 

запасів. Ці особливості полягають в тому, що матеріальні запаси 

обліковуються не тільки за кількістю та сумою,  а  й  за  окремими  складами,  

змінами,  за  матеріально  відповідальними особами та іншими об‘єктами [6, 

с. 120].  

Кожне підприємство повинно удосконалювати систему обліку 

виробничих запасів та шукати для цього ефективні шляхи (рис.1). 
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Рисунок 1. Шляхи удосконалення обліку виробничих запасів 

 

Кожне підприємство повинно застосовувати та визначати ряд певних 

показників, які будуть свідчити про ефективність використання виробничих 

запасів. Ефективність використання оборотних активів характеризується  

певними показниками, насамперед оборотністю оборотних активів. 

Під оборотністю виробничих запасів розуміється тривалість повного 

кругообігу запасів з моменту їх придбання до виходу й реалізації готової 

продукції. Кругообіг завершується зарахуванням виторгу на рахунок 

підприємства. 

Оборотність виробничих запасів  характеризується такими показниками: 

тривалістю  одного   обороту в днях,   кількістю   оборотів за певний період   

 (коефіцієнт оборотності), сумою зайнятих на підприємстві оборотних 

активів на одиницю продукції (коефіцієнт завантаження) [5, с. 214]. 

1.1. Коефіцієнт оборотності оборотних активів показує, скільки разів у 

середньому поповнювалися запаси підприємства протягом звітного періоду. 

Його визначають за формулою: 

   = 
  

   
 ; (1) 

де ЧД - розмір чистого доходу від реалізованої продукції; 

    - середньорічна вартість виробничих запасів. 

Коефіцієнт оборотності знаходиться в прямій залежності від суми 

виручки від реалізації продукції, робіт і послуг та в оберненій залежності від 

середньорічної вартості оборотних активів.  

1.2. Коефіцієнт завантаження запасів в обороті, зворотний коефіцієнту 

оборотності, визначається за формулою: 

  = 
   

  
; (2) 

де    - середньорічна вартість виробничих запасів; 

Шляхи удосконалення обліку 

виробничих запасів 

Обгрунтування нормативної бази матеріальних затрат 

Впровадження засобів автоматизації 

При організації та виборі методики обліку виробничих враховувати 

особливості діяльності кожного окремого підприємства 



380  

ЧД - розмір чистого доходу від реалізованої продукції. 

Він характеризує вартість матеріальних ресурсів, яка припадає на одну 

гривню чистого доходу або собівартості реалізованої продукції. 

1.3. Тривалість одного обороту оборотних активів обчислюється за 

формулою [1, с.117]: 

    = 
   

  
*Д; (3) 

де Д - число днів в аналізованому періоді (тривалість року - 360,               

кварталу - 90, місяця - 30);  

ЧД - розмір чистого доходу від реалізованої продукції; 

   - середньорічна вартість виробничих запасів. 

Величина     показує час, протягом якого виробничі запаси 

трансформуються в кошти. 

Прискорення оборотності оборотних активів має велике 

народногосподарське значення.  

При прискоренні оборотності оборотних активів із запасів підприємства 

вивільняються величезні суми активів, які можна додатково направляти на 

фінансування розширення виробництва. При прискоренні оборотності 

виробничих запасів з обороту вивільняються матеріальні ресурси й джерела 

їхнього утворення, при вповільненні – в оборот утягуються додаткові кошти. 

1.4. Величина запасів, що вивільнилися (або додатково залучених) 

визначається множенням суми одноденного обороту (виторгу) за звітний 

період на кількість днів прискорення або вповільнення оборотності у 

звітному році в порівнянні з базисним періодом. 

В = 
           

 

  
; (4) 

де    1- оборотність у днях у базисному періоді; 

   2- оборотність у днях у звітному періоді; 

ЧД - розмір чистого доходу (виторгу) від реалізованої продукції ; 

Д – кількість днів у звітному періоді. 

До узагальнюючих  показників  використання виробничих запасів 

належать наступні:  

1.5. Прибуток на гривню матеріальних витрат. Розраховується  діленням 

суми одержаного прибутку від основної діяльності на суму матеріальних 

витрат: 

П = 
                                

                   
; (5) 

Цей показник є найбільш узагальнюючим показником ефективності 

використання матеріальних ресурсів. 

1.6. Частка матеріальних витрат у собівартості продукції . Цей показник 

обчислюється відношенням суми матеріальних витрат до повної собівартості 

виробленої продукції. Динаміка цього показника характеризує зміну 

матеріаломісткості продукції [4, с.94]. 

Чмв = 
                   

                       
; (6) 

1.5. Матеріаловіддача продукції характеризує вихід продукції з кожної 

гривні витрачених матеріальних ресурсів та розраховується діленням 
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вартості виробленої продукції на суму матеріальних витрат. 

Мв = 
  

  
; (7) 

        де Мв – матеріаловіддача; 

МЗ – матеріальні затрати, грн.; 

ВП - обсяг випущеної продукції, грн. 
Тобто матеріаловіддача  характеризує  ефективність використання 

оборотних виробничих фондів і дає характеристику кількості виробленої 
продукції з кожної гривні витрачених матеріальних ресурсів (сировини, 
матеріалів, палива, енергії) [2, с.75].  

1.6. Матеріаломісткість продукції (зворотній показник до показника 
матеріаловіддачі) є вартісним показником, який відображає рівень 
матеріальних витрат на кожну гривню товарної продукції та розраховується, 
як відношення суми всіх матеріальних витрат до вартості виробленої 
продукції [2, с.75]: 

Мм = 
  

  
; (8) 

де Мм – матеріаломісткість; 
МЗ – матеріальні затрати, грн.; 
ВП - обсяг випущеної продукції, грн. 
Нище зазначені показники на рис. 2 дають змогу підприємству 

проаналізувати частку запасів, стан і ефективність використання виробничих 
запасів. 

 

Рисунок 2. Показники аналізу виробничих запасів 

 

Аналіз виробничих запасів підприємства має на меті забезпечити 

ефективне виконання виробничої програми за рахунок зведення до мінімуму 

матеріальних витрат, зменшення обсягу виробничих запасів, зниження цін на 

ресурси та підвищення їх якості. 

Висновки. Ефективне управління запасами дає змогу прискорити обо- 

ротність капіталу і підвищити його доходність, зменшити поточні витрати на 
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зберігання їх, вивільнити з поточного господарського обороту частину капі- 

талу, реінвестуючи його в інші активи. Для розв‘язання управлінських за- 

вдань аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів розробляють 

відповідні алгоритми та шляхи удосконалення. 

Необхідно пам‘ятати, що від оптимальності запасів залежать усі кінцеві 

результати діяльності підприємства. Ефективне управління запасами  дає 

змогу прискорити оборотність капіталу і підвищити його дохідність, 

зменшити поточні витрати на їх зберігання. Зменшення суми виробничих 

запасів не завжди є позитивним явищем, адже причиною цього можуть бути 

не тільки позитивні фактори, як підвищення ефективності використання 

запасів та розширення виробництва, а й негативні тенденції такі як: 

нераціональне використання виробничих запасів унаслідок завищення норм 

витрат сировини, матеріалів на виготовлення одиниці продукції, перебої у 

постачанні, неправильне визначення оптимальної потреби підприємства у 

виробничих запасах, що в подальшому може призвести до скорочення 

виробництва через простої, до недовантаженнь виробничих потужностей та 
збитків. 
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АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

       Аудит розрахунків з оплати праці відіграє важливу роль у системі як 

зовнішнього, так і внутрішнього контролю. Перш за все тому, що облік праці 

та її оплати є трудомістким процесом, пов'язаний з обробкою великої 

кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення 

яких потребує багато часу. 
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       В сучасних умовах господарювання заробітна плата є важливою 

складовою ринкових відносин, концентрованим вираженням ефективності 

економіки і соціальної політики держави, інтегральним показником якості та 

результативності реформ. Оплата праці має важливе значення як для 

господарюючого суб‘єкта, оскільки частка заробітної плати в додатковій 

вартості досить вагома і витрати на оплату праці в сукупних витратах на 

виробництво продукції досить значні, так і для працівників, для більшості з 

яких вона є основним джерелом доходів. 

        Дослідження актуальних питань щодо аудиту розрахунків з оплати праці 

висвітлено в працях відомих фахівців, а саме: Ф. Ф. Бутинець, М. Д. 

Ведерніков, Ю. А. Верига, Я. Д. Крупка, В. Н. Гончаров, З. В. Гуцайлюк,  О. 

В. Додонов, З. В. Задорожний, А. М. Колот,  Т. А. Костишина, Т. Г. Мельник, 

М. С. Пушкар, В. С. Рудницький, В. В. Сопко, П. Л. Сук, І. Д. Фаріон, П. Я. 

Хомин, Н. В. Шульга та ін. 

       Серед зарубіжних учених, яким належить значний внесок у розробленні 

цієї проблеми, слід  виділити  В.А. Андрєєва,  М. Армстронга,  Х. Андерсона,  

С.М. Бичкову, Я.В. Соколова, Г.В. Савицьку, В.В. Скобару, В.П. Суйца, А.Д. 

Шеремета та інших. 

       Однак окремі аспекти теорії і практики аудиту операцій з оплати праці у 

сучасних умовах розвитку національної економіки залишаються 

дискусійними, потребують подальших наукових досліджень і розробок у 

напрямі їх удосконалення. Насамперед, це стосується питань розроблення 

методичних підходів до здійснення аудиту операцій з оплати праці. 

       Об‘єктами аудиту розрахунків з оплати праці є розрахунки з виплат 

працівникам; зобов‘язання з оплата праці; нарахування та утримання із 

заробітної плати [4]. 

        Мета аудиту розрахунків з оплати праці - встановити дотримання 

підприємством чинного законодавства з оплати праці та правильність 

відображення господарських операцій в обліку [3, c. 78]; отримання 

достатніх доказів упевненості в ефективності їх використання, достовірності 

відображення та розкриття інформації відповідно до діючих принципів та 

тверджень (якісних аспектів) подання фінансової звітності та 

оцінка здатності підприємства забезпечувати відтворювальну, стимулюючу, 

регулюючу та соціальну функції заробітної плати для забезпечення 

подальшої безперервної діяльності підприємства. 

       Операції з оплати праці включають 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, особисте та майнове страхування тощо. Такі 

розрахунки належать до накопичених зобов‘язань, що являють собою угоди 

по витратах, які не підлягають негайній оплаті, оскільки звітний період і 

договірний (або період погашення зобов‘язань) не збігаються. 

       Нарахування, зазвичай, потребують розрахунків, які здійснюються 

клієнтом, вони не можуть бути підтверджені у теперішній час або на більш 

пізню дату, наприклад, рахунком кредитора, як у випадку виставлення 
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рахунків до сплати. Тому розрахунки з оплати праці відносяться аудиторами 

до зон з підвищеним контрольним ризиком, а їх перевірці приділяється 

суттєва увага. 

       Завдання аудиту розрахунків з оплати праці - встановити: дотримання 

законодавчо-нормативної бази із питань виплат (КЗпП, П(С)БО); 

ефективність внутрішнього контролю витрат на оплату праці; правильність 

розрахунків виробітку за виконані роботи та надані послуги та їх 

відображення в обліку; обґрунтованість виплат заробітної плати за 

трудовими угодами та достовірність відображення в обліку; дотримання 

встановленого порядку віднесення витрат на оплату праці та собівартість 

продукції; правильність визначення розміру сукупного доходу, що підлягає 

оподаткуванню; відповідних нарахувань чи утримань; своєчасність 

перерахувань до бюджету утриманих сум податків та обов‘язкових платежів; 

дотримання встановленого порядку депонування заробітної плати та 

своєчасності перерахування депонованих сум після закінчення строку 

позовної давності; резервування коштів для оплати відпусток [2, c. 115]. 

       Джерелами інформації для аудиту є: Колективний договір, Положення 

про оплату праці та інші документи, що регулюють оплату праці на даному 

підприємстві; розпорядчі документи (накази про прийом, звільнення, 

преміювання штатний розклад, трудові угоди, контракти тощо); 

розрахунково-платіжні, платіжні відомості; первинні документи з обліку 

виконання роботи (табелі обліку робочого часу, наряди на виконані роботи 

тощо); документи, що засвідчують право працівника на певні пільги, що 

стосуються оприбуткування його зарплати, нарахування лікарняних та 

відпускних (посвідчення, довідки тощо); розрахунки внесків на пенсійне та 

соціальне страхування, довідка №1 ДФ, розрахунок комунального податку 

тощо; при виплаті зарплати через банкомати - договір з банком та угоди 

безпосередньо з кожним працівником. 

       Визначення цілей аудиту операцій з оплати праці ґрунтується на 

твердженнях фінансової звітності щодо конкретних залишків на рахунках або 

груп операцій. Як правило, цілі аудиту формулюються таким чином: 

− наявність (існування). Відображенням зобов‘язань та операцій з оплати 

праці є суми, нараховані/виплачені за фактично надані працівниками 

підприємства послуги. При цьому важливо зазначити, що зобов‘язання 

повинні бути нараховані дійсним працівникам підприємства (тобто не 

«мертвим душам»); 

− повнота. Всі наявні операції з оплати праці обліковані; 

− оцінка вартості (точність). Відображені зобов‘язання й операції з оплати 

праці оцінені відповідно до встановлених вимог, тобто правильно 

розраховані на основі фактично відпрацьованого часу і відповідних ставок 

заробітної плати, а утримання із заробітної плати належним чином 

розраховані; 

− відсічення. Операції з оплати праці обліковані у відповідному періоді, 

тобто тоді, коли були отримані послуги, а не здійснені виплати; 

− подання і розкриття. Операції з оплати праці належним чином 

класифіковані, тобто віднесені на відповідні рахунки витрат. Статті 
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фінансової звітності, які стосуються операцій з оплати праці, адекватно 

відображені і розкриті у фінансовій звітності відповідно до встановлених 

вимог. 

       Аудитору необхідно зіставити відповідні аудиторські процедури та 

ідентифіковані вище цілі, щоб провести ефективний аудит операцій з оплати 

праці. Програма аудиту може бути складена залежно від обставин, що 

виникають у процесі проведення конкретного аудиту. Деякі процедури 

можуть бути виключені і, навпаки, може виникнути необхідність у 

проведенні додаткових процедур. Рішення про включення або виключення 

тих чи інших процедур приймається аудитором на основі професійного 

судження. 

       Аудитору необхідне розуміння операцій і функцій для оцінювання 

прийнятності структури й ефективності функціонування системи 

внутрішнього контролю. 

       При аудиті розрахунків з оплати праці слід визначити особливу роль 

аналітичних процедур, застосування яких на різних етапах аудиту 

залежатиме від мети і масштабів перевірки. На етапі планування 

рекомендується в необмеженому обсязі застосовувати аналітичні процедури, 

але винятково використовуючи методи вивчення та порівняння даних на 

основі розуміння аудитором загальних тенденцій політики оплати праці та 

управління трудовими ресурсами клієнта й організації її обліку. Це дасть 

змогу виявити певні факти, перевірити взаємоузгодженість суміжних 

показників, визначити напрями, а також чинники, що вплинули на величину і 

динаміку витрат на виплати працівникам, встановити причини значних 

відхилень та сконцентрувати увагу на найважливіших або на 

найпроблемніших моментах перевірки, що має бути відображено у 

відібраних в програмі аудиту відповідних аудиторських процедурах по суті. 

        Процедурами детального тестування операцій і залишків є: вибір 

вихідних документів (наприклад, табелів обліку робочого часу) і 

відслідковування процесу генерування кінцевої суми до сплати (наскрізна 

перевірка операцій); проведення документального підтвердження вибірки 

операцій по виплаті заробітної плати, відображених в обліку (тобто 

відслідковування вибраних операцій до вихідних документів, наприклад, 

табелів обліку робочого часу або інших відповідних носіїв інформації); 

застосування технічних прийомів аудиту з використанням комп‘ютерів, 

наприклад, введення і відслідковування операцій, введених аудитором, або 

використання комп‘ютерних аудиторських програм комплексного 

тестування. 

       Методика аудиту розрахунків з оплати праці передбачає переважно 

перевірки по суті, спрямовані на виявлення повноти та точності оцінки 

зобов'язань за виплатами працівникам і пов'язаних з ними нарахувань за 

перевірений період і правильності віднесення витрат на оплату праці на 

собівартість, інші витрати підприємства та валові витрати. Як правило, їх 

провадять вибірковим способом, зважаючи на високу трудомісткість такої 

перевірки й значні масиви інформації, що перевіряється. У будь-якому разі 

аудитору треба визначити можливість і доцільність здійснення аудиторської 
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вибірки стосовно кожної конкретної сукупності даних. Суцільній перевірці 

можуть бути піддані ті види нарахувань і утримань, сальдо яких склалось як 

результат нетипових чи ризикованих операцій. Крім того, за деякими 

підсукупностями даних, кількість їх елементів може бути настільки малою, 

що застосування аудиторської вибірки буде неправомірним (наприклад, при 

перевірці нарахування заробітної плати управлінському персоналу, яка 

сплачується за контрактною системою). 

       Аудит розрахунків з оплати праці розпочинається із вивчення 

документів, що регламентують форми та порядок нарахування і виплати 

зарплати на підприємстві. Після цього встановлюють правильність та 

відповідність нарахованої зарплати на підприємстві, порядок використання 

тарифних ставок, норм та розцінок, правильність оформлення трудових угод, 

оплата певних видів робіт, що не є основними, доплати за сумісництво тощо. 

Аудитор має перевірити всі доплати, премії та інші виплати, що включаються 

до фонду оплати праці на повноту (відображення повного часу чи виробітку, 

часу перебування у відпустці тощо), законність (кількість днів відпустки, 

відсоток, що визначає суму лікарняних, тощо). Необхідно перевірити 

доцільність надання матеріальної допомоги та правильність оцінки ТМЦ, що 

надаються працівникам у формі натуроплати. 

       При встановленні фактичної суми нарахованої зарплати за всіма видами 

виплат необхідно обчислити та звірити з обліковими даними суми утримань 

із зарплати та нарахувань на фонд оплати праці. При перевірці правильності 

утримань необхідно звернути увагу на пільги та суми, на які зменшується 

оподатковуваний дохід працівника. Зокрема, по податку із доходів необхідно 

точно встановити, на які пільги має право працівник (кількість дітей, учасник 

ліквідації аварії на ЧАЕС тощо), врахувати, що одноразова матеріальна 

допомога в розмірах, що визначені законодавчо, не оподатковується, та інше. 

Необхідно звірити суми нарахованого податку із сумами, що відображаються 

у формі №1 ДФ. Важливою є перевірка того, чи здійснювався перерахунок 

податку за підсумками року, і як були врегульовані та відображені в обліку й 

звітності розбіжності. 

       По платежах до Пенсійного фонду необхідно звернути увагу на 

правильність утримань та визначення бази оподаткування відповідно до 

чинного законодавства. 

       При вивченні нарахування та оплати зборів до фонду соціального 

страхування у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності необхідно 

особливу увагу звернути на правильність обчислення суми середнього 

заробітку, з якого обчислюються суми лікарняних, а також правильність 

віднесення цих витрат на витрати підприємства або до фонду соціального 

страхування. 

       При аудиті зборів до фондів соціального страхування необхідно 

встановити тотожність даних розрахунково-платіжних відомостей, де 

відображені суми утримань та нарахувань, із даними розрахунків, які 

подаються відповідним фондам. 

       При перевірці правильності утримань профспілкових внесків необхідно 

визначити наявність заяви працівника про вступ у профспілку, в якій 
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визначено відсоток утримань із зарплати, а також перевірити правильність їх 

обчислення. Аудиту підлягають і напрями використання профспілкових 

внесків та їх відповідність встановленим цілям. 

       При перевірці інших видів утримань із зарплати (за виконавчими 

листами, за відшкодуванням заподіяної шкоди тощо) необхідно встановити 

реальність підстави для утримання даного стягнення та відслідкувати 

граничний рівень утримань із зарплати. 

       По всіх видах утримань та нарахувань необхідно перевірити 

правильність складання бухгалтерських проведень та відображення в 

облікових реєстрах. 

       Окремим питанням необхідно розглянути обгрунтованість розрахунків за 

документами шляхом перевірки платіжних відомостей, дати виконання і 

суми депонентської заборгованості. Також необхідно перевірити 

обгрунтованість і правильність надання премій та надбавок. 

       Наступним кроком аудиту є перевірка правильності виплати зарплати , 

премій, стипендій, пенсій. Тут необхідно встановити відповідність даних 

платіжних відомостей розрахунковим відомостям, визначити правильність 

підсумків, перевірити наявність підписів керівника, головного бухгалтера та 

одержувачів грошей у платіжній відомості, визначити суму депонентів. 

       Перевірка виплат грошей за трудовими угодами здійснюється за актами 

приймання виконаних робіт, відомостями на оплату праці найманих осіб, 

видатковими касовими ордерами тощо. 

       Окремим об'єктом перевірки є встановлення достовірності даних про 

виконану роботу сумісниками. Також особливу увагу необхідно звернути на 

дотримання термінів виплати зарплати.  

       Згідно з умовами колективного договору необхідно перевірити також: 

дотримання встановлених гарантій і пільг; дотримання режиму роботи, 

тривалості робочого часу і відпочинку; забезпечення умов охорони праці; 

забезпечення житлово-побутових, культурних та медичних умов, 

оздоровлення та відпочинку тощо. 

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 [1, с. 10]. Під час даної перевірки аудитору, 

з одного боку, важливо переконатись у дотриманні підприємством норм 

чинного законодавства про оплату праці, відсутності порушень умов оплати 

праці, а з іншого – перевірити правильність сум нарахованої та виплаченої 

заробітної плати, інших виплат; правильність здійснених нарахувань на фонд 

оплати праці та відрахувань податків і зборів із заробітної плати, а також 

відповідність відображення операцій в бухгалтерському обліку і 

достовірність їх висвітлення у фінансовій звітності підприємства. 

       Список використаної літератури: 

       1. Жогова О.Б. Аудит розрахунків з оплати праці [Текст] / О.Б. Жогова // 

Незалежний аудитор. - 2013. - № 7 (18). - С. 10-15. 

       2. Лишиленко О. Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами 

працівникам / О. Лишиленко // Бухгалтерський облік та аудит. — 2004. — 

№12. 
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РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

В статті запропоновано технологію аналізу фінансових ресурсів 

підприємства. Наведено показники для оцінки формування та використання 

фінансових ресурсів підприємства. Розглянуто етапи оцінки фінансового 

стану підприємства та аналізу його фінансових ресурсів. Сформовано 

систему показників ефективності управління фінансовими ресурсами, яка 

базується на ресурсно-функціональному підході. 

Ключові слова: фінансові ресурси, аналіз, технологія аналізу, система 

показників, ефективність 

Основною проблемою багатьох підприємств є підвищення ефективності 

їх функціонування та забезпечення економічного зростання в умовах 

посилення конкуренції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

Інструментом, що здатний подолати зазначену проблему, є фінансовий 

аналіз, який призначений для виявлення змін фінансових результатів, 

контролю відношення фінансових показників підприємства. 

Оптимальне фінансове забезпечення діяльності та ефективне управління 

фінансовими ресурсами підприємства дозволяє йому реалізовувати сво   

основні цілі і розвиватися. Фінансові можливості підприємства представлені 

його загальним фінансовим станом, структурою та джерелами фінансування 

діяльності, забезпеченістю та ефективністю використання наявних 

фінансових ресурсів [1]. 
Оскільки значна кількість укра  нських підприємств перебуває у 

складному фінансовому становищі, постає необхідність у розробці 

методичних підходів щодо об'єктивно   оцінки фінансових ресурсів, які має 

підприємство для забезпечення свого розвитку. 

Суттєвий теоретико-методологiчний внесок із питань фiнансового 

аналiзу зробили такi вченi, як Н. Барабаш, І. Бланк, Л. Гришина, О. Івашко, І. 

Зятковський, В. Ковальов, Є. Мних, С. Романюк, Г. Савицька, О. Смольська, 

О. Філімоненков, Н. Хрущ та ін. Не применшуючи внесок вказаних 

дослідників у вирішення проблем аналізу фінансових ресурсів підприємств, 

варто зазначити, що все ще не вирішеними залишаються питання 

систематизації і способів обчислення показників фінансового стану, адаптації 

та визначення доцільності застосування закордонних методик аналізу для 

українських підприємств, ідентифікації факторів впливу на показники 
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фінансового стану як основи такого аналізу, а також необхідності уніфікації 

стандартів аналізу за відповідними чітко визначеними принципами та інше. 

Дослідження показали, що на сьогодні відсутня єдина чітка методика 

аналізу фінансових ресурсів підприємства із встановленим набором 

аналітичних показників і коефіцієнтів. Окрім того, немає єдиного підходу щодо 

порядку розрахунку тих чи інших коефіцієнтів, їх нормативних значень. 

Внаслідок цього практикам-бухгалтерам і аналітикам важко зорієнтуватись 

у розмаїтті інформації та обрати найвірніший і найпростіший шлях для 

аналізу фінансових ресурсів підприємства. 

Метою ціє   статті є узагальнення наявних теоретичних положень, 

обґрунтування та розробка методичних підходів і практичних рекомендацій 

щодо технології аналізу фінансових ресурсів підприємства. 

На фінансовий стан підприємства впливають не тільки зовнішні умови 

його функціонування, але й внутрішні можливості ефективного 

використання всіх наявних ресурсів. Усе бiльш вагомого значення набуває 

своєчасна оцінка фінансових ресурсів підприємства щодо його подальшого 

розвитку та функціонування загалом. При оцінці фінансових ресурсів 

підприємства аналізують загальний фінансовий стан; структуру і стан джерел 

фінансування його діяльності; потенційних джерел надходження 

фінансування; забезпеченість оптимального використання фінансових 

ресурсів [1].  

Аналіз фінансових ресурсів доцільно здійснювати в межах 

технологічного процесу, за яким в результаті перетворення первинної 

облікової інформації формуються вихідні показники відносно джерел 

фінансування та напрямів їх використання, які складають основу 

інформаційного забезпечення управління фінансовими ресурсами. 

Основою інформаційної бази фінансового аналізу на підприємстві є 

форми звітності № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та форма № 2 «Звіт 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». 

Грамотний фінансист-аналітик може знайти, компетентно читаючи 

бухгалтерський баланс, відповіді на такі запитання:  

- загальний обсяг фінансових ресурсів, їх структура і динаміка;  

- джерела формування фінансових ресурсів підприємства – пасив 

балансу;  

- напрями використання фінансових ресурсів – актив балансу.  

Для досягнення основної мети – оцінки фінансового стану підприємства 

та виявлення можливостей підвищення ефективності формування й 

використання фінансових ресурсів, – можуть застосовуватися такі методи 

аналізу [2]:  

- класичні методи аналізу господарської діяльності та фінансового 

аналізу – ланцюгових підстановок, арифметичних різниць, балансовий, 

відсоткових чисел, диференціальний, логарифмічний, інтегральний, простих 

та складних відсотків, дисконтування;  

- традиційні методи економічної статистики – середніх та відносних 

величин, групування, графічний, індексний, елементарні методи обробки 

показників у динаміці;  
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- методи математичної статистики вивчення зв'язків – аналізи 

кореляційний, регресивний, дискримінантний, дисперсійний, факторний, 

коваріаційний та ін.;  

- економетричні методи – матричні, теорії міжгалузевого балансу.  

Практикою фінансового аналізу вироблено низку основних прийомів 

читання фінансової звітності підприємства [3]. Серед них можна виокремити 

такі: 

– горизонтальний аналіз;  

– вертикальний аналіз;  

– трендовий аналіз;  

– аналіз відносних показників (фінансових коефіцієнтів);  

– порівняльний аналіз;  

– факторний аналіз. 

Для того, щоб провести об‘єктивну оцінку та здійснення градації рівнів 

ефективності управління фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств 

необхідно на основі синтезу досліджень [4] сформувати систему показників 

(табл. 1). Сформована система показників ефективності управління 

фінансовими ресурсами базується на ресурсно-функціональному підході.  

 

Таблиця 1 – Система показників ефективності управління 

фінансовими ресурсами 
Підсистема показників Назва показника Розрахункова формула 

Підсистема показників 

фінансової стійкості 

підприємства 

Коефіцієнт фінансової 

незалежності (автономії) 

Власний капітал / Валюта балансу 

Коефіцієнт маневреності 

власних коштів 

Власний оборотний капітал / 

Власний капітал 

Коефіцієнт забезпеченості 

оборотних коштів власними 

оборотними коштами 

Власний оборотний капітал / 

Оборотні активи 

Підсистема показників 

рентабельності 

Рентабельність реалізованої 

продукції 

(Чистий дохід / Виручка від 

реалізації продукції) х 100 

Рентабельність власного 

капіталу 

(Чистий прибуток / Власний 

капітал) х 100 

Підсистема показників 

ділової активності 

підприємства 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних активів 

Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції / Середній 

розмір оборотного капіталу 

Коефіцієнт оборотності 

виробничих запасів 

Собівартість реалізованої продукції 

/ Середній розмір виробничих 

запасів 

Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 

Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції / Середній 

розмір дебіторської заборгованості 

Підсистема показників 

дохідності підприємства 

Чистий прибуток Чистий прибуток 

Прибуток від операційної 

діяльності 

Прибуток від операційної 

діяльності 

 

Сформована система показників дає можливість найбільш повно надати 

характеристику ефективності управління фінансовими ресурсами 

вітчизняних підприємств. 
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Аналіз фінансового стану підприємства здійснюється за такими 

напрямами:  

аналіз фінансових результатів діяльності підприємства; 

оцінка майнового стану та структури капіталу підприємства;  

аналіз фінансової стійкості.  

У ході аналізу для характеристики різних аспектів фінансового стану 

застосовуються абсолютні та відносні показники (фінансові коефіцієнти 

фінансового стану).  

Аналіз фінансових коефіцієнтів здійснюється шляхом порівняння їх 

значень із базовими величинами, а також у вивченні їх динаміки за 

встановлений період. 

У світовій практиці для оцінки фінансово-майнового стану підприємства 

виділяють такі групи показників (табл. 2).  

 

Таблиця 2 – Показники оцінки фінансово - майнового стану 

підприємства 
№ 

з/п 

Назва показників  Характеризують  

1 

Показники майнового стану 

підприємства 

 загальна вартість майна підприємства; 

 вартість необоротних засобів (активів);  

 вартість оборотних активів;  

 коефіцієнт зносу основних засобів;  

 коефіцієнт придатності основних засобів 

2 

Показники ліквідності та 

платоспроможності 

підприємства 

 співставлення груп активів підприємства, виділених 

відповідно до ступеня їх ліквідності з групами пасивів, 

сформованими згідно зі строком їх виконання;  

 коефіцієнт поточної ліквідності;  

 коефіцієнт швидкої ліквідності;  

 коефіцієнт абсолютної ліквідності;  

 коефіцієнт покриття запасів 

3 

Показники фінансової 

стійкості підприємства 

 коефіцієнт автономії;  

 коефіцієнт фінансової залежності;  

 коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих 

джерел;  

 коефіцієнт співвідношення позикового і власного 

капіталу 

4 Показники ділової активності 

підприємства 

  коефіцієнти і періоди оборотності;  

 показники фондовіддачі 

5 
Показники рентабельності 

 рентабельність загального капіталу; 

  рентабельність власного капіталу 

 

Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства 

повинен здійснюватись у такій послідовності:  

1 етап – проведення аналізу джерел формування капіталу: оцінка 

структури джерел фінансових ресурсів у цілому, аналіз джерел власних 

коштів та позикових коштів, аналіз кредиторської заборгованості;  

2 етап – здійснюється аналіз активів підприємства: аналіз складу і 

структури загального капіталу в цілому, аналіз основного капіталу, аналіз 

оборотного капіталу, аналіз дебіторської заборгованості;  
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3 етап – аналізується ліквідність балансу підприємства, який передбачає 

оцінку активів за ступенем їх ліквідності і пасивів за ознакою терміновості їх 

погашення. На цьому етапі головною метою є перевірка одночасності 

надходження і витрачання фінансових ресурсів підприємства, тобто його 

здатність розраховуватись за своїми зобов'язаннями власним майном за 

певний період часу [4];  

4 етап – проводиться оцінка рентабельності підприємства, тобто оцінка 

економічної ефективності підприємства – відносний показник, який 

відображає отриманий ефект із затратами або ресурсами, використаними для 

досягнення цього ефекту;  

5 етап – розробка висновків та прийняття рішень щодо оптимізації 

джерел формування фінансових ресурсів, та шляхів покращення 

ефективності їх використання.  

Незалежно від виду діяльності підприємства, фінансові ресурси є 

найціннішим його активом, який перебуває в постійному русі, забезпечуючи 

операційну, інвестиційну та фінансову діяльність підприємства. Значення та 

роль фінансових ресурсів для функціонування підприємства зумовлює 

потребу в ретельному аналізі фінансового стану підприємства, а саме аналізі 

формування і використання фінансових ресурсів. 

Таким чином аналіз фінансових ресурсів і можливостей розвитку 

підприємства становить доволі складний процес виявлення перспектив 

досягнення стратегічних цілей та розвитку підприємства за рахунок наявних 

фінансових ресурсів, що передбачає визначення і розв‘язання проблемних 

питань стосовно оптимізаці   структури фінансування, джерел формування і 

ефективності використання фінансових ресурсів та інших аспектів 

фінансово   діяльності підприємства. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ НА ЗБУТ 

У статті розглянуто економічну сутність витрат на збут,методи витрат 

та їх функції на підприємстві. Для обліку витрат на збут призначений  93 

рахунок «Витрати на збут». 

Ключові слова: витрати підприємства, економічна сутність витрат на 

збут, облік витрат на збут, функції  витрат,методи збуту, канал збут. 

Постановка проблеми. Збут продукції займає особливе місце в 

діяльності кожного підприємства,адже,насамперед, від того як здійснюється 

цей процес залежить його фінансовий результат.. Витрати на збут продукції 

належать до витрат, що входять до повної собівартості продукції, яка 

передбачена для збуту (реалізації). Питома вага витрат на збут у структурі 

повної собівартості реалізованої продукції коливається від 1 % до 5 % 

(залежно від виду продукції, місця, домовленостей та умов її збуту). Витрати 

на збут продукції підприємство зобов‘язане постійно планувати, вчасно 

облікувати і аналізувати, належно контролювати, в іншому випадку значна їх 

частина буде непродуктивною та негативно впливатиме на фінансові 

результати діяльності підприємства-виробника. 

Мета статті. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень 

і практичних пропозицій щодо витрат на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. Методологічні основи формування 

інформації про витрати на збут в бухгалтерському обліку регламентуються 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» та 

методичними рекомендаціями щодо формування собівартості продукції 

(робіт, послуг) у промисловості, затвердженими наказом № 47 Державного 

комітету промислової політики України від 02.02.2001 року. А в торгівлі 

склад витрат на збут пропонується Методичними рекомендаціями по 

формуванню складу витрат і порядку їх планування які затверджені наказом 

Міністерства економіки та по питанням європейської інтеграції України 

№145 від 22.05.2002 року. В кожному з цих нормативних документів витрати 

на збут згруповані за іншими статями. У Методичних рекомендаціях перелік 

витрат, що входять до складу витрат на збут, значно розширений ніж в 

Положенні (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»[1]. 

Збут комплекс після виробничих операцій, які здійснюють юридичні та 

фізичні особи з моменту виготовлення продукції до її продажу покупцеві за 

грошову оплату. 

До таких операцій належать доробка, сортування, фасування, пакування, 

транспортування, складування, зберігання, доставка до оптових та 

роздрібних покупців і продаж. Операції із збуту товарів здійснюють 

транспортні підприємства, складські організації, збутові лабораторії, центри 

інформації із збуту, організації оптової торгівлі та торгівлі на замовлення, 

товарні біржі, торгові доми, універмаги, спеціалізовані магазини, банки та 

інші фінансові установи, які спеціалізуються на торговельних операціях. 
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Основними функціями збуту, в яких повніше розкривається його 

сутність, є: 

1)продовження процесу безпосереднього виробництва, основними 

елементами якого є доробка і підготування до продажу, що передбачає 

сортування, пакування і маркірування. Доробку товару нерідко здійснюють з 

метою його пристосування до місцевих умов, зокрема до вимог регіональної 

системи стандартів; 

2)остаточне визначення вартості та ціни товарів з урахуванням 

співвідношення попиту і пропозиції; 

3)посилення конкурентоспроможності товару за рахунок грамотної 

реклами, надання комплексу після продажних послуг та ін.; 

4)дослідження ринку, активний вплив на виробництво на підставі 

вивчення потреб покупців. 

Конкретизацією категорії «збут товарів» є поняття «канал збуту». 

Канал збуту - шлях товару від безпосереднього виробника до споживача, 

в тому числі оптових та роздрібних торговців. 

Цей шлях забезпечують окремі організації, люди. Розрізняють канали: 

нульового рівня (коли продаж товару кінцевому споживачу здійснюється 

самим виробником); однорівневий (коли між виробником і покупцем існує 

роздрібний продавець); дворівневий (коли між виробником і покупцем 

послідовно розміщуються оптовий і роздрібний продавці). В Україні в 

першій половині 90-х років між виробником і споживачем налічувалося до 

п'яти посередників, внаслідок чого зростала ціна на товар. 

Оптовий продавець — фізична або юридична особа, яка купує великі 

партії товарів у виробників і продав їх роздрібним торгівцям або 

споживачам. 

Цей процес здійснюється через певну мережу оптових і дрібнооптових 

покупців-посередників (дилерів). 

Роздрібний торговець - фізична або юридична особа, яка купує товар у 

виробника або оптового продавця продає його кінцевому споживачеві. 

Продавати товар може і комісіонер, який має склад з товарами і продає 

їх від свого імені, але за рахунок підприємства-виробника, і позбавлений 

прав власності на них. 

Важливу роль у реалізації товару відіграють дилери (фізичні або 

юридичні особи, які закуповують продукцію оптовими партіями, стають її 

власниками і продають оптом або вроздріб) та брокери (особи, які продають 

товари, виступають посередниками між продавцями і покупцями, отримують 

за це комісійну винагороду, але не стають при цьому власниками). Дилери 

спеціалізуються, як правило, на продажу товарів тривалого користування 

(автомобілі, трактори тощо) і забезпечують покупців після продажним 

сервісом. Для цього вони можуть наймати необхідну кількість працівників, у 

тому числі роздрібних покупців. 

Розкриття сутності та структури збуту дає змогу перейти до з'ясування 

методів збуту. 

Методи збуту товарів: 

- опосередкований збут  
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Він здійснюється через товарні біржі, торгові дома, супермаркети та 

інші посередницькі структури, є основним методом збуту товарів. 

Товарна біржа-постійно діючий ринок, де купівля-продаж товарів 

здійснюється на основі встановлення стандартів та зразків і відповідних 

документів, які регламентують номенклатуру, обсяг, ціни, терміни й види 

поставки та інші умови. 

Товарні біржі поділяють на міжнародні та національні, універсальні та 

спеціалізовані. 

- безпосередній збут 

Це другий за значенням метод збуту товарів, за якого між виробниками і 

споживачами відсутні посередники, Цей метод широко використовують 

підприємства добувних галузей промисловості, які разом із підприємствами-

споживачами вивчають ринок збуту, здійснюють заходи з покращення якості 

продукції. 

Формою безпосереднього і опосередкованого збуту є реалізація товарів і 

послуг телефоном. У цьому разі виробник або торгова фірма розсилають 

поштою споживачам каталоги, в яких наведено зразки товарів, ціни на них. 

Посилання на дослідження ті публікації. Тема «витрат на збут» є досить 

популярною серед науковців, її дослідженням займалися в різний час 

російські та зарубіжні науковці такі як: О.С. Бакаєв, П.С. Безруких, М.А. 

Вахрушина, М.Д. Врублевський, Ф.Ф., Фаріон І.Д., Я.В. Соколов, В.Я. 

Соколов, Я.А. Яругова, Дж. Фостер, Ч.Т. Хонгрен, К. Друрі тощо[2]. 

Бухгалтерськими документами, які є підставою для визначення витрат 

на збут, виступають: 

 по амортизації — ―Розрахунок амортизації основних засобів‖; 

 по малоцінних та швидкозношуваних предметах — ―Акт на списання 

малоцінних та швидкозношуваних предметів‖  

 грошових коштів — ―Видатковий касовий ордер‖ 

 виписка банку  

 витрат на відрядження — ―Звіт про використання коштів, наданих на 

відрядження або під звіт‖  

 заробітної плати — ―Табель обліку використання робочого часу‖, а 

також складена на його підставі ―Розрахунково-платіжна відомість. 

Слід розуміти, що функціонування системи збуту обов‘язково регулюється та 

контролюється кожним підприємством. Важелем, який керує цим процесом, 

є збутова політика. Збутова політика визначається як комплекс принципів, 

методів та заходів, що використовується керівництвом для організації та 

управління збутовою діяльністю підприємства з метою забезпечення 

ефективних продажів товарів у межах визначених цільових ринків. 

Мета збутової політик-організація системи збуту для ефективного 

продажу виготовленої продукції. 

До "Витрати на збут" відносяться також затрати підприємства, 

пов'язані з реалізацією продукції (товарів): 

 оплата праці і комісійні продавцям, торговим агентам, 

працівникам відділу збуту та складів, водіям тощо; 
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 затрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); 

 витрати на відрядження; 

 оплата послуг збутових, посередницьких, зовнішньоторгових 

організацій; 

 оренда, податки, страхування, амортизація, ремонт та утримання 

основних засобів відділу збуту, складів, транспортних засобів, 

демонстраційних залів тощо; 

 фрахт та інші виплати, пов'язані з транспортуванням продукції; 

 надання знижок (дисконту) покупцям; 

 гарантійне обслуговування покупців[3]. 

До цієї групи належать також затрати на відшкодування затрат за участь 

у виставках, ярмарках, безкоштовно передані зразки і моделі, на 

представницькі затрати (організацію прийомів), конференцій та інших 

офіційних заходів включаючи оплату праці обслуговуючого персоналу в 

розмірі до двох процентів від обсягів реалізації продукції. 

Разом з тим до затрат щодо збуту продукції не належать: 

 вартість тари, що відшкодовується понад ціну товару; 

 затрати на тару та упаковку, якщо прейскурантом (або за умовами 

договору) передбачається відпуск продукції без тарування; 

 затрати на тару, якщо тарування продукції (відповідно до 

встановлених технологічним процесом) провадиться у цінах до здачі її на 

склад готової продукції; вартість такої тари включається до виробничої 

собівартості продукції; 

 затрати з упаковування і транспортування продукції, відшкодовуванні 

покупцями; 

 знижка цін, наданих торговельним організаціям для відшкодування їх 

транспортних витрат. 

У зв'язку з тим, що витрати зі збуту є частиною собівартості проданої 

(реалізованої) продукції та впливають на фінансовий результат, доцільно 

провадити розподіл цих витрат між окремими видами проданої продукції 

поза фінансовим обліком. 

У цьому випадку витрати щомісячно розподіляються так: 

  витрати загального характеру — між видами реалізованої продукції 

пропорційно до її виробничої собівартості; 

  транспортні витрати(якщо їх питома вага значна) — за видами 

реалізованої продукції, їх просто списують наприкінці місяця[4]. 

Для розподілу витрат по збуту у бухгалтерії складають довідку-

розрахунок або відомість розподілу, де вказують види реалізованої продукції, 

її виробничу собівартість. 

Як правило, загальна сума витрат по збуту повністю списується і 

включається до собівартості проданої (реалізованої) продукції. При цьому 

робиться бухгалтерський запис, дебет рахунка "Фінансові результати", 

кредит "Витрати на збуту"[5]. 
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Висновок. Витрати на збут включають наступні витрати, пов‘язані з 

реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг): 

- витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на 

складах готової продукції; 

- оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, 

працівникам підрозділу, що забезпечують збут; 

- витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); 

- витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; 

- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних 

необоротних активів, пов‘язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг 

(операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, 

охорона); 

- витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції 

(товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов‘язані з 

транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) 

поставки; 

- витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; 

- інші витрати, пов‘язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг. 

Облік витрат, пов‘язаних зі збутом (реалізацією, продажем) продукції, 

товарів, робіт і послуг ведеться на рахунку 93 «Витрати на збут». 

На підставі проведених досліджень з питання обліку витрат на збут 

можна зробити наступні висновки: для розширення наочності розрахунків з 

покупцями та можливості проведення аналізу інформації 

- про відвантажену продукцію, доходи за вільними та звичайними 

цінами, потрібно переглянути регістри які призначені для обліку 

розрахунків з покупцями;  з ціллю посилення контролю витрат на збут 

слід проводити групування їх по процесам управління 

- збуту;  ураховуючи те, що більша частина витрат на збут має 

обмеження по порядку їх включення до 

- валових витрат, при організації аналітичного обліку необхідно 

виділяти окремими статтями в межах норм і вище норм, регістр 

повинен бути таким за формою, щоб інформацію можливо 

накопичувати за звітними періодами і використовувати як в 

бухгалтерському, так і в податковому обліку[6]. 
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УДК 631.16 

Смаглюк Ю.В. -  здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ МАЙНОВОГО 

СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

Для здійснення успішної виробничої фінансово-господарської діяльності 

кожне підприємство чи організація має у своєму розпорядженні необхідні 

власні господарські засоби та майно. Управління підприємством у сьогоденні 

становить складні процеси, що здійснюються в умовах постійної змінності 

суспільного виробництва, збільшення альтернатив господарської діяльності. 

В умовах ринкових відносин підприємство несе відповідальність за результат 

своєї діяльності. Успішна діяльність набагато в чому визначається 

ефективним функціонуванням системи управління майном, яка повинна бути 

спрямована на його збереження й ефективне раціональне використання. 

Ефективність управлінських рішень багато в чому залежить від 

об‗єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання майнового стану 

підприємства, яке становить інтерес для широкого кола суб‗єктів ринку: 

- підприємства, які хочуть знати неупереджену думку про свою 

діяльність і розробити заходи щодо її поліпшення; 

- інвесторів, зацікавлених в ефективності та прийнятній ринковості 
інвестування своїх коштів;  

- кредиторів і постачальників, які бажають впевнитись у 

платоспроможності підприємства; 

- партнерів по бізнесу, які прагнуть встановити з підприємством 
стабільні й надійні ділові відносини (постачальники, споживачі, 

транспортувальники, страхові компанії та інші); 

- державних організаційних структур. 
З огляду на це, актуальності набуває питання визначення особливостей 

аудиту майнового стану підприємства.  

Проблеми проведення аудиту підприємств вивчаються багатьма 

вітчизняними та зарубіжними науковцями зокрема: Сиротюк Г.В., Шалімова   

Н. С., Невдаха Н. А., Щирба М.Т., Бодюк А. В., Волот О.І., Єрофеева В. А. та 

ін. Недостатній ступінь розроблення теоретико-методологічних підходів 

щодо особливостей проведення аудиту майна підприємства, відсутність 

http://sophus.at.ua/publ/2013_04_18_19_kampodilsk/sek%20cija5_2013_04_18_19/analiz_problem_ta_udoskonalennja_obliku_nevirobnichi%20kh_vitrat_u_cukrovij_promislovosti/25-1-0-597
http://sophus.at.ua/publ/2013_04_18_19_kampodilsk/sek%20cija5_2013_04_18_19/analiz_problem_ta_udoskonalennja_obliku_nevirobnichi%20kh_vitrat_u_cukrovij_promislovosti/25-1-0-597
http://arhivstatey.pp.ua/index.php?newsid=25938
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системного підходу до вибору аудиторських процедур для їх проведення 

свідчать про об'єктивну необхідність подальшого дослідження зазначеної 

наукової проблеми.  

Аудит майнового стану може бути: самостійним видом послуг; 

інтегрованим видом послуг (процедури незалежної оцінки фінансової 

інформації під час проведення фінансового, управлінського або екологічного 

аудиту). 

Мета аудиту майнового стану підприємства полягає у визначенні 

сутності та змісту ділової активності; проведенні оцінки фінансово-

господарських перспектив підприємства, його функціонування в 

майбутньому; проведення оцінки стану бізнесу господарюючого суб‘єкта. 

До джерел інформації при проведенні аудиту майнового стану 

підприємства належать: статут підприємства, документи про його 

реєстрацію, протоколи засідань Ради директорів та зборів акціонерів, 

договори, накази про облікову політику, внутрішні звіти аудиторів, 

організаційна структура, список філій і дочірніх компаній, Статистична 

звітність; інформація отримана з бесід з керівництвом та персоналом 

підприємства, а також при загальному обстеженні підприємства та його 

основних підрозділів тощо. 

Організація та планування аудиту майнового стану підприємства 

відіграє важливу роль у діяльності господарюючого суб‘єкта. Він 

спрямований на виконання таких завдань (рис.1 ): 

Вирішення цих завдань є складовою частиною контрольної функції 

управління майном підприємства. 

 
Рисунок 2. Завдання аудиту майнового стану підприємств 

 

Проведення аудиту майнового стану підприємства складається з таких 

етапів (рис.2): 

Завдання аудиту майнового стану підприємства 

перевірка обґрунтованості формування майна по економічним 

елементам 

перевірка стану майна за звітними періодами 

встановлення наявності і правильності складання планових і звітних 

калькуляцій по окремих видах майна 

виявлення випадків незаконного списання майна і втрат 

 (недостач, крадіжок), причин їх виникнення 

перевірка достовірності даних обліку і звітності по статтям оборотних 

і необоротних активів 
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Рисунок3. Етапи проведення аудиту майнового стану підприємства 

 

Етап планування аудиту майнового стану підприємства є досить 

важливим, адже «від правильного планування та якості проведення перевірок 

в першу чергу залежить ефективність, раціональність та цільове 

використання державних коштів, направлених на контроль майна» [3]. 

Процес планування включає в себе розробку переліку тем та об‘єктів 

перевірки, підготовку плану і програми перевірки. При плануванні перевірки 

майна вибирають найбільш важливі теми. Слід зауважити, що особливу увагу 

на етапі планування аудиту майнового стану слід приділити отриманню 

доказів стосовно наявності у суб‗єкта перевірки умов продовжувати власну 

діяльність, тобто дотримання такого принципу підготовки фінансової 

звітності як безперервність діяльності підприємства. Це пов‗язано з тим, що 

однією з найбільш складних для аудитора є ситуація, коли після аудиторської 

перевірки та видачі позитивного висновку підприємство раптово зупиняє 

діяльність з причини ймовірності банкрутства. Тому, плануючи та 

здійснюючи аудиторські процедури та оцінюючи їх результати, «аудитор 

повинен розглянути відповідність використання управлінським персоналом 

при підготовці фінансових звітів припущення про безперервність діяльності 

підприємства». 

Отже, якщо аудитор виявляє порушення цього принципу, що може бути 

достовірно зроблено лише після ретельного вивчення основних аспектів 

діяльності підприємства, він повинен, як мінімум, включити до 

аудиторського висновку спеціальний розділ для того, щоб привернути увагу 

зацікавлених користувачів фінансової звітності. 

Слід підкреслити, що в сучасних умовах одним із суттєвих факторів 

виконання вимоги щодо безперервності діяльності підприємства є 

правильність нарахування та сплати податкових зобов‗язань, оскільки саме 

можливість застосування до підприємства штрафних санкцій за порушення 

податкового законодавства може викликати сумніви щодо подальшого 

нормального функціонування підприємства. 

Після зaтвердження плaну аудиту майнового стану підприємства 

починaється підготовкa до його провeдення, або організація, основною 

метою якої є «забезпечення планової, організаційної, стимулюючої та 

ефективної діяльності всієї системи управління, єдності використання та 

прийняття управлінських рішень, аналіз стану майна, вплив керівництва на 

процес надходження, зберігання та використання майна, запобіганні 

Етапи проведення аудиту майнового стану підприємства 

1 Планування аудиту 

Перевірка внутрішнього контролю на підприємстві 

Аналіз та перевірка фінансової звітності підприємства 

Підготовка аудиторського звіту і висновку 

2 

3 

4 
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виникненню відхилень, а також виявленні невикористаних результатів 

діяльності» [1]. 

Перевірка внутрішнього контролю на підприємстві є не менш важливим 

етапом аудиторської перевірки. Для того, щоб контролювати майно, 

приймати розумні рішення стосовно факторів, які справляють вплив на їх 

рівень, підприємствам необхідно не лише коректно класифікувати майно, але 

й правильно аналізувати його поведінку. Проблемою – не лише теоретичною, 

а й практичною є правильний, науково обґрунтований та економічно 

доцільний розподіл майна за структурою. Взаємодія традиційних елементів 

обліку, контролю та аналізу дають можливість сформувати систему 

контролю майна, яка в умовах ринкової економіки здатна реалізувати 

контрольні рішення у вигляді регулюючих дій. Одним з об‘єктів контролю є 

оптимальне використання майна підприємства [2]. 

Перш ніж розглянути методику проведення аудиту майнового стану, 

слід відзначити наступну характерну особливість даного виду аудиту: 

відсутність єдиних нормативних документів щодо встановлення критеріїв 

ефективності при перевірці даного об‗єкту. Саме ця особливість відрізняє 

аудит майнового стану від аудиту інших об‗єктів, оскільки при перевірці 

стану ведення бухгалтерського обліку та порядку складання фінансової 

звітності аудитори використовують певні нормативні та законодавчі 

документи, а, отже, їм легше визначитись з недоліками та надати висновок 

щодо об‗єкту, який перевіряється. Таким чином, при проведенні аудиту 

майнового стану збільшується вплив суб‗єктивного фактору і підвищуються 

вимоги до професіоналізму аудиторів в галузі фінансового аналізу. В ході 

дослідження даного питання, нами розроблено модель організації аудиту 

майнового стану на підприємстві. Дана модель побудована у відповідності з 

основними вимогами та складовими частинами фінансово-економічного 

аналізу діяльності підприємства. 
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Підводячи підсумки слід зазначити, що сучасний аудит майнового стану 

вже не обмежується резюмуванням недоліків у системі обліку та фінансовій 

звітності підприємства-клієнта за певний період. Від аудитора очікують 

також оцінки подій, які відбуваються після дати складання останнього 

балансу, висловлення думки про можливість безперервного функціонування 

підприємства, яке перевіряється протягом найближчого перспективного 

періоду; аналізу прогнозних фінансових показників. Таким чином, аудит 

майнового стану набуває все більшого розповсюдження. 
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МОНІТОРИНГ КРЕДИТУ: КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ 

УМОВ КРЕДИТНОЇ ОПЕРАЦІ 

У даній статті визначено зміст економічної категорії банківський 

моніторинг, проведено моніторинг банківської діяльності у розрізі 

ризиковості показників фінансової стійкості банків України, вказано 

важливість застосування моніторингу у кредитній діяльності банків.   

 Ключові слова: банківський моніторинг, моніторинг кредитного 

портфеля, моніторинг індивідуального позичальника, моніторинг 

кредитного ризику.          

 Вихід економіки України з кризи характеризується позитивною 

динамікою процесів кредитування. Це є об'єктивним процесом відновлення 

економіки, збільшення кредитоспроможності економічних суб'єктів. Однак 

незважаючи на деяке пожвавлення, банківське кредитування все ще 

залишається занадто слабким, щоб стати реальним каталізатором 

економічного зростання в Україні.        

 Формування ефективної управлінської політики у банківській 

діяльності потребує всебічного обґрунтування пріоритетних напрямів і 

шляхів проведення моніторингу банківських операцій для досягнення 

динамічного, збалансованого та стабільного функціонування банківської 

системи. Тому для стабільності функціонування банківської системи 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum
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необхідні нові ефективні інструменти моніторингу. Більше того, моніторинг 

виступає як важлива складова при прийнятті рішень як стосовно банківської 

системи в цілому, так і в окремому банку.       

В основу здійснення моніторингу банківської діяльності мають бути 

покладені конкретні методологічні принципи та здійснені відповідні заходи 

для радикального підвищення ефективності використання моніторингових 

систем та вдосконалення роботи працівників та управлінців, що здійснюють 

моніторинг. Даний підхід передбачає визначений напрямок дій стосовно 

проведення моніторингу, що в контексті посилення процесів глобалізації та 

лібералізації капіталу на національну фінансову систему набуває особливого 

значення і потребує підвищеної уваги як практиків, так і теоретиків.

 Моніторинг має здійснюватись як на рівні банківської системи в 

цілому, так і в кожному окремому банку. Крім того, він повинен носити 

комплексний характер. Комплексність моніторингу у банку характеризує 

одну з провідних закономірностей функціонування моніторингових систем, 

які мають  забезпечувати користувачів своєчасною інформацією для 

здійснення відповідних управлінських рішень.      

 Питанням моніторингу кредитних операцій присвячено роботи 

багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких можна відмітити 

роботи Л.О. Гаряги, В.О. Джулай, З.М. Карасьової, В.В. Коваленко, О.В. 

Крухмаль, А.Я. Кузнєцової, В.Л. Пластуна та ін.  Втім, зважаючи на 

важливість проведених досліджень, залишається необхідність покращення 

системи організації моніторингу кредитної операції.     

 Моніторинг як економічну категорію визначають як неперервний 

нагляд за економічними об‘єктами, аналіз їх діяльності як складова частина 

управління [2, 431с.]. Наведемо більш чітке визначення: моніторинг – це 

процес динамічного відстежування стану і параметрів системи, а також 

видача звітів по змінах, що відбулися, за пройдений період . Отже, термін 

моніторинг поєднує в собі такі важливі елементи як контроль та аналіз, які є 

найважливішими компонентами при прийнятті управлінських рішень. 

Банківська діяльність постійно потребує оперативних та ефективних рішень, 

тому доцільно розглянути, що являє собою банківський моніторинг.

 Механізм кредитного моніторингу має бути закріплений у відповідних 

банківських інструкціях і положенні банку "Про кредитування".   

 Контроль за кредитними операціями відіграє важливу роль в 

управлінні кредитним портфелем банку, адже банки самостійно визначають 

порядок залучення та використання коштів, проведення кредитних операцій, 

встановлюють рівень відсоткових ставок і розмір комісійної винагороди.

 Забезпечення ефективності та надійності здійснення кредитних 

операцій вимагає від комерційного банку організації постійного моніторингу 

всіх стадій реалізації кредитного процесу. Проведення моніторингу кредиту 

починається відразу після надання позики клієнту (отримання ним позики).

 Основна мета, яку ставить банк при здійсненні контролю за ходом 

кредитних операцій, полягає у налагодженні ефективної організації 

кредитного процесу і пошуку досконаліших механізмів кредитування. 

 Банківський контроль та управління кредитним процесом — необхідна 
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передумова оптимізації системи організації кредитування в комерційних 

банках.            

 У процесі контролю за кредитними операціями особливу увагу банк 

повинен приділяти таким проблемам: дотримання принципів кредитування 

(цільової спрямованості, забезпеченості, терміновості); виявлення 

проблемних кредитів і розробка заходів з ліквідації заборгованості; аналіз 

якості та структури кредитного портфеля банку в цілому; контроль 

кредитного ризику; моніторинг кредитного ринку і розробка заходів щодо 

розширення участі в ньому банку тощо. Вимога щодо своєчасності і повноти 

погашення кредиту невіддільна від питання постійного контролю за розміром 

і якістю отриманого забезпечення. Банк здійснює контроль за цільовим 

використанням позики, адже кредит надається тільки для цільового 

фінансування конкретного господарського проекту чи комерційної операції. 

За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе згідно з 

кредитним договором зобов'язань винна сторона відшкодовує іншій стороні 

всі заподіяні останній у зв'язку з цим збитки, а також сплачує штрафи, пеню, 

неустойки, передбачені умовами кредитного договору [4, 382с.]   

 Контроль за кредитними операціями — надзвичайно важливий, адже 

кредитна діяльність комерційних банків не є централізовано 

регламентованою. Банки самостійно визначають порядок залучення та 

використання коштів, проведення кредитних операцій, встановлення рівня 

відсоткових ставок і комісійних винагород. Банки відповідають за своїми 

зобов'язаннями перед клієнтами всім належним їм майном і коштами.  

 Важливе економічне та юридичне значення моніторингу кредитних 

операцій в сучасній банківській практиці України пов'язане зі 

зловживаннями, що часто мають місце при видачі позик. Кредитні відносини 

стали в умовах кризової економіки одним з найбільш уразливих місць для 

кримінальних посягань. Найпоширенішим способом отримання незаконних 

кредитів є створення фіктивних комерційних фірм (організацій) без наміру 

займатися господарською діяльністю. Такі організації "самоліквідуються" 

після одержання банківського кредиту. Мають місце також випадки 

отримання кредитів незаконним шляхом за допомогою злочинного зговору 

недобросовісних позичальників з представниками банку. Зрозуміло, що ці 

кредити з самого початку зорієнтовані на неповернення.  

 Особливу увагу при здійсненні банківської діяльності працівники 

банківської установи повинні приділяти внутрішньому моніторингу за 

кредитними операціями, адже лише суворий контроль банку як за кредитним 

процесом у цілому, так і за окремими кредитними угодами дає змогу 

забезпечити надійність і прибутковість банківських кредитних операцій. 

 Належним чином організований кредитний моніторинг дає можливість 

банку оцінити сукупний кредитний ризик на рівні кредитного портфеля і 

визначити потребу в нарощуванні банківського капіталу та можливості 

розширення кредитної діяльності. Також кредитний моніторинг дає змогу 

банкам своєчасно виявити проблемну заборгованість за кредитами та вжити 

необхідних заходів, спрямованих на мінімізацію втрат банку .     

 В Україні органом, який здійснює контроль та проводить моніторинг 
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діяльності комерційних банків, є Національний банк України як головний 

регулятор грошово-кредитної політики держави. Також варто чітко уявляти 

мету здійснюваного моніторингу банківської діяльності. Перш за все, 

банківський моніторинг проводиться для визначення надійності та 

стабільності функціонування банківської системи. Цим питанням присвячена 

робота І. Бушуєвої та В. Галіцина ―Вирішення банківських завдань за 

допомогою алгоритмів моніторингу‖ .        

 Авторами пропонується застосовувати алгоритми моніторингу у 

наступних напрямках:          

  1. Моніторинг обов‘язкових економічних нормативів, встановлених 

НБУ для комерційних банків.         

 2. Узгодження активів і пасивів.        

 3. Супроводження кредитних угод.       

 4. Диверсифікація кредитного портфеля.      

 Слід також відмітити, що, для ефективного функціонування системи 

моніторингу банківської діяльності, необхідно дотримуватися наступних 

принципів [1, 608 с.]:           

 1. Принцип наукового обґрунтування та актуалізації методик, що 

застосовуються в процесі моніторингу, тобто постійне вдосконалення 

методичної бази моніторингу.         

 2. Моніторинг стійкості банківської системи повинен проводитись як 

на рівні банківської системи в цілому, так і на регіональному рівні, 

враховуючи специфіку регіонів України.       

 3. Моніторинг повинен базуватися на принципі неперервності, тобто 

збір інформації повинен проводитися постійно, а не періодично.   

  4. Принцип співставності вихідних даних і результуючих показників 

моніторингу. Це означає, що вихідні дані, що складають інформаційну базу 

моніторингу, повинні бути співставні на різних проміжках часу.    

 5. Принцип доступності висновків і результатів моніторингу свідчить 

про необхідність розгляду і обговорення документально зафіксованих 

висновків моніторингу всіма зацікавленими користувачами інформації про 

банківську систему.          

 Основними правилами організації моніторингу кредитних операцій є:  

 1. дотримання принципів кредитування (строковості, повернення, 

платності, забезпеченості, цільового використання);      

 2. аналіз змін фінансово-господарської діяльності позичальника;  

 3. контроль за виконанням умов кредитного договору;    

 4. контроль за виконанням договору забезпечення по кредиту та станом 

заставного майна;           

 5. виконання інших умов кредитного договору.    

 Аналіз діючої практики банківського кредитування засвідчив, що 

застосовувані підходи організації моніторингу кредитної операції не 

враховують тенденцій розвитку галузі приналежності позичальника. 

Збільшення кількості збиткових підприємств та, як наслідок, зростання 

частки проблемних кредитів у кредитних портфелях банків визначає 

необхідність вдосконалення підходів щодо проведення моніторингу 
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кредитної операції.   

У процесі контролю за кредитними операціями особливу увагу банк 

повинен приділяти таким проблемам: дотримання принципів кредитування 

(цільової спрямованості, забезпеченості, терміновості); виявлення 

проблемних кредитів і розроблення заходів із ліквідації заборгованості. З 

огляду на важливість моніторингу створюються в банках окремі структурні 

підрозділи з перевірки кредитів.        

 Кредитний моніторинг можна розділити також на внутрішній та 

зовнішній.         

 Внутрішньобанківський моніторинг характерний тим, що тут контроль 

здійснюється, переважно, за документами, які відповідають тому чи іншому 

етапові процесу кредитування, при цьому оцінюється ступінь кредитного 

ризику.            

 До зовнішнього моніторингу належать зустрічні перевірки руху 

товарів, придбаних за рахунок кредитних коштів; зустрічі та переговори з 

позичальниками, які допустили прострочення платежів, телефонні дзвінки, 

листування, інспекційні перевірки на місцях, зустрічі та переговори із 

поручителями позичальників.      

 Кредитний моніторинг за цільовим використанням кредиту 

розпочинається тоді, коли позичальник подає платіжне доручення на 

перерахування кредитних коштів. Усі реквізити платіжного доручення 

звіряють з умовами кредитного договору - це попередній контроль за 

цільовим призначенням кредиту.        

 Оперативний контроль за цільовим використанням кредиту 

розпочинається після одержання позичальником об'єкта кредиту.

 Важливий напрям банківського кредитного моніторингу - оцінювання 

стану його забезпечення. Такий контроль також розподіляють на попередній 

і поточний [6, 135с.]        

 Належним чином організований кредитний моніторинг дає можливість 

банку оцінити сукупний кредитний ризик на рівні кредитного портфеля і 

визначити потребу в нарощуванні банківського капіталу та можливості 

розширення кредитної діяльності. Також кредитний моніторинг дає змогу 

банкам своєчасно виявити проблемну заборгованість за кредитами та вжити 

необхідних заходів, спрямованих на мінімізацію втрат банку.   

 Отже, моніторинг як важливий інструмент управління посідає важливе 

місце у банківській діяльності. Крім того, він застосовується як на рівні 

банківської системи в цілому, так і на рівні кожного конкретного банку. 

 Що ж стосується принципів побудови системи моніторингу, то це 

мають бути:   

- науковий та комплексний характер;        

- єдиний підхід до всіх об‘єктів моніторингу;     

- своєчасність виявлення порушень; 

- неперервність спостереження та спів ставність даних,  

- простота та ефективність функціонування,  

- забезпечення репрезентативності.   

Моніторинг у банківській діяльності має здійснюватися як на рівні 
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банківської системи в цілому, так і на рівні кожного окремого банку. Крім 

того, моніторинг банківської діяльності повинен здійснюватися постійно, 

але, зважаючи на динамічний характер банківських операцій, він потребує 

постійних удосконалень, оновлень та доповнень. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ 

ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

У статті розглянуто основи і методичні аспекти фінансового аналізу 

діяльності  закладів освіти. Сучасний аналіз проблем і перспектив 

діяльності освітніх навчальних закладів дає можливість раціонально 

організовувати їх діяльність. Для аналізу ефективності фінансової 

діяльності державного навчального закладу використовується методика, 

що буде враховувати механізм функціонування і управління закладів освіти, 

різні за своєю природою ресурси, види діяльності, а також дає змогу 

діагностувати ефективність діяльності як навчального закладу. 

Ключові слова: фінансовий стан, фінансовий аналіз, фінансово-господарська 

діяльність, освітня діяльність, заклади освіти. 

Розвиток закладів освіти являється одним з пріоритетних напрямків 

соціально-економічного розвитку України на найближчу перспективу. 

Зростання обсягів фінансування освітніх закладів при одночасному зниженні 

їх якісних характеристик, свідчить про неефективність функціонування та 

http://www.bank.gov.ua/
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нераціональність використання виділених в дану сферу бюджетних коштів. 

Тому, питання фінансового аналізу діяльності закладів освіти, підвищення 

ефективності використання ними наявних ресурсів і забезпечення фінансової 

стабільності постійно перебуває у центрі уваги науковців, слугує предметом 

численних досліджень. Безперервність навчальної та наукової діяльності 

визначається відповідним рівнем фінансового забезпечення, підтримувати 

його – важливе і відповідальне завдання. 

Вітчизняні та зарубіжні фахівці, зокрема: В. Андрущенко, Г. Бекер, 

Т.Боголіб, Т.Рижа, О.Федорчук, Н. Волкова, І. Дронова, С. Каламбет, 

С.Струмілін, В. Буковинський, досліджували процеси аналізу фінансового 

стану навчальних закладів. Дослідження аспектів діяльності бюджетних 

установ України (в тому числі освітніх закладів), особливостей обліку й 

аналізу результатів їхньої діяльності займалися: П. Германчук, Л. Гуцайлюк, 

М.Згуровський, Л. Кіндрацька, С. Левицька, М. Матвіїв, С. Свірко. 

Мета статті – на підставі методичних аспектів та  особливостей 

бюджетних організацій проаналізувати фінансову діяльність закладів освіти. 

Аналіз діяльності бюджетної установи – це система спеціальних знань, 

пов‘язаних із дослідженням тенденцій господарського розвитку бюджетної 

установи, обґрунтуванням планів її діяльності, оцінкою наявних результатів 

діяльності, пошуком господарських резервів, підвищенням ефективності 

діяльності установи, а також прийняттям необхідних управлінський рішень 

[5. с. 20]. 

Оскільки бюджетні установи та організації є неприбутковими, їх 

діяльність фінансується за рахунок коштів державного та місцевого 

бюджетів. У цій сфері майже відсутні госпрозрахункові відносини, 

собівартість послуг не калькулюється, а самі послуги надаються установами 

населенню безоплатно. 

Основними завданнями аналізу фінансової діяльності закладів освіти є 

визначення потреб суспільства в послугах закладів освіти; оцінка 

ефективності використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; 

оцінка дотримання принципів фінансування; оцінка фінансового стану 

закладу освіти, підготовка аналітичної інформації для прийняття 

управлінських рішень. 

Аналіз фінансової діяльності навчальних закладів доцільно здійснювати 

у послідовності, запропонованій С.В. Каламбет:  

1) визначення мети, об‘єкта та завдань аналізу;  
2) вибір основних показників діяльності освітнього закладу, що 

підлягають аналізу;  

3) збір, систематизація та узагальнення необхідної інформації;  
4) розрахунок визначених показників, що характеризують фінансово-

господарську діяльність навчального закладу, та їх аналіз;  

5) виявлення «вузьких» місць та пошук шляхів їх усунення з метою 
підвищення ефективності діяльності закладу освіти;  

6) визначення найбільш перспективних видів діяльності навчального 
закладу за результатами проведеного аналізу;  
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7) розробка заходів, що сприятимуть підвищенню ефективності 
фінансово-господарської діяльності навчального закладу [1, с. 86]. 

Будь-які аналітичні дослідження, їх організація, проведення, результати 

та практичне впровадження повинні відповідати певним вимогам, 

принципам. 

До основних принципів аналізу діяльності закладів освіти відносять: 

Принцип державності, який полягає у тому, що аналіз повинен 

ґрунтуватись на державному підході під час оцінки тих господарський 

процесів, які досліджуються. 

Принцип плановості означає, що аналіз діяльності освітніх закладів має 

проводитися не спонтанно, а згідно з розробленим планом. Відповідно, 

необхідно певним чином організовувати сам процес планування аналізу 

діяльності освітніх закладів. 

Принцип науковості, який передбачає, що аналіз діяльності закладу 

освіти повинен базуватися на науково обґрунтованих методиках та 

організації аналітичних досліджень, з урахуванням останніх досягнень 

економічної науки. 

Принцип системності полягає у тому, що в аналізі діяльності закладів 

освіти не можна недооцінювати значення будь-якого окремого елемента 

системи, оскільки його зміна спричиняє зміну всієї системи (і, відповідно, її 

функціонально-структурної будови). Системність аналізу діяльності закладу 

освіти найповніше реалізується в єдності оцінок економічного, соціального, 

екологічного, науково-технічного та інших аспектів. 

Принцип комплексності має спільні риси з принципом системності, але 

й певним чином відрізняється від нього. Під час аналізу діяльності 

навчального закладу необхідно обов‘язково в комплексі оцінювати як вхідні 

параметри функціонально-структурної будови, їх зміну і розвиток, так і 

вихідні, результативні параметри. 

Принцип об‘єктивності передбачає, що результати аналізу повинні 

об‘єктивно відображати стан діяльності закладу освіти і не залежати від 

суб‘єктивного впливу аналітика, політичного стану в країні, тощо. Первинна 

інформація може вважатися об‘єктивною лише за умови забезпечення її 

повноти та достовірності. 

Принцип коректності й точності щільно пов‘язаний з принципом 

об‘єктивності. Висновки за результатами аналізу діяльності бюджетної 

установи обов‘язково повинні підтверджуватися конкретними розрахунками, 

порівнюватися зі встановленими нормативами, а пропозиції мають 

ґрунтуватися на реальних, чітко визначених показниках. 

Принцип дієвості передбачає, що ведення аналізу діяльності закладу 

освіти не є самоціллю, воно є тим інструментом, який дозволяє її керівництву 

приймати оптимальні управлінські рішення, що підвищує ефективність 

господарювання установою. 

Принцип ефективності в аналізі діяльності закладів освіти передбачає, 

що затрати на організацію та безпосереднє проведення аналізу повинні мати 

результатом певний економічний ефект, який сприяє ефективному 

функціонуванню освітнього закладу. 
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Принцип демократичності аналізу діяльності бюджетної установи є 

одним з основних принципів, що пояснюється специфікою даних установ та 

їх загальнодержавним значенням[5. с. 24]. 

Освітня діяльність є найбільш специфічною галуззю національної 

економіки, для якої характерні свої відмінні риси. Тому для аналізу 

ефективності фінансової діяльності державного навчального закладу і 

необхідне застосування певної методики, що буде враховувати їх механізм 

функціонування і управління, різні за своєю природою ресурси, види 

діяльності та дає змогу оцінити ефективність діяльності як навчального 

закладу загалом, так і його підрозділів зокрема. 

Критерії оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності 

закладу освіти визначаються на основі даних, наведених у фінансовій та 

бюджетній звітності, а також показників, розрахованих із застосуванням 

загальноприйнятих методів. Оцінку фінансово-господарської діяльності 

закладу освіти доцільно здійснювати за такими критеріями, які пропонують 

Т.Рижа та О.Федорчук [3]:  

 здійснення освітньої діяльності (кількість прийнятих на навчання 
учнів, зокрема за джерелами фінансування);  

 соціально-економічний стан закладу освіти (середньооблікова кількість 

штатних працівників, середньомісячна заробітна плата, зокрема за 

категоріями працюючих, заборгованість по заробітній платі, витрати на 

соціальні заходи); 

 стан активів та використання ресурсів (споживання енергоносіїв);  

 залишкова вартість і величина зносу (амортизації) необоротних 

активів); 

 фінансовий стан закладу освіти (надходження коштів по загальному та 
спеціальному фондам; касові та фактичні, поточні та капітальні видатки у 

розрізі кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ), результати 

виконання кошторису за загальним та спеціальним фондами, фонд оплати 

праці, наявність дебіторської та кредиторської заборгованості);  

 стан використання та збереження матеріально-технічної бази (площі, 

що використовуються в навчальному процесі, тимчасово вільні площі, 

зокрема площі, передані в оренду). 

Фінансовий аналіз діяльності закладів освіти здійснюється за допомогою 

різних моделей, які дають змогу структурувати та ідентифікувати 

взаємозв'язки між основними показниками. Існують три основні типи 

моделей, які застосовуються в процесі аналізу фінансового стану навчальних 

закладів: дескриптивні, предикативні та нормативні. 

Дескриптивні моделі є основними. До них належать: побудова системи 

звітних балансів; подання фінансової звітності у різних аналітичних розрізах; 

вертикальний та горизонтальний аналіз звітності; система аналітичних 

коефіцієнтів; аналітичні записки до звітності. Дескриптивні моделі засновані 

на використанні інформації з бухгалтерської звітності. 
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Предикативні моделі - це моделі передбачуваного, прогностичного 

характеру. Вони використовуються для прогнозування майбутнього 

фінансового стану закладу освіти.  

Нормативні моделі - це моделі, які уможливлюють порівняння 

фактичних результатів діяльності закладів освіти із нормативними 

(розрахованими на підставі нормативу). Ці моделі використовуються, як 

правило, у внутрішньому фінансовому аналізі, їхня суть полягає у 

встановленні нормативів на кожну статтю витрат стосовно технологічних 

процесів, видів виробів та у розгляді і з'ясуванні причин відхилень 

фактичних даних від цих нормативів [4].  

Для вирішення конкретних завдань фінансового забезпечення 

застосовують низку систем і методів аналізу, які дають змогу отримати 

кількісну оцінку результатів фінансової діяльності у розрізі окремих її 

аспектів як у статиці, так і в динаміці. 

Методологічні та методичні аспекти удосконалення аналізу фінансового 

стану навчального закладу ще недостатньо вирішені, запропоновані методи 

потребують перевірки практикою. 

Залежно від методів, що застосовуються, можливо здійснювати 

горизонтальний, вертикальний, порівняльний, інтегральний аналіз та аналіз 

коефіцієнтів.  

Горизонтальний (трендовий) аналіз базується на вивченні динаміки 

окремих фінансових показників у часі. Розраховуються темпи зростання 

(приросту) окремих показників звітності за певні періоди часу і визначаються 

загальні тенденції їхніх змін. Усі види горизонтального (трендового) 

фінансового аналізу доповнюються, як правило, дослідженням впливу 

окремих факторів зміни відповідних результативних показників. Результати 

такого аналітичного дослідження дають змогу побудувати відповідні 

динамічні факторні моделі, які використовуються згодом у процесі 

планування окремих фінансових показників.  

Вертикальний (структурний) аналіз базується на структурному розгляді 

окремих показників фінансової звітності закладів освіти. Розраховується 

питома вага окремих структурних складових агрегованих фінансових 

показників  

Порівняльний фінансовий аналіз базується на зіставленні значень 

окремих груп аналогічних показників між собою. У процесі аналізу 

розраховують розміри абсолютних і відносних відхилень порівнюваних 

показників. 

Інтегральний фінансовий аналіз дає змогу отримати багатофакторну 

оцінку умов формування окремих фінансових показників діяльності 

навчального закладу. Аналіз інтегрального показника 

конкурентоспроможності дає змогу оцінити, чи відповідає якість і ціна 

освітніх програм певного навчального закладу характеристикам, 

сформованим на основі вимог споживачів освітніх послуг. На основі такого 

аналізу розробляється план заходів, що підвищують 

конкурентоспроможність освітньої програми. 
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Аналіз фінансових коефіцієнтів базується на розрахунку співвідношення 

різних абсолютних показників фінансової діяльності освітнього закладу між 

собою. 

Показники фінансової стійкості безпосередньо пов‘язані з 

особливостями господарської діяльності бюджетної установи, характер якої і 

обумовлює структуру активів, вони залежать від обсягу та характеру 

розміщення в активах власного капіталу.  

В процесі проведення аналізу необхідно враховувати деякі особливості 

окремих показників фінансового стану бюджетної установи. 

Коефіцієнт автономії характеризується питомою вагою власного 

капіталу в загальному обсязі засобів утворення активів бюджетної установи. 

Він прямо залежить від того, як змінюється частка необоротних активів у 

сукупних активах установи. 

Коефіцієнт мультиплікації власного капіталу обернений до коефіцієнта 

автономії. Його значення бути тим вищим, чи більшою є питома вага 

оборотних активів і чим швидше  обертаються оборотні активи установи. 

Коефіцієнт фінансової стійкості показує на співвідношення власного 

капіталу та зобов‘язань бюджетної установи. 

Коефіцієнт загальної заборгованості відображає співвідношення 

зобов‘язань та активів установи. 

Коефіцієнт маневрування обчислюється як питома вага обороткого 

капіталу у загальному обсязі власного капіталу бюджетної установи. 

Коефіцієнт частки власного капіталу в оборотних активах установи – 

співвідношення власного оборотного капіталу та оборотних активів 

установи. 

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів визначається питомою 

вагою основних засобів у загальному розмірі активів установи. 

Коефіцієнт накопиченої амортизації характеризує ступінь зносу 

основних засобів установи та, на відміну від попередньо розглянутих 

показників оцінюється за «відкритим» критерієм: зменшення значення 

даного коефіцієнта має бути оцінено аналітиком позитивно. 

Окрім показників фінансового стану бюджетної установи, в бюджетній 

сфері доцільно розраховувати коефіцієнти, що характеризують 

платоспроможність установи. 

Показники платоспроможності (коефіцієнти абсолютної, швидкої та 

поточної ліквідності) характеризують здатність бюджетної установи 

розрахуватися за поточними зобов‘язаннями і визначаються як відношення 

попередньо згрупованих за ступенем ліквідності активів до загальної 

величини поточних зобов‘язань, обчислених на момент складання балансу. 

Показники ліквідності безпосередньо не пов‘язані зі специфікою 

діяльності бюджетної установи. Специфіка фінансово-господарської 

діяльності установи обумовлює обсяг і структуру оборотних активів та 

поточної заборгованості [5, с. 190].  

Таким чином, у ході аналізу фінансового стану закладів освіти можуть 

використовуватися найрізноманітніші прийоми, методи та моделі аналізу, 
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їхня кількість та широта застосування залежать від конкретних цілей аналізу 

та визначаються його завданнями в кожному конкретному випадку. 

Отже, в сучасних умовах освітнім закладам необхідно зберігати і 

підвищувати якість своїх послуг і водночас забезпечити нормальну 

фінансову стійкість. Держава гарантує мінімальний рівень стійкості і 

відшкодовує частину витрат закладів освіти. Решта витрат покривається за 

рахунок позабюджетних коштів, джерелами надходження яких є платні 

освiтнi та інші послуги, що можуть надаватися державними навчальними 

закладами. З метою визначення ефективності використання фінансових 

ресурсів, доцільно розробити комплексну методику її оцінки для конкретного 

навчального закладу, у чому допоможе аналіз фінансового стану закладу 

освіти. 
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виконання кошторису, визначено рекомендації щодо вдосконалення аналізу і 

контролю надходження та використання фінансових ресурсів ЗВО. 

Ключові слава: фінансові ресурси, кошторис, заклади вищої освіти, аналіз 

фінансування фінансових ресурсів. 

Сьогодні державні заклади вищої освіти (далі – ЗВО), які здійснюють 

освітню, навчально-виховну, наукову, науково-технічну, видавничу, 

культурно-мистецьку, творчу, спортивно-оздоровчу, зовнішньоекономічну та 

різну виробничу діяльність, фінансуються переважно за рахунок коштів 

Державного бюджету України, меншою мірою – коштів місцевих бюджетів. 

Однак частка цих фінансових ресурсів у більшості ЗВО на сучасному етапі 

розвитку національної економіки України не перевищує 50% від загального 

обсягу фінансування. Тому забезпечення сталого розвитку ЗВО значною 

мірою залежить не лише від цілеспрямованої та ефективної діяльності у 

сфері раціонального використання бюджетних коштів, а і вміння самостійно 

акумулювати кошти спеціального фонду, надаючи платні послуги відповідно 

до чинного законодавства. Отже, питання формування та використання 

фінансових ресурсів ЗВО є дуже важливими для освітньої галузі України та 

потребують їх глибокого дослідження.  

Метою дослідження є аналіз та тенденції фінансування видатків на вищу 

освіту в Україні і пошук методики раціонального і ефективного 

використання наявних фінансових ресурсів.  

Огляд публікацій з проблем фінансування вищої освіти свідчить, що 

вчені все більше починають приділяти увагу дослідженню даної 

проблематики. Про це свідчать праці вітчизняних вчених: В. Андрущенка, В. 

Боброва, Є. Бойко, Т. Боголіб, О. Василика, Д. Грішнової, Б. Данилишина, К. 

Корсака, О. Красільник, В. Куценко, В. Лугового, О. Навроцького, 

С.Ніколаєнка, О. Откаленко, К. Павлюк, О. Падалка, Н. Сас, О. Сидоренка, 

А. Чухно, Г. Штейна, В. Юхименка, В. Яблонського та ін. 

Зокрема, О. Откаленко вважає, що в умовах ринкової економіки 

фінансові ресурси закладів вищої освіти виконують вирішальну роль в 

ефективному функціонуванні такого закладу на ринку освітніх послуг. У 

системі управління діяльністю будь-якого підприємства важливою ланкою є 

управління саме фінансовими ресурсами та забезпечення діяльності 

підприємства необхідним обсягом фінансових ресурсів. Фінансові результати 

діяльності суб‘єкта господарювання залежать від правильності напрямів 

використання фінансових ресурсів [1]. 

Красільник О. зазначає, що «неадекватними є моделі, способи та форми 

фінансування освітньої галузі» [2, с. 116]. Сас Н.М. зазначає: «Вистояти у 

конкурентній боротьбі державний ВНЗ може лише за рахунок правильного 

управління фінансовими та матеріальними ресурсами, які перебувають в його 

розпорядженні» [3 с. 251]. Такої ж думки в цілому дотримується і 

О.Красільник, вважаючи, що «для забезпечення конкурентоспроможності та 

виживання в сучасних умовах вищі навчальні заклади, які перебувають у 

державній власності, повинні перебудувати стратегію і тактику своєї 

економічної діяльності. <…> її основні напрями мають бути зосереджені на 
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визначенні політики ціноутворення у межах видатків формування загального 

і спеціального фондів» [2, с. 116].  

Державне фінансування вищої освіти та науки в Україні є вкрай 

незадовільним. Відповідно держава втрачає передові позиції щодо рівня 

освіченості громадян, скорочуються масштаби та рівень якості підготовки 

науково-педагогічних кадрів, помітно погіршуються умови для творчої 

роботи вчених та викладачів. Реальне бюджетне фінансування на вищу освіту 

і науку не відповідає вимогам і нормам Законів України «Про освіту» та 

«Про вищу освіту» [4]. 

Серед систем фінансування вищої освіти виділяють державне та 

недержавне (ринкове) фінансування. Бюджетне фінансування вищої освіти є 

джерелом державного фінансування розвитку освітніх послуг за тими чи 

іншими напрямками та спеціальностями. Державні фінансові ресурси ЗВО 

складаються із коштів Державного бюджету, коштів місцевих бюджетів та 

коштів центральних органів виконавчої влади. У той же час, слід 

підкреслити, що джерела фінансування ЗВО залежать від форми власності 

закладу освіти.  

Основними формами бюджетного фінансування вищої освіти є: 

кошторисне (нормативне) пряме фінансування; додаткове фінансування за 

окремими програмами; дотаційне фінансування для усунення диспропорцій 

та нерівномірності між регіонами; додаткове фінансування специфічних 

програм; пільгове фінансування; фінансування за деякими кількісними та 

якісними показниками діяльності ЗВО; фінансування грантів, конкурсів; 

фінансування на рівні минулих періодів. 

Аналітичні прийоми контролю фінансування бюджетної установи 

включають:  

а) економічний аналіз;  

б) статистичні розрахунки;  

в) економіко-математичні методи.  

В подальшому розвиткові контрольної діяльності в Україні аналітичні 

методи контролю матимуть велике значення як на рівні окремого суб‘єкта 

господарювання, так і на загальнодержавному економічному рівні.  

Побудова організаційно-інформаційної моделі аналізу розподілу й 

використання бюджетних ресурсів установи державного секторуґрунтується 

на визначенні її як одного з прийомів формалізації аналітичного процесу в 

управлінні обсягом, структурою та якістю послуг, що надаються населенню.  

Проведення фінансового аналізу діяльності ЗВО необхідне для 

досягнення таких цілей, як:  

 максимізація доходів;  

 активізація структури капіталу та забезпечення його фінансової 
діяльності;  

 побудова ефективного механізму управління ЗВО;  

 використання ринкових механізмів залучення фінансових ресурсів. 
Основним фінансовим документом, яким керуються заклади вищої 

освіти державної форми власності при триманні доходів та взятті зобов‘язань 
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є кошторис. Тому при здійсненні аналізу та контролю фінансових ресурсів 

ЗВО приділяють особливу увагу питанням правильності складання, 

затвердження, виконання кошторисів та внесення до них змін.  

Згідно з п. 30 ст. 2 Бюджетного кодексу України кошторис - основний 

плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний 

період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і 

розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та 

здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та 

досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень [5]. 

 При здійсненні контролю за правильністю складання і виконання 

кошторису вищого навчального закладу перевірці підлягають такі основні 

документи:  

 бюджетний запит, кошторис, розрахунки до загального та спеціального 
фондів кошторису, план асигнувань загального фонду, лімітні довідки про 

бюджетні асигнування, довідки про внесення змін до кошторисів та плану 

асигнувань;  

 картки аналітичного обліку касових видатків, картки   аналітичного 

обліку фактичних видатків, картки аналітичного обліку отриманих 

асигнувань, книги обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань;  

 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 
(форма № 2д, № 2м); Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих як плата за послуги (форма № 4-1 д, № 4-1 м), Звіт про 

надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами 

власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м), Звіт про надходження і 

використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-

3м), Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 

4-4д), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального 

фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-

3м.1), Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) 

[6]. 

Аналіз питання правильності складання та затвердження кошторису, 

внесення до нього змін та виконання кошторису передбачає контроль за 

вказаними документами об'єкта контролю на предмет:  

 дотримання закладом освіти напрямів діяльності відповідно до 

покладених на неї функцій та завдань із задоволення суспільних потреб та 

організаційної структури, визначених у Статуті (Положенні);  

 наявності паспорта бюджетної програми, що визначає суму коштів, 
необхідних для виконання бюджетної програми, законодавчі підстави її 

реалізації, мету, завдання, напрями діяльності, відповідальних виконавців та 

досягнення ЗВО передбачених в ньому результативних показників;  

 наявності затвердженого у встановленому порядку кошторису, плану 
асигнувань загального фонду бюджету та інших документів згідно з 

нормативно-правовими актами Державної казначейської служби щодо 

касового виконання державного (місцевого) бюджету за видатками;  
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 дотримання порядку розгляду, затвердження та внесення змін до 
кошторису;  

 наявності та обґрунтованості розрахунків потреби в асигнуваннях 
загального фонду бюджету на здійснення видатків за відповідними кодами 

економічної класифікації або класифікації кредитування бюджету і 

деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням 

вартості за одиницю;  

 наявності та обґрунтованості розрахунків обсягу надходжень та 
видатків за спеціальним фондом кошторису за кожним джерелом доходів та 

напрямком використання цих коштів, а також відповідності вказаних 

показників показникам бухгалтерської звітності за відповідні періоди;  

 дослідження фактичного стану фінансування закладу освіти та 

встановлення причин її недофінансування (за наявності);  

 дотримання порядку перерозподілу закладом вищої школи, у разі 
потреби, своїх асигнувань за визначеною законодавством процедурою з 

метою попередження нецільового використання бюджетних коштів;  

 відповідності проведених фактичних та касових видатків затвердженим 
обсягам асигнувань;  

 обґрунтованості утворення, повноти зарахування та законності 

використання власних надходжень у складі доходів та видатків спеціального 

фонду кошторису;  

 відповідності використаних бюджетних коштів їх цільовому 

призначенню (у розрізі складових витрат та джерел їх фінансування);  

 відповідності обсягів взятих зобов'язань бюджетним асигнуванням, 
установленим кошторисом;  

 дотримання встановленого порядку коригування обсягів узятих 

бюджетних зобов'язань за загальним фондом кошторису для проведення 

видатків з цих зобов'язань зі спеціального фонду кошторису [6]. 

Завдання аналізу конкретизуються у процесі вивчення видатків 

бюджетних установ за окремими видами і напрямами [7]. Крім динамічного 

та структурного аналізу варто проводити параметричний аналіз кошторису, 

який дає можливість вищим навчальним закладам державного сектору 

обґрунтовано планувати статті кошторису.  

Підводячи підсумок можна зробити висновок, що кошторис є основою 

грамотного планування фінансових ресурсів вищих навчальних закладів з 

метою їх подальшого аналізу, а також забезпечення їх функціонування, для 

виконання своїх функцій та досягнення цілей, визначених у планах розвитку 

певний бюджетний період (рік).  

Аналіз кошторису вищого навчального закладу державного сектору 

економіки доцільно проводити за наступними напрямами: аналіз структури 

та динаміки надходжень і видатків у розрізі загального та спеціального 

фондів бюджету; аналіз руху грошових потоків за загальним та спеціальним 

фондом окремо; аналіз виконання плану асигнувань за загальним фондом 

держбюджету; частка інших власних надходжень у складі доходної частини 

спеціального фонду.  
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Розроблений порядок здійснення аналізу кошторису вищого навчального 

закладу державного сектору економіки складається з таких кроків: 

визначення об‘єкта, мети і завдань аналізу; визначення джерел інформації; 

вибір та розрахунок показників за визначеними напрямами та оформлення 

результатів аналізу у вигляді висновків, а також розробка подальших заходів 

щодо підвищення ефективності діяльності державного ВНЗ на ринку освітніх 

послуг та контроль за їх виконанням [8]. 

Отже, можна зробити висновок, що за нинішніх умов основна увага в 

державному фінансуванні приділяється вчасності та повноті мобілізації 

коштів у державні фінансові ресурси, законності надходжень та видатків у 

всіх ланках державної фінансової системи, дотриманню правил обліку і 

звітності. Для підвищення ефективності контролю фінансування бюджетних 

організацій необхідно розв'язати низку важливих проблем, зокрема:  

 уніфікувати методи визнання доходів і витрат;  

 обґрунтувати механізм фінансування, розподілу та використання 

коштів;  

 опрацювати методи аналізу отриманого фінансування;  

 врегулювати правове поле проведення контролю за ефективністю 
використання отриманих коштів.  

Важливість цих проблем для розвитку ЗВО зумовили потребу у їх 

системному вивченні з урахуванням міжнародної практики та особливостей 

вітчизняного економічного розвитку, що сприятиме створенню модельних 

економічних систем, як основи прийняття обґрунтованих рішень щодо 

подальшого розвитку контролю фінансування бюджетних установ. 
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УДК 657.6:631.11(045) 

Шевчук Л.В. – здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ НА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

В умовах ринкових перетворень особливої актуальності набули 

питання про роль економічного аналізу доходів діяльності підприємств, у 

тому числі, сільськогосподарських. Це пов‘язано, по-перше, з тим, що будь-

яка діяльність господарюючого суб‘єкта пов‘язана з витратами матеріально-

речових, трудових та інших ресурсів, оцінки яким дають на ринкових 

засадах, а по-друге, з тим, що основний результат діяльності підприємства – 

його дохід за звітний період. Тому, процес управління витратами і доходами 

господарської діяльності в цілому та за їх видами виступає головним 

об‘єктом в системі загального управління підприємством. 

Проблемам аналізу доходів підприємства присвячено чимало наукових 

публікацій вітчизняних теоретиків і практиків – Мниха Є.В., Буряка П.Ю., 

Римар М.В., Ізмайлової К.В., Лобачевої І.Ф., Покропивного С.Ф., Іващенко 

В.М., Єфімова О.В., Цал-Цалко Ю.С., Базілінської О.Я., Пономаренко Є.Д. та 

багатьох інших науковців. 

Метою роботи є удосконалення методичних і організаційних засад 

аналізу доходів діяльності підприємств для забезпечення їх ефективного 

функціонування в сучасних  умовах господарювання. 

Одним із найголовніших показників, що впливає на фінансовий стан 

підприємства є дохід. Саме дохід є основним джерелом покриття здійснених 

підприємством витрат і формування прибутку. Підприємство отримує доходи 

від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Формування доходу 

від кожного з видів діяльності має свої особливості. 

Дохід підприємства від операційної діяльності складається з доходу від 

його основної діяльності та інших операційних доходів. Основна діяльність 

підприємства пов‘язана з виробництвом та збутом продукції (наданням 

послуг, виконанням робіт) і має забезпечувати отримання доходів, достатніх 

для відшкодування витрат виробництва й обігу та отримання певного 

прибутку. Підприємство отримує доходи як від звичайної діяльності, так і в 

результаті надзвичайних подій. 
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Звичайна діяльність - це будь-яка діяльність підприємства, а також 

операції, що її забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої 

діяльності. Прикладами звичайної діяльності є: виробництво, реалізація 

продукції, розрахунки з постачальниками, покупцями та замовниками, 

працівниками, податковими органами, банківськими установами, 

кредиторами тощо. До звичайної діяльності також відносять такі операції, як 

переоцінка вартості майна підприємства, списання  знецінених запасів 

матеріальних цінностей, економічні санкції за порушення договірних 

зобов‘язань або податкового законодавства тощо. 

Звичайну діяльність підприємства поділяють на операційну та іншу, у 

тому числі фінансову та інвестиційну. 

Формування доходу від кожного з видів діяльності має свої 

особливості.. Розглянемо порядок формування доходу від операційної 

діяльності підприємства (рис.1). 

 

Рисунок 1. Структура операційних доходів підприємства 

 

У світовій практиці існує два методи для визначення доходу підприємства 

від реалізації продукції. Під час здійснення операційної діяльності 

підприємство, крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 

отримує також інші операційні доходи. До таких доходів відносяться: 

отримана орендна плата за майно, надане у тимчасове користування іншим 

особам; дооцінка вартості запасів матеріальних цінностей, що знаходяться на 

складі підприємства; дохід від зростання курсу валюти, яку має підприємство 

на рахунках у банках [1, с. 9]. 

Дохід підприємства від операційної діяльності складається з доходу від 

його основної діяльності та інших операційних доходів. Основна діяльність 

підприємства пов‘язана з виробництвом та збутом продукції (наданням 

послуг, виконанням робіт) і має забезпечувати отримання доходів, достатніх 

для відшкодування витрат виробництва й обігу та отримання певного 

прибутку. У світовій практиці існує два методи для визначення доходу 

Доходи підприємства в процесі операційної діяльності 

Від реалізації 

від реалізації робіт, 

послуг 
 

від реалізації товарів 
 

від реалізації готової 

продукції 

Інші операційні доходи 

- від реалізації іноземної валюти; 

- від реалізації інших оборотних доходів; 

- від операційної оренди активів; 

- від операційної курсової різниці; 

- одержані штрафи, пені; 

- відшкодування раніше списаних активів 

- від операційної курсової різниці 

- одержані штрафи, пені 

- відшкодування раніше списаних активів 

- одержані гаранти та субсидії 
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підприємства від реалізації продукції. Це -  касовий метод і метод нарахувань 

) [3, с.220-225]. 

Доходом або виручкою підприємства за певний період при касовому 

методі вважається сума грошових коштів, що надійшла від покупців протягом 

цього періоду в його касу або на розрахунковий рахунок за продукцію, що 

була фактично відвантажена покупцям (або за фактично здійснені та надані 

для них роботи, послуги) [4, с.497]. 

За другим способом - методом нарахувань - доходом або виручкою 

підприємства за певний період визнається вартість продукції (наданих послуг, 

виконаних робіт), відвантаженої покупцям протягом цього періоду, незалежно 

від того, чи оплачена вона ними у цьому періоді, чи ні. 

В Україні визначення доходів здійснюється за методом нарахувань. 

Розмір самого доходу або виручки підприємства від реалізації продукції за 

однакових умов залежить від асортименту, кількості, якості реалізованої 

продукції, а також від розрахункової дисципліни та рівня цін реалізації. 

Під час здійснення операційної діяльності підприємство, крім доходу 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), отримує також інші 

операційні доходи. До таких доходів відносяться: отримана орендна плата за 

майно, надане у тимчасове користування іншим особам; дооцінка вартості 

запасів матеріальних цінностей, що знаходяться на складі підприємства; дохід 

від зростання курсу валюти, яку має підприємство на рахунках у банках. 

Мета аналізу доходів діяльності підприємства полягає в 

інформаційному забезпеченні та всебічній оцінці досягнутих результатів та в 

оптимізації і обґрунтуванні управлінських рішень щодо їх подальшої 

раціоналізації. 

Для досягнення цієї мети здійснюється аналіз на основі принципів 

системного, комплексного і кібернетичного підходів до аналізу економіки. 

В основу системного підходу покладено дослідження об‘єктів доходів і 

витрат операційної діяльності як системи, розкриття їх цінності, виявлення 

багатьох типів зв‘язків, зведення їх в єдину теоретичну систему. 

Системний підхід до аналізу доходів передбачає: 

- виявлення місця і ролі показників доходів в оцінці досягнутої 
ефективності виробництва; 

- розробку принципової схеми аналізу на основі класифікації факторів 
доходів і резервів раціоналізації витрат; 

- встановлення основних напрямів мобілізації виявлених резервів 

раціонального використання виробничих ресурсів у поточному і 

перспективному плануванні собівартості ) [6, с.120]. 

Комплексний підхід означає вивчення об‘єктів доходів і витрат як 

системи з точки зору формування інформації для прийняття управлінських 

рішень. Комплексність економічного аналізу доходів проявляється в трьох 

напрямах: по-перше, в процесі аналізу враховуються не лише економічні, а й 

технічні, соціальні, технологічні та інші фактори; по-друге, в більш тісному 

зв‘язку його цілей і завдань з цілями управління; по-третє, в багаторівневому 

аспекті аналізу доходів. 

Кібернетичний підхід передбачає розгляд об‘єктів доходів як системи, 
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яка складається з елементарних перетворювачів інформації. При 

кібернетичному підході аналіз підпорядкований цілям синтезу економічної 

системи та її вдосконалення. 

Інформаційною основою аналізу доходів підприємства є матеріали 

бухгалтерської звітності: Ф №2 "Звіт про фінансові результати діяльності", Ф 

№1 "Баланс", оборотна відомість по рахунках, на яких ведеться аналітичний 

облік отриманих доходів; матеріали оперативного та управлінського обліку, 

що пов'язані з цінами закупівлі та продажу товарів, договори оренди 

приміщень та обладнання, програми реальних та фінансових інвестицій тощо. 

До основних завдань аналізу доходів підприємства відносяться: 

- проаналізувати доходи підприємства з метою оцінки можливих 

відхилень і виявлення незвичних тенденцій; 

- проаналізувати структуру доходів підприємства; 

- виявити і кількісно оцінити чинники, яки впливають на доходи 

підприємства; 

- виявити резервів збільшення доходів підприємства. 

Розрахунково-аналітичні методи дослідження - дають змогу 

встановити загальний стан об‘єкта аналізу та виявити чинники, що 

позитивно чи негативно впливають на фінансові результати діяльності 

підприємства. Розрахунково-аналітичні методичні прийоми включають: 

 економічний аналіз, який містить організацію, вибір методики і 
проведення аналізу об‘єктів, оформлення результатів аналізу; 

 статистичні розрахунки, що включають: 
- вибір об‘єктів, методики й інформаційного забезпечення розрахунків; 

- статистичні групування і узагальнення; 

- оформлення результатів статистичних розрахунків. 

Застосування економічного аналізу, статистичних розрахунків і 

економіко-математичних методів під час аналізу доходів операційної 

діяльності підвищує наукову достовірність та її ефективність в умовах 

ринкових відносин. 

Обов‘язковими етапами відповідного аналізу вважають: аналіз 

операційних витрат за калькуляційними статтями та елементами; факторний 

аналіз доходу від операційної діяльності; аналіз динаміки і структури доходів 

і витрат операційної діяльності. 

 Для обчислення оцінки величини доходів операційної діяльності, їх 

динаміки, необхідно глибоко вивчити вплив факторів на їх розмір. З цією 

метою застосовуються різні способи факторного аналізу. Фактори можна 

поділити на незалежні від діяльності підприємства і залежні від результатів і 

якості його роботи. До незалежних факторів відносяться зміни цін на 

продукцію, тарифів і ставок на послуги, організаційно-структурні зміни 

всередині підприємства та інше. 

Залежні фактори включають підвищення або зниження продуктивності 

праці працівників; впровадження прогресивних методик у діяльність; 

покращення використання транспорту; удосконалення організації праці та 

інше. Таке групування факторів допомагає визначити дійсний розмір 

економії або перевищення суми витрат, встановити позитивні і негативні 
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моменти у діяльності організацій і підприємств, шляхи і можливості 

відносного скорочення витрат та збільшення доходів. 

Необхідно мати на увазі, що ступінь впливу окремих факторів у різних 

умовах неоднаковий. Кожне підприємство має свої специфічні умови праці й 

можливості скорочення витрат, що необхідно враховувати при їх аналізі. 

Під час аналізу доходів насамперед, визначають роль доходів 

операційної діяльності у формуванні прибутку від звичайної діяльності 

підприємства. Для цього оцінюють динаміку прибутку в цілому та в розрізі 

окремих видів діяльності (операційна, інвестиційна, фінансова) ) [2, с. 128]. 

Для того, щоб провести більш детальний аналіз виявлення причини 

зміни розміру прибутку від операційної діяльності, необхідно вивчити склад 

та динаміку відповідних доходів. При аналізі абсолютних показників доходів 

операційної діяльності виділяють горизонтальний (зміна показників за 

аналізований період) і вертикальний аналіз (зміна структури показників). 
Управління доходами підприємства ґрунтується на створенні 

інформаційної системи їх обліку, аудиту та аналізу відповідно до 
стратегічних та оперативних завдань підприємства. Інформаційне 
супроводження операцій, пов‘язаних з формуванням доходу дозволяє 
здійснювати їх аналіз на всіх стадіях облікового процесу. 

В умовах застосування сучасних інформаційних технологій аналіз 
доходів розглядається як елемент єдиної інформаційної системи управління 
фінансовими результатами операційної діяльності, яка, у свою чергу, є 
підсистемою загальної системи електронної обробки економічної інформації 
щодо фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Вважаємо, що комплексну автоматизацію аналізу доходів доцільно 
вести за такими основними напрямами: 

– об‘єднання процесів формування і обробки інформації про 
господарську діяльність в єдиний технологічний процес, що підлягає логіці 
та використовує загальні показники; 

 – організація і використання автоматизованого банку даних для 
вирішення поставлених перевіркою задач; 

– створення і застосування пакетів прикладних програм щодо окремих 
господарських операцій; 

– децентралізоване розв‘язання задач аналізу на персональних 
комп‘ютерах. 

Разом з тим доводиться визнати, що в практиці господарювання 
підприємств України не всі застосовують автоматизовану форму проведення 
аналізу. 

Перевірка господарських операцій за допомогою персональних 
комп‘ютерів зводиться, в основному, до обчислення відхилень від баз 
порівняння показників фінансово-господарської діяльності підприємства. 
Для цього використовують спеціалізовану програму табличного редактора 
МS Excel. Застосування цієї програми для здійснення аналізу дає змогу дещо 
спростити процес перевірки господарських операцій на досліджуваному 
підприємстві, однак при такому підході не може бути мови про аналіз, що 
виявляє резерви, аргументує ситуацію, що склалася, і дає точні орієнтири 
подальшого розвитку, якого чекають фахівці на практиці. 
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Тому, пропонуємо проводити на підприємствах аналіз доходів за 
допомогою більш досконалих програмних засобів в умовах автоматизованого 
робочого місця (АРМ) аналітика. 

Отже, оцінка достатності формування доходів дозволяє зробити 
висновок стосовно виконання вимог самоокупності та самофінансування 
розвитку торговельного підприємства. В умовах ринкових перетворень 
особливої актуальності набули питання про роль економічного аналізу 
доходів підприємства.  

Це пов‘язано, по-перше, з тим, що будь-яка діяльність господарюючого 
суб‘єкта пов‘язана з витратами матеріально-речових, трудових та інших 
ресурсів, оцінки яким дають на ринкових засадах, а по-друге, з тим, що 
основний результат діяльності підприємства – його дохід за звітний період. 
Тому, процес управління доходами господарської діяльності в цілому та за їх 
видами виступає головним об‘єктом в системі загального управління 
підприємством. 
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