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нормативно-правові

акти, якими регулюються

депозитні операції комерційних банків. Здійснено порівняння структури планів
рахунків банків України та підприємств і організацій. Надано характеристику
актуальних

депозитних

вкладів

для

корпоративних

клієнтів

у

АТ КБ Приватбанк. Досліджено наказ про облікову політику та структуру
системи бухгалтерського обліку; визначено етапи проведення депозитної
операції у АТ КБ Приватбанк
Ключові слова: облік, комерційний банк, депозитні операції, організація обліку,
депозитна діяльність.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Банківська система України нині вважається одним із
найрозвинутіших

елементів

господарського

механізму,

оскільки

її

реформування розпочалося раніше за інші сектори економіки, що визначалось
ключовою роллю банків при становленні ринкової економіки. Нинішні
показники діяльності в банківському секторі є сталими, банки отримують
прибутки, навіть в умовах воєнного стану. Розвиток банківської системи як
головного

складника

фінансового

сектору

покликаний

прискорити

трансформацію суспільства загалом і розвиток бізнесу зокрема. Утім практика
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висуває все складніші завдання, розв‘язання яких потребує великого обсягу
інформації системного характеру, переважна частина якої формується у системі
бухгалтерського обліку.
Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в обґрунтуванні
теоретичних, методичних і практичних аспектів організації обліку депозитних
операцій комерційного банку.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питаннями організації
обліку депозитних операцій комерційного банку є предметом дослідження
багатьох дослідників: М. Алексеєнко, М. Волошин, О. Дзюба, О. Дзюблюк,
А. Кириченко, О. Кравченко, О. Лаврушин, А. Мороз, М. Савлук, В. Геєць,
П. Конюховський, В. Корнєєв, А. Кононенко, В. Купчинський, К. Ларіонова,
М. Савлук та інші. Однак, незважаючи на значний науковий та практичний
доробок

питання

організації

обліку депозитних

операцій

залишається

актуальним у зв‘язку із постійною зміною нормативно-правових актів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Велика кількість депозитів
дозволяє

виокремити

досить

значну

кількість

класифікаційних

ознак:

економічний зміст, строк користування, залежно від вкладника, за цільовим
призначенням тощо.
Облік депозитних операцій в банку здійснюється згідно з Постановою
Національного банку України від 21.02.2018 № 14 «Про затвердження
Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в
банках

України».

Згідно

якого,

після

первісного

визнання

депозити

відображаються в обліку за амортизованою собівартістю, тобто сумою, у якій
оцінюється залучений депозит під час первісного визнання за мінусом
сплачених коштів (погашеної суми депозиту та процентних витрат), або
зменшена на суму накопиченої амортизації, яка розраховується за методом
ефективної ставки відсотка [1].
Для обліку депозитних операцій призначені рахунку другого класу
«Операції з клієнтами».
Роль банківських установ у податкових відносинах є специфічною – в один
і той же час, банк є платником податків та податковим агентом.
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Депозитні операції згідно з Податковим кодексом України належать до
пасивних доходів, а нараховані відсотки оподатковується податком на доходи
фізичних осіб за ставкою 18 %. Окрім цього, на нараховані відсотки
сплачується військовий збір у розмірі 1,5 %. Для юридичних осіб відсотки за
депозитом не є об‘єктом оподаткування податком на додану вартість, а об‘єкт
обкладення податком на прибуток визначається шляхом податкових коригувань
фінансового результату, сформованого за правилами бухгалтерського обліку.
Депозитні операцій регулюються значною кількістю нормативно-правових
актів. Основними нормативними документами, що регламентують порядок
організації облікового процесу в комерційних банках України, є Закон України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закон України
«Про банки і банківську діяльність», Положення НБУ «Про організацію
бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення
операційної діяльності в банках України», Інструкція «Про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України» та інші.
У банківській сфері використовують власний план рахунків, що має значні
відмінності від Плану рахунків підприємств та організацій. Основними з них є:
1) План рахунків банків має лише 9 класів назви яких не співпадають з
назвами класів Плану рахунків підприємств і організацій, винятком є лише клас
«Позабалансові рахунки» (табл. 1);
Таблиця 1 – Порівняння структури планів рахунків банків України та
підприємств і організацій [2]
План рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов‘язань і
господарських операцій підприємств і
організацій
Назва класу
Клас

План рахунків бухгалтерського обліку банків України
Клас

Назва класу

1

Необоротні активи

1

Казначейські та міжбанківські операції

2

Запаси

2

Операції з клієнтами

3

Кошти, розрахунки та інші
активи
Власний капітал та
забезпечення зобов‘язань

3

Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов‘язання

4

Фінансові та капітальні інвестиції

5

Довгострокові зобов‘язання

5

Капітал банку

6

Поточні зобов‘язання

6

Доходи

4
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Продовження таблиці 1
7

Доходи і результати діяльності

7

Витрати

8

Витрати за елементами

8

Управлінський облік

9

Витрати діяльності

9

Позабалансові рахунки

10

Позабалансові рахунки

2) в Плані рахунків банків відсутній чіткий поділ класів на «активні» та
«пасивні». В одному класі разом знаходяться як активні, так і пасивні рахунки;
3) синтетичні рахунки в банках є чотиризначними. Розрахункові рахунки
суб‘єктів господарювання в банківських установах, у відповідності до вимог
IBAN, складаються з 29 знаків: два перших це позначення країни реєстрації
суб‘єкта господарювання (для українських підприємств та підприємців – UA),
два наступних – контрольні цифри, шість наступних – МФО банку, наступні
п‘ять знаків – це цифри, що доповнюють кількість знаків у рахунку до
29 (зазвичай в українських банках це п‘ять нулів), далі вже йде власне
14-ти значний номер рахунку (наприклад, якщо це рахунок юридичної особи, то
будуть йти цифри 2600 – що є номером синтетичного рахунку Плану рахунків
обліку в банках 2600 «Кошти на вимогу суб‘єктів господарювання);
4) в окремий клас рахунків виділений управлінський облік (8 клас
«Управлінський облік»), але окрім назви класу більше законодавчо нічого не
затверджено. Кожен комерційний банк створює всю подальшу структуру
(розділ, група, рахунок) під свої власні потреби та своє власне бачення ведення
такого обліку. Рахунки даного класу кореспондують лише між собою і залишки
по даних рахунках не враховуються при формуванні фінансової звітності банку;
5) на відміну від бухгалтерського обліку у підприємствах чи підприємців
проводки з позабалансовими рахунками в банках складаються за допомогою
подвійного запису. Рахунки 9 класу «Позабалансові рахунки» кореспондують
лише між собою. Якщо ж відсутній рахунок за допомогою якого можна скласти
проводку, то його створюють в розділі 99 «Контррахунки та позабалансова
позиція банку» [2].
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Положення

Національного

банку

України

«Про

організацію

бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення
операційної діяльності в банках України» у тлумаченні термінів виділяє окреме
поняття «бухгалтерський облік в банках». У відповідності до цього
нормативного акту «бухгалтерський облік в банках – процес виявлення,
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання
інформації про операції банку зовнішнім та внутрішнім користувачам для
прийняття рішень» [3].
Комерційні банки організовують свій обліковий процес на основі
внутрішньої облікової політики та принципів визначених у Концептуальній
основі міжнародних стандартів фінансової звітності.
Чинне законодавство облікову політику банку тлумачить як «сукупність
принципів, методів і процедур, що використовується банком для ведення
бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності» [3].
Облікова політика банківської установи є елементом регулювання
бухгалтерського обліку банку. Спираючись на чинну нормативну базу
(міжнародні та вітчизняні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, закони України, положення та інструкції НБУ тощо) вона повинна
забезпечити

ефективне

функціонування

та

взаємодію

фінансового,

управлінського та податкового обліку банку. Основною метою, кожного з
зазначених видів обліку, є надання повної, однозначної, достовірної та
неупередженої інформації користувачам про стан установи та результати її
діяльності [2].
Станом на 15.04.2022 року в АТ КБ Приватбанк діє достатня кількість
видів депозитів. Характеристика кожного з них наведена у табл. 2.
Ведення бухгалтерського обліку у АТ КБ Приватбанк покладено на
бухгалтерську службу, яку очолює головний бухгалтер. Всі працівники
бухгалтерії виконують свої обов‘язки у відповідності до посадових інструкцій.
Управління депозитами здійснюється у спеціальній програмі, яка дозволяє:
- налаштовувати різноманітні умов обслуговування на рівні продукту;
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- реєструвати договори в рамках продукту, який визначає його основні
параметри з урахуванням валюти, терміну та суми вкладу;
- індивідуальне моделювання параметрів договору при реєстрації;
- автоматичне закриття договору при ненадходженні грошових коштів в
строк, встановлений для залучення початкової суми;
- симуляція – попередній розрахунок для клієнта – параметрів депозиту з
різними умовами обслуговування продуктів;
Таблиця 2 – Характеристика актуальних депозитних вкладів для
корпоративних клієнтів у АТ КБ Приватбанк
Вклад

Строк, дні

61-90 днів
91-180 днів
Вільний вибір
181-270 днів
271-366 днів
Тижневий Плюс
7 днів
Строковий
депозит
із 30-60 днів
щомісячною виплатою відсотків
61-90 днів
Оформлюється
з 91-180 днів
фіксованою
сумою
на 181-270 днів
визначений строк.
271-366 днів
Без
можливості
довкладень і часткового зняття.
Щомісячна
виплата
процентів
на
рахунок
підприємства.
Понад
Після закінчення строку
366 днів
можливе
автоматичне
повернення коштів на поточний
рахунок або продовження строку
депозиту.
Поточний депозит
3 дні
Можливість поповнювати
8 днів
чи знімати частину вкладу до
суми незнижувального залишку
необмежену кількість разів.
Щомісячна
виплата
процентів на поточний рахунок
15 днів
підприємства.
Після закінчення строку
автоматично продовжується на
аналогічний строк.
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Процентні ставки за
вкладами, % річних
гривня
долар
євро
1,25%
1,75%
2,75%
3,75%
0,10%*
1,25%
0,01%
1,75%
0,01%
2,25%
0,01%
3,25%
0,01%
4,25%
0,01%
-

Мінімальна
сума вкладу
50 000 грн.
1 гривня

1 UAH
200 USD
3,75%

-

-

0,10%
0,15%

-

-

10 UAH
0,20%

-

-

- поповнення/повернення розміщених коштів та відсотків на зазначений
рахунок, перенесення на інший депозит;
- автоматичне нарахування відсотків на суму вкладу із вказаною
періодичністю;
- блокування/розблокування депозиту, в т.ч. під забезпечення кредитного
договору;
- зміна умов обслуговування договору, застосування бонусів та ін.;
- пролонгація депозитного договору або його дострокове розірвання;
- стягнення комісій та штрафів;
- амортизація дисконту/премії з використанням ЕПС.
В АТ КБ Приватбанк розроблений Наказ про облікову політику, проте
відсутній графік документообігу.
Облік депозитних операцій відбувається у відповідності до Інструкції з
бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках
України. Процес оформлення депозитної операції наведено у табл. 3.
Таблиця 3 – Етапи проведення депозитної операції у АТ КБ Приватбанк
Фізичні особи
Юридичні особи
1. Вибір виду депозитів (вкладів)
+
+
2. Подання заяви та відповідних документів для відкриття рахунку
+
+
3. Оформлення депозиту
Укладання договору банківського вкладу.
Укладання договору банківського вкладу.
Видача депозитного (ощадного) сертифікату. Депозитний (ощадний) сертифікат.
Видача іншого документа.
4. Відкриття рахунку та внесення коштів
Внесення готівки.
Перерахування з поточного рахунку.
Перерахування з поточного (карткового)
рахунку.
5. Обслуговування депозитного рахунку
Нарахування відсотків (процентів).
Нарахування відсотків (процентів).
Повернення за умовами договору (іншого Повернення за умовами договору (іншого
документу) суми депозиту (вкладу) та документу) суми депозиту (вкладу) та
відсотків (процентів):
відсотків (процентів):
видача готівки;
перерахування
на
поточний
перерахування
на
поточний (картковий) рахунок.
(картковий) рахунок.
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Постійна зміна методології обліку, що проявляється в особливостях
відображення депозитних операцій в обліку та звітності за рахунок визнання
фінансового зобов‘язання, виду вкладника, валюти депозиту, порядку
нарахування та сплати відсотків за депозитною операцією потребують
подальших розробок. Ефективна депозитна політика комерційного банку дасть
змогу отримати конкурентні переваги на ринку фінансових послуг та
забезпечить отримання максимального прибутку шляхом залучення нових
клієнтів та збільшенню обсягів надання кредитних послуг.
Висновки. Головним джерелом формування фінансової бази банківської
установи є депозитні операції, які дають змогу здійснювати видачу кредитних
коштів та здійснювати господарську діяльність банку. З метою забезпечення
зацікавлених осіб повною, достовірною, актуальною та валідною інформацією
про діяльність господарюючого суб‘єкта має функціонувати належна система
бухгалтерського обліку щодо всіх господарських операцій, в тому числі і
депозитних.
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Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Порядок формування фінансових результатів є
одним

із

найважливіших

аспектів

бухгалтерського

обліку

будь-якого

підприємства, установи чи організації. Від того, наскільки правильно ведеться
облік фінансових результатів, залежить безліч факторів, що визначають
існування установи державного сектору. Інформація про фінансові результати у
звітній формі № 2-дс «Звіт про фінансові результати» є основою для аналізу та
аудиту результатів фінансової діяльності установ державного сектору.
Формулювання цілей статті. Метою статті є узагальнення методики та
практики аудиту фінансових результатів в установах державного сектору.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питанням розвитку

системи державного аудиту присвячено багато праць науковців і
практиків.

Зокрема,

теоретичні

засади,

методологію,

питання

стандартизації державного фінансового аудиту розкрито в працях
С.В. Бардаша, Л.В. Дікань, Є.В. Мниха, К.О. Назарової, О.М. Откаленко,
Ю.Б. Слободяник, Л.В. Сухаревої та ін. Дослідження наукових публікацій
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доводить актуальність теми, однак певні методичні підходи до проведення
аудиту

фінансових

результатів

установ

державного

сектору

досліджуються фрагментарно.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аудит у державному секторі на
відміну від традиційного контролю (ревізії, перевірки тощо) передбачає
проведення низки заходів, що забезпечують цільове, ефективне використання
державних коштів та майна і, як наслідок, сприяють підвищенню якості
надання державних послуг. Незважаючи на те що в ході аудиту можуть
вирішуватися

різні

завдання,

застосовуватися

спеціальні

методики

та

стандарти, кінцева його мета в державному секторі є універсальною. До того ж
на сучасному етапі в державному секторі здійснюється не лише аудит
достовірності звітності, а й провадиться аудит відповідності та аудит діяльності
(аудит ефективності, операційний аудит), тобто аудит усіх операцій, що
здійснюються господарськими структурами в державному секторі. Такий шлях
є запорукою становлення європейської системи державного фінансового
контролю в нашій країні [1].
Міжнародними

стандартами

ISSAI

визначено

проведення

аудиту

державного сектору через фінансовий аудит, аудит ефективності та аудит
відповідності (рис. 1).
Форми аудиту установ державного сектору
Фінансовий аудит
(financial audit)
виявлення
відповідності поданої
фінансової інформації
прийнятій системі
фінансової звітності і
законодавчій баз.

Аудит ефективності
Аудит відповідності
(performance audit)
(compliance audit)
виявлення
виявлення
відповідності дій,
відповідності
програм та інституцій
конкретного предмету
принципам економії,
розгляду діючим
ефективності і
владним
результативності, а
повноваженням,
також можливостей для
визначеним як критерії.
вдосконалення.
Рисунок 1 – Форми аудиту державного сектору у відповідності з ISSAI

Аудит ефективності – найскладніший напрямок аудиту. В ході його
проведення потрібно оцінити ступінь виконання планів, результативних
17

показників установи державного, показники ефективності функціонування
установи. Розглянемо таке поняття як стан внутрішнього контролю. Багато хто
пов‘язує це із ревізією або перевіркою, насправді ж – це комплекс заходів, які
вживає керівник. Якщо стисло описати такий комплекс заходів, то він собою
являє такі заходи, після проведення яких, керівник впевнений, що всі процеси
контрольовані, майно та ресурси зберігаються, працівники – працюють.
Наприклад, установа державного сектору отримала вхідну кореспонденцію, її
задокументували, подали керівництву, після резолюції керівника, документ
потрапив до виконавця, виконавець відпрацював, виконав завдання і закрив
контроль. Таким чином коло замкнулося, всі процеси проконтрольовані,
завдання виконані. Аналогічно у бухгалтерії – надійшли документи на оплату,
керівник наклав резолюцію, бухгалтер оплатив, матеріально відповідальна
особа отримала майно і контролює його використання. Все ж таки, в чому суть
аудиту ефективності: кожна установа виконує якусь певну функцію, для якої
вона була створена. Потрібно дослідити цю функцію, дійти висновку, що є
якісь прогалини, скажімо так, теоретично можливо, але для цього потрібно
проаналізувати законодавчу базу, проаналізувати, який штат працівників
зайнятий безпосередньо на виконання цієї функції. Всі знають, що є основні
працівники і допоміжні працівники. Наприклад, у Міністерстві фінансів
України є основні, які складають державний бюджет, ведуть місцевий бюджет,
а є допоміжні працівники – бухгалтерія, канцелярія, юристи тощо.
Як же проаналізувати ефективність? Проаналізувавши звіт про виконання
паспорту бюджетної програми, а саме результативні показники у порівнянні із
кількістю осіб, які звільнилися. Тобто плинністю кадрів пояснюються частково
результативні показники. І тут виникає питання до керівника, чому він
допустив цю плинність. Звичайно, відповідей може бути багато на такі питання
і тому цей аудит є досить специфічним, оскільки має врахувати багато різних
чинників і факторів та сформулювати тут недоліки і написати реальні
рекомендації, які допоможуть покращити показники – досить не просто. І
звичайно, бухгалтерам і керівникам потрібно бути дуже уважними до таких
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висновків і рекомендацій, оскільки висновки – це підставі для санкцій і вжиття
заходів по відношенню до посадових осіб, а рекомендації – це те, що необхідно
виконати та/або усунути і потрібно розуміти, чи взагалі можливо виконати такі
рекомендації. Тому варто звертати увагу і намагатися мінімізувати якісь
рекомендації, які неможливо реалізувати.
Варто пам‘ятати, що в кожного аудитора своя компетенція, по-перше, своє
бачення, по-друге, він виходить із своїх професійних знань та досвіду і може
бачити якусь ситуацію зовсім інакше, ніж управлінці установи державного
сектору.
Найбільш поширеним видом аудиту є фінансовий аудит. Це другий напрям
аудиту. Фінансовий аудит – це оцінка діяльності установи щодо законності та
доступності

фінансової

та

бюджетної

звітності,

правильності

ведення

бухгалтерського обліку. Тобто є документ, він проведений у регістрі обліку,
далі – сформовано звітність. Все абсолютно зрозуміло і чітко прослідковується.
Ну і останній напрям – аудит відповідності або, іншими словами, аудит
законності. Тут мова йде про дотримання норм актів законодавства. Наприклад,
дотримання законодавства про працю, платних послуг, процедур закупівель.
Тут все чітко, жодних роздумів чи тлумачень: норма або виконується, або ні.
Порівняльний аналіз форм аудиту установ державного сектору за різними
ознаками представлено в табл. 1.
Оцінити стан аудиту державних фінансів можливо на основі аналізу
основних показників діяльності контролюючих органів, що здійснюють аудит у
державному секторі.
Часто внутрішній аудит ототожнюють із внутрішнім контролем, але
внутрішній аудит є однією з форм здійснення внутрішнього контролю.
Внутрішній контроль – це комплекс дій, правил та заходів, запроваджених
керівництвом суб‘єкта господарювання, що постійно застосовуються в
діяльності організації для забезпечення впевненості в досягненні ним загальних
цілей [2].
Аудит у державному секторі набуває великого значення як інструмент для
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усунення та упередження втрат фінансових і матеріальних ресурсів унаслідок
неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операцій фінансової
діяльності та в кінцевому підсумку сприяє поліпшенню такої діяльності.
Базовими

принципи

аудиту

фінансових

результатів

в

установах

державного сектору є:
1) етичності – полягає у необхідності дотримання етичних норм
державними аудиторами в ході здійснення контрольних заходів;
2) незалежності – відображає відсутність будь-яких зовнішніх чи
внутрішніх чинників, що призведуть до викривлення результатів аудиту;
Таблиця 1 – Порівняльний аналіз форм аудиту в установах державного
сектору
Ознаки

Аудит відповідності

Фінансовий аудит

Аудит ефективності

1. Мета

Спрямований на
перевірку того,
наскільки предмет
аудиту відповідає
повноваженням,
визначеним як критерій,
тобто виконання норм
чинного законодавства,
відповідності
показників виконання
бюджетів, законності
проведених фінансових
операцій.

Визначення
відповідності
наданої
фінансової
інформації
стандартам
фінансової
звітності та
регуляторним
умовам / оцінка
фінансових
операцій.

Незалежна та об‘єктивна
перевірка урядових дій,
програм та організацій, з
точки зору принципів
економічності,
результативності та
ефективності,
спрямованих на
досягнення кращих
результатів / оцінка
діяльності органів
публічної влади.

2. Базові керівні
принципи
INTOSAI

ISSAI 4000-4999

ISSAI 1000-2999

ISSAI 3000-3999

-

Аудит фінансової
звітності; аудит
фінансового
менеджменту.

Аудит економічності;
аудит ефективності/
результативності, аудит
продуктивності.
Залежать від мети та
об‘єкту аудиту.
Більш відкриті для
аудиторських перевірок;
результати такого аудиту,
як правило, мають
оприлюднюватись.

3. Види
функціональних
складових
4. Методи
5.Ступінь
відкритості/
публічності

Стандартизований формат
Менш відкриті до аудиторських перевірок та
до
оприлюднення
результатів
таких
перевірок.
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Продовження таблиці 1

6. Фокус /
Предмет
аудиту

Відповідність в
істотних аспектах
діяльності, фінансових
операцій та інформації
повноваженням тих,
хто управляє
аудитованою
організацією.

Перевіряються окремі
фінансові операції,
порядок організації та
ведення
бухгалтерського обліку,
фінансова звітність та
ін. управлінські
процедури.

7.Академічна
база

Бухгалтерський облік,
нормативнозаконодавча база.

Публічне управління та
адміністрування,
економіка, соціологія.

Вивченню підлягають не
лише окремі фінансові
операції, а й усі сфери
функціонування
публічного сектору,
включаючи перевірку
діяльності систем
публічних організації та
управління.
Звітність, фінансовий
облік, нормативнозаконодавча база.

3) професійності – встановлює вимоги до аудиторів стосовно необхідності
дотримуватися професійної поведінки, застосовуючи професійний скептицизм,
професійне судження і належну обережність у ході аудиту;
4) об‘єктивності – передбачає здатність повно та правильно інтерпретувати
результати аудиторського дослідження згідно з вимогами та нормами чинного
законодавства;
5) плановості – полягає у тому, що всі аудити повинні проводитися згідно з
річними та квартальними планами роботи контролюючих органів;
6) системності – передбачає вивчення об‘єкта аудиту як системи, тобто
дослідження всіх особливостей його діяльності, а також взаємозв‘язків з
іншими об‘єктами;
7) відповідальності – відображає міру відповідальності державних
аудиторів,

а

також

розпорядників

бюджетних

коштів

за

результати

аудиторських досліджень та прийняті управлінські рішення;
8)

гласності

–

передбачає

доступність

результатів

аудиту

для

розпорядників бюджетних коштів різних рівнів управління, працівників та
широкої громадськості.
Перші

чотири

принципи

можна

назвати

загальними

принципами

державного аудиту, наступні – принципами, пов‘язаними з процесом
здійснення аудиту.
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Висновки. Розгляд особливостей аудиту в державному секторі дав змогу
узагальнити

питання

організаційно-управлінського

характеру,

а

також

запропонувати основні напрями вирішення проблемних питань та уточнити
перспективи розвитку аудиту як інструменту забезпечення фінансового
управління в державному секторі в сучасних економічних умовах.
Метою аудиту фінансових результатів установ державного сектору є
інформування зацікавлених користувачів щодо законного, правильного та
ефективного використання публічних ресурсів шляхом перевірки відповідності
законодавчим вимогам (аудит відповідності), правильності та достовірності
даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності (фінансовий аудит), а
також оцінки відповідності досягнутих показників визначеним критеріям
(аудит ефективності) з дотриманням принципів незалежності, прозорості та
зрозумілості.
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Тетяна Браславець
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРАМИ У
ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті надано характеристику окремим термінам з організації обліку у
нормативно-правовій базі. Окреслено завдання організації обліку розрахунків за
договорами по наданню платних освітніх послуг у державних закладах вищої
освіти. Визначено права та обов’язки сторін договору на надання платних
освітніх послуг
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Ключові слова: облік, договір, заклад вищої освіти, організація обліку,
розрахунки за договорами.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Сучасний стан бухгалтерського обліку в закладах
вищої освіти потребує суттєвого вдосконалення, адже за останні роки на
національному рівні прийнято низку законодавчих актів, які суттєво
посилюють автономію

таких закладів. Бухгалтерський облік як функція

фінансового менеджменту за останні роки пройшов складний шлях розвитку і
становлення: здійснено глибокі дослідження проблем теорії бухгалтерського
обліку, що стосується як обліку в сфері матеріального виробництва, так і обліку
невиробничої сфери, до якої традиційно відноситься облік у установах
державного сектору, до яких належить більшість освітніх закладів; відбулося
широке

впровадження

апаратних

і

програмних

засобів

ІТ-технологій;

сформувалися електронні бази і банки даних, в яких розміщено нормативноправові документи, поточні звіти, оперативні данні. Проте бюджетні установи,
зокрема заклади вищої освіти, й нині потребують особливої уваги та зважених
кроків у реформуванні фінансово-економічного напряму їх функціонування.
Одним із основних завдань у цьому напрямі є побудова якісно нових
фінансово-економічних відносин, а саме:
− визначення загального механізму їх дії та внутрішньої структури,
суб‘єктів зазначених відносин та принципів їх побудови;
− розроблення методики визначення вартості послуг у державних закладах
вищої освіти та нормативу фінансування.
Формулювання цілей статті. Метою статті є узагальнення та розроблення
рекомендацій щодо організації обліку розрахунків за договорами про надання
платних освітніх послуг у практичну діяльність закладів вищої освіти
державного сектору.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням обліку
розрахунків з контрагентами займалися Л.В. Бабенко, В.С. Бєлозерцев,
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І.О. Бланк, О.С. Бондаренко, Ф.Ф. Бутинець, М.Ф. Огійчук, О.М. Откаленко,
Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко, В.В. Фесенко, П.Я. Хомін та ін. Проте питання
організації обліку розрахунків за договорами у закладах вищої освіти
вимагають додаткових досліджень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Cтан справ у закладі вищої
освіти державного сектору відображається в бухгалтерському обліку, який є
частиною процесу управління державними фінансами. Для того щоб управляти,
потрібно контролювати, а для того щоб контролювати, треба виміряти. Від
правильного ведення обліку господарських операцій залежить розвиток не
лише окремо взятої установи, а й держави.
Організація бухгалтерського обліку – це управління обліковим процесом,
спрямованим на забезпечення контролю за майном установи, виконання нею
зобов‘язань,

використання

матеріальних,

трудових

та

інших

ресурсів

відповідно до законодавства.
Дані бухгалтерського обліку – це вихідна інформація для складання
фінансової і бюджетної звітності, і це також свідчить на користь того, що
питанням організації бухгалтерського обліку має відводитися чільне місце в
діяльності закладу вищої освіти державного сектору (табл. 1).
Таблиця 1 – Визначення окремих термінів у нормативній базі
Термін
Бюджетні
установи

Бухгалтерський
облік

Визначення
Органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, а також організації, створені
ними у встановленому порядку, що повністю
утримуються за рахунок відповідно державного
бюджету чи місцевого бюджету.
Процес виявлення, вимірювання, реєстрації,
накопичення, узагальнення, зберігання та
передачі
інформації
про
діяльність
підприємства
зовнішнім
та
внутрішнім
користувачам для прийняття рішень.
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Нормативний документ
Бюджетний кодекс
України

Закон України «Про
бухгалтерський облік і
фінансову звітність в
Україні»

Продовження таблиці 1
Національне
положення
(стандарт)
бухгалтерського
обліку

Облікова політика

Нормативно-правовий акт, затверджений
центральним органом виконавчої влади, що
Закон України «Про
забезпечує формування державної фінансової
бухгалтерський облік
політики, що визначає принципи та методи
і фінансову звітність
ведення бухгалтерського обліку і складання
в Україні»
фінансової звітності, що не суперечать
міжнародним стандартам.
Сукупність принципів, методів і процедур, що Закон України «Про
використовуються
підприємством
для бухгалтерський облік
складання та подання фінансової звітності.
і фінансову звітність
в Україні»
Сукупність принципів, методів і процедур, що
НП(С)БОДС 101
використовуються суб'єктом державного
«Подання фінансової
сектора для складання та подання фінансової
звітності»
звітності.

Термін «організація» має різні понятійні відтінки. У найзагальнішому
вигляді

це

впорядкування,

налагодження

певної

системи.

Організація

передбачає досягнення та збереження стану певної впорядкованості елементів.
У науковій літературі «організація бухгалтерського обліку» розглядається як
«...система впорядкованих дій зі створення системи бухгалтерського обліку, що
включає складання облікових регістрів і первинних носіїв облікової інформації,
облікову політику підприємства, організацію облікового процесу», або
«...система методів, способів, заходів, які забезпечують його оптимальне
функціонування та розвиток відповідно до мети, цілей та місії» тощо. Так,
досліджуючи питання понятійного апарату, слід відзначити, що значення
терміну «організація бухгалтерського обліку» на законодавчому рівні не
визначено.
Розрахунки з замовниками за договорами по платних освітніх послугах є
важливою складовою процесу управління господарською діяльністю закладу
вищої освіти. Основними завданнями організації обліку розрахунків за
договорами по наданню платних освітніх послуг у державних закладах вищої
освіти є:
формування повної, точної, достовірної інформації про стан розрахунків за
договорами по платних освітніх послугах та розрахунках з контрагентами;
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забезпечення інформацією, яка необхідна користувачам бухгалтерської
звітності;
контроль за станом розрахунків, виконання договірних зобов'язань та
здійсненням своєчасних і правильних розрахунків з контрагентами.
Організація обліку розрахунків з контрагентами за договорами по наданню
освітніх послуг у закладах вищої освіти полягає у правильно визначених
способів та методів формування первинного обліку, аналізу показників, вибору
вихідної інформації, раціоналізації контролю та роботи бухгалтерської
(фінансово-економічної) служби.
Науковець О. Откаленко зауважує, що аналізуючи місце внутрішнього
контролю в системі управління вищим навчальним закладом державного
сектору, можна зазначити, що він відповідає за:
– збереження матеріальних ресурсів та ефективність їх використання;
– адекватність та ефективність управлінських рішень;
– дотримання норм чинного законодавства, попередження і виявлення
фактів їх порушення;
– достатність, точність, релевантність інформації, що створюється і
передається для прийняття управлінських рішень;
– збереження конфіденційної інформації [1].
Організація обліку розрахунків за договорами по наданню освітніх послуг
у закладах вищої включає: вибір форми розрахунків; розробку картотек
контрагентів;

установлення

порядку

первинного

обліку

розрахункових

операцій та оперативного контролю за станом розрахунків за договорами; вибір
методики та техніки ведення синтетичного та аналітичного обліку розрахунків
із замовниками і визначенням заборгованості (дебіторської чи кредиторської) за
надані освітні послуги.
У договорах на надання освітніх послуг у закладах вищої освіти
обов‘язково потрібно зазначати:
- форму розрахунків;
- уточнювати додаткові умови, які гарантують своєчасність розрахункових
операцій;
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- передбачати фінансові санкції при порушенні термінів розрахунків.
До договору про навчання у закладі вищої освіти застосовуються
положення щодо договору про надання послуг, викладених в главі 63
Цивільного кодексу України [2].
Договір про надання послуг – це домовленість двох сторін, за якою одна
сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника)
надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення
певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену
послугу, якщо інше не встановлено договором.
Виконавець (заклад вищої освіти) бере на себе зобов‘язання за рахунок
коштів замовника (здобувача освіти) здійснити надання одержувачу освітньої
послуги.
В договорі про навчання у закладі вищої освіти зазначається така
інформація:
1. Тип навчання (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації
тощо);
2. Форма навчання (денна, вечірня, заочна, дистанційна);
3. Освітньо-кваліфікаційний рівень, присвоєння якого буде результатом
навчання (бакалавр, спеціаліст чи магістр);
4. Назву спеціальності, за якою проводитимуть навчання;
5. Місце та строк навчання.
Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти, підвищення кваліфікації, включаючи виготовлення документа
про освіту та додатка до нього, а також порядок оплати освітньої послуги
(разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються в договорі
(контракті), що укладається між закладом вищої освіти та фізичною
(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для
іншої особи, беручи на себе фінансові зобов‘язання щодо її оплати.
Розмір

плати

за

надання

освітньої

послуги

у

повному

обсязі

встановлюється в національній валюті, при цьому виконавець має право
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змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше
як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з
обов‘язковим інформуванням про це замовника платної освітньої послуги [3].
Права та обов‘язки сторін наведено у табл. 2.
Підстави припинення договору про навчання у закладі вищої освіти:
1) у разі завершення виконання сторонами своїх зобов‘язань;
2) за згодою сторін;
3) у разі неможливості виконання сторонами своїх зобов‘язань у зв‘язку з
прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені
договором, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору;
4) у разі ліквідації закладу, якщо не визначений правонаступник;
5) у разі відрахування здобувача;
6) за рішенням суду в разі порушення або невиконання однією із сторін
умов договору.
Таблиця 2 – Права та обов‘язки сторін договору на надання платних
освітніх послуг у закладах вищої освіти державного сектору
Сторона
договору

Заклад
вищої
освіти

Права

Обов‘язки

вимагати
від
здобувача
виконання освітньої програми;
прийняти
рішення
про
викладання однієї, кількох або всіх
дисциплін, виконання індивідуальних
завдань та проведення контрольних
заходів англійською мовою за умови
володіння усіма здобувачами, які
вивчають
відповідні
дисципліни,
англійською мовою;
встановлювати
форми
організації освітнього процесу та види
навчальних занять;
надавати здобувачу додаткові
освітні послуги та інші послуги
відповідно до законодавства на підставі
окремих договорів.

створити умови для ознайомлення вступника
та законного представника з ліцензією на
провадження освітньої діяльності, сертифікатами про
акредитацію освітньої програми, правилами прийому,
відомостями про обсяг прийому за кожною
спеціальністю та освітнім рівнем, кількістю місць,
виділених для вступу на пільгових умовах;
здійснювати навчання здобувача на рівні
стандартів вищої освіти відповідно до ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності та інших
вимог законодавства;
оприлюднювати на офіційному веб-сайті
закладу, інформаційних стендах та в будь-який інший
спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і
виконання зобов‘язань та необхідність дотримання
здобувачем вимог законодавства, статуту та правил
внутрішнього розпорядку закладу;
видати здобувачу документ про вищу освіту
за умови виконання ним освітньої програми в обсязі,
необхідному для здобуття відповідного ступеня вищої
освіти, та наявності акредитації освітньої програми на
момент завершення навчання здобувача.
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Продовження таблиці 2

Здобувач
вищої
освіти

Права, визначені законом та
установчими документами закладу.

дотримуватися
вимог
законодавства,
установчих
документів,
правил
внутрішнього
розпорядку та кодексу академічної доброчесності
закладу;
виконувати освітню програму, індивідуальний
навчальний план та досягати визначених освітньою
програмою результатів навчання;
виконувати вимоги щодо охорони праці,
техніки безпеки та безпеки життєдіяльності,
виробничої
санітарії,
протипожежної
безпеки,
передбачені законодавством;
дбайливо ставитися до майна закладу;
у разі зміни персональних даних інформувати
про це заклад.

Основне завдання договору – забезпечити ефективну освітню взаємодію
сторін та захист їхніх прав. Договір має бути укладений обов‘язково під час
особистого подання оригіналів документів до закладу вищої освіти. У разі, коли
документи надіслані поштою (в т.ч. електронною з використанням ЕЦП) –
договір підписується сторонами не пізніше 10 робочих днів від дати початку
навчання.
Заклади вищої освіти можуть вносити свої роз'яснення та доповнення при
складанні договору про надання платних освітніх послуг, враховуючи
особливості закладу.
Заклад має, зокрема, такі обов‘язки та права:
бути публічним, оприлюднювати інформацію про реалізацію своїх прав і
виконання зобов‘язань, статут та правила внутрішнього розпорядку тощо;
здійснювати освітню діяльність відповідно до стандартів освіти;
право встановлювати форми забезпечення освітнього процесу;
право на проведення заходів англійською мовою за умови володіння нею
студентами.
Здобувачі вищої освіти Студенти зі свого боку зобов‘язані:
дотримуватися кодексу академічної доброчесності закладу;
виконувати освітню (освітньо-професійну) програму, індивідуальний
план та досягати визначених освітньою (освітньо-професійною) програмою
результатів навчання;
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виконувати вимоги щодо охорони праці, техніки безпеки та безпеки
життєдіяльності, зокрема і протипожежної безпеки;
інформувати заклад у разі зміни персональних даних тощо.
У договорі також зазначається акредитація освітньої програми, за якою
навчатиметься студент, кількість кредитів ЄКТС, а також рахунок, за яким
здійснюється фінансування навчання, та строк дії договору – до завершення
навчання студентом.
Висновки. За результатами дослідження можемо зробити висновок, що
основою своєчасності здійснення розрахунків з контрагентами за договорами
про надання платних освітніх послуг є вчасне подання якісної інформації, щодо
розрахунків, що є можливим за умови організації деталізованого аналітичного
обліку. Організація обліку розрахунків за укладеними договорами про надання
платних освітніх послуг у закладах вищої освіти державного сектору із
застосуванням рахунків аналітичного обліку та сучасного програмного
продукту забезпечить формування належного інформаційного забезпечення,
необхідного для своєчасного прийняття управлінських рішень та здійснення
оперативного контролю за заборгованістю контрагентів.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
АУДИТУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
У статті досліджуються теоретичні основи та методичні аспекти аудиту
оплати праці в Україні як один із важливих системних елементів в структурі
підприємств. Проаналізовано основну мету та завдання аудиту оплати праці.
Розглянуто етапів проведення аудиту оплати праці.
Ключові слова: аудит оплати праці, внутрішній аудит, працівники.
Постановка проблеми. З інтеграцією України у міжнародні економічні
відносини, перед суб‘єктами господарювання постає завдання забезпечувати
достовірною

та

об‘єктивною

інформацією

про

фінансово-господарську

діяльність її користувачів. Поточні напрями і тенденції розвитку системи
внутрішнього аудиту в Україні тісно пов'язані з системою аудиту, що прийнята
в розвинутих країнах західної Європи та Північної Америки, через прагнення
України

приєднатися

до

світової

економічної

спільноти

на

правах

повноправного члена. В Україні діють Міжнародні стандарти аудиту, тому
можна вказати, що країною визнано безумовний авторитет таких стандартів та
обрано курс на гармонізацію національних норм ведення внутрішнього аудиту
згідно міжнародних зразків.
На сьогоднішній день особливо гостро постає проблема достовірності
інформації,

представленої

у

фінансовій

звітності

підприємств,

де

відповідальність за своєчасне виявлення помилок у звітній документації
покладено на аудит і контроль. Для удосконалення національної практики
аудиту оплати праці і контролю похибок у звітній документації необхідно
звернутися до міжнародного досвіду щодо методики аудиту оплати праці, яку
визначають положення міжнародних стандартів аудиту.
Внаслідок змін нормативного забезпечення фінансового обліку та
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аудиторської діяльності, поступово збільшується кількість підприємств, які
підлягають обов‘язковому щорічному аудиту, а поряд із цим – підвищення
критеріїв відбору суб‘єктів аудиторської діяльності, які матимуть право
надавати послуги з аудиту оплати праці. Дані зміни є необхідністю сьогодення
та принциповою позицією Аудиторської палати України – спрямувати усі
зусилля для підвищення довіри до результатів роботи аудитора, а також
позиціонування високого престижу аудиторської професії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематику теоретичних основ та
методичних аспектів аудиту оплати праці досліджує значна кількість науковців.
Зокрема, наукові праці Таран О.Л., Соболєва С.Ю., Антонюка О.Р.,
Куцика П.О., Бродської І.І присвячені аналізу проблем становлення і розвитку
аудиту оплати праці в Україні в рамках глобалізаційних процесів, з метою
виявлення похибок у звітній документації підприємств, які впливають на
діяльність підприємств.
Формулювання цілей статті. Метою роботи є дослідження теоретичних
основ та методичних аспектів аудиту оплати праці в Україні. Для досягнення
мети визначено наступні завдання: визначити основні завдання аудиту оплати
праці; проаналізувати етапи проведення аудиту оплати праці. При проведенні
дослідження

були

використані

загальнонаукові

й

спеціальні

методи

дослідження, зокрема аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, системноструктурний аналіз.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна економічна ситуація
диктує необхідність активного розвитку та впровадження аудиту в діловій
практиці організацій середнього та великого бізнесу з метою підвищення
ефективності їх діяльності. Розвиток внутрішнього аудиту необхідний навіть
тим організаціям, які відповідно до чинного законодавства підлягають
щорічному обов'язковому зовнішньому аудиту, по-перше, зовнішній та
внутрішній аудит мають різні цілі

якщо зовнішній аудит служить переважно

інтересам зовнішніх користувачів, то внутрішній аудит найбільше цікавить
власників та керівництво компанії, а по-друге, залучення зовнішнього аудитора
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до внутрішнього аудиту може викликати конфлікт інтересів, оскільки він
матиме доступ до адміністративного рахунку, специфіки виробничих процесів,
інновацій та іншої інформації про суб'єкт господарювання, яка, як правило, на
практиці є комерційною таємницею і, безумовно, не бажана для будь-якого
суб'єкта господарювання [1, с. 202-203].
Поштовхом для розвитку аудиторської діяльності на законних засадах
став Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність",
прийнятий у 2017 р. Проте в Україні фактично розпочалась робота з
організаційно-методичного забезпечення аудиторських служб, ще з прийняття
Закону України "Про аудиторську діяльність" у 1993 р. Закон України " Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" встановлює вимоги,
згідно з яким Аудиторська палата України наділена повноваженнями, щодо
здійснення заходів щодо організації контролю якості аудиторських послуг в
Україні [2].
На

сучасному

етапі

Аудиторська

палата

України

враховує

євроінтеграційні процеси з метою адаптації законодавства України в сфері
аудиту до законодавства Європейського Союзу. У 2018 р. до Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 996-XIV від 16.07.1999
р., було внесено зміни щодо розширення переліку підприємств, які зобов‘язані
публікувати фінансову звітність разом з результатами аудиторського звіту,
оскільки в попередні роки значній чисельності компаній не довелося проводити
обов‘язковий аудит фінансової звітності [3]. Починаючи з 2018 року, аудит
фінансової звітності став обов‘язковим для середніх та великих підприємств
[4].
У сучасному суспільстві все більше уваги привертає питання розрахунків
з працівниками підприємства. Виплати працівникам становлять значну частку
витрат підприємства, тому правильність і достовірність відображення в
бухгалтерському обліку інформації про заробітну плату істотно впливає на
фінансовий результат господарської діяльності, який життєво важливий у
відтворенні суспільного продукту, а один із головних чинників забезпечення
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ефективності економіки, основна складова виплат працівникам. Відповідно до
Міжнародного
працівникам

стандарту
–

це

всі

бухгалтерського
форми

обліку

компенсації,

що

(IAS)

19,

надаються

виплати
суб‘єктом

господарювання в обмін на послуги працівників [5]. Методологічні засади
формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій та
негрошовій формах) за виконану працівниками роботу, та розкриття її у
фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 26 «Виплати працівникам», який набув чинності з 1 січня 2004 р. [6].
Основним документом, що визначає порядок організації оплати праці на
підприємстві, розміри основної та додаткової заробітної плати, порядок
преміювання працівників, є Положення про заробітну плату на підприємстві.
Таким чином, виплати працівникам – це всі форми компенсації, що надаються
суб‘єктом господарювання в обмін на послуги працівників.
У ринковій економіці відбулися значні зміни в оплаті праці, яка
знаходяться в залежності не тільки від продуктивності робітників, а й від
ефективності виробничих підрозділів. Кожне підприємство, кожна галузь в
Україні повинні мати реальну та достовірну інформацію про фонд оплати праці,
де дану інформацію повинен надати аудит. Аудит оплати праці являється
одним із найбільш відповідальних і складних напрямків роботи, що потребує
точних та оперативних даних, які відображають зміни чисельності працівників,
витрат на оплату праці, категорій працівників та контролюють використання
трудових ресурсів. Аудит оплати праці визначається як трудомістке і
відповідальне завдання забезпечення, оскільки поєднує в собі елементи
фінансового аудиту та аудиту відповідності, що пов‘язано з необхідністю
дотримання

трудового

та

податкового

законодавства

при

формуванні

фінансової інформації щодо нарахування заробітної плати та інших виплат
співробітникам [7].
Аудит оплати праці розглядається як цільовий напрямок комплексної
перевірки ефективності системи стимулювання праці. Мета аудиту оплати
праці – висловлення думки про дотримання зацікавленості працівників та
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роботодавця в рамках чинного законодавства, виконання кадрової політики в
оплаті праці та створення пропозицій щодо посилення мотивації працівників. В
аудиті оплати праці виділяють 4 основні напрямки: 1) оцінка стану
внутрішнього контролю; 2) облік та контроль нарахування та виплати
заробітної плати; 3) дотримання положень законодавства про працю; 4) оцінка
ефективності стимулюючої ролі одноразових заохочувальних виплат до
заробітної плати.
Оцінка стану внутрішнього контролю є частиною етапу планування,
дозволяє аудитору вже на початковому етапі зібрати перші аудиторські докази
щодо організації оплати праці особи, яка проходить аудиторську перевірку.
При розробці методики аудиту системи оплати праці опираються на традиційні
підходи, що застосовуються в методиках фінансового аудиту: бухгалтерський,
юридичний, спеціальний та галузевий. Так, класичним підходом, який полягає
у розробці методики перевірки за рахунком 26 «Виплати працівникам» є
бухгалтерський. Бухгалтерський підхід носить комплексний характер і включає
оцінку дотримання нормативно-правових актів щодо правильності нарахування
різних видів оплати та утримання, правильності ведення бухгалтерського
обліку розрахунків, а також нарахування податків та платежів з фонду оплати
праці та виплат соціального характеру.
Головною метою аудиту оплати праці є встановлення відповідності, яка
застосовується у організації методики бухгалтерського обліку розрахунків із
працівниками на основі діючих нормативних документів. В аудиті оплати праці
даний підхід може бути реалізований, оскільки покликаний забезпечити
вирішення завдань за двома напрямками: оцінка стану внутрішнього контролю
та облік і контроль нарахування та виплати заробітної плати [8].
Основне завдання аудиту оплати праці – перевірка дотримання
нормативних актів при нарахуванні заробітної плати, відрахувань з неї та
правильність обліку заробітної плати [7].
При складанні програми аудиту оплати праці беруться до уваги наступні
основні аудиторські процедури:
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– перевірка достовірності розрахунків, нарахувань та утримань із
заробітної плати працівників на всіх підставах та відображення їх в обліку;
– оцінка встановлення та нарахування компенсаційних та стимулюючих
доплат та надбавок та інших видів оплати;
– звірення даних аналітичного та синтетичного обліку;
– оцінка відображення даних бухгалтерського обліку за розрахунками з
персоналом у бухгалтерській (фінансовій) звітності організації [8];
– аналіз обґрунтованості віднесення витрат на оплату праці до
собівартості продукції або експлуатаційних витрат, що не включаються до
собівартості реалізованої продукції;
– перевірка обліку кадрів працівників підприємства;
–

перевірка

правильності

оформлення

документації

нарахування

заробітної плати;
– перевірка правильності аналізу середньої заробітної плати працівника;
– вивчення правильності розподілу витрат на оплату праці між видами
готової продукції (виконаних робіт, наданих послуг) та за звітними періодами;
– перевірка своєчасності виплат працівникам;
– перевірка правильності нарахувань до фонду оплати праці та утримань
із заробітної плати, своєчасності їх виплати до відповідних органів;
– перевірка стану обліку виплат працівникам [7, 9].
У розробці методики аудиту оплати праці юридичний підхід, з одного
боку, перетинається з бухгалтерським, з другого – передбачає більш глибоке
дослідження правової основи дотримання аудитором положень трудового
законодавства. Щодо аудиту оплати праці даний підхід може бути
реалізований,

оскільки

покликаний

забезпечити

перевірку

дотримання

положень законодавства про працю. Торкаючись основних аспектів трудової
сфери, в даному випадку аудит оплати праці перетинається з кадровим
аудитом, оскільки перевірка дотримання норм чинного законодавства
передбачає аудит: умов праці, найму та звільнень, системи оплати праці тощо.
Під час перевірки аудитор відстежує, щоб у положенні про оплату праці
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були чітко прописані процедури та порядок встановлення окладів, доплат,
надбавок та премій. При цьому гарантії, передбачені в цьому положенні,
повинні бути не нижчими за встановлені законодавством, а також галузевими
та регіональними угодами. В рамках даного підходу аудитор проводить
експертизу дотримання інтересів працівників та кадрової політики організації
про оплату праці [8].
У процесі проведення аудиту можна використовувати різні методи і
методичні прийоми: перерахунок, оцінку фактичної наявності, порівняння. Так,
для

перевірки

розрахунку заробітної

плати

використовуються

методи

порівняння даних бухгалтерського обліку з первинними документами
(заробітна плата, затверджена в штатному розкладі, і фактичні нарахування,
табелі обліку робочого часу та нарахування заробітної плати), перерахунки
(аудитор перераховує суми, які були утримані, і порівнює з нормами чинного
законодавство) тощо.
Існують також специфічні способи перевірки документів. Наприклад,
первинні документи, які є підставою для нарахування та виплати заробітної
плати

(таблиці,

розрахунково-платіжна

інформація),

досліджуються

комбіновано, тобто безперервно та вибірково (якщо аудитор перевірив низку
подібних первинних документів і виявив помилки, то він може вважати, що
документ з даного пакета є помилковим.
В Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 26 «Розрахунки з
працівниками» передбачено розподіл виплат за поточними виплатами,
виплатами при звільненні, виплатами після виходу на роботу, виплатами
власними фінансовими інструментами та іншими довгостроковими виплатами.
Поточні виплати працівникам включають заробітну плату до окладів і тарифів,
інші нарахування на заробітну плату; виплати надурочних (щорічна відпустка
та інші оплачувані понаднормові роботи); премії та інші заохочувальні виплати,
що підлягають виплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду, в
якому працівники виконують відповідну роботу тощо.
Таким чином, на нашу думку, необхідно внести зміни до Плану рахунків.
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Виходячи з того, що через рахунок 26 «Виплати працівникам» здійснюються
виплати сум, які неможливо чітко ідентифікувати із заробітною платою, тому
необхідно відкривати субрахунки з більш детальною структурою. Дана
пропозиція призведе до швидкого пошуку необхідної інформації про
розрахунки з кожним працівником підприємства, що зменшить витрати часу
бухгалтера [6, 7].
Проведення процедури аудиту оплати праці, враховуючи те, що
загальний процес аудиту направлений в цілому на виявлення помилок та
підтвердження достовірності звітної документації, у загальному виді даний
стандартний процес аудиту оплати праці або завдання з надання впевненості
згідно Міжнародними стандартами аудиту (МСА) можна представити як
послідовність наступних етапів:
1) одержання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання;
2) ідентифікація та оцінювання ризиків значного спотворення інформації
стосовно предмета перевірки;
3) розробка стратегії і програми аудиту оплати праці;
4) поведінка аудитора на результат при оцінені ризиків;
5) оцінювання отриманих аудиторських доказів, включно і виявлені
помилки;
6) аудиторський висновок (звіт) [10, 11].
В процесі перевірки аудитор повинен впевнитися в достовірності
інформації,

яка

міститься

у

документах,

підготовлених

бухгалтером

підприємства, що перевіряється. Якщо аудитор використовує цю інформацію
без відповідних перевірок, то це може привести до підготовки фінансових
звітів,

які

містять

викривлені

дані,

що

є

ознакою

порушення

МССП 4410 ―Завдання з підготовки фінансової інформації‖ [12, с. 126]. В
основі усіх зазначених порушень МСА

недостатня якість послуг з перевірки

підприємств, які надаються аудиторами клієнтам. Для покращення якості
аудиторських перевірок необхідна діюча система контролю цієї діяльності.
Поряд з іншими методами, процедурами, інструментами процесу аудиту
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оплати праці належне місце посідають комп'ютеризовані методи аудиту, коли
аудитор, встановивши достатньо високий рівень ризику існування похибок у
звітній документації, повинен здійснити певні заходи у відповідь на оцінені
ризики і застосувати відповідні інструменти для виявлення даних похибок,
враховуючи

і

комп'ютеризовані

методи

аудиту.

Проте,

дані

методи

залишаються недостатньо розробленими.
МСА описують поведінку аудитора на результат оцінених ризиків,
пропонуючи використати різноманітні формальності стосовно виявлення
похибок, такі як спостереження, запит, інспекція, повторне виконання,
повторне обчислення, аналітичні процедури. Зазначені формальності доцільно
вважати суб'єктивними, оскільки вони залежать від фахової компетенції та
досвіду

аудитора,

спираються

на

його

судження.

В

свою

чергу,

комп'ютеризовані методи надають можливість незалежно оцінити надану
аудитору інформацію стосовно пошуку похибок згідно з зазначеними
критеріями [13, с. 86]. Отже, поєднання комп'ютеризованих методів аудиту з
іншими, більш розробленими, є перспективним напрямком удосконалення та
розвитку системи аудиту оплати праці в Україні.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, застосування Міжнародних
стандартів аудиту в Україні забезпечує певний рівень гарантій достовірності
аудиторської перевірки, що посилює діючу систему економічного контролю.
Міжнародні стандарти аудиту регулюють процес виявлення помилок у звітній
документації, бо визначають етапи та процедури процесу аудиту оплати праці,
який в цілому направлений на виявлення помилок та підтвердження
достовірності інформації, відображеної у звітній документації підприємства.
Отримані результати дослідження можуть бути використані для розробки
стандартів аудиту оплати праці, що дасть змогу поліпшити якість аудиту
оплати праці як діяльності, з оцінки ефективності господарюючого суб‘єкта,
надійності та результативності фінансово-господарської діяльності, а також
можуть допомогти упорядкувати та покращити облік і аудит виплат
працівникам, заощадити фінансові ресурси підприємства та час працівників та
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допомогти уникнути штрафних санкцій за перевірки; до того ж робота
співробітників стане набагато легшою і швидшою. Дані кондиції формують всі
умови для більш ефективного обліку, що сприяє збільшенню прибутку
підприємства в майбутньому. Результати аудиторської перевірки будуть
спрямовані

на

розробку

пропозицій

щодо

оптимізації

діяльності

господарюючого суб‘єкта для досягнення стратегічних ініціатив та зменшення
ризиків, що безсумнівно, вплине на ефективність діяльності організації, яка
використовує аудит оплати праці.
Подальші

дослідження

можуть

бути

спрямовані

на

вивчення

міжнародних стандартів аудиту з метою виокремлення та систематизації
найкращих практик аудиту оплати праці, які сприятимуть своєчасному
виявленню недоліків при реалізації та впровадженні системи моніторингу
фінансової звітності підприємств.
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РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ
ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкрито роль облікової політики в забезпеченні майбутніх витрат і
платежів підприємства Окреслено суть, завдання та етапи формування
облікової політики суб’єкта господарювання.
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Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. Облікова політика, як специфічний елемент системи
обліку, має створювати організаційно-методичне середовище для досягнення
таких результатів: використання майна, постійного контролю за ефективністю
діяльності управлінського персоналу, створення незалежної й підпорядкованої
служби внутрішнього контролю; забезпечення власника інформацією про
фінансові

результати

діяльності

підприємства;

організації

підсистем

управлінського обліку.
Аналіз основних досліджень. Вагомий внесок у дослідження питань
облікової політики зробили вітчизняні науковці: Т. Барановська, М. Білуха,
Ф. Бутинець, З. Гуцайлюк, П. Житний, Л. Жилкіна , З. Задорожний, Г. Кірейцев,
Я. Крупка, В. Кулик, В. Лінник, Є. Мних, М. Пушкар, В. Сопко та ін.
Постановка завдання. Метою даної статті є окреслення ролі облікової
політики підприємства в забезпеченні майбутніх витрат та платежів.
Виклад основного матеріалу. Основне завдання облікової політики полягає
у:
- упорядкуванні

облікового

процесу

та

лібералізації

системи

бухгалтерського обліку на підприємстві;
- забезпеченні

формування

методики

обліку

господарських операцій та результатів його діяльності;
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майна

підприємства,

- забезпеченні надання повної, достовірної та неупередженої інформації
для здійснення ефективного управління фінансово-господарською діяльністю
підприємства;
- забезпеченні формування та своєчасного надання інформації різним
користувачам про показники фінансової звітності;
- роз‘ясненні користувачам внутрішньої і зовнішньої звітності конкретних
правил та процедур ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;
- наданні бухгалтерському обліку планомірності та послідовності;
- дотримання

принципів,

підвищенні

ефективності

ведення

бухгалтерського обліку на підприємстві.
Вивчаючи поняття «облікова політика», В.А. Кулик дійшла висновку, що «у
всіх без виключення тлумаченнях слова ―політика‖ основною характеристикою є
цілеспрямованість, оформлена відповідним чином діяльність, заснована на
встановленні методів та форм» [5].
Т. Барановська вважає, що «облікова політика» – це певний порядок дій,
спрямованих на збір, обробку та надання необхідної інформації відповідним
користувачам для реалізації власних інтересів у сфері бухгалтерського обліку [1].
Я.В. Лебедзевич трактує поняття «облікова політика, як інструмент
організації обліку на конкретному підприємстві, який включає сукупність
способів та процедур ведення обліку, що використовуються з метою
підготовки, складання та подання фінансової звітності» [7].
М. Білуха зазначає, що «облікова політика підприємства – це вибір
суб‘єктом

господарювання

методичних

прийомів

відображення

в

бухгалтерському обліку фінансово–господарських операцій» [2].
Вчені Ф. Бутинець, М. Кужельний, В. Лінник і М. Кутер [3] дотримуються
думки, що облікова політика – це не просто сукупність способів ведення
обліку, обраних відповідно до умов господарювання, а й вибір методики обліку,
яка

дає

змогу

використовувати

різні

варіанти

відображення

фактів

господарського життя. У широкому розумінні її можна визначити як
управління обліком, а у вузькому – як сукупність способів ведення обліку
(вибір підприємством конкретних методик ведення обліку).
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М. Пушкар при трактуванні поняття «облікова політика», вказує, що це
конституція підприємства, яка передбачає права й обов‘язки системи обліку з
приводу формування інформаційних ресурсів для менеджерів [8].
Створення

облікової

політики

–

це

складний,

багатоетапний

і

відповідальний процес, тому що виконується ряд складних аналітичних
процедур. Від підприємства вимагається більш виважений підхід до
формування облікової політики, яка повинна враховувати особливості його
діяльності в ринкових умовах господарювання [6].
На думку науковців на вибір облікової політики підприємства мають
вплив такі чинники: форма власності та організаційно-правова форма
підприємства; галузева приналежність, або вид діяльності; обсяги діяльності,
чисельність працівників; система оподаткування; ступінь свободи діяльності в
ринкових умовах; стратегія фінансово-господарського розвитку; наявність
матеріальної бази; система інформаційного забезпечення підприємства; рівень
кваліфікації бухгалтерських кадрів, ініціативи керівників підприємства;
система матеріального стимулювання і ефективності роботи підприємства [4].
Для систематизації завдань, які виконує облікова політика підприємств,
виділено її виміри: соціальний, економічний, біхевіористичний, психологічний,
інформаційний, юридичний [9].
Одним з важливих питань формування облікової політики підприємства є
визначення її складових, якими є суб‘єкти, аспекти, об‘єкти та їх елементи:
об‘єкти та елементи облікової політики.
На практиці формування облікової політики підприємства здійснюється
поетапно:
1) організаційний;
2) підготовчий;
3) етап вивчення зовнішніх умов господарювання;
4) етап вибору елементів облікової політики підприємства;
5) підсумковий [6].
Аналіз вищезазначених підходів вказує, що вони недостатньо розкривають
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поняття формування облікової політики підприємства. У деяких пунктах не
враховано обов‘язкові обліково-аналітичні процедури, а саме не розкрито мету
і завдання облікової політики; вибір суб‘єкта формування облікової політики;
розробку різноманітних варіантів за об‘єктами облікової політики; вплив
варіантів облікової політики на показники фінансово-господарської діяльності
підприємства; порядок розкриття та внесення змін до облікової політики, тощо.
Облікову політику підприємства доцільно формувати за такими етапами:
Підготовчий етап. Визначення стратегічних і тактичних напрямів
господарської діяльності підприємства, створення відповідного виконавчого
органу та закріплення за його фахівцями обов‘язків і повноважень.
Етап 1. Встановлення об'єкта облікової політики, оскільки кожне
конкретне підприємство має специфічну сукупність об'єктів бухгалтерського
обліку (господарських фактів та явищ).
Етап 2. Виявлення, аналіз, оцінка і ранжування факторів, під впливом яких
здійснюється вибір способів ведення бухгалтерського обліку.
Етап 3. Аналіз загальновизнаних припущень у побудові облікової політики
з точки зору виявленої на попередньому етапі сукупності факторів.
Етап

4.

Ідентифікація

потенційно

придатних

для

використання

підприємством способів ведення бухгалтерського обліку за кожним об‘єктом
обліку.
Етап 5. Відбір способів ведення бухгалтерського обліку, придатних для
використання підприємством.
Етап 6. Заключне формування облікової політики та її закріплення у
внутрішньому розпорядчому документі [6].
Заключний етап. Контроль за впровадженням та виконанням облікової
політики, виявлення за необхідності недоліків та внесення відповідних змін.
На нашу думку, облікова політика підприємства повинна забезпечити
цілісність бухгалтерського обліку, тому повинна охоплювати всі аспекти
облікового процесу, а саме: методичний, технічний і організаційний.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянуто завдання аудиту, особливості аудиту реалізації
продукції, виявлення об’єктів перевірки, етапи перевірки та методика
проведення аудиту реалізації продукції на підприємстві.
Ключові слова: аудит, перевірка, завдання, етапи, продукція, реалізація.
На сьогодні проведення аудиту на підприємствах хоча б раз на рік є
актуальною темою, через реформування податкової системи в Україні, яка не
стоїть на місці та постійно змінюється. Дослідження методики проведення
аудиту реалізації продукції на підприємствах в наші часи є дуже актуальним.
Проблемою низького доходу та не конкурентоспроможності підприємств є не
ефективне управління виробничим процесом, реалізацією та веденням
бухгалтерського обліку. Багато зовнішніх та внутрішніх чинників впливають на
процес реалізації продукції своїм споживачам, що впливає на економічний стан
самого підприємства. При проведені аудиту можна провести аналіз попиту та
пропозиції

на

той

чи

інший

продукт,

також

виявити

недоліки

в

бухгалтерському обліку чи навіть проаналізувати найближчих конкурентів, що
так впливають на реалізацію даного продукту. Аудит надає можливість
побачити проблеми діяльності підприємства та напрямки розвитку, якими може
скористатися в даний період часу підприємство.
Аудит – це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку,
первинних документів та іншої інформації про фінансово-господарську
діяльність суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їхньої
звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та
встановленим нормативам [2].
Метою статті є розгляд завдань аудиту, дослідження етапів перевірки та
особливості проведення аудиту реалізації продукції на підприємстві.
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Методику аудиту досліджували такі видатні науковці, як: С.Я. Зубілевич,
Л.П. Кулаковська, В.Я. Савченко, К.І. Редченко та інші.
Реалізація продукції – це господарська операція, яка полягає в продажі чи
надання прав користування на виготовлену продукцію власними силами
підприємства іншому підприємству чи споживачу, та отримання в замін
грошову винагороду.
Аудит регулюється в Україні:
- законом України «Про аудиторську діяльність»;
- кодексом професійної етики аудиторів;
- міжнародними стандартами аудиту.
Аудит буває внутрішнім та внутрішнім.
Внутрішній аудит – аудит, який проводиться самим підприємством.
Зазвичай це великі підприємства, які мають окремий відділ аудиту, що постійно
моніторить господарську діяльність підприємства.
Зовнішній аудит – аудит, який проводить незалежна аудиторська компанія,
яку наймає підприємство раз на рік для підтвердження достовірності фінансової
звітності.
Об'єкт

аудиторської

діяльності

–

це

взаємопов'язані

економічні,

організаційні, інформаційні, технологічні та інші сторони функціонування
системи, яку вивчають і стан якої можна оцінити кількісно і якісно [1].
Основними завданнями аудиту реалізації продукції є правильність
відображення:
- витрат від реалізації продукції;
- дохід від реалізації продукції;
- ведення первинної документації стосовно реалізації продукції на
підприємстві;
- нарахування податків на реалізовану продукцію;
- розрахунки з постачальниками та споживачами;
- дотримання договірних зобов‘язань стосовно реалізації продукції;
- втрати продукції при її виготовленні та реалізації.
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Аудит регулюється такими принципами етики аудитора:
- чесність;
- об‘єктивність;
- конфіденційність;
- компетентність;
- незалежність;
- професійна поведінка.
Проведення аудиту реалізації продукції поділяється на чотири етапи.
Першим етапом можна вважати підготовчим або плануючим. На цьому
етапі проводиться попередній аналіз господарської діяльності підприємства,
складання плану подальших дій перевірки, та оцінка ризиків.
На другому етапі здійснюється перевірка бухгалтерського обліку
підприємства. Облік реалізації продукції має відповідати зазначеному методу в
наказі про облікову політику.
Важливим елементом аудиту є перевірка первинної документації та
правильність

її

заповнення.

Це

важливо

для

перевірки

правильності

відображення валового доходу та валових витрат на підприємстві.
Аудитор повинен звернути увагу також на правильність нарахування
собівартості реалізованої продукції та її якість, що істотно впливає на прибуток
підприємства.
Вибуття продукції здійснюється одним з таких методів:
- індифікаційної собівартості відповідної одиниці запасів;
- середньозваженої собівартості;
- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
- нормативних затрат;
- ціни продажу [5].
Кожне підприємство має змогу обрати лиш один метод вибуття, тому
аудитору

важливо

перевірити

ефективність

підприємство.
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того

методу,

яке

обрало

Третім етапом перевірки є достовірність

відображення та наявність

виручки в касі. Повинна відбуватися звірка між отриманим авансом та
відвантаженою продукцією покупцям.
Перевірка нарахованих витрат при реалізації продукції є також важливим
аспектом для аудитора. Аналіз витрат допоможе виявити на що підприємство
витрачає найбільше коштів, та чи можливо якимось чином зменшити ці
витрати.
Також аудитор складає впродовж усієї перевірки робочі документи та
аналізую всі надані йому документи. Бувають різні обставини тому, аудитор
може долучити до аудиту різних експертів для ефективнішої перевірки
підприємства.
Аналіз та перевірка фінансового результату є завершальним елементом
третього етапу аудиту, що дає повноцінну картину діяльності підприємства.
Аудитор повинен перевірити повноцінність та своєчасність сплат до бюджету
всіх податкових зборів, податку на прибуток та інших елементів. Зазвичай при
не правильній системі сплат податків підприємці можуть втратити багато
коштів або навпаки спеціально ухилятися від сплати податків, що є не законно.
Останнім етапом аудиту вважається узагальнення інформації та її
систематизація про підприємство. Аудитор готує звіт, надає аудиторських
порад підприємству та складає аудиторський висновок.
Розглянувши всі етапи аудиту реалізації продукції на підприємстві можемо
сформувати невелику таблицю для узагальнення матеріалу (табл. 1).
Таблиця – 1 методика проведення аудиту реалізації продукції [3]
№
1

Етапи перевірки
Перевірка методу
визначення виручки
від реалізації.

Реєстр обліку
Наказ керівника; Головна
книга.

2

Перевірка
розрахунку
фактичної
собівартості
реалізованої
продукції.

Журнал ордер № 11, 10,
10/1; відомість № 16;
картки складського
обліку; Головна книга;
бухгалтерські довідки.
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Процедура аудиту
Встановлення наявності наказу керівника
про метод визначення виручки від реалізації
та відповідність йому бухгалтерських
записів щодо реалізації.
Послідовна перевірка розрахунків фактичної
собівартості: залишку готової продукції на
складі; відвантаженої продукції; реалізованої
продукції; звірка одержаних даних з
фактично відображеними відомостями у
регістрах синтетичного обліку та звітності.

Продовження таблиці 1
3

4

5

Перевірка витрат,
пов'язаних з
реалізацією
продукції.
Перевірка
відповідності даних
первинного,
аналітичного та
синтетичного
обліку.
Перевірка
визначення
фінансового
результату.

Журнали-ордери № 11,
10, 10/1; відомість № 16;
Головна книга.

Перевірка складу та розподілу витрат згідно
з законодавчими документами.

Головна книга; журналордер № 11; відомість
№16; накладні; рахункифактури; акти приймання
здачі виконаних робіт
(послуг); картки
складського обліку;
виписки банку.
Головна книга; журналиордери № 11, 15, 8.

Зіставлення даних первин-них документів з
даними, відображеними у регістрах
аналітичного та синтетичного обліку.

Перерахунок визначення фінансового
результату та звірка його з даними
бухгалтерського обліку та звітності;
належності та правильності включення до
ціни реалізації обов'язкових податків, зборів,
платежів.

Для проведення аудиту реалізації продукції на підприємстві потрібні
інформаційні джерела за допомогою яких аудитор проводить перевірку та
аналізує економічний стан підприємства. Інформаційні джерела розрізняються
за ступенем необхідності та важливості. Ці види джерел можна розглянути на
рисунку, який відображає ступінь важливості джерел для аудитора (рис.1).
Інформаційні потоки
щодо реалізації продукції,
робіт та послуг

Інші документи, що
відображають факти
діяльності, пов‘язані з
реалізацією

Місця зберігання готової
продукції

продукції

Інформаційні джерела для проведення
аудиту реалізації продукції

Договори з
контрагентами; договори з
матеріально
відповідальними особами
особами

Регістри синтетичного
обліку, управлінська,
статистична та фінансова
звітність

Пункти Наказу про
облікову політику з
питань обліку процесів
реалізації

Первинні документи та
реєстри обліку реалізації

Рисунок 1 – Інформаційні джерела для проведення аудиту реалізації
продукції [4]
51

Отже, проаналізувавши аудит реалізації продукції на підприємстві, можна
визначити, що є загальні чотири етапи аудиту, такі як : підготовчий, перевірка
бухгалтерського обліку, збирання аудиторських доказів та узагальнення
інформації. Аудит поділяється на внутрішній та зовнішній. Завданням аудиту
реалізації

продукції

є

перевірка

витрат,

збут,

дохід,

розрахунки

з

постачальниками, правильність нарахування податків та ведення первинної
документації. Проведення аудиту є важливим для підприємства, завдяки цьому
можна попередити майбутні проблеми та виправити помилки, які є на даний
час.
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УДК 657.1
Яна Бурдинська
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянуто та охарактеризовано теоретичні аспекти методики
організації обліку процесу реалізації продукції. Метою діяльністю підприємств
є отримання прибутку, основним джерелом якого є реалізація продукції.
Процес реалізації продукції відіграє важливе значення, оскільки реалізація як
складова загального процесу відтворення є завершальним етапом руху
продукту зі сфери виробництва у сферу споживання. Подано взаємозв’язок
чинників, що випливають на фінансовий результат від реалізації продукції,
робіт та послуг.
Ключові слова: організація обліку, реалізація продукції, дохід від реалізації,
фінансовий результат, собівартість.
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Процес реалізації продукції відіграє важливе
значення, оскільки реалізація як складова загального процесу відтворення є
завершальним етапом руху продукту зі сфери виробництва у сферу
споживання. Без неї неможливо повторити процес виробництва. Значення і
роль процесу реалізації істотно зростають в умовах становлення ринкових
відносин і створення конкурентного середовища. Слід зазначити, що основну
частину доходу підприємство отримує саме від реалізації продуктів своєї
діяльності. В результаті реалізації продукції виявляється суспільна корисність
виробленого продукту, його відповідність вимогам покупця, замовника або
ринку; шляхом зіставлення доходів і витрат підприємства обчислюється
фінансовий

результат.

Реалізація

продукції,

товарів,

робіт,

послуг

є

найважливішим джерелом доходів не тільки підприємства, а й формує
прибуткову частину бюджету держави як об‘єкт оподаткування. У зв‘язку з цим
потребує необхідної організації облік реалізації продукції. Адже від якості
обліку залежить правильне визначення фінансового результату діяльності
підприємства.
53

Метою статті є вивчення методики організації обліку процесу реалізації
продукції на підприємстві.
Дослідженню проблем організації обліку процесу реалізації продукції
приділяли увагу такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф.,
Валуєв Б.І., Гнилицька Л.В., Голов С.Ф., Друрі К., Душанова І., Калініна В.І.,
Карпова

Т.П.,

Король

С.Я.,

Крилов

Е.І.,

Лінник

Мюллендорф

Р.,

Пархоменко В.М., Пустовіт І.Л., Пушкар М.С., Саблук П.Т., Чумаченко В.М.,
Хорнгерн Ч., Шеремет А., Яругова А. та ін.
В кожному підприємстві облік готової продукції повинен забезпечити
контроль за виконанням завдань по випуску продукції згідно договірному
асортименту, зберіганням готової продукції за обсягом, асортиментом та
якістю, своєчасною випискою документів на відвантаження, поданням
розрахункових документів покупцям та їх контроль своєчасного здійснення
платежів.
Реалізація продукції впливає на фінансові результати роботи підприємства.
Крім того, реалізація продукції – це основне джерело формування доходу
підприємства.

Тому

техніко-економічний

аналіз

роботи

підприємства

починається з аналізу випуску та реалізації продукції, у вивченні обсягу
виробництва, темпів його зростання, тобто у оцінці виконання плану
виробництва та реалізації продукції. Економічний аналіз обов‘язково повинен
передувати прийняттю науково обґрунтованих рішень на бухгалтерському рівні
правління.
Основними завданнями організації обліку реалізації продукції, робіт і
послуг є такі: систематичний контроль за виконанням плану реалізації
продукції за видами, кількістю, якістю та каналами їх реалізації; правильне,
своєчасне і повне документальне оформлення кожної партії відвантаженої
продукції, виконаних робіт і наданих послуг; контроль за правильним
застосуванням реалізаційних цін та строками надходження коштів за
реалізовану продукцію; контроль за станом розрахунків із заготівельними
організаціями, біржами чи іншими покупцями і замовниками; правильне
визначення повної собівартості продукції й фінансового результату від
реалізації.
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Оскільки, конкурентна боротьба постійно загострюється як на внутрішніх,
так і на зовнішніх ринках, значної уваги заслуговують усі аспекти управління
процесом реалізації на підприємстві, оскільки від цього залежатиме його
фінансова стійкість. Діагностика ефективності процесу реалізації передбачає
аналіз чинників, що впливають на фінансовий результат від реалізації.
Для обліку процесу реалізації використовують три синтетичні рахунки:
90 «Собівартість реалізації» – відображають собівартість проданої готової
продукції (товарів, робіт, послуг); 70 «Доходи від реалізації» – відображають
виручку від реалізації; 79 «Фінансові результати» – зіставляють виручку і
собівартість проведених продаж.
Для спрощення синтетичного обліку пропонуємо обліковувати процес
реалізації на одному синтетичному рахунку 79 «Фінансові результати»,
виділивши окремий субрахунок 791 «Реалізація», з відкриттям до нього
субрахунків

другого

порядку:

7912 «Реалізація товарів»,

7911

«Реалізація

7913 «Реалізація

готової

продукції»,

робіт і послуг». В дебет

субрахунку 791 відноситься собівартість проданої продукції (товарів, робіт,
послуг), а в кредит – виручка від реалізації.
Аналітичний облік реалізації потрібно організувати за видами продукції
(робіт, послуг) – на кожний вид продукції – окремий аналітичний рахунок. В
аналітичному обліку має відображатися по дебету і кредиту реалізована
продукція у натуральному і грошовому вимірниках. Натуральні вимірники
дають можливість накопичувати інформацію про кількість проданої продукції,
що використовується для прийняття управлінських рішень, а також забезпечує
перевірку правильності записів.
У зв‘язку з тим, що спосіб нарахування передбачає відображення процесу
реалізації у період відпуску продукції покупцям, кількість проданої продукції у
фізичному обсязі за дебетом і кредитом у аналітичних рахунках по субрахунку
791 «Реалізація» повинна бути однаковою. Просте порівняння записів по дебету
і кредиту рахунку дозволяє контролювати правильність ведення обліку
реалізації. Відсутність цієї рівності свідчить про допущену помилку.
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Управління процесом реалізації вимагає створення надійної системи
інформаційного забезпечення, у зв‘язку з чим необхідно:
– визначити обсяг та структуру необхідної інформації;
– вибрати методи та джерела збору інформації;
– розробити ефективну систему опрацювання, передавання та збереження
інформації.
Кожний із функціональних елементів системи управління процесом
реалізації

виконує

функції

планування,

організації,

мотивування

і

контролювання через відповідну сукупність інструментів. Їх систематизація дає
змогу представити функціональну і забезпечувальну підсистеми (табл. 1).
Таблиця 1 – Елементи та інструменти функціональної і забезпечувальної
підсистем у складі системи управління процесом реалізації
Елементи

Інструменти
Функціональна підсистема

Внутрішньо-фірмові
та посередницькі системи
розподілу.
Економічне оцінювання
збутової діяльності.

Організація і здійснення операцій з розподілу і реалізації; форми і
методи процесу реалізації; управління каналами розподілу.

Інформаційне
забезпечення процесу
реалізації.
Аналітичне забезпечення
процесу реалізації.

організація інформаційного забезпечення про стан ринку;
маркетингове
дослідження;
аналіз
конкурентів
і
конкурентоспроможності.
оцінювання кон‘юнктури ринку; визначення реальної та
потенційної місткості ринку; аналіз попиту; аналіз пропозиції;
прогноз обсягів реалізації; формування стратегії розвитку
збутової діяльності.

Планування збутової діяльності, оцінювання збутових витрат;
формування бюджету на маркетинг; формування цінової політики з
урахуванням знижок у розподілі й реалізації; контролювання
результатів збутової діяльності.
Забезпечувальна підсистема

Таким чином, для підприємств вагоме значення має система управління
процесом реалізації, оскільки на цей процес впливає багато чинників. Побудова
ефективної системи управління має враховувати вплив кожного з них, їх
взаємодію.
Отже, реалізація продукції – це основне джерело формування доходу
56

підприємства.

Тому,

техніко-економічний

аналіз

роботи

підприємства

починається з аналізу випуску та реалізації продукції, у вивченні обсягу
виробництва, темпів його зростання, тобто у оцінці виконання плану
виробництва та реалізації продукції.
Основними завданнями організації обліку реалізації продукції, робіт і
послуг є такі: систематичний контроль за виконанням плану реалізації
продукції за видами, кількістю, якістю та каналами їх реалізації; правильне,
своєчасне і повне документальне оформлення кожної партії відвантаженої
продукції, виконаних робіт і наданих послуг; контроль за правильним
застосуванням реалізаційних цін та строками надходження коштів за
реалізовану продукцію.
Управління процесом реалізації вимагає створення надійної системи
інформаційного забезпечення, у зв‘язку з чим необхідно:
– визначити обсяг та структуру необхідної інформації;
– вибрати методи та джерела збору інформації;
– розробити ефективну систему опрацювання, передавання та збереження
інформації.
Важливим аспектом в організації обліку реалізації продукції є формування
єдиної законодавчо-нормативної бази, адаптованої до міжнародних вимог та
норм, удосконалення методології складання звітності та запровадження
інформаційних технологій.
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У статті розглянуто економічну суть доходів підприємства від операційної
діяльності, їх суть в аспекті бухгалтерського обліку, визначення місця їх
класифікації. Подано класифікацію видів діяльності підприємства, методику
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Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Сучасні умови глибокої кризи економіки та
нестабільних економічних відносин ставлять під загрозу прибутковість
діяльності виробничих підприємств, для яких основними показниками
формування прибутку є отримані доходи від реалізації продукції, виконання
робіт або надання послуг. У зв‘язку з цим зростає значення доходів від
операційної діяльності як об‘єкта бухгалтерського обліку, правильності їх
оцінки, визнання, відображення інформації про них у первинних документах,
облікових регістрах та фінансовій звітності. Не менш важливим є аналіз стану
та руху доходів від операційної діяльності, який забезпечує систему управління
інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень.
Метою статті є дослідження сукупності теоретико-методичних та
практичних аспектів обліку і аналізу доходів від операційної діяльності
підприємства.
Методологічним питанням обліку та аналізу доходів від операційної
діяльності суб‘єктів господарювання приділили увагу наступні провідні вчені
економісти: Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, Н.М. Малюга, І.А. Білобжецький,
М.Т. Білуха, Б.І. Валуєв, А. М. Герасимович, З.В. Гуцайлюк, В.П. Завгородній,
А.М. Кузьмінський, В.М. Онищук, Є.В.Мних, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький,
В.В. Сопко, В.О. Шевчук.
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Основною метою та показником діяльності суб‘єктів господарювання є
одержаний прибуток, який формується співставленням доходів від різних видів
діяльності та витрат, понесених для одержання таких доходів. При цьому
основним видом доходу більшості виробничих підприємств є дохід від
операційної діяльності, тобто від реалізації продукції, виконаних робіт та
наданих послуг. Тому удосконалення бухгалтерського обліку доходів від
операційної діяльності має важливе значення для підвищення ефективності
господарювання та прибутковості основної діяльності виробничих підприємств.
Доходи можуть виникати в результаті операційної, фінансової та
інвестиційної діяльності (рис. 1).
Діяльність
підприємства

Операційна

Основна

Інша

Управління

Інша

Фінансова

Виробництво

Інвестиційна

Збут

Рисунок 1 – Класифікація видів діяльності підприємства
Відповідно

до

вимог

законодавчих

актів

національні

стандарти

бухгалтерського обліку не повинні протирічити положенням міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та звітності. Тому майже до кожного
національного стандарту існують відповідні аналогічні міжнародні стандарти.
В практиці українського обліку основним стандартом, що регламентує порядок
організації та ведення обліку доходів та порядок їх відображення у фінансовій
звітності, є П(С)БО 15 «Дохід». Аналогічним П(С)БО 15 серед міжнародних
являється МСБО 18 «Дохід».
Перш за все, дослідження потрібно почати з визначення поняття «дохід»,
яке трактують міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку.
Відповідно до п.7 МСБО 18 дохід вважається валовим надходженням
економічних вигід протягом діяльності суб‘єкта господарювання за умов
зростання власного капіталу в результаті цього надходження.
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Щодо національних стандартів бухгалтерського обліку, то П(С)БО15 не
надає визначення поняття «дохід», тому що дана дефініція розкривається у п.3
НП(С)БО 1 та трактується як збільшення економічних вигід у вигляді
збільшення активів або зменшення зобов‘язань, яке призводить до зростання
власного капіталу. Виходячи з вищенаведеного можливо зробити висновок, що
визначення поняття «дохід» є ідентичними, але викладені у різних нормативних
актах, що підтверджує вимоги законодавчих актів відносно положень
національних стандартів.
Національні стандарти визначають операційну діяльність як основну
діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною
або фінансовою діяльністю. У свою чергу існує розподіл доходів на доходи від
операційної діяльності та інші операційні доходи.
Для узагальнення інформації про доходи призначено рахунки класу 7
«Доходи і результати діяльності», рахунки якого мають ознаки пасивних
рахунків і тому нарахування доходів відбувається за кредитом, списання – за
дебетом.
Для відображення доходів від операційної діяльності призначені рахунки
70 «Доходи від реалізації» та 71 «Інший операційний дохід». Узагальнення
інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг,
доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям,
та про інші вирахування з доходу ведеться на рахунку 70 «Доходи від
реалізації». По кредиту рахунку 70 «Доходи від реалізації» на підставі довідок
та розрахунків бухгалтерії відображається нарахування доходу, по дебету –
належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість
та інших, передбачених законодавством) та списання у порядку закриття на
рахунок 79 «Фінансові результати».
Основною метою функціонування підприємства є операційна діяльність.
Прибуток від цієї діяльності займає найбільшу питому вагу в загальному обсязі
прибутку підприємства.
Під час здійснення господарської діяльності підприємство отримує доходи
від різних видів діяльності та несе відповідно до цих доходів витрати.
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Спираючись на ПСБО 15 «Дохід», операційна діяльність - це основна
діяльність підприємства, яка пов‘язана з виробництвом і реалізацією продукції
(робіт, послуг), забезпечує основну частку доходу і є головною метою
створення підприємства.
Під час операційної діяльності здійснюються такі грошові потоки:
1) надходження грошових коштів від продажу продукції ( робіт, товарів,
послуг );
2) надходження грошових коштів від здачі майна в оренду;
3) витрати грошових коштів на закупівлю сировини;
4) виплати на погашення кредиторської заборгованості, яка пов‘язана з
операційною діяльністю (оплата електроенергії, опалення);
5) витрати на розрахунки з персоналом;
6) виплата відсотків за користування кредитами, виданих в банках;
7) виплати за податками та зборами.
Господарські операцій, які відносяться

до операційної діяльності

виконуються регулярно, отже, частота операцій тут найвища, що може
приносити стабільний прибуток.
Метою аналізу доходів підприємства від операційної діяльності полягає в
оцінці впливу доходів на загальний фінансовий результат діяльності
підприємства, вивчення динаміки та структури доходів, порівняння з
аналогічними показниками в галузі або регіоні, формулювання висновків та
пропозицій.
Основні завдання аналізу доходів як складової фінансових результатів
полягають у:
- оцінці досягнення запланованих сум доходів, їх динаміки та структури;
- оцінка впливу різних показників на рівень доходів підприємства;
- пошук резервів зростання доходів господарюючого суб‘єкта;
- розробка пропозицій щодо використання виявлених резервів.
Методичні підходи здійснення аналізу доходів від операційної діяльності
подібні до аналітичних процедур формування та використання окремих
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складових та в цілому фінансових результатів. У табл.2 подано основні етапи
аналізу доходів від операційної діяльності.
Таблиця 2 – Методика аналізу доходів від операційної діяльності
№
Етап
з/п
1 Горизонтальний
аналіз
2 Вертикальний
аналіз
3 Порівняльний
аналіз
4

Факторний
аналіз

Характеристики етапу
Порівняння показників звітного періоду з показниками минулих
періодів.
Структурний аналіз доходів підприємства за джерелами їх
надходження.
Порівняльний аналіз показників підприємства та галузі в цілому,
порівняльний аналіз показників підприємства з його конкурентами,
порівняльний аналіз звітних та планових показників.
Статистичний метод аналізу впливу окремих факторів (чинників)
на результативний показник. За допомогою нього можна
розрахувати суму впливу даних факторів, на основі яких визначити
невикористані можливості щодо збільшення доходу підприємства.
Для проведення факторного аналізу доходів потрібно підготувати
необхідну інформацію.

Інформація, яка використовується в економічному аналізі в основному
надається з облікових джерел, які включають записи бухгалтерського обліку,
статистичного, оперативно-технічного, первинної документації, облікових
регістрів, спостережень та обстежень, оперативних даних виробничих
підрозділів тощо. Перед тим, як використовувати інформацію для аналізу, її
необхідно перевірити, здійснити формальну (технічну) та суттєву (логічну)
перевірку. Таким чином формується інформаційне забезпечення аналізу та
системи прийняття управлінських рішень.
Отже, аналіз положень Н(П)СБО та МСБО дозволив порівняти порядок
визначення доходів від операційної діяльності, особливості їх оцінки та
класифікації. Щодо визнання та оцінки національні та міжнародні стандарт
висувають схожі вимоги щодо критеріїв визнання та оцінки доходів від
операційної діяльності. Трактування поняття «дохід» у МСБО та Н(П)СБО
майже ідентичне, що підтверджує відповідність вимогам законодавчих актів
України. Відносно класифікації доходів, то національної облікової системою
передбачена більша деталізація цього об‘єкту, що дозволяє розширити
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інформацію про доходи на певних рахунках бухгалтерського обліку та статтях
фінансової звітності. Інформаційне забезпечення обліку доходів від операційної
діяльності ґрунтується на використанні достовірної інформації за якісними та
кількісними показниками. Аналіз законодавчо-нормативних актів дозволив
виділити основні, які забезпечують організацію та ведення обліку доходів від
операційної діяльності.
Для узагальнення інформації про доходи призначено рахунки класу 7
«Доходи і результати діяльності», рахунки якого мають ознаки пасивних
рахунків і тому нарахування доходів відбувається за кредитом, списання – за
дебетом.
Основною метою функціонування підприємства є операційна діяльність.
Прибуток від цієї діяльності займає найбільшу питому вагу в загальному обсязі
прибутку підприємства.
Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, яка пов‘язана
з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг), забезпечує основну
частку доходу і є головною метою створення підприємства.
Отож, аналіз доходів від операційної діяльності логічно розглядати у
співвідношенні до фінансових результатів (прибутку), тому що рівень доходів
та витрат формує фінансовий результат діяльності підприємства.
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ЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ВТРАТАМИ
В статті обґрунтовано, що проведення внутрішнього контролю сприяє
підвищенню гарантій та зменшенню ризиків втрат майна. Проаналізована
необхідність боротьби з шахрайством в межах корпоративної організаційної
структури, доведено ефективність внутрішнього та контролю у виявленні та
запобіганні обманів та шахрайства працівників.
Ключові слова: внутрішній контроль, користувачі інформації, шахрайство,
корпоративне шахрайство.
Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання з метою
успішного функціонування підприємства, підвищення рівня рентабельності,
збереження та збагачення його активів необхідний налагоджений механізм
управління, найважливішим елементом якого є повсякденний внутрішній
контроль. Удосконалення внутрішнього контрою товарних втрат – одне з
важливих питань методики й організації бухгалтерського обліку, які необхідно
вирішити в умовах розвитку ринкової економіки.
На підприємствах з великим оборотом товарно-матеріальних цінностей,
що

передбачає

наявність

широкої

номенклатури

товарів,

запасів,

напівфабрикатів, готової продукції, постає питання виявлення, попередження,
регулювання та внутрішнього контрою товарних втрат з метою пошуку шляхів
їх скорочення та підвищення прибутковості мережі.
Метою статті є обґрунтування мети, ролі та специфіки внутрішнього
контролю в діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу. Контроль посідає особливе місце в діяльності
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підприємства. Слід відмітити, що підходи до організації та проведення
контролю між вітчизняними та зарубіжними вченими є дещо різними. В
зарубіжній практиці контроль розглядається з декількох позицій. Зокрема,
американський вчений Б. Нідлз відзначає існування загальної політики
контролю, що відображає ставлення та дії керівництва фірми до системи обробки
облікових записів. До загальної політики контролю належить: організаційна
структура, методи делегування прав та обов‘язків, кадрова політика та практика,
а також постійні перевірки, дотримання установлених процедур [4].
У сучасних умовах ведення бізнесу контроль посідає важливе місце в
напрацюванні заходів, які спрямовані на підвищення ефективності роботи та
збереження майна власника. Саме контроль дає змогу виявити можливі
негативні явища в діяльності та запровадити заходи щодо їх усунення [4].
Споживачами результатів внутрішнього контролю, що приймають певні
рішення, є, передусім, професійні користувачі інформації, які здатні зрозуміти
глибину виявлених проблем, їх причини та наслідки (власники, СЕО).
Диференціація користувачів інформації на професійних і непрофесійних є
вимогою часу і суспільства, які потребують не лише вчасної і об‘єктивної, а й
зрозумілої інформації (рис. 1).
З розширенням бізнесу засновники (власники) відокремлюються від
оперативного

управління,

делегуючи

свої

повноваження

професійним

менеджерам. Система управління більшості торговельних мереж є дворівневою.
Функції володіння та поточного керівництва мережею розмежовані внаслідок
значних обсягів діяльності та територіальної віддаленості об‘єктів торговельної
мережі.
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Основні користувачі інформації
Професійні
Непрофесійні
Власник(и) підприємства
СЕО, менеджмент підприємства
Персонал підприємства
Потенційні інвестори
Державні регулятивні та контролюючі органи
Потребують
Об‘єктивної (підтвердженої) інформації
Фінансової

Нефінансової

Іншої

Рисунок 1 – Користувачі інформації [3]
Функції управління мережею та окремими її об‘єктами виконують найняті
на засадах трудового законодавства посадові особи (виконавчі директори,
менеджери), які здійснюють оперативне управління і не мають власної частки
при розподілі прибутку. Особливим питанням, що виникає у власників є
виявлення та оцінка ризиків, які можуть становити загрозу для стабільності та
безперервності діяльності суб‘єкта господарювання. Насамперед це стосується
збереження майна та розробки превентивних заходів.
Йдеться про принциповий конфлікт інтересів, який переріс у фазу
стабільності та залишається неврегульованими – конфлікт між підрозділом
внутрішнього аудиту, який підпорядковується і звітує не керівництву, а
виключно власникам, і менеджментом суб‘єкта господарювання – підрозділом
СЕО. Цей конфлікт виявляється в тому, що, як свідчить світовий досвід,
менеджмент суб‘єкта господарювання є якщо не ініціатором, то пов‘язаною
особою в обманних та шахрайських схемах різних масштабів. І навіть якщо
менеджмент можна вважати ефективним та не причетним до будь-яких із
зазначених схем, він все одно з ментальних, економічних та етичних причин не
сприятиме ефективному проведенню контролю (рис.2).
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Торговельна мережа

СЕО, керівництво

підрозділ внутрішнього
контролю

конфлікт

підрозділ
внутрішнього аудиту

Власник

Рисунок 2 – Основні конфлікти інтересів власника та СЕО в середовищі
внутрішнього контролю [3]
Вагоме значення у дослідженні місця, сутності, причин та наслідків
конфлікту інтересів належить О.Ю. Редьку, який не лише системно обґрунтував
наявні суперечності та очікувані наслідки таких конфліктів, а й розкрив
концептуальну схему контрольного середовища на макрорівні [5]. Напрями
реалізації результатів внутрішнього контролю визначаються економічними
інтересами користувачів інформації, які, володіючи всебічною інформацією
найвищого якісного рівня, можуть обґрунтовано прийняти управлінські
рішення (рис. 3).
Реалізація результатів внутрішнього контролю відбувається за двома
основними проявами: підвищення гарантій та зменшення ризиків. Зокрема,
підвищуються гарантії щодо ефективності фінансово-господарської діяльності
торговельної мережі; відчутно зменшуються ризики діяльності, серед яких
найбільшу увагу привертають обман і шахрайство СЕО та менеджменту
торговельної мережі (рис. 4).
Світовий досвід останніх десятиліть свідчить, що, крім зовнішніх загроз
безпеці компанії (конкуренти, контролюючі та слідчі органи, податкова система,
кризові явища, курси валют тощо), існують і внутрішні, такі, що виникають з боку
її власного персоналу. Так, середньостатистичне підприємство від шахрайства та
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недбалих дій власних співробітників втрачає в середньому 70 грн у день, що
становить 6 % річного доходу (при витратах на ділову розвідку від 0,5 до 1,0 %
від товарообороту) [6].
Основні напрями реалізації результатів внутрішнього контролю
Основні користувачі інформації

Напрям реалізації

Власник

Прийняття управлінського рішення
інвестиційного, організаційного,
адміністративного, фінансового характеру

СЕО

Прийняття управлінського рішення з
питань організаційно-адміністративного та
іншого характеру, внесення коректив
відповідно до вимог власника
Внесення коректив у діяльність структурних
підрозділів відповідно до управлінського
рішення СЕО, зменшення проявів обману

Менеджмент підприємства

Зменшення проявів обману та шахрайства,
розуміння слабких місць у діяльності
структурного підрозділу

Працівники підприємства

Реальні

Зростання довіри та впевненості в правильності
прийнятого рішення

Потенційні

Отримання впевненості в необхідності
інвестування в дане підприємство

Інвестори

Інші бізнес-партнери

Отримання впевненості в позитивному
завершенні двосторонніх зобов‘язань

Державні регулюючі та
контролюючі органи

Підтвердження дотримання підприємством
чинного законодавства, відсутність загроз
банкрутства та інших негативних очікувань

Рисунок 3 – Напрями реалізації результатів внутрішнього контролю [3]
З боку СЕО та менеджменту торговельної мережі, з різних причин,
спостерігаються провокації, помилки, обман або шахрайство, що можуть
підірвати безпеку підприємства.
Так, опитування в межах дослідження Global Economic Crime Survey 2016,
проведеного Pricewaterhouse Coopers, показало, що 45 % українських рітейлерів
стикаються з випадками шахрайства та недбалих дій персоналу, які призводять до
втрати частини доходів [6]. Результати досліджень, проведених в українських
фірмах, підтверджують негативну тенденцію.
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Основні прояви реалізації завдань
внутрішнього контролю
Зменшення (мінімізація) ризиків

Підвищення гарантій

Ефективності фінансовогосподарської діяльності
торговельної мережі

Обману СЕО та менеджменту
торговельної мережі

Безперервності діяльності
торговельної мережі

Шахрайства СЕО та менеджменту
торговельної мережі

Впевненості у достовірності
фінансової звітності

Підприємницької діяльності

Рисунок 4 – Реалізація завдань внутрішнього контролю [3]
При цьому необхідно враховувати, що на свою безпеку вітчизняні фірми
витрачають менше ніж 0,1 % від товарообороту. Нині шахраї володіють
широким арсеналом прийомів, у той час, як фахівці з внутрішніх розслідувань
тільки починають розробляти механізми запобігання та виявлення зловживань.
Відповідно до визначення, наданого в «Міжнародних стандартах контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг»,
шахрайство – навмисна дія однієї особи або кількох осіб, які належать до
управлінського персоналу, тих, кого наділено найвищими повноваженнями,
працівників, або третіх сторін, із застосуванням омани для отримання
неправомірної або незаконної вигоди. До шахрайства не відносять ті дії, що
виконуються під тиском сили або погрози використання сили. Шахрайство
здійснюється юридичними та фізичними особами з метою отримання грошей,
власності або послуг, ухилення від сплати грошових коштів або надання послуг,
чи в цілях особистої або корпоративної наживи [2]. Жертвами економічних
злочинів за останні два роки стали 59 % вітчизняних компаній – це вище, ніж
середньосвітовий показник (43 %).
У чинному законодавстві України шахрайство трактує стаття 190
Кримінального кодексу, де зазначено, що шахрайство – це заволодіння чужим
майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання
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довірою. Стаття 222 Кримінального кодексу України говорить, що шахрайство
з фінансовими ресурсами – це

надання громадянином-підприємцем або

засновником чи власником суб‘єкта господарської діяльності, а також
службовою особою суб‘єкта господарської діяльності завідомо неправдивої
інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки
Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з
метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо
податків у разі відсутності ознак злочину проти власності . Цивільне та
кримінальне

право

України

не

містять

вимог

щодо

повідомлення

контролюючих та правоохоронних органів про виявлені випадки шахрайства та
помилки у фінансовій звітності.
Корпоративне шахрайство полягає в маніпуляціях обліковими записами і
фальсифікації первинних документів, регістрів обліку і звітності, навмисно
неправильній оцінці активів і методів їх списання, навмисному пропущенні або
приховуванні результатних записів або документів, незаконному отриманні в
особисту

власність

грошово-матеріальних

цінностей,

невідповідному

відображенні записів в облікових регістрах.
Навіть за умов високого рівня розвитку культури та соціальної свідомості,
крадіжки у закладах торгівлі залишаються головною причиною недоотримання
прибутку в Європі. Їх частка становить 38 % ($15.5 млрд) від загальної суми
втрат. Багато рітейлерів також засвідчують факт існування крадіжок СЕО та
менеджменту.

Втрати

Європейських

роздрібних

продавців

через

недобропорядних працівників досягли $8.8 млрд та складають 22 % у загальній
сумі втрат [6].
На думку науковців [1,3,5], одним з основних методів боротьби з
шахрайством є внутрішній контроль, оскільки зовнішній контроль виявився
неспроможним гарантувати надійність системи внутрішнього контролю,
особливо відносно запобігання шахрайству, так як основною метою діяльності
зовнішнього контролю є підтвердження достовірності фінансової звітності. У
той же час шахрайство не завжди призводить до викривлення фінансової
звітності, отже, в таких випадках його не буде виявлено зовнішнім
контролером.
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Висновки. Отже, надійною гарантією недопущення в майбутньому
необґрунтованих і незаконних дій працівників підприємства, неправильних та
неефективних управлінських рішень є функціонування служби внутрішнього
контрою на підприємстві (за умови додержання вимог до її організації).
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Статтю присвячено актуальним питанням із визначення термінів та обліку
виплат працівникам відповідно до Положення стандарту бухгалтерського
обліку 26 «Виплати працівникам» порівняно з Міжнародним стандартом
бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам». На основі проведеного
аналізу надано критичну оцінку та запропоновано шляхи вирішення проблем.
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Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Розвиток суспільно-економічних відносин між
працівниками та роботодавцями супроводжується виплатами працівникам.
Облік розрахунків за виплатами працівникам є важливою та складною
ділянкою обліку, адже в мінливих умовах функціонування сучасних
підприємств суб‘єкти господарювання постійно стикаються з проблемами
обліку та оподаткування розрахунків за виплатами працівникам. Їх вирішення
вимагає ретельного дослідження та постійного вдосконалення нормативногоправового регулювання обліку та оподаткування розрахунків з персоналом.
Метою статті є обґрунтування та розкриття проблем обліку та
оподаткування розрахунків за виплатами працівникам, з ціллю пошуку шляхів
їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Регулювання питань обліку і
оподаткування розрахунків за виплатами працівникам здійснюється державою,
а саме певними нормативно-правовими актами України. Нормативно-правове
регулювання обліку і оподаткування розрахунків за виплатами працівникам
включає в себе: Конституцію України, Кодекс законів про працю, Закон
України «Про оплату праці», Закон України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», Закон України «Про колективні договори та
угоди», Закон України «Про відпустки», Закон України «Про прожитковий
мінімум»,

П(С)БО

26

«Виплати

працівникам»,

МСБО

19

«Виплати

працівникам», Податковий кодекс України, План рахунків бухгалтерського
обліку та інші.
Крім

того,

розробляються

існують

внутрішні

керівництвом,

задля

положення

на

регулювання

підприємстві,
питань

які

обліку

і

оподаткування розрахунків за виплатами працівникам всередині підприємства.
Враховуючи те, що Україна орієнтується на міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку П(С)БО 26 «Виплати працівникам» повністю відповідає
МСБО 19 «Виплати працівникам».
Відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам» виплати працівникам – це
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всі форми компенсації, що їх надає суб'єкт господарювання в обмін на послуги,
надані працівниками. Це такі зобов'язання, що виникають в наслідок того, що
працівник надав послугу в обмін на виплати, які будуть сплачені в
майбутньому. Також це витрати, які суб'єкт господарювання споживає
економічну вигоду, що виникає внаслідок послуги, наданої працівником в
обмін на виплати працівникам [3]. Відповідно до П(С)БО 26 «Виплати
працівникам» поточні виплати працівнику - виплати працівнику (окрім виплат
при звільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які
підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців по закінченні
місяця, у якому працівник виконував відповідну роботу [6].
Слід зазначити, що виплати працівникам на підприємстві можуть
здійснюватися у грошовій і не грошовій формах. Вони можуть бути як
поточними, так і довгостроковими.
Найбільшу питому вагу виплат працівникам на підприємстві займають
поточні виплати, а саме заробітна плата (основна й додаткова), яка підлягає
сплаті протягом 12 місяців з дати балансу.
Для обліку нарахованих та виплачених виплат працівникам підприємства
використовують рахунок 66 «Розрахунок за виплатами працівникам». Цей
рахунок призначений для узагальнення даних про виплати персоналу з оплати
праці. За дебетом цього рахунку відображається виплата всіх видів виплат
(основної та додаткової заробітної плати), за кредитом – їх нарахування. При
формуванні забезпечень, наприклад, таких як створення резерву на виплату
відпусток, використовують рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і
платежів». Відповідно до законодавства України всі виплатам працівникам
підлягають оподаткуванню. Оподаткування виплат працівникам здійснюється
згідно до Податкового кодексу України. Відповідно до плану рахунків для
обліку зобов‘язань щодо податків, які нараховуються на заробітну плату та
утримуються з неї використовують рахунок 64 «Розрахунки за податками й
платежами» та 65 «Розрахунки за страхуванням». Податки на виплати
працівникам включають: – єдиний внесок на загальнообов‘язкове державне
соціальне страхування; – податок на доходи фізичних осіб; – військовий збір.
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Як зазначає Кесарчук Г.С. бухгалтерський облік праці та її оплати є дуже
відповідальною й трудомісткою топологічною ділянкою бухгалтерського
обліку, яка вимагає досить ретельного організаційного забезпечення і,
насамперед, кадрового та інформаційного. Тому необхідно розробити
регламентні

документи,

тобто

внутрішні

нормативні

документи,

що

розкривають порядок організації облікових робіт з метою їх упорядкування.
Спеціалісти, які займаються обліком та оподаткуванням всіх виплат
працівникам постійно стикаються з певними складнощами в обліку та
оподаткування таких виплат, адже нормативно-правове регулювання обліку та
оподаткування виплат працівникам постійно змінюються.
Тож, до проблем обліку та оподаткування розрахунків за виплатами
працівникам на підприємстві слід віднести наступні:
– постійні зміни законодавства;
– мінливий склад виплат за категоріями;
– певні відмінності між П(С)БО 26 «Виплати працівникам» та МСБО 19
«Виплати працівникам»;
– зміни ставок оподаткування;
– зміни складу виплат, які оподатковуються, а які не підлягають
оподаткуванні;
– відсутність мотивування виплати всіх видів виплат офіційно;
– складнощі у відображенні певних видів виплат, які мало розкриті у
П(С)БО 26 «Виплати працівникам»;
– суперечливість та чисельні недоліки трудового законодавства України; –
відсутність ефективних систем податкових пільг на виплати працівникам;
– низький рівень соціальної пільги;
– високий податковий тягар.
Окреслені проблеми обліку та оподаткування розрахунків за виплатами
працівникам на підприємстві підлягають вирішенню та вимагають:
– гармонізації П(С)БО 26 «Виплати працівникам» та МСБО 19 «Виплати
працівникам», а саме уточнення П(С)БО 26 «Виплати працівникам» даними
МСБО 19 «Виплати працівникам»;
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– закріплення ставок оподаткування на більш довгий термін;
– розробка прогресивних ставок оподаткування виплат, яке б мотивувало
сплачувати всі виплати працівникам офіційно;
– спрощення бухгалтерського обліку виплат працівникам;
– спрощення документообігу обліку та оподаткування розрахунків за всіма
видами виплат працівникам;
– введення оптимальних соціальних пільг до працівників з низьким рівнем
доходу.
Крім того, одним із соціального важливих заходів у подоланні проблем
обліку та оподаткуванні виплат працівників є підвищення соціальної пільги
вище ніж мінімальна заробітна плата.
Мінімальна заробітна плата – це оплата праці, яка не може забезпечити
гідного рівня життя працівників, то ж доцільно відмінити оподаткування
мінімальної заробітної плати.
Витрати операційної діяльності групуються за наступними економічними
елементами:
матеріальні витрати;
витрати на оплату праці;
відрахування на соціальні заходи;
амортизація;
інші операційні витрати.
До складу витрат на оплату праці входять такі елементи:
а) витрати на оплату праці. Витрати на оплату праці складаються з
основної

заробітної

плати,

додаткової

заробітної

плати

та

інших

заохочувальних і компенсаційних виплат;
б) заробітна плата за окладами та тарифами;
в) надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у
розмірах, передбачених діючим законодавством;
г) витрати на оплату праці;
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д) премії та заохочення;
е) матеріальна допомога;
є) компенсаційні виплати;
ж) оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу;
з) інші витрати на оплату праці.
Стосовно питання організації обліку витрат на оплату праці, то варто
відзначити, що основними завданнями організації обліку праці та її оплати є:
1) організація контролю за якістю та кількістю затраченої праці, за
виконанням завдань щодо зростання продуктивності праці, за використанням
фонду заробітної плати та іншими грошовими коштами, які виділяються для
оплати праці працівників підприємства;
2) своєчасне і правильне віднесення сум нарахованої заробітної плати і
відрахувань органам соціального страхування на собівартість продукції,
виконаних робіт, послуг, а також на інші витрати;
3) здійснення у встановлені строки всіх розрахунків з персоналом по
заробітній платі та інших виплатах;
4) збір інформації та групування показників з оплати праці, необхідних для
поточного планування, контролю, аналізу та оперативного управління
виробництвом, для складання фінансової і статистичної звітності;
Таким чином, виконання вище перерахованих завдань забезпечується
правильно організованим:
обліком особового складу підприємства;
обліком робочого часу;
обліком виробітку продукції та нарахування заробітної плати;
суворим дотриманням законодавства про працю;
точним та своєчасним розрахунком з оплати праці.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ АДМІНІСТРАТИВНИХ
ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
У статі розглянуто сутність адміністративних витрат та теоретичні
аспекти їх аналізу. Розглянуто методику аналізу адміністративних витрат,
вплив витрат на фінансовий результат діяльності підприємства та
можливості подальшого їх скорочення.
Ключові слова: адміністративні витрати, витрати, витрати на збут,
економічний аналіз, облік, фінансові результати.
Аналіз витрат підприємства є основою для їх прогнозування. Особливо
важливого значення набуває ретельний економічний аналіз в умовах
самостійного прогнозування витрат підприємства. В сучасних

умовах

господарювання підприємства прагнуть максимізувати свої доходи, які
забезпечують їх розвиток і надати соціальні гарантії працівникам. Зниження та
оптимізація витрат підприємства сприяє як зростанню прибутку, так і найбільш
раціональній організації трудового процесу. Аналіз витрат повинен сприяти
більш раціональному використанню матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів.
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Актуальність обраної теми пояснюється недостатньою обґрунтованістю
деяких аспектів ведення обліку та здійснення аналізу адміністративних витрат
на підприємствах і необхідністю їх вдосконалення.
Різноманітні питання управління витратами розглядаються в роботах як
вітчизняних, так і зарубіжних авторів, зокрема Є.В. Мниха, І.Д. Ференца,
С.Ф.Голова, А.С. Ільченко, О.І..Горобець, А.С. Курашміної, О.І. Тимкова та
інших.
Мета роботи полягає у вивченні діючої методики аналізу адміністративних
витрат підприємства.
В умовах активної конкурентності кожне підприємство прагне до постійно
прогресуючих результатів своєї господарської діяльності. У зв‘язку із цим
суб‘єкти господарювання шукають нові ринки збуту, нових контрагентів,
опановують сучасні технології, покращують професійні навички своїх
працівників. Це передбачає неминучість і в той же час необхідність витрат на
утримання служб та відділів управління підприємством, апарату управління,
спрямованих на набуття компанією певних переваг. Такі витрати отримали
назву «адміністративні витрати».
Адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати, спрямовані на
обслуговування

та

управління

підприємством.

Відповідно

до

П(С)БО

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

витрати

на

утримання

основних

засобів,

інших

матеріальних

необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда,
страхування

майна,

амортизація,

ремонт,

опалення,

освітлення,

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

амортизація

нематеріальних

використання;
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активів

загальногосподарського

– витрати на врегулювання спорів у судових органах;
– податки;
– збори та інші передбачені законодавством обов‘язкові платежі (крім
податків, зборів та обов‘язкових платежів, що включаються до виробничої
собівартості продукції, робіт, послуг);
– плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
– інші витрати загальногосподарського призначення [1].
Інформаційну

основу

проведення

аналізу

адміністративних

витрат

становить рахунок 92 «Адміністративні витрати», облікові регістри – Журнал 5,
5А, Звіт про фінансові результати (ф. № 2). Основним джерелом для аналізу
витрат підприємства в динаміці є «Звіт про фінансові результати», в якому в І
розділі «Фінансові результати» наводиться інформація про адміністративні
витрати.
Загальна схема методики економічного аналізу адміністративних витрат
зображена на рисунку 1.
Методика аналізу адміністративних витрат

Виявлення та кількісна оцінка факторів зміни адміністративних витрат і витрат на збут

Виявлення резервів відносної економії витрат і розробка заходів з їх практичного
впровадження

Оцінка дотримання кошторису
адміністративних витрат і
витрат на збут

Оцінка динаміки
адміністративних витрат

За загальним обсягом
За складом
За структурою

Рисунок 1 – Схема методики економічного аналізу адміністративних
витрат
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Витрати підприємства вимірюються і оцінюються в абсолютних і
відносних показниках. Абсолютним показником, який дає уявлення про обсяг
витрат, є їх сума. Відносний показник – це узагальнюючий показник, що є
результатом ділення одного абсолютного показника на інший. Як правило,
відносні показники виражаються у процентах і коефіцієнтах. Аналіз
адміністративних витрат розпочинають із загальної оцінки динаміки обсягу,
складу і структури витрат діяльності. Такий аналіз виявляє відхилення від
показників минулого звітного періоду і дозволяє визначити напрями подальших
досліджень, роль адміністративних і збутових витрат у загальній сумі витрат
діяльності [2].
Аналіз адміністративних витрат на підприємстві здійснюється наступним
чином. Заступник директора розробляє наказ по підприємству щодо здійснення
аналізу витрат підприємства та подає на затвердження даний наказ директору
підприємства. З затвердженим наказом ознайомлюються всі підрозділи
підприємства.

Особа,

яка

відповідає

за

здійснення

аналізу

саме

адміністративних витрат на підприємстві це головний бухгалтер.
Наступним етапом є збір інформації для аналізу. Для здійснення аналізу
використовують оборотно-сальдову відомість за статтями витрат та фінансову
звітність

підприємства.

Для

того,

щоб

узагальнити

інформацію

про

адміністративні витрати та контролю їх рівня, на підприємстві аналізують
адміністративні витрати за статтями витрат. Для того, щоб отримати ще більш
повну характеристику адміністративних витрат підприємства, їх загальні
обсяги за звітний рік порівнюються з обсягами попереднього періоду.
Аналіз витрат є важливим елементом в управлінні, проведення якого
дозволяє оцінити тенденції їх змін, визначити структуру та знайти резерви
зниження затрат [3]. Саме тому, на досліджуваному підприємстві кожного року
здійснюється

аналіз

адміністративних

витрат

та

фінансового

стану

підприємства в цілому.
Якщо оцінити тенденції зміни витрат за декілька років, то це дасть змогу
простежити, як змінювався рівень витрат діяльності підприємства. Слід
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зауважити, що проблема управління витратами полягає не стільки у зменшенні
рівня того чи іншого виду витрат, а в досягненні оптимального їх рівня, який
забезпечує максимальну доцільність та прибутковість. Адміністративні витрати
мають характер умовно-постійних витрат, тобто вони умовно не залежать від
змін обсягу виробництва продукції та основної діяльності підприємства. Їх
аналіз проводиться порівнянням фактичних адміністративних витрат з даними
кошторису. Для розрахунків використовують дані про виконання кошторису
адміністративних витрат.
Те, що адміністративні витрати постійно та помітно збільшуються –
негативно впливає на діяльність підприємств в цілому. Цей факт тільки
підкреслює те, що існує необхідність в пошуку та впровадженні оптимальних
методик обліку та аналізу адміністративних витрат [4].
Аналіз обсягів динаміки адміністративних витрат наведені у таблиці 1.
Таблиця 1 – Аналіз адміністративних витрат підприємства
Показник

Адміністративні

2019 р.,

2020 р.,

2021 р.,

Абсолютне

Абсолютне

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

відхилення

відхилення

2020р. (+/-) від

2021р. (+/-) від

2019р.

2020р.

+33 215,59

+101 743,9

277 207,7

310 423,3

412 167,2

витрати

Даний аналіз показав, що величина адміністративних витрат з року в рік
зростає, що спричиняє зменшення величини чистого доходу підприємства.
Обсяг адміністративних витрат у 2020 році в порівнянні з 2019 роком
збільшився на 33 215,59 тис. грн. або на 11,98%. Станом на 2021 рік обсяг
адміністративних витрат дорівнював 412 167,2 грн., що на 32,78% більше від
2020 року.
Економічний аналіз передбачає пошук резервів можливого скорочення
адміністративних витрат і розроблення заходів з приводу використання
знайдених резервів як однієї з передумов зниження виробничої собівартості
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продукції (робіт, послуг), загальної суми витрат підприємства. Адже,
управління витратами передбачає, що рішення, прийняті сьогодні, породжують
витрати в майбутньому, і тому для досягнення довгострокової прибутковості їх
слід ретельно планувати, контролювати і коригувати.
Отже, аналіз адміністративних витрат підприємства є дуже важливою
складовою у підприємстві так як під час аналізу визначаються основні
напрямки

найбільш

раціонального

використання

виробничих

ресурсів,

внутрішніх виробничих резервів для зниження витрат. Аналіз витрат показав,
що величина витрат з року в рік зростає, що спричиняє зменшення величини
чистого доходу підприємства. Таке різке збільшення адміністративних витрат
має негативний вплив на результат діяльності підприємства, тому необхідно
знайти резерви зменшення таких витрат.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ПУБЛІЧНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ
У статті досліджено проблемні аспекти контролю публічних закупівель.
Проаналізовано закони України, які мають вагоме значення для забезпечення
проведення контролю та моніторингу державних закупівель. Розглянуто
найбільш актуальні випадки, в яких порушуються правила ведення процедури
державних закупівель. Зазначено, що вдосконалення державного контролю
таких

операцій

сприятиме

підвищенню

ефективності

використання

бюджетних коштів.
Ключові слова: публічні закупівлі, контроль, відкриті торги, електронна
система, фінансовий контроль, моніторинг, державні кошти.
На сьогодні однією із головних вимог суспільства є ефективне
використання фінансового ресурсу держави. Для забезпечення ефективного
використання ресурсів держави необхідно здійснювати ефективний контроль за
даною сферою. Модернізація державного контролю та аудиту, що здійснюється
відповідно до Стратегії реформування системи управління державними
фінансами на 2022-2025 роки, Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом (ст. 346), спрямована на забезпечення сталого розвитку
бюджетної політики та надійних систем контролю, що базуються на
міжнародних стандартах та спрямовані на перевірку законності, економності та
ефективності використання коштів на цілі публічних закупівель [1].
Контроль публічних закупівель – це контроль в документальному та
фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства
про державні закупівлі. Проведення перевірки державних закупівель на макро- і
мікроекономічному рівнях потребує зміни підходів і принципів щодо
організації, методології та методики здійснення державного фінансового
контролю в різних сферах економіки [2].
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Вітчизняні дослідники фінансово-економічного контролю, такі як
М. Білуха, Є. Дейнеко, Н. Єрмійчук, І. Труш, В. Шевчук та ін., значну увагу
приділяють

розвитку,

державного

управління

становленню,
фінансами

методології
країни.

контролю

Фінансовий

у

системі

контроль

вони

розглядають як механізм збереження та економії державних коштів, що
забезпечує ефективне витрачання матеріальних і фінансових ресурсів держави,
проте особливості контролю державних закупівель, а на сьогоднішній день
публічних, досліджуються фрагментарно. Перехід в означенні закупівель від
державних до публічних, інтеграція в єдиному понятті «закупівель» придбання
замовником не лише товарів, але й робіт і послуг, зумовлює необхідність
дослідження економічно-правового регулювання, управління та контролю за
відносинами, що мають місце в процесі такого придбання. Тому дослідження
постійного контролю за суворим дотриманням цільового використання коштів
державного бюджету та дослідження шляхів підвищення ефективності
функціонування системи публічних закупівель в Україні є метою даної статті.
У кінці 2015 року сфера публічних закупівель зазнала кардинальних змін,
а саме з прийняттям 25.12.2015 р. Верховною Радою України Закону України
«Про публічні закупівлі». Прийняття цього закону сприяло запровадженню із
2016 р. системи електронних закупівель, яка стала більш досконалою,
конкурентною та прозорою. Також у цьому Законі окремий розділ присвячено
питанням державного регулювання та контролю у сфері закупівель.
Статтею 7 розділу 2 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено
суб'єктів що здійснюють контроль у сфері закупівель, які представлені на рис.1.
Міністерство економіки України як Уповноважений орган що здійснює
регулювання та реалізує державну політику у сфері закупівель у межах
повноважень, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» забезпечує
розроблення і затвердження нормативно-правових актів, необхідних для
забезпечення ефективного контролю у сфері публічних закупівель. Крім цього,
Уповноважений орган щорічно, до 1 квітня року, наступного за звітним
бюджетним роком, готує та подає до Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Рахункової палати щорічний звіт, що містить аналіз
функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про
результати здійснення контролю у сфері закупівель [3].
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Одним із найбільш ефективних видів контролю у сфері публічних
закупівель є контроль Рахункової палати та Державної аудиторської служби.
Законом України «Про Рахункову палату України» передбачено, що Рахункова
палата здійснює контрольно-аналітичну та експертну діяльність, яка забезпечує
єдину систему контролю за виконанням державного бюджету і бюджетів
державних цільових фондів [4].
Рахункова палата є державним колегіальним органом, який від імені
Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до
Державного бюджету України та їх використанням. У сфері публічних
закупівель Рахункова палата України реалізує ряд заходів державного
зовнішнього фінансового контролю (аудиту), зокрема:
1. Здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо здійснення
закупівель за рахунок коштів державного бюджету.
Суб‘єкти здійснення контролю у сфері публічних закупівель
Міністерство економіки України
Державна казначейська служба України
Рахункова палата
Антимонопольний комітет України
Державна аудиторська служба України
Банки
Громадяни і громадські організації та їх спілки
Правоохоронні органи (Національне антикорупційне бюро
України, Прокуратура України, Служба безпеки України,
Міністерство внутрішніх справ України)

Рисунок 1 - Суб'єкти здійснення контролю у сфері публічних закупівель
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2. Здійснює попередній аналіз, до розгляду на засіданнях комітетів
Верховної Ради України та на пленарних засіданнях Верховної Ради України,
щорічного звіту, що містить аналіз функціонування системи публічних
закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у
сфері закупівель, протягом трьох місяців з дня його оприлюднення.
3. Здійснює державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) щодо
виконання державного замовлення та здійснення закупівель стосовно всіх
стадій закупівель і включає перевірку та аналіз законності та ефективності
здійснення

закупівель,

дотримання

передбачених

процедур,

оцінку

своєчасності отримання товарів, послуг та проведення робіт, а також аналіз
стану прозорості та додержання встановлених принципів здійснення закупівель.
Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним
статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту
конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері публічних закупівель [5].
Антимонопольний комітет України відповідно до норм Закону України «Про
публічні закупівлі» є органом оскарження у сфері публічних закупівель [6]. Для
реалізації Антимонопольним комітетом України повноважень визначених
законодавством у сфері публічних закупівель утворюється постійно діюча
адміністративна колегія з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері
публічних

закупівель.

Рішення

цієї

колегії

приймаються

від

імені

Антимонопольного комітету України на захист прав та законних інтересів осіб,
пов‘язаних з участю у процедурах закупівлі. Фактично АМКУ можна віднести
до органів, які здійснюють оперативний контроль закупівель шляхом
реагування на скарги суб‘єктів оскарження.
Ще одним із найбільш важливих органів у сфері контролю публічних
закупівель є Державна аудиторська служба України. Державна аудиторська
служба діє відповідно до
України,

затвердженого

Положення про Державну аудиторську службу
постановою

Кабінету

Міністрів

України

від

03 лютого 2016 року №43. Проте слід зазначити, що контроль у сфері
публічних закупівель Державною аудиторською службою зазнав певних змін.
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Донедавна в Законі України «Про основні засади здійснення державного
фінансового контролю в Україні» було передбачено такі види державного
фінансового контролю: державний фінансовий аудит; інспектування (ревізія
планова та позапланова); перевірка державних закупівель. Згідно з Законом
України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та
деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель» №
2265 від 21.12.2017, кількість видів державного фінансового контролю
збільшено до чотирьох. Якісно нового значення набуває новий вид контролю –
моніторинг закупівлі [7].
Моніторинг закупівлі – це аналіз дотримання замовником умов
проведення публічних торгів та чинного законодавства на всіх стадіях закупівлі
з метою запобігання порушенням у сфері публічних закупівель.
Основними напрямками моніторингу публічних закупівель є :
1. Наявність підстав для застосування визначеної замовником процедури
закупівлі.
2. Відповідність документів замовника вимогам законодавства у сфері
державних закупівель.
3. Відповідність порядку проведення процедур закупівель вимогам
законодавства у сфері державних закупівель.
4. Правомірність

укладання

договору

без

застосування

норм

законодавства у сфері державних закупівель.
5. Відповідність законодавству у сфері державних закупівель інших
рішень, дій (бездіяльності) замовника, пов‗язаних зі здійсненням відповідної
закупівлі та виконанням договору про закупівлю.
6. Проведення аналізу ефективності здійснення закупівель.
Моніторинг закупівель є унікальним заходом державного фінансового
контролю, особливістю якого є відкритість та прозорість, основні дії як
замовників,

так

і

працівників

Держаудитслужби під

час

моніторингу

відображаються публічно в електронній системі закупівель. Так, у 2021 році у
системі ProZorro було проведено 5,08 млн. тендерів, у них взяли участь у
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тендерах 265,91 тис. учасників, очікувана вартість тендерів становить
948,14

млрд.грн.,

загальна

сума

економії

для

держави

становить

48,93 млрд. грн. [8].
Отже, до основних організаційних засад моніторингу закупівельної
діяльності в економіко-господарчому просторі України віднесемо систему
фінансового контролю, забезпечення реалізації положень нормативно-правової
бази – відповідних законів та підзаконних актів зазначеної проблематики,
формування

масштабного,

інформаційного

простору,

адекватного
реалізацію

вимогам

досить

часу

широких

й

доступного

можливостей

і

повноважень громадського контролю.
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УДК 657.631
Тетяна Грицишена
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄММТВА
У статті розкрито та обґрунтовано шляхи удосконалення проведення аудиту
фінансових результатів діяльності підприємства завдяки якісному та
ефективному управлінні підприємством.
Ключові слова: витрати, доходи, ліквідність, прибутковість підприємства,
фінансовий стан.
У сучасних умовах ефективне ведення підприємницької діяльності
суттєво залежить від процесу управління підприємством. У свою чергу
ефективне ведення господарської діяльності можливе лише за умови
проведення дієвого та точного контролю та аудиту фінансових результатів
діяльності підприємства. Головною метою таких заходів є: оцінка діяльності
підприємства за минулі та звітний періоди відповідно до отриманих результатів
планування майбутньої діяльності.
На даному етапі функціонування ринкових відносин підприємств
відбувається завдяки тому, що підприємства вступають у договірні відносини
по використанню майна, коштів, інвестицій. Проте жоден з контрагентів не має
можливості впевнитися у тому, чи є законною, достовірною, чесною
інформація, яка стосується підприємства, з яким укладається угода про
взаємовідносини. Тому для того, щоб підприємство було привабливим для
інвесторів, надійним для постачальників і підрядників проводиться аудит
фінансових результатів діяльності підприємства.
Особливу увагу під час аудиту фінансових результатів підприємства слід
приділити перевірці достовірності бухгалтерської звітності підприємства. Для
цього аудитор керується:
- Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»;
- Інструкцією про порядок заповнення форм бухгалтерської звітності.
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Облік фінансових результатів на підприємствах здійснюється за чітко
визначеними нормативними правилами.
Найважливіші показники діяльності, які характеризують стан та
діяльність

підприємства:

підприємства,

наявність

рентабельність
і

динаміку

(прибутковість)

основних

та

оборотних

діяльності
активів,

раціональність розміщення власних і залучених фінансових ресурсів (основних
і оборотних коштів), ступінь фінансової незалежності підприємства, ліквідність
і платоспроможність.
Аудиторська перевірка фінансових результатів діяльності підприємства є
одним із найскладніших і найбільш відповідальних видів аудиторської
перевірки.
Фінансовий стан підприємства, це складна, інтегрована за багатьма
показниками характеристика якості його діяльності. Основним показником, що
характеризує ефективність господарської діяльності підприємства є фінансовий
результат, який виражається прибутком або збитком. Здатність підприємства
забезпечити незаперечний ріст власного капіталу може бути оцінена системою
показників фінансових результатів [2]. Показники фінансових результатів
характеризують абсолютну ефективність господарського підприємства по всіх
напрямах його діяльності.
Проблеми обліку доходів, витрат, формування й відображення у
фінансовій звітності результатів діяльності підприємств досліджувалися у
працях відомих вітчизняних учених, зокрема М.Т. Білухи [6], Ф.Ф. Бутинця [2],
А. Г. Загородній [9] та інших. Відомі вітчизняні науковці зокрема
Ф.Ф. Бутинець, С.Л. Лондар, досліджували проблеми обліку фінансових
результатів та доходів і витрат, що є складовим для формування діяльності
підприємства [4]. Бутинець Ф.Ф. трактував термін «фінансові результати» так,
що це є співставлення доходів та витрат підприємства відображених у звіті, що
в кінцевому випадку призведе до прибутку або збитку організації [3].
Лондар С.Л трактував термін «фінансові результати» так, що приріст чи
зменшення вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в процесі
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його підприємницької діяльності за звітний період [4]. Аналізуючи визначення
«фінансових результатів» можна зробити висновок, що Бутинець Ф.Ф.
розглядав

фінансові

результати

як

співставлення

доходів

та

витрат

підприємства відображених у звіті, а Лондар С.Л. характеризував фінансовий
результат з точки зору приросту чи зменшення вартості власного капіталу
підприємства [5]. Виходячи з цього можна відмітити, що фінансовий результат
визначається шляхом співставлення доходів і витрат діяльності підприємства,
що є прибутком або збитком в свою чергу призводить до збільшення або
зменшення власного капіталу підприємства.
Фінансовий стан підприємства є узагальнюючим показником, який є
результатом взаємодії всіх операцій і дій підприємства. Основними критеріями
оцінки підприємницької діяльності є прибуток та рентабельність, але самі ці
показники не можуть забезпечити фінансову стійкість підприємства.
Доходи це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів
або зменшення зобов‘язань, які призводять до зростання власного капіталу.
Витрати це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов‘язань, які призводять до зменшення власного.
Фінансовий результат визначається шляхом порівняння доходів та витрат.
На сьогоднішній день, облік фінансових результатів на підприємствах
здійснюється строго за загальними нормативними правилами, не враховуючи
при цьому специфіку діяльності підприємств. Крім того, існуюча в Україні
форма Звіту про фінансові результати не задовольняє в повній мірі вимоги
користувачів фінансової звітності щодо інформації про порядок формування
фінансових результатів, а тому потребує удосконалення.
Звіт про прибутки і збитки – одна з основних форм бухгалтерської
звітності (форма № 2), яка характеризує фінансові результати діяльності
організації за звітний період і містить дані про доходи, витрати і фінансові
результати в сумі наростаючим підсумком з початку року до звітної дати [6, 7].
Одним з аспектів проблеми організації обліку фінансових результатів є
класифікація

доходів

і

витрат.

Визнані
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доходи

класифікуються

в

бухгалтерському обліку згідно з вимогами НП(С)БО 15 «Дохід» за такими
групами: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші
операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи; надзвичайні доходи.
У результаті проведених досліджень встановлено, що ефективність
діяльності підприємства виражається у фінансових результатах діяльності
господарюючих суб‘єктів. Економічний підсумок господарської діяльності
підприємства, виражений у вартісній (грошовій) формі, являє собою фінансові
результати.
Фінансовий стан підприємства, це комплексне поняття, яке є результатом
взаємодії

всіх

елементів

системи

фінансових

відносин

підприємства,

визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується
системою моделей, методів і показників, які відбивають наявність, розміщення
і використання фінансових ресурсів. Всі показники, які визначають фінансовий
стан підприємства взаємопов‘язані та взаємообумовлені. Тому об‘єктивно і
виважено оцінити реальний фінансовий стан підприємства можна лише на
підставі використання певного комплексу показників з урахуванням впливу
різних факторів на вказані показники.
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Тетяна Дзюмак
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ МАЛОГО БІЗНЕСУ
У статті наведено відмінність понять «мале підприємство» та «малий
бізнес». Здійснено класифікацію підприємств за Господарським кодексом
України та виокремлено групи платників єдиного податку. Наведено варіації
організації системи бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу.
Схематично зображено організацію спрощеної форми бухгалтерського
обліку для підприємств малого бізнесу.
Ключові слова: малий бізнес, облік, регістри обліку, форма обліку, єдиний
податок, фінансова звітність.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Діяльність підприємств малого бізнесу як сегмента
господарського механізму економіки України передбачена рядом законодавчих
актів. Поняття малого підприємства нерозривно пов‘язане з поняттям малого
підприємництва і часто ототожнюється. Оскільки на сьогодні вирізняють кілька
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підходів до класифікації малих підприємств з точки зору організації діяльності
та оподаткування, а нормативні положення щодо ведення обліку мають лише
рекомендаційний характер, існує потреба в систематизації положень щодо
організації обліку на підприємствах малого бізнесу.
Формулювання цілей статті. Основними цілями статті є розкриття змісту
поняття «організація обліку», визначення факторів впливу на організацію
обліку підприємств малого бізнесу та обґрунтування варіантів вибору ними
форми бухгалтерського обліку.
Посилання

на

сучасні

дослідження

та

публікації.

Дослідженням

теоретичних та практичних аспектів організації бухгалтерського обліку на
підприємствах малого бізнесу займалися як закордонні, так і вітчизняні
науковці, а саме: З. Варналій, В. Виговська, Т. Гоголь, Ю. Долгоруков,
С. Кучер, В. Кузьома, Л. Лебедєва, Л. Майстер, О. Подолянчук, М. Харченко,
В. Фабіянська та ін. Проте, численні зміни до нормативно-правових актів,
якими регулюється облік і оподаткування суб‘єктів малого свідчить про
актуальність питання та вказує на потребу у подальших дослідженнях.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «мале підприємництво»
досить часто замінюють поняття «малий бізнес», тому що досі серйозного
розмежування цих понять немає. Вважається, що відмінність між цими
термінами полягає лише в тому, що термін «мале підприємництво» – це
юридичний термін і вживається переважно в нормативних актах, а «малий
бізнес» – це економічний термін і використовується здебільшого у зв'язку з
економічним розвитком регіону чи держави.
У світовій практиці є різні підходи до класифікації «підприємництва» та
критерії віднесення його до «малого підприємництва». До найбільш часто
вживаних критеріїв належать: чисельність персоналу малого підприємства
(середньооблікова

чисельність

постійних

працівників

і

співробітників,

працюючих за сумісництвом); розмір статутного капіталу; фінансові показники
діяльності малого підприємства (обсяг чистого прибутку, розмір сукупного
доходу, оборотність активів); вид діяльності підприємства.
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У табл. 1 наведено категорії підприємств згідно Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1].
У табл. 1 були описані основні ознаки, за якими можна визначити
підприємство як мале.
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий
механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих
податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України.
Таблиця 1 – Класифікація підприємств
Категорія
підприємства
Мікропідприємства

Критерії оцінки за рік, що передує звітному
Чистий дохід від
Балансова
реалізації продукції
Середня кількість
вартість активів,
(товарів, робіт, послуг),
працівників, осіб
євро*
євро*
До 350 тис.
До 700 тис.
До 10

Малі

До 4 млн

До 8 млн

До 50

Середні

До 20 млн

До 40 млн

До 250

Великі

Понад 20 млн

Понад 40 млн

Понад 250

* Застосовується офіційний курс гривні до іноземної валюти (середній за період),
розрахований на підставі курсів НБУ, які встановлювалися для євро протягом відповідного
року.

Суб'єкти

господарювання,

які

застосовують

спрощену

систему

оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників
єдиного податку:
1)

перша група – фізичні особи - підприємці, які не використовують

працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з
торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з
надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом
календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;
2)

друга група – фізичні особи - підприємці, які здійснюють

господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам
єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів,
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діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом
календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
- обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
3) третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю
найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових
відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб‘єкти господарювання будьякої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг
доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) року;
4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники:
а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;
б) фізичні особи – підприємці, які провадять діяльність виключно в межах
фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України
«Про фермерське господарство», за умови виконання сукупності таких вимог:
-

здійснюють

сільськогосподарської

виключно
продукції,

вирощування,

збирання,

вилов,

відгодовування
переробку

такої

власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;
- провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем
податкової адреси;
- не використовують працю найманих осіб;
- членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її
сім‘ї у визначенні норм Сімейного кодексу України;
- площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у
власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не
менше 0,5 гектара, але не більше 20 гектарів сукупно [2].
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Особливості організації системи бухгалтерського обліку на малих
підприємствах залежать від наявності наступних варіацій:
– вибір системи оподаткування (підприємства, згідно із законодавством,
незалежно від форм та розмірів господарювання, мають можливість обирати
або загальну систему оподаткування, або спрощену систему, якщо будуть
відповідати певним критеріям);
– вибір форми організації бухгалтерського обліку (існує чотири варіанти
вибору суб‘єктів ведення бухгалтерського обліку);
– вибір системи бухгалтерського обліку (в залежності від обсягів
здійснюваної

діяльності

підприємництва

та

обирається

вимог

законодавства,

загальна,

спрощена

суб‘єктами
та

малого

проста

форма

бухгалтерського обліку та складається на цій основі загальна, спрощена або
проста фінансова звітність);
– використання плану рахунків (мають право вибирати як загальний, так і
спрощений план рахунків бухгалтерського обліку, залежно від форми
організації та обраної системи оподаткування);
– можливість ведення бухгалтерського обліку, не використовуючи план
рахунків

та

принцип

подвійного

запису

(характерно

для

суб‘єктів

мікропідприємництва) [3].
Особливості
підприємництва

організаційно-правової
обумовлюють

специфіку

структури

суб‘єктів

організації

обліку

на

малого
малих

підприємствах. Насамперед це стосується форми бухгалтерського обліку як
системи регістрів обліку суб‘єктів малого підприємництва, порядку та способу
реєстрації в них.
Згідно з Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів
бухгалтерського обліку малими підприємствами від 25.06.2003 № 422 [4]
зазначено, що узагальнення інформації про господарські операції малі
підприємства можуть здійснювати за:
1) простою формою бухгалтерського обліку, яку застосовують малі
підприємства

з

незначним

документообігом
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(кількістю

господарських

операцій), що провадять діяльність з виконання нематеріаломістких робіт і
послуг, та яка передбачає використання Журналу обліку господарських
операцій. Для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці, з дебіторами і
кредиторами малі підприємства застосовують Відомість 3-м, підсумкові дані
якої (без повторення записів, що здійснюються у Журналі безпосередньо з
первинних документів) заносяться до Журналу обліку господарських операцій з
позначенням у графі 3 «Відомість 3-м»;
2)

спрощеною

формою

бухгалтерського

обліку,

яка

передбачає

узагальнення інформації про господарські операції у регістрах бухгалтерського
обліку.
Така побудова регістрів відповідає застосуванню спрощеного Плану
рахунків та формуванню звітності відповідно до НП(С)БО 25 «Спрощена
фінансова звітність» (рис. 1).
Спрощений план рахунків в обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських
операцій суб‘єктів малого підприємництва
Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими
підприємствами
Господарський кодекс України
Суб‘єкти малого підприємництва:
–
середньооблікова
чисельність
працюючих не перевищує 50 осіб;
– обсяг річного валового доходу не
перевищує 10 млн. євро.

Суб‘єкти мікропідприємництва:
–
середньооблікова
чисельність
працюючих не перевищує 10 осіб;
– обсяг річного валового доходу не
перевищує 2 млн. євро.

Проста форма бухгалтерського обліку:
– Журнал обліку господарських
операцій;
– Відомість В-3М.

Спрощена форма: бухгалтерського
обліку:
– Відомості В1м –В5 м;
– Оборотно-сальдова відомість.

Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва за формами 1-м та 2-м (НП(С)БО 25)

Рисунок 1 – Схема організації спрощеної форми бухгалтерського обліку
для малих підприємств
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Спрощена форма обліку передбачає застосовування замість журналів або
журналів-ордерів Відомостей (всього 5). Крім того, цим положенням
передбачено введення простої форми обліку з використанням тільки Журналу
господарських операцій та Відомості 3 М. Така побудова регістрів відповідає
застосуванню спрощеного Плану рахунків та формуванню звітності відповідно
до НП(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва». Для
суб'єктів

малого

підприємництва

передбачена

можливість

складання

Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми №1-м, 2-м) та
Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми №1-мс
та 2-мс)
Висновки. Використання особливих режимів оподаткування, організації
обліку та формування фінансової звітності для підтримки як пріоритетних видів
господарської діяльності, так і безпосередньо окремих груп суб‘єктів
підприємництва є одним з шляхів забезпечення ефективного їх розвитку в
умовах соціально орієнтованої економіки. Тому саме спеціальний податковий
режим має бути спрямований на стимулювання малого підприємництва, а його
система припускає тільки один вид податку: єдиний податок, який сплачується
до місцевого бюджету. На практиці, незалежно від цього підприємці платять ще
і

єдиний

соціальний

внесок.

Хоча

застосування

спрощеної

системи

оподаткування, обліку та звітності надає суб‘єкту малого підприємництва низку
переваг: спрощується процедура, порядок реєстрації платника податку, а також
ведення поточного бухгалтерського обліку й форм фінансової звітності,
надається право вибору сплати ПДВ. Крім того, платники єдиного податку
повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи,
надані послуги) винятково в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).
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УДК 657.6
Юлія Жовмір
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ, ЯК ОСНОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ
РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У цій статті розглядаються питання, пов'язані з формуванням прибутку, як
основного

фінансового

результату

діяльності

підприємства.

Значення

прибутку та можливості подальшого розвитку, збільшення активів, зміцнення
конкурентоспроможності та фінансового стану.
Ключові слова: прибуток, фінансовий результат, ефективність, облік, аналіз.
Прибуток є ключовою метою функціонування будь-якого підприємства.
Від обсягів одержуваного та прогнозованого прибутку буде залежати
подальший

розвиток

підприємства.

У

сучасній

економічній

ситуації

підвищення показника прибутку стає першочерговим завданням, вирішення
якого забезпечує фінансову стабільність організації.
Сучасний період дослідження господарської діяльності організацій
проходить в умовах інфляції, суттєвого збільшення витрат на ресурси,
зменшення платоспроможного попиту на внутрішньому ринку, втрата ринків
збуту, девальвація національної валюти, що призводять до значного зниження
рівня рентабельності виробництва та збитковості багатьох підприємств. У
зв‘язку з цим назріла необхідність антикризового управління підприємством,
100

вдосконалення методів оцінки і прогнозування прибутку, раціональнішого
використання активів. Проблема прибутковості підприємства досліджувало
багато вчених та економістів. Різні напрями фінансової діяльності і, зокрема,
прибутку висвітлено в наукових працях М. Чумаченко, Т. Білик, І. Бланк,
М. Дем‘яненко, О. Зінченко, С. Іщук, Н. Шмиголь, О. Костенко та багато інших
дослідників.
У найбільш загальному сенсі прибуток – це різниця між доходами
(виручкою від реалізації вироблених товарів та послуг) та витратами на
виробництво продукції, або надання послуг підприємства [1].
Сутність поняття прибутку змінювалося разом із розвитком економічного
середовища. У працях класиків економічної думки, прибуток розглядався, як
результат обігу капіталу, результат торгових операцій (А. Сміт), або як
додаткова вартість продукції, сформована внаслідок праці зайнятих у процесі
виробництва працівників (К. Маркс) [2]. В сучасній ринковій економіці,
поняття прибутку відображає результат виробничої та комерційної діяльності
підприємства [3].
Для більш детального розгляду сутності прибутку необхідно виділити її
економічну та бухгалтерську складову [4]. Економічний прибуток – це
результат реалізації вироблених товарів та послуг. Бухгалтерський прибуток –
це результат використання капіталу організації, вкладень у виробництво.
Бухгалтерський прибуток відображає матеріальний стан підприємства на
кінець облікового періоду, порівнюючи його з результатами попереднього
періоду.
У процесі аналізу літератури, було виділено три підходи до розгляду
сутності прибутку [5]. Так, з економічної точки зору, прибуток – це позитивна
різниця між грошовими надходженнями та грошовими виплатами. Прибуток є
частиною доданої вартості, створеної у сфері матеріального виробництва, в
результаті реалізації продукції, послуг, виконання. Крім того, прибуток є
грошовим виразом результату діяльності підприємства.
З правового погляду, прибуток – це джерело доходу підприємця на
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вкладений капітал за правом власника. Крім того, прибуток – це основа бази
оподаткування, джерело надходження коштів до бюджету, а також критерій
платоспроможності підприємства [6].
З погляду теорії управління, прибуток є об'єктом управління та розподілу.
Основні управлінські рішення полягають в організації діяльності, щодо
досягнення планових фінансових показників та ефективного розподілу
отриманого прибутку.
Прибуток, як об'єкт управління, потребує аналізу, планування та
зростання. Прибуток – це ключовий показник, він характеризує ефективність
роботи підприємства. Аналіз показника прибутку дозволяє отримати точну
інформацію про фінансовий стан підприємства. Прибуток сприяє розвитку
виробництва, розширенню комерційних та виробничих напрямків, рішенню
питань соціального значення. Саме із прибутку формується фонд оплати праці,
покриваються витрати на утримання матеріально-технічної бази підприємства,
провадиться фінансування наукових розробок.
Значення прибутку проявляється у всіх напрямках діяльності організації, а
саме:
1) фінанси – прибуток – це ключовий економічний показник, що
відображає результати використання матеріальних, трудових, фінансових
ресурсів організації, прибуток збільшує активи та вартість підприємства;
2) управління – прибуток відображає якість управлінської діяльності,
правильність прийнятих рішень;
3) організація – позитивна динаміка прибутку свідчить про рівень роботи
підприємства, ефективність взаємодій елементів організаційної структури;
4) виробництво – для досягнення планових показників прибутку необхідно
забезпечувати безперебійну роботу виробничих ліній, дотримуватися технології
виробництва, контролювати якість продукції, прибуток є індикатором
ефективності роботи виробництва;
5) розвиток організації – наявність та достатній обсяг прибутку створює
міцну фінансову базу для подальшого розвитку підприємства, у тому числі за
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рахунок інвестування у модернізацію виробничої бази, професійне навчання
персоналу, впровадження сучасних технологій та обладнання, засобів
автоматизації ручної праці;
6) система контролю та обліку – постійний аналіз доходів та витрат
підприємства, всіх видів прибутку, оцінка впливу факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища на динаміку фінансових показників, насамперед,
прибутку.
Таким чином, сутність прибутку полягає у відображенні фінансових
результатів діяльності підприємства.
Для оцінки прибутку використовують дані річних звітів організації,
зокрема, звіт про прибутки та збитки. У цьому звіті позначено показники всіх
видів прибутку в динаміці за останні два роки. В аналізі господарської
діяльності організації сфери послуг виділяють кілька видів прибутку.
Таблиця 1 – Види прибутку підприємства
Вид

Характеристика

Маржинальний
прибуток

Характеризує перевищення виторгу від реалізації виробленої
продукцію (наданих послуг) над сумою прямих виробничих
витрат [1]. У більшості організацій сфери послуг маржинальний
прибуток не виділяють і не розраховують, а за базовий показник
прибутку беруть прибуток від послуг.

Прибуток від
реалізації продукції,
робіт та послуг

Відбиває різницю між маржинальним прибутком та постійними
витратами на реалізацію продукції, робіт та послуг. Прибуток
відрізняється від маржинального прибутку у сумі витрат з
організації збуту, тобто, на собівартість продажів. Так,
наприклад, витрати на оплату праці виробничого персоналу є
витратами виробництва продукції, а витрати на оплату праці
торгового персоналу входять у собівартість реалізації.

Балансовий прибуток

Об'єднує фінансові результати від реалізації продукції та послуг,
а також доходи від іншої фінансової інвестиційної діяльності і
зменшує їх у сумі інших, позареалізаційних витрат.

Чистий прибуток

Відображає різницю між оподатковуваним прибутком та сумою
податкових відрахувань: податку на прибуток, відстрочених
податкових зобов'язань тощо.

Чистий прибуток, що надходить у розпорядження організації після
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виплати всіх зобов'язань, може бути використаний на потреби підприємства,
наприклад, на виплату дивідендів або реалізацію соціальної політики, а може
бути капіталізований, тобто, спрямований на збільшення активів підприємства
[7]. У вітчизняній практиці існує кілька облікових політик, кожна з яких
заснована на своєму методі розрахунку показників прибутку [1]. Так
наприклад, організація може розглядати майно, як основні засоби або, як
оборотні активи, залежно від чого формуватимуться поточні витрати та доходи
організації і відповідно, прибуток.
Другий метод розрахунку прибутку пов'язаний з вибором виду переоцінки
основних коштів. Основні засоби можуть бути переоцінені в ході індексації
первісної

вартості,

використовуючи

середньостатистичні

коефіцієнти

перерахунку, або прямим перерахунком у ціни поточного періоду. Вибір
методу переоцінки основних засобів впливає розрахунок суми амортизаційних
відрахувань, вартість майна і прибуток в цілому.
Третій метод розрахунку прибутку пов'язаний з порядком розрахунку
амортизації. Віднесення амортизаційних відрахувань на собівартість продукції
збільшує видаткову частину та зменшує прибуток. Організації вдаються до
такого способу з метою зменшити оподатковуваний прибуток, суму податку на
прибуток та отримати більш високий чистий прибуток [8].
Ще один спосіб розрахунку прибутку пов'язаний з вибором методів оцінки
нематеріальних

активів.

Нематеріальні

активи

включають

об'єкти

інтелектуальної власності, торгові марки, бренди, патенти, авторські права
тощо. Нематеріальні активи можуть бути власними і виступати як дохідна база,
а можуть бути придбаними і тоді виступати як витрати підприємства. У разі
придбання нематеріальних активів їхня вартість може бути повністю віднесена
на собівартість продукції, що відразу збільшить витрати організації, а може
відноситись до амортизації, що знизить витрати в обліковому періоді.
На розрахунок прибутку впливає і спосіб оцінки виробничих запасів. Так,
у господарському обліку використовується кілька методів оцінки спожитих
виробничих запасів: NIFO, FIFO, LIFO. Методи NIFO полягає у тому, що
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оцінка запасів проводиться на підставі майбутньої вартості. Метод FIFO
передбачає первинне списання вартості товарів, що надійшли раніше, а вартість
залишків запасів розраховується у поточних цінах. Метод LIFO передбачає
списання запасів у тій послідовності, в якій вони надійшли, що дозволяє
збільшувати витрати на виробництво, знижувати оподатковувану основу, а в
результаті – збільшувати чистий прибуток [1].
Ще один метод оцінки прибутку залежить від того, яким чином
враховуються прибутки організації. Якщо враховуються доходи від реалізації з
моменту відвантаження продукції, може виникнути ситуація, коли товар вже
відвантажено, але оплата за нього не надійшла. В результаті у підприємства
формується дебіторська заборгованість, що впливає на розмір чистого
прибутку. Якщо облік ведеться по моменту оплати, то збільшується дохідна
база підприємства та, відповідно, розмір прибутку. Також на розрахунок
прибутку впливає порядок списання витрат на ремонт основних засобів і т. д.
Таким чином, основними видами прибутку є: прибуток від реалізації,
балансовий прибуток, оподатковуваний прибуток, чистий прибуток. На оцінку
рівня прибутку впливає обрана облікова політика організації. Оцінка прибутку
проводиться з використанням методів аналізу господарської діяльності.
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Економічна непостійність та умови сучасних ринкових відносин, що
існують в Україні, зумовлюють необхідність пошуку керівниками нових
методів управління підприємством. Однією із складових частин управління є
внутрішній аудит.
Внутрішній аудит в економічно розвинених країнах дуже широко
використовується і є невід'ємним елементом в управлінні підприємством, тоді
як в Україні він перебуває на стадії розвитку, а процес його впровадження має
певні труднощі. Таким чином, вивчення ролі внутрішнього аудиту в системі
управління підприємством є актуальною та значущою темою.
Для початку, з погляду теорії та практики, важливим є визначення терміну
«внутрішній аудит», оскільки від цього залежить правильне розуміння його
мети, об'єктів, суб'єктів, функцій та завдань.
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На сьогодні відсутнє єдине визначення поняття «внутрішній аудит».
Проте, найточніше визначення, на нашу думку, дає міжнародний Інститут
внутрішніх аудиторів: внутрішній аудит – це діяльність з надання незалежних
та об'єктивних гарантій та консультацій, спрямованою на вдосконалення
роботи організації [1].
З визначення можна зробити висновок, що метою внутрішнього аудиту є
допомога членам суб'єкта господарювання ефективно виконувати свої функції.
Внутрішні аудитори надають керівництву суб'єкта господарювання дані аналізу
та оцінки, рекомендації та іншу необхідну інформацію за результатами аудиту.
На жаль, у нашій країні не всі управлінці підприємствами розуміють
навіщо необхідний та наскільки важливий внутрішній аудит і створення
системи внутрішнього аудиту для підприємства. Вони вважають, що достатньо
просто перевірок, які здійснюються зовнішніми аудиторами.
Внутрішній та зовнішній аудит багато в чому відрізняються: цілями,
функціями, завданнями, суб'єктами та іншим. Але вони мають великий
взаємозв'язок і якщо на підприємстві створено службу внутрішнього аудиту, то
зовнішні

аудитори

використовують

результати

діяльності

внутрішніх

аудиторів.
Зіставлення функцій внутрішнього й зовнішнього аудиту ведено у табл. 1
[2, с.66].
Таблиця 1 – Функції внутрішнього та зовнішнього аудиту
Фактори
1
Постановка
завдань

Об‘єкт

Ціль

Внутрішній аудит
2
Визначається керівництвом
виходячи з потреб керування як
підрозділами підприємства, так і
підприємством у цілому.
Рішення окремих
функціональних завдань
управління, розробка й
перевірка інформаційних систем
підприємства.
Визначається вищим
керівництвом підприємства.
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Зовнішній аудит
3
Визначається договором між
незалежними сторонами:
підприємством й аудиторською
фірмою.
Системи обліку й звітності
підприємства.

Визначається стандартами з аудиту:
оцінка достовірності фінансової
звітності й підтвердження
дотримання чинного законодавства.

Продовження таблиці 1
1
Методичні
прийоми
Вид діяльності
Організація
роботи

Взаємини

Суб‘єкти

Кваліфікація
Оплата
Відповідальність

Звітність

2
Вибираються самостійно або
визначаються стандартами
внутрішнього аудиту.
Виконавча.
Виконання аудиторських
завдань відповідно до
професійних стандартів та
власних розроблених методик.
Підпорядкованість
адміністративно керівництву
підприємства, функціонально
вищому колегіальному органу,
неповна незалежність від
керівництва.
Співробітники окремого
підрозділу підприємства, штатні
працівники підприємства.
На розсуд керівництва
підприємства.
Нарахування заробітної плати за
штатним розкладом.
Перед керівництвом за
виконання обов‘язків.
Перед керівництвом.

3
Визначаються загальноприйнятими
аудиторськими стандартами.
Підприємницька.
Визначається аудитором самостійно,
виходячи із загальноприйнятих норм і
правил аудиторської перевірки.
Рівноправне партнерство, повна
незалежність.

Незалежні експерти, що мають
відповідний сертифікат і право
займатися цим видом
підприємництва.
Регламентується державою.
Оплата наданих послуг за договором.
Перед клієнтами й перед третіми
особами, встановлена законодавчими
й нормативними актами.
Підсумкова частина аудиторського
висновку може бути опублікована,
аналітична частина передається
клієнтові.

Приймаючи рішення про створення на підприємстві служби внутрішнього
аудиту (СВА), керівники повинні вивчити всі нюанси щодо її організації,
переваги та недоліки, проблемні питання у сфері внутрішнього аудиту.
Переваги та недоліки внутрішнього аудиту наведені у табл. 2 [2, с.48].
Незважаючи на те, що перераховані недоліки СВА викликають недовіру до
такої системи, впровадження служби внутрішнього аудиту має суттєві плюси,
такі як оцінка та аналіз ефективності використання ресурсів підприємства,
детекція резервів підприємства, розробка рекомендацій щодо вдосконалення
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бухгалтерського та податкового обліку, що в кінцевому результаті призведе до
економії видатків.
Таблиця 2 – Переваги та недоліки внутрішнього аудиту
Переваги
Внутрішні аудитори краще поінформовані
про діяльність підприємства, ніж зовнішні:
знають особливості та тонкощі організації;
розуміють поточні процеси; їм зрозумілий
причинно-наслідковий зв'язок тих чи інших
подій.
Внутрішні аудитори мають можливість
використовувати
конфіденційну
та
управлінську інформацію.
Внутрішнім аудиторам необхідно менше
зусиль і часу щоб виявити відхилення та
порушення.
При внутрішньому аудиті немає браку часу,
тому аудитор детальніше вивчить об'єкт і
проведе детальніший аудит.
Забезпечує перманентність (безперервність)
контролю.
Використання внутрішніх аудиторів як
експертів; сприяє покращенню зовнішніх
аудиторських перевірок.

Недоліки
Як правило, рівень кваліфікації внутрішніх
аудиторів, нижчий за рівень зовнішніх; а
також дещо звужене сприйняття проблем
організації.

Внутрішній аудитор перебуває під певним
тиском, змушений зважати на прийняті на
підприємстві правила, що недостатньо
відповідає принципу незалежності аудитора.
Менш жорсткі часові рамки призводять до
того, що інтенсивність роботи внутрішнього
аудитора нижче ніж зовнішнього.
Одноразові сторонні аудиторські послуги
коштують дешевше, ніж постійний контроль
внутрішніх аудиторських служб.
«Випадання»
із
процесу
(хвороба,
звільнення) фактично зупиняє процес.
Існує можливість помилкового судження
зовнішніх
аудиторів
щодо
стану
підприємства на основі звітів внутрішніх
аудиторів.

Аналізуючи роль внутрішнього аудиту та використання його на
підприємстві, спливає головне питання про розумність створення СВА. Слід
погодитися з думкою А. Білоусова та А. Нетікші, що за критерій можна
прийняти масштаб діяльності підприємства, від якого залежить: чи потрібен
додатковий контроль за діяльністю підприємства та чи не перевищують витрати
на внутрішній аудит корисний ефект від використання [3, с.55; 4, с.46].
Існують різні думки щодо того, що для внутрішнього аудитора є основним
напрямком діяльності. Проте, внутрішній аудит організовується кожному
підприємстві з урахуванням його специфіки.
Що ж до ризиків діяльності підприємства, то цьому напрямі внутрішній
аудит пов'язаний з їх управлінням. Враховуючи частоту та різнобічність
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виникнення ризикових ситуацій, зросла потреба в їх систематичному
дослідженні,

спостереженні,

аналізі

та

їх

своєчасному

запобіганні

в

управлінських рішеннях.
Внутрішній аудит визначає проблемні внутрішні зони, які виникають через
внутрішні та зовнішні економічні процеси. Тим більше, ризики насамперед
впливають на фінансові результати. А внутрішній аудитор надає управлінцям
консультації, гарантії, аналітичну інформацію та рішення щодо мінімізації
ризиків.
Дослідження наукових статей та літератури, а також практичних
матеріалів дозволило зібрати проблеми внутрішнього аудиту, до яких
відносять:
1) недостатня кількість методичних розробок;
2) недосконалість чинної нормативно-правової бази у сфері регулювання
внутрішнього аудиту;
3) відсутність достатнього досвіду аудиторської діяльності;
4) недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів;
5) низький рівень автоматизації внутрішнього аудиту.
Вплив на розвиток внутрішнього аудиту в Україні мають професійні
організації: Міжнародний інститут внутрішніх аудиторів та Всеукраїнська
громадська організація «Інститут внутрішніх аудиторів України». Також,
внесок у розвиток внутрішнього аудиту України, принесла Угода про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом 27.06.2014 р., бо на багатьох
українських підприємствах вже створено СВА.
Були зроблені кроки і за рішенням перерахованих вище проблемних
аспектів внутрішнього аудиту, а саме: створюються нові навчальні програми у
вузах пов'язані саме з внутрішнім аудитом; існує безліч курсів, семінарів,
тренінгів з підвищення кваліфікації для внутрішніх аудиторів; розвивається і
програмне забезпечення для аудиторів, наприклад, програми «IT Аудит»,
«Експрес Аудит: ПРОФ», AuditXP «Комплекс Аудит».
На жаль, у нашій країні внутрішній аудит – це один із небагатьох
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доступних та ще недооцінених ресурсів. Однак, створивши відділ внутрішнього
аудиту, керівники переконаються, що він відіграє важливу роль у системі
управління, тому що його метою є допомога органам управління у здійсненні
ефективного контролю, в управлінні ризиками, у запобіганні та виявленні
помилок та випадків шахрайства. Ефективний внутрішній аудит може знизити
витрати підприємства та забезпечити його позитивний кінцевий результат.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
НЕОБХІДНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО
АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
У статті розглянуто та обґрунтовано необхідність організації внутрішнього
аудиту, визначені проблеми розвитку та створення відділів внутрішнього
аудиту на підприємствах України. З`ясовано роль внутрішнього аудиту для
поліпшення рівня продуктивності та ефективності роботи підприємств.
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У сучасних умовах господарювання, враховуючи інтеграційні процеси та
стрімкий розвиток міжнародних зв'язків, збільшується кількість акціонерних
товариств та великих корпорацій. Враховуючи те, що найбільший капітал, на
сьогодні, зосереджений у руках певного кола осіб, набула поширення практика
розподілу функцій управління та володіння: власники визначають стратегію та
напрямок розвитку бізнесу, у свою чергу, наймані працівники-менеджери
управляють справами компанії. Тенденція збільшення кількості власників у
великих

компаніях

спричинила

виникнення

віддаленості

між

самими

власниками та власністю, адже розширюючи бізнес власник може створювати
підприємства на різних територіях, а також вкладати кошти у вже існуючі
підприємства. Це обумовлює необхідність створення ефективної системи
управління та контролю за діяльністю, одним із дієвих інструментів якого є
внутрішній аудит. Однак, даному виду контролю власники та керівники
підприємств приділяють незначну увагу, тим самим недооцінюючи його
значення у системі управління підприємством.
Метою дослідження є обґрунтування значення внутрішнього аудиту у
діяльності вітчизняних підприємств та визначення основних проблемних
питань і перспектив розвитку в сучасних умовах господарювання.
Значний внесок у розвиток наукової думки про внутрішній контроль
зробили такі вчені як: Т. Каменська, Б. Усач, Л. Нападовська, О. Богомолов,
М. Білуха та інші. У дослідження проблем сутності, функцій та змісту
внутрішнього контролю, його місця у системі наук внесли такі відомі зарубіжні
вчені як Е. Аренс, Р. Адамс, Р. Додж, Дж. Лоббек, Дж. Робертсон. Віддаючи
належне напрацюванням фахівців у сфері даного питання, слід зазначити, що
внутрішній аудит швидко розвивається, у результаті чого виникають нові
проблеми, що потребують рішень.
Згідно з визначенням міжнародного Інституту внутрішніх аудиторів (The
Institute of Internal Auditors), внутрішній аудит – це діяльність, пов'язана з
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наданням незалежних та об'єктивних гарантій та консультацій, спрямованих на
вдосконалення діяльності організації. Основною метою внутрішнього аудиту є
визначення основних напрямів для підвищення ефективності діяльності
підприємства та його структурних підрозділів.
На

вітчизняних

підприємствах,

внутрішній

аудит

–

один

із

найдоступніших та недооцінених ресурсів, правильне використання яких, як
показує практика Заходу та США, дозволяє значно підвищити ефективність
роботи компанії.
Вважаємо, що необхідність появи внутрішнього аудиту – порівняно
нового інструменту контролю, зумовлена наступним рядом факторів. Поперше, збільшення обсягів та складності операцій, а також поява компаній з
широко розгалуженими організаційними структурами призвело до виникнення
потреби у фахівцях, які могли б оперативно оцінити фінансові угоди, стан
бухгалтерського обліку та перспективи отримання прибутку. По-друге, низка
корпоративних скандалів, що прокотилися США та Західною Європою, дали
підстави вважати, що зовнішній аудит може давати значні збої, зумовлені
необізнаністю зовнішніх аудиторів в окремих аспектах діяльності підприємств,
як результат може призвести до банкрутства навіть найбільшої фірми. По-третє,
наявність у компанії належного корпоративного управління, однією з
невід'ємних ланок якого є внутрішній аудит – позитивний сигнал для
потенційних інвесторів та кредиторів.
Також слід зазначити, що запровадження внутрішнього аудиту на
підприємстві обумовлено бажанням власників та управлінського персоналу
впорядкувати структуру та організацію бізнес-процесів, що, у свою чергу, може
призвести до суттєвої економії коштів компанії. Крім того, наявність
внутрішнього аудиту актуальна для власників, які передають кермо влади в
руки професійних менеджерів. І, нарешті, плани виходу у короткостроковій чи
середньостроковій перспективі на міжнародні ринки капіталу диктують
компаніям необхідність створення служб внутрішнього аудиту. Зокрема,
правила найбільших фондових бірж передбачають наявність удосконалення
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розвитку обліку, аналізу та контролю в сучасних умовах внутрішнього аудиту
як обов'язкової умови внесення цінних паперів компанії до списків котирування
біржі. Все це обумовлює необхідність організації та проведення на вітчизняних
підприємствах внутрішнього аудиту, шляхом створення спеціального відділу.
Існуючі на сьогоднішній момент думки щодо впровадження внутрішнього
аудиту на підприємствах відрізняються. Одні вчені акцентують увагу на
недоцільності внутрішнього аудиту, зумовлюючи це появою додаткових
трудових та матеріальних витрат, інші – навпаки. Встановлено, що доцільність
створення такого відділу диктується масштабами діяльності компанії, її
організаційною структурою та обсягами бізнес-процесів. Так, для невеликих
підприємств функція внутрішнього аудиту є досить витратною та економічно
недоцільною. Адже створення такої служби веде до додаткових витрат, що
призводять до зменшення фінансового результату. Ці витрати можуть бути
дуже відчутними, оскільки служба внутрішнього аудиту має складатися з
висококваліфікованих кадрів та бути забезпечена відповідними матеріальнотехнічними ресурсами. У свою чергу, для великого та частково середнього
бізнесу – це потреба.
Таким чином, для досягнення стратегічних цілей та забезпечення
реалізації прийнятих управлінських рішень підприємства, внутрішній аудит,
який переважно здійснюється керівниками структурних підрозділів та
функціональних відділів підприємства, вважається недостатнім. Останнє можна
пояснити тим, що:
1) система бухгалтерського обліку не дає повної інформації, необхідної
для своєчасного прийняття рішень, це зумовлено тим, що дані бухгалтерського
обліку, відображають операції, які вже здійснилися та мають грошову оцінку,
на прийняття рішень – стосується майбутнього і відбивається у різних
вимірниках;
2) керівники структурних підрозділів, по-перше, зайняті поточною
виробничою, збутовою, постачальницькою та іншими видами діяльності, подруге, не володіють відповідними знаннями та досвідом у галузі рішень, які
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приймаються, тому необхідний спеціальний орган, який здійснює консультації
керівників з питань ефективності виробництва на місцях та забезпечував
підготовку достовірної інформації з метою прийняття управлінських рішень;
3) діяльність сучасного підприємства характеризується

наявністю

порівняно великої кількості фахівців, які можуть і не бути керівниками, проте
через делегування ним повноважень мають приймати важливі для підприємства
рішення. Для повного охоплення контролем галузі управління підприємством
потрібні додаткові організаційні заходи;
4) виконання співробітниками бухгалтерії свого основного завдання –
відображення фактичного стану справ на підприємстві, а також здійснення
часткового контролю (у межах наданої їм компетенції) не вирішує всіх проблем
контролю у масштабі підприємства, а отже, і не забезпечує реалізацію
стратегічних цілей підприємства [1, с.70].
Враховуючи

вищевикладене,

жоден

відділ

підприємства,

крім

внутрішнього аудиту, не в змозі в повному обсязі реалізувати функцію
внутрішнього контролю, яка здатна забезпечити потребу управлінців в якості
розробки та ефективності реалізації стратегічних рішень, розвитку та
ефективного функціонування в конкурентному середовищі. Однак, незважаючи
на очевидні переваги впровадження системи внутрішнього аудиту на
вітчизняних підприємствах, є значні проблеми даного інструменту контролю в
Україні.
Насамперед слід зазначити, що порівняно невелика кількість вітчизняних
менеджерів бачать необхідність і доцільність запровадження на підприємствах
служб

внутрішнього

аудиту.

Причини

такого

відношення

обумовлені

існуванням значно невеликої кількості кваліфікованого персоналу у сфері
аудиту, до підприємств не застосовують фінансові санкції за відсутність такої
служби; утримання у штаті спеціалістів-аудиторів з високою оплатою праці
суттєво збільшує витрати підприємства [2, с.38].
Одним із основних аспектів будь-якої діяльності є її нормативно-правове
забезпечення.

На

сьогодні,

в

Україні,
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внутрішній

аудит

методично

забезпечений на не досить високому рівні. Нормативно-правові акти в Україні
розроблені лише в частині діяльності банківського сектору, у свою чергу
відсутність методичного забезпечення внутрішнього аудиту на вітчизняних
підприємствах зменшує поширення передового досвіду у цій сфері діяльності
та провокує недовіру до такої системи. З іншого боку, відсутність будь-яких
обмежень на утримання та форми проведення внутрішнього аудиту стимулює
розробку суб'єктами господарювання власних форм реалізації його функцій, а
також зумовлює пошук можливостей підвищення результативності їхньої
діяльності з використанням сучасних інструментів контролю та управління.
Побудова належного внутрішнього аудиту неможлива без застосування
інформаційних технологій. Поширення інформаційних технологій в аудиті
принесло масштабні революційні зміни. Безумовно, застосування комп'ютерної
техніки значно впливає на якість проведення контролю та ефективність
аудиторських процедур. Проте слід пам'ятати, що контрольні функції
автоматизуються важче [3, с.56].
Встановлено, враховуючи особливості вітчизняної практики ведення
бухгалтерського обліку, організація системи внутрішнього аудиту у сучасних
умовах характерна стійкістю лише у банківській сфері, що зумовлено
необхідністю

виконання

комерційними

банками

нормативних

вимог

Національного банку України. На великих підприємствах слід вести систему
внутрішнього аудиту таким чином, щоб за цю роботу відповідали конкретна
особа, група осіб або спеціальний відділ.
Основними напрямками вдосконалення внутрішнього аудиту в Україні є:
- формування зацікавленості та необхідності розвитку даної професії як
на рівні держави, так і на рівні підприємств різних галузей;
- розробка та вдосконалення нормативно-правового регулювання аудиту;
- удосконалення методології проведення внутрішнього аудиту;
- здійснення професійної підготовки фахівців із внутрішнього аудиту.
Отже,

сучасні

умови

ведення

бізнесу

потребують

максимально

ефективного використання ресурсів підприємства. Інструментом виявлення
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резервів

підвищення

ефективності

діяльності

підприємства

та

його

конкурентоспроможності є внутрішній аудит за умови вирішення його
першочергових проблем на загальнодержавному рівні. Перелічені проблеми
розвитку внутрішнього аудиту в Україні призводять до того, що певна кількість
власників та керуючих асоціюють його з фіскальним контролем, що викликає
недовіру до такої системи та знижує її ефективність. Недооцінюючи великий
потенціал внутрішнього аудиту, керівники підприємств не вважають за
потрібне втрачати додаткові кошти на створення та фінансування такого
підрозділу. Проте саме внутрішні аудитори виконують основне завдання –
допомагають керівництву підприємства досягти певних цілей, розширити
можливості підприємства, удосконалити його бізнес-процеси, вирішують
завдання економічної діагностики, розробки фінансової стратегії та оцінки
комерційних угод. Внутрішньому аудиту властива максимальна гнучкість,
здатність швидкого виправлення помилок, удосконалення та подальшого
розвитку фінансово-господарської діяльності підприємства.
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ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкрито роль облікової політики підприємства як механізму, що
забезпечує формування єдиних правил, щодо облікового відображення майна
підприємства

та

представлення

сільськогосподарського підприємства.
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цієї
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звітності

Ключові слова: облікова політика, етапи облікової політики, принципи,
завдання облікової політики, недоліки облікової політики.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. Потреби облікової та аналітичної інформації для
забезпечення прийняття дієвих управлінських рішень, зумовлюють вимоги до
системи бухгалтерського обліку, як інформаційної бази відображення стану
діяльності підприємства. Загальні норми та правила ведення бухгалтерського
обліку активів, капіталу та зобов‘язань підприємства врегульовуються на рівні
законодавства.
Аналіз основних досліджень. Вагомий внесок у дослідження питань
облікової політики зробили вітчизняні науковці: Дяченко Н.М., Ночовна Ю.О.,
Кулик В.А., Крючковська Т.О., Ялигіна М.С., Осадча Г.Г. та ін.
Постановка завдання. Метою даної статті є окреслення ролі облікової
політики

підприємства

як

механізму

облікового

відображення

майна

підприємства та представлення цієї інформації у звітності.
Виклад основного матеріалу. Облікова політика повинна розроблятися так,
щоб

здійснювався

оптимальний

вибір

методів

і

процедур,

що

використовуватимуться підприємством для ведення бухгалтерського обліку, які
сприятимуть достовірному відображенню показників у фінансовій звітності.
Також, в подальшому, правильно розроблена облікова політика забезпечить
зростання

якості

обліково-аналітичного

забезпечення

управління

підприємством.
«Від того, яка буде прийнята облікова політика, залежить система
бухгалтерського обліку, а від системи бухгалтерського обліку та якості
звітності

залежить

обґрунтованість

прийнятих

управлінських

рішень

користувачами облікової інформації» [3].
Недоліки на законодавчому рівні

та постійні зміни законодавства

призводять до не розробленості усталених вимог щодо структури елементів та
процедури формування облікової політики. Як наслідок – неузгодженість норм
наказу про облікову політику, що призводять до неправильного відображення
господарських операцій у бухгалтерському обліку, а також відсутність
розробки облікової політики щодо управлінського обліку [1].
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Формування облікової політики підприємства здійснюється в межах
визначених етапів:
1. Організаційний

(створення

відповідного

виконавчого

органу

або

призначення відповідальної особи та закріплення за ними обов‘язків і
повноважень щодо формування облікової політики);
2. Підготовчий

(визначення

стратегічних

і

тактичних

напрямків

господарської діяльності підприємства, виокремлення об‘єктів обліку, щодо
яких необхідно сформувати облікову політику, вивчення внутрішніх та
зовнішніх умов діяльності підприємства, оцінка їх впливу на формування
облікової політики);
3. Основний (вибір найбільш ефективних елементів облікової політики
підприємства, розробка інформаційного забезпечення процесу формування
облікової політики, складання Наказу про облікову політику підприємства,
розробка додатків до нього);
4. Заключний

(затвердження

Наказу

про

облікову

політику,

його

впровадження та контроль за виконанням)» [4].
На першому етапі формування облікової політики підприємства на основі
врахування галузевої специфіки та стратегічних цілей діяльності підприємства
слід чітко визначити мету та завдання облікової політики. Вибір суб‘єкта
формування облікової політики залежить від обсягів діяльності підприємства та
його організаційної структури (головний бухгалтер, бухгалтер, аудиторська
фірма). Побудова облікової політики підприємства повинна здійснюватися з
урахуванням інформаційних запитів зацікавлених користувачів інформації
(керівника, власника, працівників). В даному випадку слід побудувати
інформаційну модель, яка відображатиме перелік інформаційних запитів та
можливість їх задоволення через вибір тих чи інших елементів облікової
політики.
Невід‘ємною складовою першого етапу розробки облікової політики є
вивчення внутрішніх та зовнішніх факторів функціонування підприємства,
оцінка їх впливу на формування облікової політики. Оцінка впливу
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вищезазначених факторів, дозволяє акцентувати увагу на розробці елементів,
які сприяють формуванню єдиної комплексної системи бухгалтерського обліку
на підприємстві, а також знизити їх негативний вплив. Наступним напрямом є
визначення принципів побудови облікової політики.
Вивчення стану дослідження принципів формування облікової політики
засвідчило наявність розбіжностей у поглядах науковців. Зокрема, авторами
виокремлюється більше двадцяти принципів формування облікової політики,
без урахування принципів визначених законом України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні». Найчастіше, вченими виокремлюються
наступні принципи формування облікової політики: системності, ефективності,
комплексності,

науковості,

безперервності,

раціональності,

законності,

достовірності [4].
Задоволення інформаційних потреб зацікавлених користувачів базується
також на розробці системи управлінського обліку вже на початковому етапі
розробки

облікової

політики

слід

чітко

оцінити

рівень

організації

управлінського обліку та стан розробки внутрішньої звітності на підприємстві.
Відсутність налагодженої системи управлінського обліку та внутрішньої
звітності в подальшому може призвести до неправильного розуміння
інформаційних запитів управлінського персоналу і фрагментарної деталізації
інформації, яка потрібна для ухвалення відповідних рішень.
Методичний етап розробки облікової політики передбачає встановлення
об‘єктів облікової політики та аналіз інформаційного та нормативно-правового
забезпечення бухгалтерського обліку визначених об‘єктів облікової політики.
Це дозволяє систематизувати об‘єкти облікової політики в такі групи: об‘єкти,
питання облікового відображення яких врегульовані на законодавчому рівні та
підлягають розкриттю у фінансовій звітності; об‘єкти, питання облікового
відображення яких врегульовані на законодавчому рівні, але вони не
розкриваються у фінансовій звітності; об‘єкти, які не врегульовані на
законодавчому рівні. Після встановлення переліку об‘єктів облікової політики
необхідно розробити відповідні обов‘язкові та необов‘язкові елементи
облікової політики, в тому числі й для об‘єктів облікової політики.
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Третім етапом розробки облікової політики - оціночний. На зазначеному
етапі слід здійснити оцінку та аналіз впливу елементів облікової політики на
показники діяльності підприємства. Залежно від обраних елементів облікової
політики формується фінансовий результат діяльності підприємства. На даному
етапі слід здійснити тестування різних альтернативних варіантів облікового
відображення об‘єктів облікової політики та сформувати оптимальний перелік
елементів облікової політики з урахуванням результатів оцінки їх впливу.
Шляхом тестування обраного переліку елементів облікової політики слід
здійснити остаточну оцінку доцільності їх застосування або необхідності
внесення коригувань [4].
На заключному етапі формування облікової політики здійснюється
документальне оформлення та затвердження облікової політики шляхом
затвердження

наказу

про

облікову

політику

по

підприємству.

Після

затвердження наказу про облікову політику відбувається впровадження обраної
облікової політики та здійснюється контроль за її виконанням. За результатами
контролю виконання положень наказу про облікову політику необхідно
встановити недоліки облікового відображення тих чи інших об‘єктів, випадки
недотримання вимог облікової політики, внести відповідні зміни у наказ про
облікову політику та притягнути до відповідальності винних осіб у порушенні
вимог облікової політики.
Дотримання запропонованих етапів формування облікової політики
забезпечить формування єдиного механізму її впровадження на підприємстві,
сприятиме ефективній організації розподілу обов‘язків між відповідальними
особами за опрацювання та внесення змін до облікової політики [5].
Формування змісту облікової політики необхідно здійснювати з урахуванням
наявної законодавчої бази, нормами якої встановлюються основні вимоги до її
побудови. Як зазначалось вище, законодавчо передбачено: а) облікова політика є
сукупністю принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством
для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності;
б) врегульовані елементи облікової політики, які формують її методичну складову;
в) відсутні законодавчо визначені інші складові облікової політики.
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ
ВИРОБНИЦТВА ТА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Досліджено основні підходи до визначення поняття «витрати» та поняття
«собівартість продукції». Досліджено та узагальнено погляди вчених щодо
класифікаційних ознак собівартості продукції та витрат виробництва.
Ключові слова: витрати, види витрат, собівартість продукції, види
собівартості.
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Постановка проблеми. Витрати виробництва, що представляють собою
поточні витрати, пов‘язані з виробництвом і реалізацією продукції, є одним із
показників, що впливають на ефективність виробничої діяльності підприємства
та його структурних підрозділів. Тому проблема визначення собівартості
деяких видів продукції промислового підприємства, планування та аналізу
пошуку та реалізації заходів щодо зниження витрат потребує постійного
вивчення, оскільки від цього залежать результати діяльності підприємства, його
економічний розвиток.
Тому необхідність дослідження витрат, а також зростаюча потреба у
вдосконаленні характеру витрат на підприємствах у розвитку економічних
відносин визначили важливість даного питання.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Різні аспекти проблеми
класифікації витрат і собівартості продукції знайшли відображення в працях
економістів: Л.Т. Богуцька, Л.М. Германенко, І.В. Далудіна, М.В. Задорожний,
І. Я. Омецінська, А.А. Пакуліна, О.С. Шуміло та інших.
Однак у кожного автора є своє уявлення про поняття «собівартість» і
«витрати», проте, незважаючи на їх дослідження, єдиної думки щодо
тлумачення цих понять немає.
Метою даної статті є обґрунтування витрат та собівартості продукції в
роботі вчених та узагальнення основних підходів до їх класифікації.
Викладення основного матеріалу. В умовах сучасної економіки для
підвищення ефективності виробництва та подальшого розвитку суб'єкта
управління може бути досягнуто шляхом скорочення вартості продукції та
завдяки ефективному управлінню витрат підприємства . Собівартість є однією
із показників, що відображає всі сторони діяльності підприємства: рівень
організації виробничого процесу, його роботи, технічне оснащення, рівень
ефективності необоротних і гладких активів, продуктивність праці, рівень
організації матеріально-технічного забезпечення тощо.
В економіко-бухгалтерській літературі зазначено, що: «собівартість
продукції» - загальна вартість підготовки та виробництва продукції (робіт,
послуг), виражена в грошовому вираженні.
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У бухгалтерському обліку витрати – це спожиті у грошовому вимірі
ресурси,

що

використовуються

в

процесі

досягнення

певних

цілей.

Підприємство повинно самостійно визначити перелік витрат, до якого входить
собівартість продукції (робіт, послуг) як елемента облікової політики, виходячи
з економічної природи здійснених витрат та загальних принципів ведення
бухгалтерського обліку та вимог його організації [5, с. 189].
Структура та склад витрат у бухгалтерському обліку регламентується
П(С)БО 16 «Витрати».
Слід зазначити, що П(С)БО 16 пропонує два види собівартості:
1) собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг);
2) виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) [4].
У процесі будь-якого виду діяльності підприємство несе як матеріальні,
так і грошові витрати. Залежно від ролі, яку вони відіграють у процесі
відтворення, їх можна умовно поділити на такі групи:
1. Витрати, пов‘язані з основною діяльністю підприємства, а саме, витрати
на виробництво та реалізацію продукції, іншими словами, поточні витрати, які
компенсуються за рахунок чистого доходу від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг).
2. Витрати, пов‘язані з інвестиційною діяльністю, тобто на розширення чи
оновлення виробництва. Одноразові витрати на просте та розширене
відтворення необоротних активів, приріст оборотних активів та формування
додаткових робочих місць для нового виробництва. Джерелами фінансування
таких витрат може бути прибуток, емісія цінних паперів, кредит тощо.
3. Витрати на соціальний розвиток трудового колективу, зокрема,
соціально-культурні, оздоровчі та інші потреби, що фінансуються за рахунок
прибутку [2].
Витрати виробництва у грошовому вираженні на одиницю продукції
визначають як собівартість. Собівартість представляє собою економічну
категорію, якій найбільше приділяється уваги і, як правило, це поняття
притаманне бухгалтерській термінології. Собівартість розглядається як сукупні
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витрати, що поділені на кількість створеної продукції, відповідно за
термінологією західної економічної науки, визначається як середні витрати.
Управління витратами на промислових підприємствах вимагає своєчасного
виявлення наявних резервів і подальшої ефективної координації різних аспектів
господарської діяльності підприємств.
Собівартість використовується як економічний показник для наступного:
- оцінка рівня управління підприємства та її структурними підрозділами;
- контроль за ефективністю споживаних ресурсів;
- визначати економічну ефективність інвестиційно-інноваційної діяльності,
впровадити заходи щодо забезпечення більш ефективних управлінських
процесів;
- розробка та ціноутворення на продукцію (роботи, товари та послуги);
- визначати економічну доцільність та рентабельність підприємницької
діяльності для різних цілей управління [1, с. 1381].
Класифікація витрат у підсистемі управлінського обліку включає три
основні категорії:
1) відомості про витрати, понесені в процесі виробництва;
2) дані про вартість рішення;
3) інформація про контрольно-коригувальні витрати [3].
Розглядаючи класифікацію витрат з точки зору процесу прийняття рішень,
необхідно враховувати принцип, що не всі витрати слід розглядати за короткий
проміжок часу, який аналізується в процесі прийняття рішень.
Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» передбачено наступний склад економічних
елементів

витрат, який

є

обов‘язковим

для

застосування

суб‘єктами

господарювання, що здійснюють виробничу діяльність: матеріальні витрати;
витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші
операційні витрати [4].
Угрупування

витрат

за

елементами

надає

можливість

визначити

матеріаломісткість, енергомісткість, трудомісткість, фондомісткість продукції.
Якщо частка заробітної плати зменшується, а частка амортизації збільшується,
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це свідчить про підвищення технічного рівня підприємства, про зростання
продуктивності праці. Питома вага заробітної плати може скорочуватися й при
збільшенні частки придбаних комплектуючих виробів, напівфабрикатів, що
свідчитиме про підвищення рівня спеціалізації.
За елементами групуються всі витрати одного типу незалежно від того, де
вони формуються.
Групування витрат за статтями калькуляції передбачає їх збирання за
окремими видами виробів, а також основного та допоміжного виробництв.
Групування витрат за призначенням, тобто за статтями калькуляції,
відображають намір та величину витрачених ресурсів. Таке групування
необхідне для визначення собівартості окремих видів виробів, встановлення
центрів зосередження витрат, а також знаходження резервів їхнього
скорочення.
Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції
(робіт, послуг) установлюються підприємством [6].
При формуванні статей калькулювання витрат підприємства обов‘язково
враховують особливості техніки, технології та організації виробництва
відповідної галузі, а також питомої ваги окремих видів витрат у собівартості
продукції.
Серед необхідних умов для забезпечення ефективної роботи системи
обліку витрат можна виділити наступні:
- реальність, своєчасність і повнота витрат в системі бухгалтерського
обліку підприємства;
- забезпечення ефективності, достатності та доцільності аналітичної
вихідної інформації про витрати підприємства;
- матеріально-технічне та організаційне забезпечення обліку витрат
підприємства [2].
Система обліку витрат підприємства дозволяє систематично аналізувати
інформацію про витрати, а також покращує облікову та аналітичну підтримку
для управління операційними витратами.
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При прийнятті ефективних управлінських рішень щодо підвищення
ефективності господарської діяльності слід спиратися на економічний аналіз
витрат і собівартості продукції, оскільки їх рівень залежить від рентабельності
окремих видів продукції та фінансових показників підприємства в цілому.
Тому характер і класифікація витрат дозволяє ефективно управляти
виробничими витратами і чітко їх фіксувати і досягати цілей компанії. Проте
постійно знижувати витрати виробництва неможливо, оскільки це призведе до
зниження якості продукції та ефективності виробництва в цілому, що призведе
до втрат ринку та банкрутства.
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Постановка проблеми. Калькулювання виробничої собівартості одиниці
продукції є одним з найважливіших обліково-аналітичних завдань. Адже від
того, чи правильно і доцільно визначені та віднесені витрати на одиницю
виробленої

продукції

залежить

і

подальший

механізм

ціноутворення,

визначення рівня рентабельності продукції, формування кінцевого фінансового
результату діяльності підприємства за звітний період.
Вибір методики калькулювання собівартості в сучасному обліку окремо
взятого підприємства – завдання непросте, оскільки собівартість, розрахована
за певним методом, в ідеалі повинна задовольняти потреби і бухгалтерського, і
фінансового, і управлінського, і податкового обліку.
Формулювання цілей статті. Основними цілями роботи є узагальнення
оцінки існуючих методів обліку витрат виробництва, розрахунок собівартості
продукції, розробка методики факторного аналізу собівартості продукції,
визначення завдань для зниження та оптимізації витрат.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам економічної сутності
витрат, їх класифікації, відображення в бухгалтерському обліку, формування
собівартості продукції присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних
вчених-економістів, фінансистів, бухгалтерів. Серед вітчизняних авторів дане
питання у своїх працях досліджували: О.В Булин, Н.В. Гудзь, П.Н. Денчук,
128

Т.С. Єдинак, Н.Ю. Єршова, О.В. Онищенко, А.С. Крикуненко, Є.Б. Хаустова,
О.В. Циганенко, Н.М. Шмиголь та ін. Серед зарубіжних вчених можна виділити
праці І.А. Басманова, Р. Робертса, Дж. Фостера.
Враховуючи те, що існує значна кількість досліджень щодо питань
проблем формування собівартості

продукції та застосування оптимальної

методики калькулювання собівартості для конкретного виду продукції
конкретного підприємства, дані питання вимагають ще більшого вивчення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Результатом діяльності будьякого виробничого підприємства є випуск готової продукції, виконання робіт
або надання послуг, і отримання прибутку від цієї діяльності. Щоб правильно і
своєчасно здійснювати облік результатів виробничої діяльності, підприємство
повинно вибрати і закріпити у своїй обліковій політиці ряд основних принципів
і методів з обліку готової продукції.
Собівартість продукції належить до числа найважливіших якісних
показників, що відображають результати діяльності підприємства. Цей
показник пов'язаний з об'ємом і якістю продукції, використанням робочого
часу, сировини, матеріалів, обладнання, витрачанням фонду оплати праці тощо.
Як правило, собівартість служить основою визначення цін на продукцію,
тому її зниження у кінцевому результаті веде до збільшення фінансового
результату діяльності і підвищення рівня рентабельності бізнесу. За допомогою
аналізу витрат, що входять до складу собівартості, виявляється їх ефективність
і раціональність, перевіряються якісні показники роботи, встановлюються
коректні ціни, а також планується рівень прибутку і рентабельності
виробництва. Ефективність роботи підприємства безпосередньо залежить від
наявності інформації про формування собівартості продукції, оскільки, поперше, витрати на виробництво – це основа для визначення ціни продажу; подруге, інформація про собівартість – база для управління виробництвом.
Існуючі методи базуються на виробничому та ринковому підходах.
Перший підхід ґрунтується на калькулюванні та контролі витрат за кожним
видом готової продукції. Для нього характерний розподіл усіх витрат на прямі
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і непрямі. Другий підхід спрямований на удосконалення процедури прийняття
управлінських рішень, можливості корегувати їх в залежності від змін на ринку
та інших зовнішніх факторів. Цей підхід робить наголос на відображенні
залежності витрат від змін в обсязі і структурі готової продукції, що призводить
до поділу витрат на змінні та постійні. Перший підхід орієнтований на
виробництво, другий – на ринок [1].
Вибір методу калькулювання собівартості продукції повинен відбуватися
з урахуванням багатьох чинників, зокрема мети, яку необхідно досягнути із
застосуванням певного методу.
Cтворення інформаційної бази про виробничі витрати підприємства
можливе тільки на основі системи обліку, побудованої відповідно до
організаційних та технологічних особливостей діяльності підприємства та
зосередженої

на

потребах

користувачів

бухгалтерської

інформації

як

внутрішніх, так і зовнішніх. Формування методики обліку процесу виробництва
вимагає визначення певних принципів, форм і способів обліку. Розробка
принципів і форм обліку створює умови для побудови моделі обліку процесу
виробництва,

яка

повинна

відтворювати

структурні

та

організаційні

взаємозв‘язки, що виникають у ході технологічного процесу виготовлення
продукції [3].
Розробка моделі обліку витрат процесу виробництва, вибір певних методів
обліку витрат та способів їх розподілу за об‘єктами обліку дозволяють
сформувати методику обліку процесу виробництва підприємств легкої
промисловості [2, с. 116].
Методи калькулювання собівартості розділяємо на дві групи:
1) традиційні;
2) запозичені.
Відмінність названих методів полягає у різних підходах до виділення
об‘єкта калькулювання. Для аналізу розглянемо традиційні методи, а саме:
нормативний, позамовний та попередільний.
Завдяки нормативному методу обліку витрат на виробництві дозволено
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ефективно використовувати дані обліку, які розраховуються у процесі
виробництва, а не після звітного періоду, для визначення економії витрат та
управління виробничою операцією.
Позамовний

метод

калькулювання

передбачає

облік

витрат

на

виробництво та калькулювання собівартості, що здійснюються за замовленнями
на виготовлення одного або заздалегідь встановленої кількості однакових
виробів або комплексу робіт. При цьому, прямі витрати на виробництво
враховуються в розрізі замовлень, а непрямі включаються до собівартості
шляхом розподілу до прийнятої в галузі бази [3]. Даний метод може
застосовуватися в одиничному або дрібносерійному виробництві на невеликих
підприємствах; при виконанні робіт за договорами підряду.
Попередільний метод обліку витрат і калькулювання собівартості
продукції характерний для тих виробництв, де технологічний процес
передбачає певну кількість взаємопов‘язаних виробничих стадій (переділів).
На

сьогодні,

методи

управління

витратами

характеризуються

різноманітністю, наявністю декількох методик використання окремого методу
як у межах підприємства, так і галузі.
Як зазначає Н.Ю. Єршова, під час визначення методів обліку витрат
значущими є два критерії:
1) спосіб накопичення інформації з відокремленням поточних витрат за
нормами та відхилень від них або без такого розмежування;
2) ведення обліку витрат для фінансового та внутрішньовиробничого
обліку в єдиній системі рахунків або з відокремленням рахунків з обліку
собівартості [4, с. 214].
З огляду на двоїстий характер виробництва як облікового об‘єкта новий
продукт праці також є об‘єктом обліку витрат, а залежно від методу його
оцінювання методи обліку витрат різняться. Вибір об‘єктів та методів обліку
витрат входить до компетенції підприємства та зумовлений організаційноекономічними особливостями витрат, що потребує їх поглибленого аналізу.
Таким чином, підприємству необхідно самостійно визначати перелік
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змінних та постійних загальновиробничих витрат, оскільки в сучасній
нормативній базі немає їх чіткого переліку, тому вдосконалення нормативної
бази вирішить проблему визначення переліку витрат:
– покращення класифікації загальновиробничих витрат, яка містила б
оптимальну кількість ознак, розкривала цільове призначення та економічний
зміст витрат, враховувала організаційну структуру та особливості;
– деталізація плану рахунків бухгалтерського обліку з конкретизацією
статей загальновиробничих витрат щодо аналітичних рахунків [3].
Ще однією проблемою є визначення бази розподілу, під час вибору якої
необхідно враховувати специфіку виробничого процесу підприємства, тому під
час виборі бази розподілу слід звернути увагу на те, що між зміною
загальновиробничих витрат та зміною бази розподілу існує пропорційна або
майже пропорційна залежність.
Виходячи з розглянутого, очевидно, що унікальних методів калькулювання
немає, кожен метод має свої переваги та недоліки. Головне завдання при цьому
– зрозуміти особливості методів з тим, щоб нівелюючи їх негативні сторони,
максимально ефективно використовувати позитивні, реалізовувати закладені в
них переваги. Важливо підібрати найбільш суттєві ознаки за основу для
класифікації методів обліку витрат та методів калькулювання на підприємствах
різних галузей. При цьому необхідно враховувати специфіку підприємства:
організаційно-технологічні особливості виробництва, наявність та рівень
повноти нормативної бази, фінансові й технічні можливості тощо.
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аудиту, аудит зобов’язань підприємства.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Важливою частиною роботи аудитора в ході
перевірки є зобов‘язання, що виникають у ході діяльності на кожному
підприємстві. Адже наявність власного капіталу, як правило, не забезпечує
покриття усіх наявних активів, що призводить до залучення позикових коштів з
короткостроковим чи довгостроковим терміном погашення. Здійснюючи
суттєвий вплив на фінансову стійкість і платоспроможність економічних
суб‘єктів, поточні зобов‘язання з огляду на динамічний характер потребують
133

ефективного управління грошовими потоками, контролю за фактичним станом
розрахунків. Це стає можливим за умови наявності достовірної, якісної і
адекватної

інформації

про

заборгованість, яка

формується

в

системі

бухгалтерського обліку. Саме аудит забезпечує кожне підприємство зворотним
зв‘язком між наміченими і досягнутими результатами.
Формулювання цілей статті. Метою статті є розвиток теоретичних
положень і розроблення методичних підходів і практичних рекомендацій,
спрямованих на вдосконалення аудиту зобов‘язань підприємств.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням питань
аудиту зобов‘язань суб‘єктів господарювання присвятили свої праці такі вчені
та практики, як Бичкова С.М., Власюк К.Д., Гибеж Е.А., ГерасименкоТ.О.,
Герасимова Е.Б., Діденко С.В., Загородній А.Г., Литнева Н.О., Мазур О.В.,
Матвієнко Т.О., Мултанівська Т.В., Откаленко О.М., Петренко С.М.,
Проскуріна Н.М., Скрипник О.С., Слюсаренко В.Є. Станкевич Г. та ін. Не
зменшуючи наукового доробку зазначених авторів варто зазначити, що
потребують удосконалення методичні та практичні рекомендації щодо
вдосконалення методики аудиту зобов‘язань підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі своєї діяльності
підприємства співпрацюють із різними юридичними, фізичними особами та
державними органами, тому в результаті їх взаємовідносин виникають
зобов‘язання. Зобов‘язання є важливим аспектом, який впливає на фінансову
стійкість підприємства взагалі, тому дане питання щодо визначення сутності та
змісту останніх є актуальним і важливим, адже від ефективності управління
зобов‘язаннями в цілому та контролю зокрема залежить ділова репутація
підприємств.
Дослідження

питання

особливостей

формування

методики

аудиту

зобов‘язань підприємств потребує, передусім, визначення того, що собою являє
методика аудиту взагалі.
Результативність аудиту забезпечується застосуванням низки належних
методів, прийомів і процедур. Під методом аудиту розуміють сукупність
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прийомів і способів, за допомогою яких здійснюється оцінка об‘єктів, що
підлягають

дослідженню

[1].

У

практиці

аудиту

використовують

загальнонаукові, запозичені з інших наук і спеціальні методи та методичні
прийоми. Останні об‘єднують у чотири групи: органолептичні, документальні,
розрахунково-аналітичні та прийоми узагальнення результатів аудиту. Залежно
від виду отриманих доказів виокремлюють документальні прийоми та прийоми
фактичного контролю; за способом організації проведення аудиту – методи
суцільної, вибіркової та комбінованої перевірки. При суцільній перевірці
досліджується вся наявна інформація щодо підприємства, діяльність якого
перевіряється. Потреба зниження трудомісткості аудиту, обмеженість аудитора
в часі, висока вартість оплати праці аудитора є причинами значної
привабливості вибіркових прийомів. Професійне використання вибіркових
прийомів дозволяє аудитору забезпечити високу якість аудиту при зменшенні
кількості

аудиторських

процедур.

Рекомендації

щодо

застосування

аудиторської вибірки з метою збирання аудиторських доказів надає МСА 530
«Аудиторська вибірка» [2]. Метою аудитора при використанні аудиторської
вибірки є отримання ним підстав для обґрунтування висновків щодо
генеральної сукупності, з якої здійснювалась вибірка.
Аудитор застосовує різні методичні прийоми та способи в певній
сукупності та послідовності відповідно до прийнятого завдання. Порядок і
послідовність застосування методів аудиту для обробки економічної інформації
щодо фінансової звітності з метою формування судження стосовно її
достовірності й доведення цього судження до відома користувачів через
аудиторський висновок формує методику аудиту [3].
Оптимізація бухгалтерського обліку поточних зобов‘язань шляхом
впровадження інформаційних технологій сприяє зміні процедур їх перевірки у
контексті

збору і

оперативності

обробки

автоматизації

облікової
аудиту.

інформації, що

Автоматизований

призводить
аудит

до

поточних

зобов‘язань господарюючих суб‘єктів вирішує конкретну сукупність завдань,
по-перше, інформаційного характеру – прискорення процесу отримання і
обробки

необхідної

сукупності

інформації,

перевірка

документальної

інформації, розробленої аудитором під час перевірки, по-друге, методичного
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спрямування – удосконалення системи систематизації аналітичних даних
аудиту шляхом застосування електронних таблиць, створення прикладних
аудиторських

програм,

підвищення

рівня

оперативності

проведення

аудиторських процедур, по-третє, сприяє вирішенню інших завдань, серед яких
можна виокремити: створення баз даних, використання можливостей графічних
редакторів, редагування текстів та інше. В умовах сьогодення при здійсненні
незалежної перевірки аудитор повинен мати додаткові знання у галузі систем
обробки економічної інформації, практичний досвід роботи з різними
системами бухгалтерського обліку і спеціальними інформаційними системами
аудиту [4].
Стратегія

комп‘ютерного

аудиту поточних

зобов‘язань передбачає

перевірку автоматизованої підсистеми обліку поточних зобов‘язань в контексті
забезпечувальної і функціональної частин його інформаційної системи (рис.1).

Програмне і технічне забезпечення
Аудиторські процедури: тест програми, тест вимог
технічного забезпечення
Математичне забезпечення
Аудиторські процедури: вибір математичних
методів, моделей і алгоритмів облікової інформації

Облік поточних зобов‘язань

Аудиторські процедури: тест внутрішнього
контролю, оцінка залишків на початок і кінець
періодів, оцінка оборотів, аналіз машинограм,
резервного копіювання, оцінка системи кодування
інформації
Функціональна частина

Забезпечувальна частина

Інформаційне забезпечення

Організаційно-методичне і правове забезпечення
Аудиторські процедури: оцінка облікової політики
підприємства, вивчення методики інструктивних
документів, оцінка посадових інструкцій

Рисунок 1 – Стратегія автоматизованого (комп‘ютерного) аудиту поточних
зобов‘язань
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Комп‘ютерний

аудит

спрямований

на

одночасний

контроль

за

забезпеченням інформації і бухгалтерськими даними. У зв‘язку з цим, у
практичній діяльності автоматизованого аудиту використовують паралельну
обробку облікових даних з одночасним веденням бухгалтерського обліку
(рис. 2).
За допомогою комп‘ютерного аудиту можна проводити одночасну
перевірку даних бухгалтерського обліку з програмним забезпечення, не
заважаючи при цьому безпосередньому процесу бухгалтерського обліку
суб‘єктів господарювання.
Основними

етапами

проведення

комп‘ютерного

аудиту

поточних

зобов‘язань, аналогічного паперовому і механізованому, є: підготовчий,
планування аудиту, отримання аудиторських доказів і формування висновку
аудитора (табл.1).
Господарські операції

Програмне забезпечення клієнта
(частина ведення бухгалтерського
обліку поточних зобов‘язань)
Об‘єкт обліку поточних
зобов‘язань)

Тестова програма аудиту

Функція, що перевіряється
Звітність, сформована тестовою
програмою аудитора

Звітність, сформована клієнтом

Рисунок 2 – Паралельна обробка облікових даних під час аудиту поточних
зобов‘язань
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Таблиця 1 – Етапи проведення аудиту поточних зобов‘язань підприємства
Етап

Мета і завдання

Методи і процедури

Документи

1

2

3

Підготовчий

Обумовлюються вимоги щодо
дослідження об‘єкта аудиту та
укладання договору. У договорі
зазначають усі суттєві питання
аудиторської перевірки.

Процедури по суті:
спостереження, тести
контролю: анкетування,
інформування, опитування,
процедури оцінки ризиків:
опитування.

4
Результати
попередньог
о аудиту,
тест
внутрішньог
о контролю.

Планування

Складають загальний план аудиту
(планування, перегляд, тестування
системи внутрішнього контролю) і
програму аудиту із зазначенням
методів і прийомів, які будуть
використовуватися для одержання
аудиторських доказів.

Процедури по суті:
інформування, тести
контролю: опитування,
процедури оцінки ризиків:
спостереження.

Отримання
аудиторських
доказів

Встановлення відповідності
фінансової звітності чинному
законодавству і іншим нормативноправовим актам.

Узагальнення
результатів

Складаються висновки щодо цілей
аудиту поточних зобов‘язань.

Процедури по суті:
перевірка, аналітичні
процедури, звіряння,
повторне обчислення,
повторне виконання тести
контролю: інвентаризація,
запит, інформування,
процедури оцінки ризиків:
аналітичні процедури,
оцінка, діагностика.
Процедури по суті:
інформування, тести
контролю: запит,
процедури оцінки ризиків:
ідентифікація.

План,
програма
аудиту.

Первинні
документи,
облікові
реєстри,
фінансова
звітність.
Аудиторськи
й висновок
(звіт
аудитора).

Враховуючи специфіку вітчизняного аудиту поточних зобов‘язань в
умовах комп‘ютеризації, можна виокремити такі основні вимоги програмного
забезпечення:
– гнучкість – здатність адаптуватися до конкретних умов господарювання
підприємства окремої галузі (комп‘ютерні аудиторські системи повинні мати,
окрім загальних вимог і стандартів аудиту і обліку, інформацію щодо
особливостей обліку конкретного суб‘єкта господарювання);
– ергономічність – можливість комфортного ведення облікових даних,
оперативного і доступного формування звітів;
– тісний зв‘язок з бухгалтерськими програмами на рівні баз даних;
– простота і професійність програмного продукту [4].
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Аудит зобов‘язань підприємств, як і будь-яка ділянка аудиторської
перевірки фінансової звітності, здійснюється в певній послідовності, тобто
включає ряд стадій та етапів перевірки:
1) підготовчий;
2) укладення договору до здійснення аудиту;
3) планування – вивчення системи внутрішнього контролю, уточнення
аудиторського ризику та стратегії аудиту, розробка плану та програми аудиту і
витрат часу;
4) процес аудиторської перевірки – здійснення аудиту, оцінка і тестування
системи внутрішнього контролю; підтвердження залишків на рахунках
бухгалтерського обліку, стратегія низького ризику; заключні процедури;
5) завершальний

–

підготовка

аудиторського

висновку

та

його

підписання.
Кожен етап передбачає здійснення аудиторських процедур, порядок
виконання яких визначається Міжнародними стандартами аудиту [2], а також
залежить від особливостей діяльності підприємства в цілому, та організації й
методики бухгалтерського обліку зокрема.
Організація та ведення обліку і контролю зобов‘язань і правильне
відображення їх у фінансовій звітності залежить від того, наскільки правильно
здійснено класифікацію зобов‘язань та вибрано класифікаційні ознаки [5].
При проведенні аудиторської перевірки аудитору необхідно отримати
достовірну та надійну інформацію, яка дає можливість на її підставі зробити
незалежні висновки про достовірність даних бухгалтерського обліку та
фінансової звітності підприємства, що перевіряється. Така інформація в аудиті
називається

аудиторськими

доказами

–

фактом,

який

може

стати

підтвердженням або спростуванням наявності тієї чи іншої події, прийнятого
управлінського рішення, здійсненої господарської операції. Основні складові
плану аудиту зобов‘язань підприємств наведено в табл. 2.
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Таблиця 2 – Складові загального плану аудиту зобов‘язань підприємств
Етап аудиту

Зміст робіт

Джерела інформації

1

2
Знайомство з підприємством клієнта;
попередня оцінка аудиторського ризику
та його компонентів; попередній вибір
стратегії аудита та обсягу робіт;
вирішення питання можливості
перевірки; вирішення питань договору;
обмін з клієнтом листом-зобов‘язанням.

3
Преса; взаємопов‘язана сторона;
третя сторона; фінансова
звітність; бесіди з керівництвом і
персоналом; попередній аудитор;
матеріали попереднього аудиту;
юридична документація клієнта.

Укладання договору.

Документи та інформація.

Вивчення системи внутрішнього
контролю підприємства; уточнення
аудиторського ризику та його
компонентів; уточнення стратегії аудиту
та обсягу робіт; розрахунок суттєвості;
розробка плану та програми аудиту.

Опитування персоналу;
спостереження; попередній
аудитор; документи обліку та
управління; вимога до
організації системи
внутрішнього контролю
підприємства; матеріали
попереднього аудиту.

Підготовчий

Укладення
договору

Планування

Процес
аудиторської
перевірки

Заключний
етап

Збір аудиторських доказів;
Спостереження; опитування;
документування перевірки; оцінка
інвентаризація; перерахунки;
аудиторських доказів; оцінка зразка
документи попереднього аудиту;
вибірки; коригування програми аудиту
запитні відповіді; угоди,
зобов‘язань підприємств; дотримання
контракти; облікова
процедур; підтвердження правильності
документація клієнта; облікова
обраної стратегії; у разі непідтвердження
документація клієнта; результати
здійснюється зміна запланованого
тестування.
обсягу.
Групування виявлених помилок;
формування робочого листка можливих
Кінцевий варіант звітності;
виправлень; аналіз суттєвості
підсумки аудиту; аудиторські
невиправлених помилок; перевірка
докази; протоколи зустріч з
узгодженості показників після
клієнтом; протоколи
виправлень; оцінка можливості
обговорення результатів аудиту.
підприємства продовжувати свою
діяльність.

Враховуючи

зазначені

особливості

формування

методики

аудиту

зобов‘язань підприємств, слід розуміти типові порушення, що виявляються
аудиторами під час досліджень зобов‘язань на підприємствах. Так, у ході
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аудиту зобов‘язань можуть бути виявлені такі порушення: невірна класифікація
зобов‘язань; недотримання принципу нарахування та відповідності; невірно
обчислена сума зобов‘язань; помилки в бухгалтерських проводках при
відображенні господарських операцій з формування зобов‘язань і їх списання;
відсутність первинних документів з обліку зобов‘язань; невідповідність даних
синтетичного й аналітичного обліку; невірне відображення у звітності
зобов‘язань суб‘єктів господарювання.
Висновки. Методика аудиту зобов‘язань підприємства має велике
практичне значення, оскільки вона дозволяє виявити викривлення у фінансовій
звітності, а надані аудиторами висновки про результати діяльності дають
впевненість користувачам фінансових звітів підприємства та власникам для
прийняття управлінських рішень.
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СУТНІСТЬ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
В статті досліджено економічну сутність витрат підприємств. Доведено, що
витрати виробництва, що формують виробничу собівартість продукції, варто
визначити як вартісний вираз спожитих ресурсів на її виробництво
Виокремлено класифікацію витрат, що дасть змогу налагодити ефективну
систему контролю господарської діяльності в умовах отримання релевантної
інформації.
Ключові слова: витрати, класифікація, торгівля, господарська діяльність.
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Сучасні ринкові перетворення в економіці країни
ставлять нові вимоги до якості обліково-аналітичної інформації, яка є
підставою для прийняття необхідних управлінських рішень на підприємствах
різних організаційно-правових форм господарювання. Їх керівництву необхідно
достовірна і повна інформація про діяльність господарюючого суб‘єкта. Це
зумовлює

необхідність

інформаційного

удосконалення

забезпечення

процесу

системи

обліку

управління

–

як

реалізації

основи

продукції

(робіт, послуг).
Формулювання цілей статті. Метою статті виступило дослідження витрат
як основи процесу реалізації на підприємствах торгівлі.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми методології,
теоретичного та практичного обґрунтування питань, пов‘язаних з реалізацією
продукції (робіт, послуг) в бухгалтерському обліку знайшли відображення в
працях вітчизняних вчених: О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва,
Г.Г. Кірейцева,

М.М.

Коцупатрого,

В.Г. Лінника,

Б.М. Литвина,

Л.В. Нападовської, О.В. Олійник, В.В. Сопка, М.С. Пушкара, Н.М. Ткаченко,
М.Г. Чумаченка та інших.
Виклад основного матеріалу дослідження. Головною стадією кругообороту
капіталу, заради якої і створюються підприємства, є процес виробництва, який
слідує за процесом придбання. Він є сукупністю операцій з виготовлення
продукції, виконання робіт і надання послуг [1].
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Бухгалтерський облік дає змогу управлінському персоналу контролювати
доцільність і необхідність витрат на реалізацію продукції, виконання робіт і
надання послуг, порівнюючи їх з нормативними або плановими. Також облік
надає матеріали для аналізу та оптимізації витрат виробництва, що дозволяє
довести собівартість створюваного продукту до економічно обґрунтованого
рівня, а отже, і підвищити прибутковість виробництва [2].
Засоби праці в кожному циклі виробництва використовуються лише
частково, тому і витрати засобів праці включаються у затрати виробництва в
кожному виробничому циклі також не повною мірою, а в межах їх спожитої
частини – суми зносу та амортизації. Знос та амортизація – протилежності, що
оцінюються в одній і тій же величині, відносяться до однієї сутності –
економічного

об‘єкта,

що

втрачає

і

відновлює

вартість.

Єдність

протилежностей зносу та амортизації передбачає суворе балансове рівняння
між цими елементами процесу виробництва (рис. 1).
Засоби праці (необоротні активи)
Знос

Амортизація

втрата якості та вартості

відновлення якості та вартості

включення до витрат

вирахування з доходу

втрата прибутку

формування цільового фонду

Рисунок 1 – Знос та амортизація як елементи витрат
Предмети праці беруть участь у виробничому процесі як споживчі
вартості. Продукція, що надійшла від виробництва, володіє тими ж
властивостями, звідси і спільність в методиці їх обліку за кількістю, якістю і
сумою. Предмети праці споживаються повністю в кожному виробничому циклі,
тому їх вартість повністю включається у вартість готової продукції. Створена в
процесі виробництва готова продукція обліковується за кількістю, якістю та
сумою. Використані на виробництво запаси повинні в обліку списуватися за
кількістю, так само, як і отримана від виробництва готова продукція також
повинна

оприбутковуватися

за

кількістю,

адже

споживча

вартість

характеризується кількісною визначеністю.
Оскільки виробництво – це витратний процес, в якому споживаються
елементи праці, то в реальному секторі економіки діє два взаємопов‘язаних і
суперечливих процеси: виробництво і споживання. У цій двоїстості процесу
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виробництва виявляються два аспекти, які підлягають самостійному вивченню:
перший – це процес використання різних речовин та сил природи (виробниче
споживання), другий – це процес виготовлення нового продукту виробництва.
Кожний аспект є самостійним об‘єктом вивчення. У самостійності проявляється
їхня протилежність, і як результат – індивідуальність [4]. Таким чином, процес
виробництва як єдність і предмет вивчення розподіляється на три самостійні
об‘єкти вивчення:
• речовини та сила природи (ресурси), які використовують;
• новий продукт праці (виріб, послуга);
• перетворення речовини та сил природи на новий продукт праці.
Наведені три ознаки характерні для кожного виробництва, тому що у
будь-якому виробництві незалежно від його технології, організації та
майбутнього продукту праці для здійснення процесу виробництва необхідно
використовувати різні ресурси, речовини та сили природи. Таким чином, на
початковій стадії будь-якого виробництва обліковуються процеси використання
речовини та сил природи, які й виступають як об‘єкти пізнання та обліку.
Витрати на виробництво в бухгалтерському обліку відображаються в
єдиному вимірнику – у грошовій формі, що необхідно для отримання
синтетичного показника – собівартості готової продукції, але разом з цим
витрати відображаються в матеріальних і трудових вимірниках, які є основою
для їх грошового вираження і використовуються для контролю їх об‘єму
(рис. 2).
Результатом

виробництва

є

створення

нової

вартості.

Вартість

створюється капіталом при взаємодії не лише елементів виробництва, але й
інтересів власників у підтриманні їх добробуту. Слід зазначити, що вартість
створеного продукту, з одного боку, вимірюється затраченими на його
виробництво ресурсами, що проявляється як собівартість, а з іншого – його
суспільною цінністю, що проявляється як ціна товару [2]. Їх різниця і складає
додатковий продукт, що проявляється як прибуток і є результатом синергії
елементів виробництва.
Облік виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції є
найважливішою ланкою бухгалтерського обліку підприємства, а собівартість –
одним із найважливіших показників діяльності підприємства, який впливає на
рентабельність і самоокупність підприємства.
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Класифікація витрат

Вхід

Процес

Вихід

За способом

За відношенням до

За зміною витрат,

віднесення до певних

організації функціональних

залежно від прийнятого

об‘єктів обліку:

підрозділів підприємства:

управлінського рішення:

- Прямі;

- за центрами

- релевантні;

- Непрямі;

відповідальності;

- не релевантні.

- Основні;

- за місцями виникнення.

- Накладні.
За економічним

За відношенням до

За методами обчислення:

змістом:

технологічних стадій

- маржинальні;

- матеріальні

переробки:

- середні.

витрати;

- за переділами;

- витрати на оплату

- за процесами;

праці;

- за операціями;

- відрахування

на

- за замовленнями.

соціальні заходи;
- амортизація;
- інші витрати.
За відношенням до

За цільовим призначенням

За повнотою реалізації:

зміни

(статті калькулювання)

- вичерпні;

фактора

витрат:

- невичерпні.

- змінні;
- постійні;
За порядком

За рівнем контрольованості:

обчислення:

- контрольовані;

- фактичні;

- частково контрольовані;

- планові;

- неконтрольовані.

- нормативні.

Рисунок 2 – Класифікація витрат для цілей облікового процесу
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Крім того, собівартість продукції визначає ступінь досягнення стратегії
зниження витрат у зміцненні конкурентоспроможності підприємства.
Управління виробничими витратами та собівартістю неможливе без
наявності достовірної бухгалтерської інформації. Слід більш чітко розрізняти
методи обліку витрат на виробництво й методи калькулювання собівартості
продукції [2]. Традиційна модель обліку виробничих витрат та визначення
собівартості готової продукції базується на національних і міжнародних
стандартах обліку та звітності, стандартах GAAP (General Accepted Accounting
Principles – загальноприйняті принципи обліку; ця система найбільш широко
використовується у США).
Розрізняють два спеціальні методи калькулювання: кайдзен-костинг і
таргет-костинг (цільове калькулювання). Досвід підприємств України свідчить,
що практичне застосування згаданих методик ще не набуло належного
поширення. На думку автора, основною причиною є те, що облік виробничих
витрат та калькулювання собівартості продукції залежать від розвиненості
системи управлінського обліку на підприємстві, а українські підприємства не
приділяють йому належної уваги. В Законі України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні" з управлінського обліку передбачено
індивідуальні підходи до організації роботи на цій ділянці у кожному
конкретному підприємстві.
Реалізацією готової продукції споживачам закінчується процес кругообігу
оборотних коштів підприємства і створюється можливість поновити цикли
виробництва, використовуючи виручку від реалізації продукції для придбання
нових виробничих запасів, для оплати праці робітників, розробки нових
технологій виготовлення продукції тощо.
Для ефективного управління економічними процесами необхідний
оперативний аналіз найбільш мобільної частини майна підприємств – готової
продукції. При цьому обов‘язковими рисами такого аналізу повинні бути:
– оперативність – максимальне наближення термінів проведення аналізу
до термінів надання підприємствами звітності;
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– постійний контроль і оцінка діяльності. Це дозволить здійснювати
попередження розвитку негативних явищ, з метою зменшення їх негативного
впливу [3].
Під реалізацією продукції розуміють господарську операцію, яка
передбачає передачу права власності на продукцію іншому суб'єктові в обмін
на еквівалентну суму грошей або боргових зобов'язань [4]. Дотримання
ритмічності реалізації готової продукції має важливе значення не тільки для
підприємства, але й для держави в цілому. Оскільки своєчасне і повне
відвантаження готової продукції покупцям та отримання запланованого
прибутку від її реалізації забезпечує виплату заробітної плати та премій
працівникам,

сплату

податків

ефективного

формування

державі

обліку,

та

дивідендів

управлінцям

власникам.

підприємства

Для

потрібна

інформація про об‘єкт витрат – продукцію, роботи, послуги або вид діяльності
підприємства, які потребують визначення пов‘язаних з їх виробництвом
(виконанням) витрат. Спочатку формується виробнича собівартість продукції,
яка включає в себе: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці;
інші

прямі

виробничі

витрати;

змінні

та

постійні

розподілені

загальновиробничі витрати. Саме на основі суми цих витрат формується ціна на
продукцію. І вже після її продажу, в кінцевому результаті, підприємство
отримає дохід. Загалом готова продукція на підприємстві проходить наступні
операції:
а) випуск продукції з виробництва і здача її на склади;
б) зберігання продукції на складах підприємства;
в) відпуск продукції на місці одногороднім і відправка (відвантаження)
іногороднім покупцям;
г) відпуск продукції для внутрішніх потреб, для збуту продукції;
д) реалізація продукції (одержання грошей від покупців за відпущену
продукцію).
Продукція

може

бути

супутня

(продукція,

отримана

в

одному

технологічному циклі одночасно з основною, за якістю вона відповідає
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стандартам та призначена для подальшої обробки або відпуску споживачеві),
побічна (це продукція, що утворюється в комплексних виробництвах
паралельно з основною і на відміну від супутньої продукції не потребує
додаткових витрат) [5].
Вся продукція, отримана в результаті процесу виробництва, є валовою
продукцією. Її вартість визначається суспільно необхідними витратами живої й
уречевленої праці та складається з двох частин: вартості витрачених засобів
виробництва, тобто перенесеної вартості, і вартості, створеної живої праці.
Перша частина постійно відтворюється в натурально-речовій і вартісній
формах, а тому вона не є доходом. Друга частина складається з вартості, заново
створеної в процесі функціонування живої праці, і утворює валовий дохід.
Таким чином, валовий дохід відображає заново створену у процесі виробництва
вартість або вартість валової продукції без уречевленої праці.
Висновки. Таким чином виробничий процес носить подвійний характер:
по-перше, це цілеспрямована діяльністю людини, направлена на споживання
предметів праці і створення нової споживчої вартості, а по-друге, вартість
готового продукту є єдністю перенесеної та заново створеної вартості. В обліку
процесів

виробництва

безпосередньо

та

реалізації

виробничого

процесу,

необхідно
що

встановлювати

визначається

межі

технологією

виробництва конкретного виду продукції (робіт, послуг) та реалізації, що
формують прибуток. Тому витрати виробництва, що формують виробничу
собівартість продукції, варто визначити як вартісний вираз спожитих ресурсів
на її виробництво.
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Ганна Луцишина
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВА
У

статті

розглядається інформаційне забезпечення системи аналізу

оборотних активів підприємства. Наведено основні методи економічного
аналізу, його завдання та джерела інформації.
Ключові слова: оборотні активи, інформаційне забезпечення, аналіз, джерела
інформації.
Постановка проблеми. Оборотні активи займають найбільшу частку
в загальній

сумі

балансу.

раціонального використання

Це

найліквідніша

якого

залежать
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частина

капіталу,

результати

від

фінансово-

господарської діяльності підприємства і його фінансовий стан. В умовах
швидких перетворень інвесторів підприємств цікавить рентабельність, так як
вона дозволяє оцінити ефективність діяльності підприємства і використання
активів, капіталу

та

грошових

коштів,

що

були

інвестовані

з

метою отримання прибутку. Оцінка ефективності діяльності здійснюється
за допомогою аналізу фінансових показників підприємства, який дозволяє
визначити, наскільки ефективно управлінська ланка реалізує стратегію підприємства по формуванню фінансових результатів [1].
Метою дослідження є вивчення основних завдань аналізу оборотних
активів, його методів та джерел інформації.
Виклад основного матеріалу. Оборотні активи відіграють суттєву роль в
діяльності підприємства, оскільки за допомогою їхнього ефективного формування

і

використання

підприємство

підвищує

свій економічний

потенціал, покращує свою діяльність, і, як наслідок, отримує прибуток. Для
нормального функціонування підприємства необхідно ефективно управляти
його оборотними активами. Ефективне управління підприємством здійснюється
за допомогою аналізу показників його господарської діяльності.
Основною метою аналізу оборотних активів є вчасне виявлення й
усунення недоліків управління оборотним капіталом і пошук резервів
підвищення ефективності та інтенсивності його використання.
До основних методів економічного аналізу відносять:
Вертикальний аналіз (структурний) – полягає у розрахунку питомої
ваги окремих статей балансу в загальному підсумку і подальшому порівнянню
результатів з даними попереднього звітного періоду.
Горизонтальний

аналіз

–

базується

на

порівнянні

показників

фінансової звітності з даними попередніх звітних періодів;
Факторний аналіз – це вивчення впливу факторів на результативний
показник за допомогою специфічних прийомів дослідження.
Трендовий аналіз – полягає в розрахунку відносних показників
звітності за декілька періодів та порівнянняїх з рівнем базисного періоду. За
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допомогою

трендів

можливо

спрогнозувати

значення

показників

в

майбутньому.
Метод фінансових

коефіцієнтів

–

застосовуються

для

аналізу

фінансового стану підприємства, вони представляють собою абсолютні і
відносні показники, які визначаються за даними фінансових звітів [3].
При здійсненні фінансового аналізу оборотних активів використовують
наступні види показників:
1) Розрахункові – надають інформацію щодо фактичного фінансового
стану підприємства для аналізу механізму його функціонування.
2) Прогнозні – визначають очікуваний рівень величини для оцінки
можливої тенденції розвитку.
3) Нормативні – дають змогу здійснювати порівняння фактичних даних з
досягнутими в минулих періодах або очікуваними [2].
Основними завданнями аналізу оборотних активів є:
-

вивчення динаміки складу і структури оборотних коштів;

-

визначення

відповідності

ступеня

запасів

забезпеченості

товарно-матеріальних

підприємства
цінностей

ресурсами,

встановленим

нормативам;
-

аналіз грошових потоків і дебіторської заборгованості;

-

визначення основних показників ефективності використання оборотних

активів та впливу факторів на зміну показників їх використання;
-

пошук резервів підвищення ефективності використання оборотних

активів.
Головними

джерелами

інформації

для

аналізу оборотних

активів

виступають бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух
грошових коштів, примітки до річної звітності, дані первинного обліку, які
деталізують інформацію по окремих статтях балансу.
Аналіз оборотних активів проводять у певній послідовності (рис. 1).
Як зазначено на рисунку 1, на першому етапі важливим є виділити основні
цілі, що мають бути досягнуті в результаті проведення аналізу. Головними
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цілями є: визначення стану оборотних активів в діяльності підприємства, для
розрахунку рівня

інвестиційної привабливості, фінансового стану; визначення

резервів росту ефективності використання оборотних активів; формулювання
висновків щодо доцільного використання майна підприємства.
На

другому

етапі,

слід

виділити, якими

формалізованими

та

неформалізованими методами потрібно користуватись під час проведення
аналітичних процедур.
Аналіз оборотних активів підприємства

Етап 1. Визначення цілей, що повинні переслідуватись у процесі аналізу

Етап 2. Обрання методів, прийомів і способів діагностики оборотних активів

Етап 3. Вибір джерел інформації та систематизації отриманих даних

Етап 4. Дослідження змін у складі джерел фінансування оборотних
активів та структурі оборотних активів

Етап 5. Аналіз оборотних активів у розрізі окремих видів

Етап 6. Розрахунок та оцінка показників ефективності використання
оборотних активів

Рисунок 1 – Послідовність проведення аналізу оборотних активів
підприємства [4]
Формалізовані методи включають: статистичний аналіз, факторний
аналіз, математичний аналіз, економіко-математичне моделювання, фінансовоекономічний аналіз.
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Неформалізовані методи - це методи, що побудовані на логічному мислені
та творчому підході. Неформалізовані
морфологічний,

логічне

методи включають: соціологічний,

моделювання,

моніторинг,

рейтинговий,

фундаментальний.
На третьому етапі аналізу оборотних активів визначаються джерела
отримання даних. Головним та найважливішим джерелом інформації для
здійснення діагностики оборотних активів є фінансова звітність (Форми №1,
№2, №3), Примітки до річної фінансової звітності (форма №5), а також
первинні та зведені бухгалтерські документи.
Дослідження структури оборотних активів у динаміці є досить важливим
етапом в проведення аналізу. Такий аналіз показує дані про частку абсолютно
ліквідних, неліквідних та швидколіквідних активів в складі оборотного
капіталу.
На п‘ятому і шостому етапах відбувається аналіз змін в складі оборотних
активів за їх видами в порівнянні з попередніми періодами (звітним та
минулими) та розрахунок показників ефективності використання оборотних
активів на основі даних отриманих на попередніх етапах.
У підсумку проведення аналізу оборотних активів формують комплекс
пропозицій для підприємства, щодо покращенні майнового стану та зростання
позитивного результату і рентабельності.
Застосування методики аналізу оборотних активів полягає в проведенні
аналізу на підставі аналітичних таблиць. Показники бухгалтерського балансу і
звіту про фінансові результати дають можливість здійснити загальну оцінку
діяльності підприємства, проаналізувати структуру статей балансу, динаміку
оціночних показників, основні напрямки господарсько-фінансової діяльності
підприємства, виявити тенденції в зміні фінансового стану та чинники, що
впливають на ці зміни.
З метою визначення ефективності використання оборотних активів
використовують наступні економічні показники, які представлені у табл. 1.
Висновок. Ефективне використання оборотних активів є одним із
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найважливіших завдань підприємства в сучасних умовах господарювання. Тому
сьогодні для успішного функціонування підприємства аналіз ефективності
використання його оборотних активів є об‘єктивною необхідністю, що дає
можливість виявити сильні та слабкі місця підприємства, удосконалити його
потужності та виявити приховані резерви. Аналіз оборотних активів займає
важливе місце в аналізі фінансового стану підприємства, оскільки фінансове
становище

підприємства

знаходиться

в

прямій

залежності

від

стану

оборотних активів.
Таблиця 1 – Основні показники ефективності

використання оборотних

активів
№
з/п

Показник

1.

Коефіцієнт оборотності
оборотних активів

2.

Коефіцієнт
завантаження
оборотних активів

3.

Коефіцієнт
прибутковості
оборотних активів

4.

Тривалість одного
обороту

5.

Сума вивільнення
оборотних активів за
рахунок прискорення
оборотності

6.

Матеріаломісткість
виробленої на
підприємстві
продукції

Економічна сутність
Показує число обертів, здійснених оборотними активами
підприємства за період (зазвичай за рік)
Показник, зворотний коефіцієнту оборотності. Це сума
оборотних активів, авансованих на 1 грн. виручки від
реалізації продукції
Характеризує величину прибутку, що припадає на одну
грошову одиницю вартості оборотних активів
Показує середній час (в днях), за який підприємству
повертаються його вкладення в оборотні активи у вигляді
виручки від реалізації продукції
Прискорення оборотності оборотних активів можна
оцінити по їх абсолютному і відносному вивільненню з
обороту
Характеризує рівень використання матеріальних оборотних
фондів і показує, скільки матеріальних ресурсів використано
в процесі виробництва одиниці продукції

Для підприємств актуальним є своєчасна оцінка забезпечення оборотними
активами, визначення реальної потреби в коштах для реалізації операцій,
передбачених статутною діяльністю.
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ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЕЛЕКТРОННИХ ЛІКАРНЯНИХ ТА КОНТРОЛЬ
ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ
В статті наведено порядок оплати електронних лікарняних, контроль за їх
виконанням

та алгоритм

призначення допомоги

застрахованій

особі,

висвітлено заходи, які має вжити роботодавець для оплати електронного
листка, розглянуто особливості складання Заяви-розрахунку та Повідомлення
про виплату коштів застрахованим особам.
Ключові слова: листок непрацездатності (е-лікарняний), електронний реєстр
листків непрацездатності, заява-розрахунок, повідомлення про виплату.
Постановка проблеми. Зміни в економічних, політичних і соціальних
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відносинах вимагають пошуку нових шляхів удосконалення соціального
захисту, серед яких важливе місце займає система соціального забезпечення.
Враховуючи те, що основою економічного розвитку будь-якої країни є здорове,
освічене

та

процвітаюче

суспільство,

виникає

необхідність

вивчення

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в Україні з метою
визначення основних проблем та вироблення рекомендацій щодо їх вирішення
[3].
Метою статті є визначення порядку оплати електронних лікарняних та
контроль за їх виконанням.
Виклад основного матеріалу. Право на компенсацію по тимчасовій
непрацездатності з‘являється протягом 10 днів після закриття електронного
лікарняного.
Алгоритм призначення допомоги такий же, як і для лікарняного в
паперовій формі:
• кількість днів непрацездатності, які оплачуються роботодавцем та
фондом соціального страхування, визначається на підставі електронного листка
непрацездатності;
• розмір компенсації по тимчасовій непрацездатності розраховується з
урахуванням трудового стажу працівника;
• заповнюється заява-розрахунок та подається до відділення Фонду за
місцем реєстрації.
З запровадженням електронної лікарні роботодавці та страховики вже в
перший день можуть побачити, що застрахована особа захворіла та швидко та
легко розрахувати необхідні виплати.
Проте є особливості щодо отримання коштів на оплату е-лікарняних, а
саме – порядок оформлення заяв-розрахунків та нарахування страхових
платежів на основі е-лікарняних.
Комісії із соціального страхування (уповноважені) на підприємствах
продовжують свою роботу, призначаючи матеріальне забезпечення, як і раніше,
незалежно від типу лікарняного – електронного чи паперового. Вони
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зберігають

функціональність,

(уповноваженого)

із

передбачену

страхування

у

Положенням

зв‘язку

з

про

комісію

тимчасовою

втратою

працездатності.
Роботодавець отримує повідомлення про відкриття е-лікарняного в
кабінеті страхувальника на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду
України. Щоб дізнатися, чи закрито листок непрацездатності працівника, йому
потрібно слідкувати за ним у кабінеті страхувальника на інформаційному
порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Підстави для призначення матеріального забезпечення по е-лікарняному у
роботодавця виникають в разі закриття е-лікарняного, а у разі вагітності та
пологів - у разі відкриття е-лікарняного.
У

Фонді

соціального

страхування

стверджують,

що

з

моменту

впровадження електронних листків непрацездатності для роботодавців майже
нічого не змінилося. Заходи, які має вжити роботодавець для оплати
електронного листка:
Крок 1. Роботодавець отримує повідомлення про відкриття електронного
листка непрацездатності в кабінеті страхувальника на інформаційному порталі
електронних послуг Пенсійного фонду України. Роботодавець також може
ознайомитися з інформацією про закриття такого листка непрацездатності на
веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Крок 2. Роботодавець має підстави для призначення матеріального
забезпечення за е-лікарняним у разі закриття такого лікарняного (а у разі
вагітності та пологів – при відкритті). При цьому роботодавець може на
власний розсуд роздрукувати такий е-лікарняний або залишити його в
електронному вигляді. На нашу думку, механізм оплати е-лікарняних ще не
відшліфований, тому такий лікарняний краще надрукувати.
Крок 3. Кадровий відділ розраховує страховий стаж працівника, на якого
надійшов електронний лікарняний, та перредіє інформація про страховий стаж
та кількість днів, які підлягають оплаті за рахунок роботодавця та Фонду. При
цьому рішення про призначення матеріального забезпечення приймається
комісією (уповноваженим) із соціального забезпечення на підприємстві.
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Крок 4. Комісія (уповноважений) соціального забезпечення складає
рішення про призначення або відмову у призначенні допомоги та передає його
до бухгалтерії. У рішенні вказується загальна кількість днів виплати, в тому
числі нарахованих на рахунок Фонду соціального страхування.
Крок 5. Бухгалтерський відділ розраховує лікарняні (декретні) виплати на
підставі електронного лікарняного (або його паперової роздруківки) та рішення
комісії (уповноваженого) із соціального страхування.
Крок 6. Бухгалтерія протягом 5 робочих днів готує заяву-розрахунок та
подає його до відділення Фонду соціального страхування за місцем реєстрації.
Зазначимо, що роботодавці створюють заяви-розрахунки окремо за
електронними

лікарняними

та

паперові

лікарняними

для

отримання

фінансування. Це пов‘язано з тим, що електронні лікарні не мають серії та
мають оновлені коди тимчасової непрацездатності.
Крок 7. Після отримання коштів на спецрахунок та виплати лікарняних
(декретних) сум протягом місяця необхідно подати Повідомлення про виплату
коштів застрахованій особі до відділення ФСС.
Наразі ситуація з порядком оплати електронних лікарняних для сумісників
не врегульована законодавством. Згідно із Законом «Про загальнообов‘язкове
державне соціальне страхування» сумісникам матеріальна допомога надається
на підставі завіреної керівником основного робочого місця копії листка
непрацездатності та печатки. Однак у нормативних документах не зазначено,
яким чином така вимога вищезазначеного Закону має бути реалізована у разі
видачі працівнику е-лікарняного. Тому роботодавцям не залишається іншого
вибору, окрім як тимчасово

передбачити

у документообігу компанії

використання паперових роздруківок електронних лікарняних та чекати
наступних законодавчих змін та роз‘яснень від ФСС.
Заяву-розрахунок до ФСС (C1100101) та Повідомлення про виплату
коштів застрахованим особам (C1100201) можна легко подати за допомогою
програми M.E.Doc.
Лікарняні не виплачуються працівникам, які відсторонені від роботи за
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відмову або ухилення від обов‘язкового профілактичного щеплення від гострої
респіраторної хвороби COVID-19. Дні тимчасової непрацездатності, що
збігаються з днями відсторонення від виконання обовязків, не оплачуються.
Допомога по тимчасовій непрацездатності в даному випадку не
фінансується, оскільки згідно із Законом про загальнообов‘язкове державне
соціальне страхування повинна компенсувати втрату застрахованій особі
заробіток під час лікування. У разі відсторонення працівника від роботи, який
не відповідає вимогам щодо обов‘язкової вакцинації від COVID-19, факт втрати
заробітку через хворобу чи травму протягом цього періоду не застосовується
[1].
Зазначимо, що реєстр електронних лікарняних містить не лише дані, які
підтверджують тимчасову непрацездатність застрахованої особи. Він містить
інформацію про:
- розмір допомоги, отриманої на підставі листка непрацездатності,
включаючи розмір виплати за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності та
реквізити їх виплати;
- відмову в оплаті перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та
наданні застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності з
причин, зазначених у пункті 1 ст. Закону «Про загальнообов‘язкове державне
соціальне страхування». До них відносять -

захворювання внаслідок

алкогольних, наркотичних, токсичних отруєнь або перебування хворого у
неоплачуваній відпустці, творчій відпустці, додатковій відпустці пов'язаної з
навчанням;
- порушення встановленого порядку видачі та поновлення листка
непрацездатності за результатами перевірки обґрунтованості його видачі та
поновлення.
Зокрема, серед користувачів такої інформації є Фонд соціального
страхування, оскільки п. 13 Постанови № 328 КМУ «Деякі питання організації
ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації
з нього», передбачає, що «інформація з Реєстру передається до ризик159

орієнтованої

інформаційно-аналітичної

системи

Фонду

соціального

страхування» [2]. Фонд проводить перевірки згідно з Порядком перевірки
правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду
соціального страхування України та застосування фінансових санкцій за
порушення встановленого порядку їх використання № 23 [4], яким, зокрема,
передбачено, що до графіка планових перевірок включаються страхувальники,
у яких спостерігається збільшенням кількості оплачуваних лікарняних та/або
днів тимчасової непрацездатності (вагітність та пологи) та/або розмір
матеріальних виплат на ці цілі у звітному періоді порівняно з відповідним
періодом минулого року. Очевидно, що більшість електронних лікарняних
роботодавці тепер повинні будуть оплачувати (оскільки паперові лікарні
раніше можна було «непомітити»), що відповідно збільшить кількість
оплачуваних лікарняних, а отже – зростання ризику потрапити до графіку
перевірок.
Крім того, слід зазначити, що інформація з Реєстру електронних
лікарняних про нещасні випадки та професійні захворювання в обсязі,
необхідному для розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань та травм на виробництві, буде надано Державній
службі України з питань праці.
Висновки. Отже, на даному етапі застосування е-лікарняних можна
стверджувати, що електронний реєстр дозволяє: процес оформлення листка
непрацездатності зробити менш трудомістким; звести до мінімуму кількість
помилок при заповненні документа; зібрати всю інформацію про пацієнта,
включаючи видані та продовжені лікарняні, в єдиному реєстрі; не допускати
зловживання та фальсифікації під час обігу лікарняних листів, оскільки він
видається лише з дати звернення пацієнта; полегшення порядок отримання
страхових виплат; економити кошти державного бюджету, витрачені на
закупівлю паперових бланків; звести до мінімуму кількість штрафних санкцій
за помилки при оформленні лікарняних листків.
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СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ПРОБЛЕМИ
У статті проведено дослідження системи соціального захисту в Україні та
виявлено головні проблеми, які негативно відображаються на цій системі.
Також визначено шляхи покращення ефективності соціального захисту в
Україні та матеріального становища населення .
Ключові слова: проблеми соціального захисту населення, система соціального
захисту, доходи.
На сьогоднішній день велика кількість українців потребує гарантії
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соціального захисту. Відповідно до Конституції України громадяни мають
право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної,
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника,
безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших
випадках, передбачених законом [1].
Соціальний захист – це елемент, який необхідний будь якій розвинутій
країні для нормального функціонування.
Внаслідок

економічних,

політичних,

соціальних

перетворень,

які

відбуваються протягом останніх років в Україні утворюється чимало проблем,
пов‘язаних із соціальним захистом громадян нашої країни. Тому на сьогодні є
актуальним вивчення дієвої системи соціального захисту, дослідження проблем
щодо функціонування, а також визначення рекомендацій щодо покращення
системи.
Найбільш відомими вченими, які займались вивченням питань розробки
теорії соціального захисту, а також вирішення проблем соціального захисту
населення в Україні були А. Базилюк, В. Воропаєв, Н. Борецька, С. Гончарова,
Т. Косова, О. Новикова, С. Романенко, В.Петрушка, С. Синчук , І. Сахань,
А. Александрова, А. Вернигора, Н. Борецька, Л. Д. Галлагер, Б. Зайчук,
М. Кравченко, М. Ліборакіна, Е. Лібанова, І. Калачова.
Але, не зважаючи на велику кількість досліджень практичних та
теоретичних питань, на сьогодні все ж таки залишається актуальним питання
удосконалення соціального захисту населення в Україні.
Тому метою роботи є дослідження системи соціального захисту в Україні,
визначення її проблем та їх вирішення.
Відповідно до статті 25 Декларації прав людини Кожна людина має право
на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та
необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання
здоров‘я і добробуту її самої та її сім‘ї, і право на забезпечення в
разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку
втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини [2].
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До основних напрямів соціального захисту можна віднести наступні
(див. рис. 1).
Соціальний захист це функціональна (механізм напрямків, через які вона
здійснюється) та

інституціональна система (порядок інститутів, які її

забезпечують (державу, суд, профспілки й інші громадські організації).

Рисунок 1 – Напрями соціального захисту
Соціальний захист населення – це система пов‘язаних між собою, а також
з законодавчою базою правових, організаційних та економічних заходів щодо
реалізації соціальних прав кожної людини незалежно від її статусу, місця
проживання, віку та працездатності [5].
163

Структурно соціальний захист можна розділити на складові, зображені на
рисунку 2.
Також у соціального захисту є дві мети:
1) Надання кожній людині, не дивлячись на

соціальне походження,

національність та расову належність, можливості реалізувати свої здібності та
вільно розвиватися.
2) Попередження соціальної напруженості, яка виникає у зв‘язку з
культурною, майновою, соціальною, расовою нерівністю.
На сьогоднішній день у системі соціального захисту існує багато
проблем. Чітко можна визначити групи проблем, які зображені на рисунку 3.

Рисунок 2 – Структура соціального захисту
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Рисунок 3 - Проблеми соціального захисту в Україні
Також, про недосконалість системи соціального захисту в Україні
свідчить старіння нашої нації, адже відповідно до Державної служби
статистики на сьогодні кількість людей пенсійного віку значно переважає
кількість молоді, адже на 2021 рік в країні нараховується близько 11 млн
пенсіонерів, тобто кожен четвертий українець переступив рубіж 60 років.
Старіння нації показує, що коштів, які сплачують платники податків не
вистачає для нормального забезпечення пенсіонерів, адже вже зараз не всі
можуть нормально харчуватись, лікуватись та навіть опалювати своє
приміщення. В наслідок цього і скорочується життя - в середньому 71 рік
тривалість життя українців, в той час, як у Швеції та Японії – 82 та 84 роки [3].
Висока тривалість життя в країнах – показник ефективності системи
соціального захисту.
Ситуація, яка складається на сьогодні в країні вимагає негайного
впровадження заходів на покращення ефективності системи соціального
захисту. Це може відбуватись за допомогою впровадження сучасних соціальних
технологій, створення нових методів організації соціальної роботи, збільшення
фінансів, які направляються на соціальні послуги, формування комплексної
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системи соціального захисту. Адже якщо країна має ефективну, дієву систему
соціального захисту – вона є розвинутою державою, яка має високий рівень
добробуту населення.
Також в останні роки погіршилась проблема соціального захисту
населення внаслідок погіршення макроекономічних показників, а саме –
зростання інфляції. За даними Державної служби статистики України, індекс
споживчих цін у 2019 року 104,1%, а у 2021 році — 110,0% [3].
Найбільше зростання відбулось у вартості комунальних послуг, а саме –
природнього газу. Тариф на газ для населення обтяжений рентою, за рахунок
якої формуються кошти на виплату субсидій. У результаті українці мають
необґрунтовано завищений тариф на газ, з якого випливають високі тарифи на
тепло і гарячу воду. Частина населення, яка ще не зовсім зубожіла і не має
права на субсидії, оплачує комунальні послуги за завищеними тарифами, за
рахунок чого уряд виплачує субсидії. Але ці субсидії населення не отримує у
вигляді готівкових грошей. Субсидії надходять з бюджету на рахунки надавачів
послуг. В наслідок такої політики чимала кількість українців стоїть на межі
бідності [4].
На сьогодні для більшої кількості громадян нашої країни головним
шляхом

доходу

є

зарплати,

пенсії.

Мінімальний

розмір

пенсії

на

2021 рік складав 1934 грн, що є нижче прожиткового мінімуму, внаслідок чого
громадяни, що отримують мінімальні пенсії знаходяться за межею бідності.
На сьогодні розвиток України вимагає, щоб соціально-економічна
політика була спрямована на досягнення європейських стандартів якості життя
українців, саме тому необхідно покращувати систему соціального захисту
громадян, адже це є показником могутності та багатства країни.
Отже, проаналізувавши систему соціального захисту в Україні, можна
сказати, що вона є не ефективною, а її розвиток відбувається дуже повільно.
Для її покращення потрібно створити багато соціально-економічних реформ в
Україні. Також сприятиме покращенню ситуації

створення соціального

спонсорства; залучення коштів з недержавних структур; надання більшої
матеріальної допомоги найбільш незахищеним шарам населення; створення
пенсійної реформи.
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Також сприятиме покращенню розширення в Україні «середнього класу»
що є показником стабільності країни, адже в більшість наших

громадян

діляться тільки на «низький» та «високий» клас, де значно переважає нижчий.
Збільшення людей «середнього класу» можна зробити за допомогою
розширення різних сфер економічної діяльності та надання робочих місць з
гідною заробітною платою.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
ТА РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
В статті обґрунтовано суть фінансового контролю за касовими операціями
та розрахунками з підзвітними особами. Окреслено мету, об’єкти і основні
завдання та методи ревізії. Розглянуто етапи контролю, основні порушення,
а також шляхи розв`язання наведених проблем.

Результати проведеного

дослідження сприятимуть формуванню єдиної цілісної контрольної системи в
Україні, здатної протидіяти зловживанням та попереджувати можливі
втрати грошових коштів.
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Ключові слова: фінансовий контроль, грошові кошти, готівка, ревізія, каса,
касові операції, інвентаризація, підзвітні особи.
Постановка проблеми. Грошові кошти є найбільш ліквідними активами та
обмеженими ресурсами, і успіх діяльності підприємства багато в чому
визначається здатністю їх раціонально розподіляти і використовувати. І хоча
останнім часом спостерігається значне скорочення готівкових розрахунків, в
порівнянні з безготівковими, законодавчі обмеження та інші фактори роблять
актуальною проблему організації та контролю операцій з готівкою. Саме тому
ревізія касових операцій і розрахунків з підзвітними особами є необхідною
процедурою та важливою складовою перевірки

фінансово-господарського

стану підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел з
питань проведення обліку та контролю готівкових коштів дозволяє зробити
висновок, що чимало праць вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів
присвячено вивченню саме цієї теми. 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. Проведення ревізії готівкових коштів розглядались у
працях М. А. Тарасова, С. М. Щербини, Л. М. Леонідова, М. Ф. Огійчка,
І. І. Ратуліна та інших. Все ж питання фінансового контролю грошових
розрахунків залишаються не зовсім висвітленими, що і визначає доцільність
дослідження.
Постановка завдання. Мета статті – дослідження теоретичних аспектів
здійснення фінансового контролю касових операцій і розрахунків з підзвітними
особами та розробка пропозицій щодо удосконалення даного процесу.
Виклад основного матеріалу. Грошові кошти є однією з відповідальних
ділянок

внутрішньогосподарського

контролю,

оскільки

значна

частина

зловживань відбувається шляхом розкрадань готівки з каси підприємства. З
метою контролю в області обліку і в області дотримання законодавства
застосовують перевірки [2, с. 191].
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Процес організації фінансового

контролю починається з формування

мети та відповідних завдань проведення контролю.
Об'єктами контролю коштів у касі та грошових розрахунків
збереження готівки,

є: стан

операції з руху готівки та їх відображення в обліку

підприємства [6, с. 65].
Метою
коштів,

фінансового

повноти

їх

контролю є забезпечення збереження грошових

оприбуткування,

раціонального

та

економного

використання, а також дотримання касової дисципліни.
Основними завданнями контролю готівки та розрахунків з підзвітними
особами

є:проведення

раптової

ревізії

каси

з

повним

поаркушним

перерахунком усіх грошей та інших цінностей, що знаходяться у касі
підприємства; перевірка правильності заповнення касових документів та
організації порядку ведення операцій з підзвітними особами; перевірка видачі
готівки в підзвіт; перевірка повноти оприбуткування підзвітної готівки в касі
підприємства; встановлення достовірності обліку касових операцій та
розрахунків з підзвітними особами; перевірка заповнення всіх реквізитів у
касових ордерах, авансових звітах; перевірка оформлення касової книги;
перевірка залишків у касових звітах; перевірка своєчасності повернення
підзвітних сум; встановлення цільового використання грошей; перевірка
наявності всіх первинних документів, відображених в авансових звітах;
відповідність фактичних добових витрат затвердженим нормам; своєчасність
надання авансових звітів згідно з інструкціями та положеннями та ін. (4, с. 90).
Процес здійснення операцій з грошовими коштами не є хаотичним
процесом, а регулюються і контролюються державою, на основі відповідних
законів, постанов, інструкцій, положень та інших документів (8, с. 37).
До законодавчих джерел інформації, щодо встановлення законності та
достовірного відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку,
а також для проведення аналізу відносять:
1.

Нормативно-правові акти, що регулюють операції з грошовими

коштами:
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- Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148;
- Постанова Правління НБУ «Про встановлення граничної суми
розрахунків готівкою» від 06.06.2013 № 210;
- Інструкція «Про службові відрядження в межах України та за кордон»,
затверджена наказом Міністерства фінансів України від 132.03 1998 року 359;
2.

Стандарти обліку:

- НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затверджений
наказом МФУ № 73від 07.02.2013;
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» затверджено наказом Мінфіну
від 08.10.1999 № 237.
3.

Облікові джерела:

– Наказ про облікову політику підприємства;
- Первинна документація з обліку грошових коштів та розрахунків з
підзвітними особами;
-

Регістри аналітичного та синтетичного обліку за рахунками

30 «Готівка» та 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;
4.

Бухгалтерська звітність:

- форма № 1 «Баланс»;
- форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів»;
- форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності») (7, с. 185).
Залежно від

суті

господарських

операцій та основних напрямів

контролю готівкових коштів у процесі фінансового контролю застосовують
такі прийоми перевірки:
1)

органолептичні:

інвентаризація,

вибіркові

та

суцільні

спостереження, обстеження, експертизи;
2)

документальні: формальна, нормативно- правова, арифметична

перевірки окремого документа, зустрічна перевірка документів;
3)

узагальнення та реалізація результатів контролю: групування,

документування результатів контролю, прийняття рішення за результатами
контролю, контроль за виконанням прийнятих рішень (9, с. 93).
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Всі операції, пов‘язані з готівкою слід перевіряти суцільним способом
(3, с. 11).
В процесі фінансового контролю готівкових коштів необхідно виділити
три основні етапи: організаційно-підготовчий, етап перевірки та заключний
етап (10, с. 214).
На першому етапі проведення фінансового контролю грошових коштів та
розрахунків з підзвітними особами перевіряючий з‘ясовує такі основні питання
як: склад грошових коштів; наявність договорів матеріальної відповідальності;
забезпечення належних умов зберігання грошових коштів. Перевіряючий також
досліджує систему організації бухгалтерського обліку, в частині дотримання
положень облікової політики та діючих нормативних актів.
На другому етапі здійснюється безпосередньо процедура перевірки, яка
розпочинається з інвентаризації каси. Інвентаризація проводиться раптово. 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 витрати.
На другому етапі перевірки перевіряючий здійснює:
–

перевірку на підтвердження інформації про фактичні залишки

грошових коштів в касі підприємства;
–

контроль дотримання чинного законодавства за операціями з

грошовими коштами;
–

перевірку

своєчасності

і

правильності

оформлення оприбутковування і видачі грошових коштів

документального
та розрахунків з

підзвітними особами первинними документами типової форми;
–

перевірку правильності перенесення початкових залишків по

грошовим коштам;
–

перевірку

дотримання

підприємством

встановленого

ліміту

зберігання готівкових коштів;
–

перевірку правильності відображення в обліку касових операцій та

розрахунків з підзвітними особами;
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–

перевірку цільового використання готівкових коштів та підзвітних

–

контроль зіставності даних аналітичного, синтетичного обліку,

сум
Головної книги і Балансу;
На третьому етапі результати контролю узагальнюються, здійснюється
аналіз виявлених порушень та встановлюється їх вплив на господарський
процес. За результатами проведення фінансового контролю коштів в касі та
розрахунків з підзвітними особами

складається висновок щодо виявлених

відхилень та встановлених порушень та зазначаються заходи для вирішення
проблемних питань. Також на цьому етапі здійснюється контроль за
виконанням прийнятих рішень та реалізацією пропозицій щодо усунення і
недопущення у майбутньому виявлених порушень.
Основні порушення з якими найчастіше зустрічається перевіряючий:
–

помилки в оформленні прибуткових і видаткових касових ордерів та

авансових звітів;
–

помилки в розрахунках;

–

перевищення ліміту каси та встановлених строків використання виданої

під звіт готівки;
–

зловживання

службовим

становищем

(неоприбуткування

і

привласнення грошей; надлишкове списання грошей по касі, тощо);
–

невиконання або неякісне виконання службових обов‘язків (формально

підписують документи, інвентаризація проводиться лише на папері);
–

неправильно складена кореспонденція рахунків тощо (5, с. 321).

Для удосконалення процесу фінансового контролю готівкових коштів та
розрахунків з підзвітними особами необхідно попередньо розробити: анкету
перевірки, загальний план проведення ревізії, програму ревізії. Вони стануть
обгрунтованими доказами якісно проведеної перевірки. Це дасть змогу
перевіряючому

охопити

всі

аспекти

обліку,

дослідити

правильність,

своєчасність, законність операцій, вчасно виявити порушення та підвищити
ефективність діяльності підприємства.
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Висновки з проведеного дослідження. Підводячи підсумок вище
викладеного вважаємо, що контроль грошових коштів і готівкових операцій є
важливим та невід‘ємним елементом системи контролю на підприємстві та
держави у цілому.
Керівництво підприємств має розуміти, що грошові кошти здатні
приносити економічну вигоду тільки тоді, коли вони раціонально і ефективно
використовуються.
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ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК
ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
За для збільшення прибутку найбільш економічно вигідно необхідно не тільки
коректно сформувати звітність, а й здійснювати аналіз, відповідно, за
минулий період та прогнозування на майбутній, щоб розподілити кошти з
найбільшими вигодами та найменшими втратами.
Ключові слова: фінансові звіти, фінансові результати, прибуток, збиток,
аналіз, управління.
Ефективність функціонування підприємства в умовах постійно розвитку,
потребує

покращення

фінансово-господарської

діяльності

на

основі

вдосконалення управлінський рішень, що прийняті на підставі сформованих
фінансових результатів та виконаного аналізу цих результатів. Оскільки,
формування фінансової звітності контролюється на законодавчому рівні, вона
виступає як інформаційне джерело, що надає повні, правдиві, неупереджені
дані про поточний стан та результативність діяльності підприємства.
Пошук нових управлінських рішень на основі різноманітних фінансових
звітів завжди займало і буде займати провідне місце у наукових дослідженнях.
Дослідженням займалися Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко, С.Ф. Голов,
Ф.Ф. Бутинець, В.М. Пархоменко, Н.М. Самородова та інші.
По при постійні дослідження впливу фінансових результатів діяльності
підприємства, на сьогодні це лишається актуально, так як кожна дія на
підприємстві не за собою певні зміни, які можливо виявити лише за допомогою
нових наукових підходів, що будуть функціонувати в постійно змінюючому
середовищу.
Мета статті є визначення на основі підприємства важливості висвітлення
правдивої фінансової звітності та продемонструвати вплив фінансових
результатів на діяльність підприємства.
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У процесі постійного руху економіки та ринку збуту, важливим постає
контроль за власною діяльністю та бути конкурентоспроможними. Розвиток
підприємства, що виражений у збільшенні прибутку, можливий при здійсненні
постійного контролю з боку адміністрації підприємства та проведення, нею або
відповідальною

особою,

аналізу

фінансових

результатів.

Висвітлення

економічного стану в фінансовій звітності та подальше її дослідження
допоможе уникнути не доречного розподілу коштів між операційними,
фінансовими та інвестиційними витратами, а також, може призвести до
збільшення прибутку в перелічених сферах діяльності, за умови, що аналіз
буде здійснюватися циклічно та детально.
Фінансову інформацію малі підприємства відображають у фінансовій
звітності, але в дещо іншому вигляді, ніж для великих підприємств, та
регламентується

Положенням

(стандартів)

бухгалтерського

обліку

25

«Фінансова звіт суб‘єкта малого підприємництва», який встановлює два види
форм фінансової звітності[2]:
1) Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва (додаток 1 до П(С)БО
25), який включає Баланс (форма N 1-м) та Звіт про фінансові результати
(форма N 2-м);
2) Спрощений фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва (додаток
2 до П(С)БО 25) у складі Балансу (форма N 1-мс) та Звіт про фінансові
результати (форма N 2-мс).
Відповідно до підприємства, що ми досліджуємо, у нас присутні фінансові
звіти першого виду, за допомогою них ми будемо здійснювати загальні
розрахунки ефективності функціонування малого підприємства на протязі 2015
– 2020 років. Такий аналіз надає можливість користувачам фінансової
інформації у числових значеннях зрозуміти зміни, які відбулися на
підприємстві, вчасно виявити збиткові ділянки та затримувати їх, та встановити
на якому економічному рівні розвитку знаходиться їх підприємство.
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Також

необхідно

пам'ятати,

що

ефективність

підприємства

є

комплексною оцінкою взаємодії й використання матеріальних, трудових та
фінансових ресурсів, а класифікація характеристик ефективності виробництва
передбачає розподіл за такими ознаками[3]:
1. результат господарювання (економічна, соціальна);
2. метод розрахунку (абсолютна, порівняльна);
3. місце отримання ефекту (виробнича, регіональна, народногосподарська);
4. рівень збільшення ефекту (первинна, мультиплікаційна);
5. об'єкт оцінки (повна, часткова);
6. тип економічного зростання (ефективність інтенсивного розвитку,
екстенсивного розвитку);
7. характер витрат на отримання ефекту (ефективність поточних витрат,
капітальних витрат);
8. інші ознаки класифікації.
Метою дослідження фінансових результатів діяльності підприємства
виступає не тільки встановлення прибутковості підприємства, а чи рівень
збитковості. Так як відповідно до практики підприємства можуть бути як
прибутковим, так і збитковим. Важливо визначити ефективність фінансового
стану суб‘єкта господарювання не тільки для збільшення прибутковості малого
суб‘єкта господарювання, а й вчасно виявити чи загрожує вибрана лінія
діяльності збитковістю.
За

допомогою

загальних

економічних

показників

у

табл.

1

продемонстровано основні показники фінансових результатів приватного
підприємства «Довіра», що відображають прибутковість підприємства.
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Таблиця 1 – Основні показники фінансових результатів приватного
підприємства «Довіра»
Показники
2015
Чистий дохід від 24 120,9
реалізації
продукції
(товарів, робіт,
послуг)

2016
39 дослідженн
я,7

2017
40 383,5

2018
38 700,6

2019
46 073,5

2020
46 204,2

Інші операційні
доходи
Інші доходи
Разом доходи
Собівартість
реалізованої
продукції
(товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні
витрати
Фінансові
результати
до
оподаткування
Чистий прибуток
Валовий
прибуток
Рентабельність
підприємства
(збитковість), %
Середня вартість
основних засобів
підприємства
Фондовіддача
Середньосписков
а чисельність
підприємства,
осіб
Продуктивність
праці

1 599,7

523,3

45,8

571,3

437,4

247,5

25 720,6
(12 712,1)

40 168,0
(30 478,6)

40 429,3
(25 519,3
)

39 271,9
(28 301,0
)

46 510,9
(40 569,6
)

28,2
46 510,9
(37 885,6
)

(358,5)

(547,0)

(2 101,5)

(2 851,1)

(3 952,8)

(4 972,3)

12 650,0

9 142, 4

12 805,1

8 119,8

1 988,5

3 256,8

12 650,0
11 408,8

9 142,0
9 166,1

12 805,1
14 864,2

8 119,8
10 399,6

1 988,5
5 503,9

3 256,8
8 318,6

89,75

30,07

58,25

36,75

13,57

21,96

0

13 918,75

20 545,3
5

24 592,6

29 673

30 773,0
5

0
0

2,85
38

1,97
35

1,57
40

1,55
34

1,500
34

0

1 043,28

1 153,82

967,52

1 355,10

1 358,94

При дослідженні змін основних показників важливо пам‘ятати з якою
метою ми його здійснюємо, тому важливим є нагадати основні завдання аналізу
фінансових результатів діяльності підприємства виступає[1]:
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–

Визначення впливу як об‘єктивних, так і суб‘єктивних чинників на

ефективність діяльності підприємства;
–

Дослідження складу і структури прибутку в динаміці;

–

Оцінка абсолютних і відносних показників формування прибутку від

різних видів діяльності;
–

Виявлення факторів, що впливають на величину прибутку і кількісне

вимірювання їх впливу на результативний показник;
–

Виявлення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності;

–

Оцінка роботи підприємства з використання можливостей збільшення

прибутку і рентабельності;
–

Розробка заходів щодо використання виявлених резервів.
Отже, після перелічених завдань виконаємо характеристику табл. 1, а

розпочнемо з рентабельності підприємства: у 2020 році порівняно з періодом
2015-2018

спостерігаємо

використання ресурсів, а

стрімке

зниження

економічно

ефективного

саме ми спостерігаємо збільшення собівартості

реалізованої продукції. Критичною точкою даного показника є 2019 рік, в
якому спостерігаємо найменше значення 13,57, що у відносному відхилені з
2015 роком становить 84,88%.
Важливе місце у економічній ефективності підприємства виступає
валовий прибуток, який вказує на загальну суму отриманих прибутків від
підприємницької діяльності. Та відповідно до табл. 1, отримуємо коливання на
протязі досліджуваного періоду. Приватне підприємство мало найбільший
валовий прибуток у 2017 році, що більше на 6 545, 6 грн або 44,04% ніж у 2020
році. Критичним роком у підприємстві був 2019 рік, в якому показник становив
5 503,9 грн, що на 2 814 грн або 51,14% менше ніж у 2020 році.
Наступним показником виступає середня вартість основних засобів
підприємства. Не заглиблюючись у розрахунки, спостерігаємо щорічне
зростання балансової вартості основних засобів: у 2020 році порівняно з
2015 роком він становить 16 854,3 грн або 121,09%, це свідчить про
модернізацію основних засобів або їх оновлення, яке призводить до
поступового збільшення чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг)
та зростання продуктивності праці.
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За період з 2015 по 2020 рік, підприємство було в пошуках оптимальної
кількості працівників, які максимально ефективно працювали, і у 2019 році
підприємство визначило, що для них оптимальна кількість найманих
працівників становлять в середньому 34 особи.
Із зростання вартості сировини, збільшується і собівартість виготовленої
продукції. Згідно табл. 1 економічно вигідно собівартість реалізованої
продукції була в 2015 році та становила 12 712,1 грн, що на 25 173,5 грн або
198,03% менше ніж у 2020 році, і критичної точки дійшла у 2019 році а
становила 40 569,6 грн, що на 2 684 грн або 6, 62% більше ніж у 2020 році.
Останній показник на який акцентуємо увагу, але не останній у аналізі,
виступає фондовіддача. Даний показник вказувати скільки виробляється
готової продукції на одиницю основних виробничих фондів. Відповідно табл. 1
спостерігаємо зменшення показника, що означає не тільки відсутність
стовідсоткового

завантаження

обладнання,

а

й

щорічне

зменшення

завантаження обладнання. За для підвищення значення даного показника
потрібно надати стовідсоткове завантаження обладнання або, за умови що
підприємство не планує перспективного подальшого зростання власної справи,
продати не використовувану частину основних засобів. Але варто звернути
увагу, що підприємство, навпаки, збільшує запаси основних засобів. Ймовірно,
приватне підприємство «Довіра» плану в подальшому запровадити з інших
задля збільшення рентабельності підприємства

і для цього потрібні нові

основні засоби.
Таким чином, відповідно до вищезазначеного для функціонування малого
підприємства необхідно доречно формувати фінансовий звіт, згідно чинного
законодавства України, дотримуватись неупередженості при його складанні.
Адже, керівництво при отриманні звітів, використовує його як інструмент для
подальшого розвитку та прийняття необхідних коригування, здійснює
аналітичні розрахунки, на основі яких і відбуваються подальші дії. Повнота
висвітлення економічного стану підприємства виступає як інформаційне
джерело всього його функціонування.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМТВА
Стаття присвячена дослідженню інформаційної системи інвестицій, методів
аналізу та обліку інвестиційної діяльності на підприємстві. Розглядаються
підходи до виправлення помилок в інвестиційному обліку.
Ключові слова: аналіз, інвестиції, методи, облік, оцінка фінансових інвестицій.
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Аналіз фінансових інвестицій - один із методів
фінансового

менеджменту

для

ухвалення

рішення

про

використання

інвестиційних коштів. Фінансові інвестиції - активи, які утримуються
підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо),
зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.
Метою написання статті є дослідження аналізу фінансових інвестицій з
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ціллю обґрунтування інвестиційного рішення, яке має прийняти інвестор.
Дослідженню означених проблем щодо методики обліку та аналізу
інвестиційної діяльності підприємств приділяли увагу такі вітчизняні та
зарубіжні вчені: Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Карпова Т.П., Король С.Я.,
Пархоменко В.М., Пушкар М.С., Чумаченко В.М., Шеремет А. та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Існують основні напрями
аналізу фінансових інвестицій:
1) технічний аналіз, головним об'єктом спостереження якого є зміна руху
ринку цінних паперів, попиту та пропозиції на певні фінансові активи без
урахування ролі фундаментальних чинників. На основі побудови спеціальних
моделей руху ринкових цін виявляють загальні тенденції ринку, на підставі
яких приймають конкретні тактичні інвестиційні рішення щодо купівлі та
продажу цінних паперів;
2) фундаментальний аналіз, який ґрунтується на оцінці стану емітента на
ринку, показників обсягів продажу, активів і пасивів, дохідності та іншої
інформації, яка характеризує ефективність діяльності емітента. Важливою
складовою аналізу є також оцінка стану корпоративного управління.
Результатом фундаментального аналізу є визначення фактичної (ринкової ціни)
цінного папера порівняно з обліковою вартістю активів. За допомогою
фундаментального аналізу здійснюють прогнозування доходу, який визначає
майбутню вартість акцій і впливатиме на ринкову ціну. Дані прогнозу є
підґрунтям для рекомендацій стосовно купівлі та продажу ринкових
інструментів [3, с.262].
Важливим фактором розбудови цивілізованого фондового ринку є
інформаційна відкритість та прозорість. В Україні емітенти цінних паперів
мають надавати Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та
оприлюднювати фінансову звітність, а також особливу інформацію - про зміни
в господарській діяльності, що відбулися і впливають на вартість цінних
паперів чи розмір доходу по них. Основними засадами розкриття інформації є:
безоплатність розміщення в загальнодоступній базі Комісії з використанням
технологій

Інтернету;

впровадження

в

звітності

стандартів

розкриття

інформації Міжнародної організації комісій з цінних паперів; поступове
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впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Особливості аналізу інвестиційної діяльності:
1. Інвестиційний аналіз пов'язаний з дослідженням інвестиційних процесів
у їхньому тісному взаємозв'язку, взаємозалежності й взаємозумовленості.
2.

Інвестиційний

аналіз

пов'язаний

з

науковим

обґрунтуванням

інвестиційних проектів й об'єктивною оцінкою їхнього виконання.
3. Інвестиційний аналіз спрямований на виявлення позитивних і
негативних факторів, що впливають на інвестиційну активність підприємства, і
кількісними вимірами їхнього впливу.
4. Інвестиційний аналіз розкриває тенденції господарського розвитку, з
визначенням невикористаних внутрішніх резервів.
5. Інвестиційний аналіз сприяє контролю інвестиційної діяльності, а також
прийняттю оптимальних управлінських інвестиційних рішень [1, с.33].
Предметом інвестиційного аналізу виступають інвестиції й інвестиційна
діяльність підприємства, а також кінцеві результати її здійснення, що
складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів, які одержують
відображення через систему інвестиційної інформації.
Інвестиційний аналіз ґрунтується на використанні таких основних методів:
1. Метод індукції. При використанні методу індукції дослідження
інвестиційних процесів починається з одиничного —з окремого господарського
факту або ситуації, які в сукупності й представляють інвестиційний процес.
Метод

індукції

використовується

для

вивчення

показників

окремого

інвестиційного проекту.
2. Метод дедукції. При використанні методу дедукції дослідження
інвестиційних процесів починається із загального — наприклад, показників
інвестиційної діяльності в цілому по підприємству, а потім переходять до
показників окремих структурних підрозділів та їхнього значення в загальній
системі інвестиційних показників підприємства [3, с.263].
Використання методів індукції й дедукції в інвестиційному аналізі
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взаємозалежні, що зумовлено нерозривним взаємозв'язком об‘єктів аналізу.
Завдання інвестиційного аналізу:
1. Підвищення науково-економічної обґрунтованості інвестиційних планів
підприємства;
2. Об'єктивна й всебічна оцінка інвестиційних планів підприємства й
показників їхнього виконання;
3. Оцінка динаміки й структури реальних і фінансових інвестицій
підприємства;
4. Визначення економічної ефективності інвестиційних проектів і вкладень
у цінні папери;
5. Оцінка інвестиційного ризику реальних і фінансових інвестицій
підприємства;
6.

Виявлення

й

вимірювання

внутрішніх

інвестиційних

резервів

підприємства;
7. Обґрунтування привабливості підприємства для потенційного інвесторі.
Залежно від суб'єкта аналізу розрізняють внутрішній і зовнішній
інвестиційний аналіз. Внутрішній інвестиційний аналіз проводиться усередині
самого підприємства інвестиційними менеджерами з метою контролю ходу
інвестиційної діяльності й виявлення внутрішніх резервів зростання її
ефективності.
організаціями,

Зовнішній

інвестиційний

компетентними

в

аналіз

проведенні

проводиться

зовнішніми

інвестиційного

аналізу

(податковими органами, аудиторськими фірмами, комерційними банками,
зовнішніми експертами), у випадку необхідності проведення такого аналізу [1].
За об'єктом аналізу розрізняють повний інвестиційний аналіз, що
складається в повному комплексному вивченні інвестиційної діяльності
підприємства, і тематичний інвестиційний аналіз, підвидами якого є аналіз
ефективності

реального

інвестування,

аналіз

ефективності

фінансового

інвестування, аналіз ризиків інвестиційної діяльності, аналіз структури
інвестиційних ресурсів.
Про періодичність здійснення розрізняють періодичний інвестиційний
аналіз - проводиться періодично (річний, квартальний, місячний, декадний,
щоденний)

і

неперіодичний

інвестиційний
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аналіз,

проведення

якого

обґрунтовано необхідністю.
На практиці окремі види інвестиційного аналізу у відособленому вигляді
трапляються рідко, найчастіше вони тісно взаємозалежні. Різні види
інвестиційного

аналізу

використовуються

для

обґрунтування

різних

управлінських інвестиційних рішень.
Щодо обліку фінансових інвестицій, то П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції»
має ряд спільних питань з МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства».
Відмінності можна виділити в наступних питаннях: оцінка фінансових
інвестицій на дату балансу (в МСФЗ 28 такого розділу не передбачено) і
розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності
(наводиться різна інформація). Спільним є те, що інвестиції, при надходженні
визнаються за собівартістю [2].
Розглянемо типові проблеми відображення в обліку та звітності
фінансових інвестицій та шляхи їх вирішення.
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. Згідно з П(с)БО 12 інвестиції в асоційовані (більше 25% участі),
дочірні підприємства та у спільну діяльність (угода щодо спільного контролю)
зазвичай обліковуються за методом участі. Виключенням є лише інвестиції
щодо яких наявні умови, передбачені п.17 П(с)БО 12, а саме, якщо:
а) фінансові інвестиції придбані та утримуються виключно для продажу
протягом дванадцяти місяців з дати придбання;
б) асоційоване або дочірнє підприємство ведуть діяльність в умовах, які
обмежують його здатність передавати кошти інвестору протягом періоду, що
перевищує дванадцять місяців.
Наміри придбання фінансових інвестицій виключно для перепродажу
повинні визначатись у документах, які супроводжують операції з відповідними
фінансовими інвестиціями. Визначити та змінити рішення щодо мети
утримання інвестицій можуть лише уповноважені на це особи підприємства, що
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мають права укладати відповідні угоди. Тому у випадку, якщо наміри щодо
продажу інвестицій не підкріплюються фактами укладання угод на продаж, або
іншими документами чи розпорядчими рішеннями уповноважених на це осіб
підприємства, аргументація щодо застосування п.17а П(с)БО 12 не є
прийнятною.
Якщо підприємством встановлено помилку у класифікації фінансових
інвестицій її необхідно виправити з урахуванням необхідних змін в оцінці
фінансових інвестицій на останню звітну дату.
Якщо відсутні підстави для змін у оцінці таких фінансових інвестицій, а
інвестиції обліковувались як довгострокові – виправлення можливе шляхом
коригуючих записів між субрахунками. Наприклад таким чином:
Дт 141 «Інвестиції пов‗язаним сторонам за методом обліку

участі в

капіталі»
Кт 142 «Інші інвестиції пов‗язаним сторонам» або
Кт 143 «Інвестиції непов'язаним сторонам»
Якщо зміни у оцінці таких фінансових інвестицій при виправленні
необхідні – виправлення здійснюється шляхом коригування вступного сальдо
рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» на початок року .
Загальний вплив таких виправлень на Балансовий звіт звичайно
полягатиме у збільшенні значень рядка 1030, та зменшенні значень рядків 1035
або 1160 у активі, змінах показників рядків 1410, 1420 у пасиві [5,с.8].
Порушення вимог П(с)БО 12 щодо оцінки фінансових інвестицій:
1. Первісна оцінка фінансових інвестицій не враховує всіх витрат,
пов‘язаних з їх придбанням. Досить часто первісна оцінка фінансових
інвестицій здійснюється підприємствами без урахування витрат на сплату
державного мита за укладення відповідних угод, комісійних фінансовим
посередникам. Ці витрати, звичайно, є складовими собівартості придбання
фінансових інвестицій. Як правило, такі витрати помилково відносяться
підприємствами до витрат періоду, хоча їх безпосередній зв‘язок із
конкретними об‘єктами фінансових інвестицій легко встановлюється. Такі
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випадки є прикладами порушень п.4 П(с)БО 12.
Виправлення здійснюється на суми відповідних витрат, що не були
включені до вартості інвестицій такими бухгалтерськими записами:
Якщо придбання інвестицій здійснено у році встановлення помилки – то
сторнуванням або зворотнім записом за дебетом та кредитом відповідних
рахунків:
14 «Довгострокові фінансові інвестиції»
35 «Поточні фінансові інвестиції»
2. Якщо придбання інвестицій здійснено у попередніх звітних періодах:
Дт 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»
Кт 14 «Довгострокові

фінансові інвестиції», 35 «Поточні фінансові

інвестиції».
Загальний вплив таких виправлень на Баланс, звичайно, полягатиме у
збільшенні значень рядків 1030, 1035 або 1160 активу, рядка 1420 у пасиві. Ці
виправлення призводять також до визнання заниження на відповідну суму
показника чистого прибутку (або завищення збитків) за рік, у якому
здійснювалось первісне оприбуткування фінансових інвестицій (Звіт про
фінансові результати – рядок 1160). У випадку, якщо за правилами П(с)БО
12оцінка на останню звітну дату знизилась у порівнянні із їх повною
собівартістю – коригування повинні здійснюватися з урахуванням таких
знижень на суму відповідних чистих змін у активах та капіталі.
2. Фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства, у спільну
діяльність не оцінюються на звітну дату за методом участі у капіталі. Це є
порушенням п.16 П(с)БО 12 за винятком тих випадків, коли фактично
виконуються умови п.17 П(с)БО 12.
Для здійснення правильної оцінки фінансових інвестицій за методом
участі необхідно мати достовірну інформацію про результати діяльності
об‘єкта інвестування та його майновий стан (повну фінансову звітність за
останній звітний рік). На підставі такої інформації здійснюються підрахунки
участі підприємства у змінах капіталу об‘єкта інвестування, які враховуються
(залежно від того, які елементи капіталу об‘єкта інвестування змінилися) на
збільшення (зменшення): вартості інвестицій, нерозподіленого прибутку,
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додаткового капіталу [5, с.10].
Виправлення цієї помилки в будь-якому випадку здійснюється шляхом
коригування вступного сальдо нерозподіленого прибутку на початок року у
сумі змін:
У разі зменшення вартості інвестицій за відповідними статтями:
Дт 44 ―Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)‖
Дт 42 ―Додатковий капітал‖
Кт 141 ―Інвестиції пов‗язаним сторонам за методом обліку

участі в

капіталі‖
У разі збільшення вартості інвестицій за відповідними статтями:
Дт 141 ―Інвестиції пов‗язаним сторонам за методом обліку

участі в

капіталі‖
Кт 44 ―Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)‖
Кт 42 "Додатковий капітал‖
Загальний вплив таких виправлень на Баланс, звичайно, полягатиме у
відповідних змінах значень рядків 1030 активу, рядків 1410, 1420 у пасиві.
3. Проблеми оцінки прибутків (збитків) від операцій з дочірніми,
асоційованими та спільними підприємствами:
Дохід (збитки) від реалізації або придбання активів інвесторами за угодами
з дочірніми, асоційованим та спільним підприємствами визнається повністю та
одразу без урахування даних відносно подальшого руху відповідних активів.
Такі факти свідчать про наявність порушення вимог п. 13, 14 П(с)БО 12, що
вимагає здійснювати визначення величини визнаних прибутків (збитків) від
операцій з продажу (передачі) активів між такими суб‘єктами залежно від
подальшого руху або амортизації відповідних активів. За угодами продажу
сума, яка припадатиме на долю інвестора у прибутках (збитках) від продажу
активів

щодо

зазначених

угод

підлягатиме коригуванню пропорційно

балансовій вартості таких активів на балансі об‘єкта інвестування.
За угодами придбання – сума, яка припадатиме на долю інвестора

у

прибутках (збитках) від придбання активів щодо зазначених угод, підлягатиме
коригуванню пропорційно балансовій вартості таких активів на балансі
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інвестора.
У таких випадках, якщо помилку встановлено в році здійснення операцій –
робиться сторнування або зворотні записи:
1. При купівлі(продажу) зі збитком на суму участі у збитках:
Дт відповідних рахунків 9 класу
Кт відповідних рахунків активів: (сторно)
Дт39 «Витрати майбутніх періодів»
Кт відповідних рахунків активів: на суму участі
2. При купівлі (продажу) з прибутком на суму участі у прибутках:
Дт відповідних рахунків активів
Кт відповідних рахунків 7 класу: (сторно)
Дт відповідних рахунків активів
Кт69 «Доходи майбутніх періодів»: на суму участі
Якщо помилку встановлено у наступному після здійснення операцій періоді –
виправлення здійснюються шляхом коригування вступного сальдо нерозподіленого
прибутку на суму участі:
1. При збитках:
Дт 39 ―Витрати майбутніх періодів‖
Кт 44 ―Нерозподілені прибутки‖
2. За наявності прибутків:
Дт 44 ―Нерозподілені (непокриті збитки)‖
Кт 69 ‖Доходи майбутніх періодів‖
Такі виправлення, як правило, призведуть:
При збитках:
У балансовому звіті виправлення призведуть до збільшення значень рядка
1170 активу, рядка 1420 пасиву; у Звіті про фінансові результати до зменшення за
відповідними статями витрат, збільшення значення рядка 1160.
За наявності

прибутків у балансовому звіті виправлення призведуть до

збільшення значень рядка 1665, зменшення рядка 1420 у пасиві; у Звіті про
фінансові результати до зменшення за відповідними статями доходів, зменшення
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значення рядка 1160.
Отож,

можемо

удосконалення

зробити

вітчизняної

висновок,

практики

що

обліку

основними
фінансовий

напрямками
інвестицій

є:

удосконалення обліку внутрішньо групових операцій пов'язаних сторін,
фінансових інвестицій спільних підприємств та пов'язаних сторін за методом
участі в капіталі. Зазначені рекомендації будуть сприяти систематизації та
впорядкуванню методики обліку та оцінки фінансових інвестицій. Додаткових
досліджень потребують проблеми: уточнення понятійного апарату щодо обліку
капітальних інвестицій; виділення об‘єктів бухгалтерського обліку капітальних
інвестицій; розробки методики обліку створення фондів для відтворення
основних засобів.
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УДК 658.15
Євген Пенішкевич
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкрито теоретичні аспекти аудиту фінансового стану діяльності
підприємства. Визначено інформаційне забезпечення аудиту фінансового
стану підприємства, його значення, завдання, прийоми та методи.
Ключові слова: аудит, методи аудиту, фінансовий стан, платоспроможність,
ліквідність, фінансова стабільність.
В сучасних умовах господарювання суттєво зростає роль своєчасного та
якісного аудиту фінансового стану підприємства, оцінки використання їхнього
майна та капіталу, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та
прибутковості, а також пошуку на цій основі способів зміцнення його
фінансової стабільності. Необхідність аудиту фінансового стану викликана
збитковістю

та

неплатоспроможністю

значної

кількості

підприємств,

незадовільною структурою їх капіталу. Реальне відображення фінансового
стану підприємства ускладнюється недосконалими методичними підходами до
його оцінки. Ці проблеми є актуальними для підприємств України незалежно
від їх організаційно-правових форм та форм власності.
Результати аудиту фінансового стану дозволяють формувати відповідну
фінансову політику та розробляти заходи, направлені на підвищення ефективності
використання фінансових ресурсів суб‘єктів господарювання. Окрім цього аудит
фінансового стану підприємства є інструментом усунення невизначеності, яка
виникає внаслідок прийняття управлінських рішень щодо мобілізації та
розміщення фінансових ресурсів; раціонального співвідношення власних і
залучених коштів; дозволяє обґрунтувати доцільність фінансування та
підвищити рівень ефективності управління активами підприємства; дає змогу
виявити здатність підприємства до сталого функціонування у майбутньому
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періоді. Отже, вирішення питань, пов‘язаних з удосконаленням існуючих та
розробкою нових методичних підходів до аудиту фінансового стану
підприємства, набуває особливого значення. Саме цим обумовлюється потреба
і

практична

значущість

систематичної

перевірки

фінансового

стану

підприємства, яка багато важить у забезпеченні його стабільної діяльності.
Теоретичні та практичні аспекти аудиту фінансового стану підприємств
глибоко досліджені у працях вітчизняних вчених: М. Білик, І. Бланка, Є. Бойко,
В. Забродського, Г. Крамаренко, Л. Лахтіонової, Л. Лігоненко, В. Мец,
В. Савчука, В.Сопко, О. Терещенка та ін. Проте, багато положень праць
вказаних дослідників носять суперечливий та дискусійних характер. До цього
часу відсутні уніфіковані методичні підходи, які визначають послідовність
проведення аудиту фінансового стану. Тому дана проблема вимагає детального
вивчення та подальшої розробки як з теоретичної, так і практичної точок зору.
Мета дослідження – розвиток теоретичних положень щодо аудиту
фінансового стану підприємств, зокрема, акціонерних товариств.
Підприємства,

які

працюють

в

умовах

ринку,

несуть

повну

відповідальність за своїми зобов‘язаннями перед ланками фінансово-кредитної
системи, постачальниками, власними працівниками, а також за результатами
виробничо-фінансової діяльності. Здатність підприємства своєчасно погашати
свої боргові зобов‘язання характеризує його фінансовий стан. Під фінансовим
станом підприємства розуміють також рівень його забезпеченості відповідним
обсягом

фінансових

ресурсів,

необхідних

для

здійснення

ефективної

господарської діяльності та своєчасних грошових розрахунків за своїми
зобов‘язаннями.
Фінансовий стан – одна з найважливіших характеристик виробничофінансової діяльності підприємств. Кожне підприємство намагається досягти
стабільного фінансового стану, тобто створити достатній обсяг фінансових
ресурсів, що є гарантом своєчасності розрахунків з постачальниками,
бюджетом та іншими ланками фінансової системи, подальшого економічного та
соціального розвитку підприємства[1].
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Особливого

значення

набуває

своєчасний

та

об‘єктивний

аудит

фінансового стану підприємства різноманітних форм власності, оскільки
жодний

власник

не

повинен

нехтувати

потенційними

можливостями

збільшення прибутку фірми, які можна виявити, тільки своєчасно й об‘єктивно
перевіривши фінансовий стан підприємства. Фінансова діяльність підприємства
має бути спрямована на організацію систематичного надходження й
ефективного використання фінансових ресурсів, додержання розрахункової і
кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і
залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування
підприємства. Саме цим обумовлюється потреба і практична значущість аудиту
фінансового стану підприємства[2].
Основними

напрямами

аудиту фінансового

стану підприємства є

обґрунтування та інформаційне забезпечення прийняття підприємством
адекватних рішень за такими трьома основними видами його діяльності:
- операційна діяльність (управління фінансовими результатами діяльності,
поточна прибуткова політика, ефективне використання фінансових ресурсів);
- фінансова діяльність (управління джерелами формування фінансових
ресурсів та їх розподілом, управління пасивами тощо);
- інвестиційна діяльність (управління структурою, обсягами та складом
активів підприємства, вибір і реалізація інвестиційних проектів) [3].
Організація аудиту фінансового стану акціонерного товариства – досить
важливий процес, що являє собою сукупність заходів, які дозволяють
керівникам

підприємства

регулярно

отримувати

достатню

аналітично

опрацьовану інформацію про стан об‘єкта управління для своєчасного
прийняття зважених і дієвих управлінських рішень. Така організація передбачає
проведення аудиту фінансового стану за усіма чи окремими сторонами
діяльності акціонерного товариства у відповідності до мети та завдань, що його
деталізують, у визначеній послідовності із залученням вичерпного складу
джерел інформації і обробки її відповідними виконавцями з використанням
певного методичного апарату. Зміст організації аудиту фінансового стану
акціонерного товариства дозволяє виділити її основні складові частини [1]:
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− достовірна вхідна інформація, яка потрібна для підготовки вихідної, що
має надходити до керівних осіб акціонерного товариства;
− методичні варіанти та організаційні форми проведення відповідного
аудиту;
− сукупність способів, прийомів, засобів для обробки інформації;
− перелік виконавців аудиту фінансового стану акціонерного товариства.
Організувати проведення аудиту фінансового стану досліджуваного
акціонерного

товариства

можна

за

трьома

методичними

варіантами:

паралельним, послідовним і паралельно-послідовним. Зміст перелічених
варіантів полягає в наступному:
-

за паралельного варіанта аудитори перевіряють окремі об‘єкти й

аудиторський висновок формується за цими об‘єктами;
-

за паралельно-послідовним варіантом аудиту фінансового стану

аудиторський висновок узагальнюється за окремими об‘єктами керівником
аудиторів;
-

коли обрано послідовний варіант, то один або кілька аудиторів

виконують весь комплекс робіт з аудиторської перевірки фінансового стану
акціонерного товариства [1].
Належна організація відповідної перевірки передбачає застосування
широкого кола інструментів наукового діагностичного апарату аудиту
фінансового стану. Такі інструменти – це способи, прийоми і методи
дослідження потоків інформації, які дають змогу виявити тенденції, кількісно
виміряти вплив факторів і оцінити причини зміни господарської ситуації того,
чи іншого товариства. Організація аудиту фінансового стану акціонерного
товариства передбачає також визначення кола його виконавців. Розподіл
відповідної роботи між відділами та підрозділами підприємства залежить від
його організаційної структури. Окрім цього, для здійснення перевірки стану тієї
чи іншої ділянки господарювання підприємства залучаються зовнішні
незалежні аудитори або аудиторські компанії. Найважливішим етапом аудиту
фінансового стану є планування. На цьому етапі здійснюється:
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-

збір і оцінка відомостей про дане товариство;

-

збір інформації про систему внутрішнього контролю і бухгалтерського

обліку клієнта;
-

попередня оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності та

пов‘язаної з нею інформації [3].
Попередня діяльність на етапі планування містить оцінку аудиторського
ризику та його компонентів, оцінку суттєвості, проведення попередніх
аналітичних процедур, огляд звітів за минулий рік і проміжних звітів, перевірку
зіставлення показників окремих форм звітності між собою. Результатом даного
етапу є вибір підходу до аудиту: системно-орієнтований (із перевіркою системи
внутрішнього контролю клієнта) або підтверджуючий (безпосередньо перевірка
фінансового стану). На основі отриманих результатів розробляється загальний
план і програма аудиту фінансового стану акціонерного товариства [2].
Процес планування містить декілька пов‘язаних між собою етапів. На
початковому етапі планування рекомендується виконати аналітичні процедури,
які допоможуть аудитору виявити вагомі для аудиту питання і тим самим
краще спланувати роботу. Це може бути тестування економічних показників за
декілька років, виявлення значних відхилень, що свідчать про необхідність
загострення уваги на цих позиціях, тестування облікових даних на місцях тощо.
Важливим етапом у підготовці загального плану перевірки є вивчення
системи бухгалтерського обліку, оцінка системи внутрішнього контролю, які
здійснюються шляхом аналізу відповідної документації, бесід із керівництвом,
опитування персоналу, зайнятого в цих системах. Від оцінки системи
бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю залежить обсяг перевірки.
Зниження ризику контролю дає змогу зменшити обсяг перевірки та спиратися
на дані внутрішнього контролю при винесенні аудиторського висновку.
При підготовці загального плану і програми перевірки слід встановити
рівень суттєвості (ступінь точності підготовленої бухгалтерської звітності
клієнта, в межах якої її можна вважати достовірною) [8]. План повинен
складатися до початку конкретної роботи з клієнтом і враховувати:
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- умови договору на виконання аудиту;
- зміст аудиторського висновку, терміни його подання;
- відповідальність аудитора, передбачену законодавством;
- відповідальність підприємства за бухгалтерську звітність, яка надається
для перевірки;
- відповідальність підприємства за повноту і достовірність іншої
необхідної інформації;
- систему і форму бухгалтерського обліку;
- список членів аудиторської робочої групи, тривалість роботи, бюджет
часу і витрат;
- ступінь впливу на аудит нових бухгалтерських або аудиторських законів,
нормативів, інструкцій;
- найважливіші етапи і завдання аудиту;
- ступінь довіри до надійності системи бухгалтерського обліку і
внутрішнього контролю;
- порядок узгодження роботи внутрішніх аудиторів і співпрацю з ними;
- ступінь аудиторського ризику;
- список помічників, які будуть залучатися до аудиту [1].
У процесі роботи аудитори можуть вносити корективи та зміни до плану,
причому їх причини повинні докладно документуватися. Якщо перевірка
проводиться не вперше, доцільно вивчити матеріали попередньої перевірки,
обговорити з клієнтом зміни, що відбулися в діяльності акціонерного
товариства і в системі обліку, його проблеми, оцінити дії клієнта щодо
усунення недоліків та виконання рекомендацій попереднього аудитора.
Для виконання плану аудитор повинен підготувати в письмовій формі
програму аудиторської перевірки з визначенням у ній конкретних завдань і
процедур для кожного об‘єкта аудиту. Програма аудиту – це детальний перелік
змісту аудиторських процедур. Цей перелік є детальною інструкцією для
асистентів аудитора та рядових учасників перевірки, який також є засобом
контролю за якістю їхньої роботи. Програма повинна бути настільки
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деталізованою, щоб можна було використовувати її як інструкцію для
виконавців аудиту, які беруть участь у перевірці. Програма має також служити
засобом контролю за роботою виконавців аудиту. У програмі аудиту види,
зміст і час проведення запланованих аудиторських процедур повинні збігатися
з прийнятими до роботи показниками загального плану аудиту. Аудиторська
програма допомагає керувати виконавцями аудиту і контролювати їхню роботу.
Аудиторська програма містить перелік об‘єктів аудиту за його напрямками, а
також час, який необхідно витратити на кожен напрямок аудиту або
аудиторську процедуру [3].
Аудитор затверджує програму, визначаючи суттєвість за процедурами
аудиту, об‘єкт аудиту за кожним питанням окремо та масштаб перевірки.
Є два типи підготовки програми: максимально жорсткий і максимально
гнучкий:
- за першим аудиторська фірма розробляє основну програму, до якої
вносить максимально важливий обсяг інформації. Маючи таку програму,
аудитор може скласти план своїх дій, викресливши з програми пункти, які не
підходять для даного клієнта.
- за другим аудитор, маючи відповідні завдання, самостійно готує
програму їх виконання.
Аудит фінансового стану акціонерного товариства здійснюється шляхом
використання

необхідних

аудиторських

тестів,

вибіркової

перевірки

бухгалтерських реєстрів, рахунків, первинної документації з урахуванням
визначеного аудитором рівня суттєвості помилки за кожним об‘єктом перевірки
[2]. Навіть якщо аудитор буде перевіряти всі операції всуціль, це не дасть
гарантії виявлення абсолютно всіх суттєвих помилок, тому що значною мірою
виявлення суттєвих помилок залежить від рівня професійної підготовки
аудитора та його обізнаності про діяльність підприємства. Після виконання
процедур, що містяться у плані та програмі відповідного аудиту, отримані
матеріали

доводяться

до

відома

керівників.

Матеріали

ж

аудиту

узагальнюються в аудиторському висновку про фінансовий стан акціонерного
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товариства, що складається у встановленому порядку і містить у собі висновок
стосовно достовірності відображення у фінансовій звітності інформації про
активи, зобов‘язання та капітал товариства, повноти і відповідності чинному
законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку його
фінансово-господарської діяльності.
Підсумовуючи, відмітимо, що ретельна організація та планування будьякої перевірки, у т.ч. перевірки фінансового стану акціонерного товариства,
дасть змогу аудитору без додаткових зусиль зібрати максимально надійні
докази, які дозволять йому сформулювати думку про достовірність фінансової
звітності та відповідність її фактичному стану справ, що склалися на
підприємстві, при мінімальних витратах на проведення перевірки.
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УДК 657
Сергій Погорілий
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
АНАЛІЗ І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА ПОДАТКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ
Дана стаття присвячена дослідженню особливостей здійснення аналізу і
аудиту розрахунків підприємства за податковими розрахунками. Виконано
аналіз динаміки і структури розрахунків підприємства за податковими
розрахунками. Виявлено шляхи удосконалення методики аналізу і аудиту даної
ділянки.
Ключові слова: аналіз, податкові розрахунки, аудит, бюджет, податки,
організація аудиту, організація аналізу.
Відзначимо про те, що відбувається постійна трансформація того, як
нараховуються

та

сплачуються

податки

суб‘єктами

господарювання.

Першочерговий елемент, який має забезпечити роботу механізму податкової
системи (мова йде про надходження податків) є належне використання таких
методів як економічний аналіз і аудит. У разі, якщо у суб‘єкта господарювання
сформовано організований аналіз та аудит розрахунків за податками та
платежами, то це надає змогу для оптимізації їх податкового навантаження та
уникнення штрафних санкції.
Питання, які стосуються особливостей здійснення аналізу і аудиту
розрахунків підприємства за податковими розрахунками розглядаються у
працях таких вітчизняних науковців як

Вецепура Н.В., Гаращук Н.О.,

Мельник О.В., Кононенко Л. В., Назарова Г.Б., Оришака О.В., Єфименко Т.І.,
Назаренко І. М., Сема В. О.
Незважаючи на вище зазначені моменти, мета наукового дослідження
полягає у вивченні особливостей аналізу і аудиту розрахунків підприємства за
податковими розрахунками.
У процесі здійснення фінансового-господарської діяльності, будь-який
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суб‘єкт господарювання, який визначений як платник податку, незважаючи на
свою форму власності, вид діяльності та величину операцій зобов‘язаний
сплачувати до бюджету певну суму податкових платежів. Основне призначення
податкових платежів полягає у тому, що вони наповнюють дохідну частину
бюджету на різноманітних рівнях. Особливості нарахування, сплати та аудиту
податкових розрахунків регулюються за такими нормативно-правовими актами
як:
Конституція України;
Податковий кодекс України;
Митний кодекс України та ряд інших законів, які пов‘язані із
митною справою, регулювання взаємовідносин, виникнення яких відбувається
у процесі здійснення операцій по переміщенню товарів через митні кордони
держави;
Накази Міністерства фінансів України, Державної податкової
служби, які було прийнято на основі й на виконання такого нормативного акту
як Податковий кодекс України.
Щодо завдань організаційного характеру здійснення аналізу і аудиту
розрахунків за податками на суб‘єктах господарювання, то до основних таких
відносять такі, які пов‘язані із: достовірним формування обліку; складання
фінансових звітів; своєчасним проведення сплати розрахунків; якісною
сформованою

обліковою

політикою,

яка

має

дозволити

вибрати

із

альтернативних підходів систему оподаткування.
Особливу увагу у процесі здійснення аналізу підприємства за податковими
розрахунками слід приділити податковому аналізу як дієвому інструменту
визначення резервів.
За економічною суттю аналіз є одним з інструментів податкового
менеджменту, за допомогою якого приймаються рішення через розуміння
отриманої інформації. У процесі аналізу інформація аналізується, порівнюється
з періодом попереднього року, визначаються основні фактори, що впливають
на податкове навантаження підприємства, чинники, які впливають на
прибутковість або збитковість підприємства. Наступним етапом є розрахунок
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планових показників діяльності підприємства (собівартість, податкові платежі,
навантаження тощо). І завершальним етапом є прийняття управлінських
рішень. До найважливіших функцій податкового аналізу належать вивчення,
оцінка та визначення резервів. Реалізовуючи функцію вивчення, аналізуються
економічні закони, визначаються закономірності економічних процесів на
підприємстві в певних умовах, установлюються причини відхилень від
планових показників тощо [3, с. 208].
Принципами здійснення податкового аналізу є: державність, науковість,
комплексність, системність, об‘єктивність, дієвість, плановість, оперативність,
У табл. 1 розглянемо аналіз динаміки розрахунків підприємств по
податковим розрахункам у поточних зобов‘язаннях.
Таблиця 1 - Аналіз динаміки розрахунків підприємств по податковим
розрахункам у поточних зобов‘язаннях [7]
Показник
Сума поточних
зобов‘язання, млрд. грн.
Сума поточної КЗ, млрд.
грн.
Розрахунки за податками,
млрд. грн.
Відхилення до
попереднього року, млрд.
грн.
Частка розрахунків за
податками у поточних
зобов‘язаннях, %
Частка розрахунків за
податками у поточній КЗ,
%

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

2021 р.

5846,69

5769,54

6408,55

6764,59

7424,97

2587,43

2928,51

3327,26

3486,72

3729,04

642,47

756,45

794,86

841,58

969,54

х

113,98

38,41

46,72

127,96

10,99

13,11

12,4

12,44

13,06

24,83

25,83

23,89

24,14

26

Дані табл. 1 свідчать про зростання суми розрахунків за податками
підприємств України у 2018 р. порівняно із 2017 р. на 113,98 млрд. грн., у
2019 р. порівняно із 2018 р. на 38,41 млрд. грн., у 2020 р. порівняно із 2019 р. на
46,72 млрд. грн., у 2021 р. порівняно із 2020 р. на 127,96 млрд. грн.
На рис. 1 відобразимо графічну ілюстрацію зміни податкових розрахунків
у 2017-2021 рр.
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Рисунок 1 – Графік зміни податкових розрахунків підприємств України у 20172021 рр. [7]
Щодо частки розрахунків за податками у поточних зобов‘язаннях, то
спостерігаємо її зростання у 2018 р. (13,11%), після чого у 2019 р. та 2020 р. був
невеликий спад. У 2021 розмір частки склав 13,06 % (Рис. 2.).

Рисунок 2 – Частка розрахунків за податками підприємств України у 2017-2021
рр. [7]
На наступному етапі аналізу розрахунків підприємства за податковими
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розрахунками розглянемо позиції по даному питанню вітчизняних науковців.
Так, Вецепура Н. В. наводить систему показників економічного аналізу
розрахунків за податковими розрахунками, при цьому має відбуватися
розрахунок

абсолютних

показників,

відносних

показників,

структури

податкових платежів та її зміну. Автор виділяє ряд факторів, які здійснюють
негативний вплив на податкові розрахунки, які пов‘язані із: кількістю часу,
який витрачають на те, щоб підготувати податкову звітність та сплатити за
податки; незрозумілістю правил та роз‘яснень стосовно того, як підгодовують
податкову звітність та проводять платежі; поспішним запровадження нових
правил та недостатнім часом для того, щоб до них пристосуватися;
недосконалим рівнем системи звітності в електронному вигляді [1, с. 30].
Гаращук Н.О. у своїй роботі значну увагу приділяє визначенню сутності
податків і зборів, класифікації та його нормативно-правовому регулюванню.
Автор наводить ряд наукових підходів для здійснення аналізу податкових
розрахунків суб‘єктів господарювання [2].
Не менш важливим є і дослідження особливостей аудиту розрахунків за
податками. Так, до головних завдань такого аудиту слід віднести такі, які
пов‘язані із: ретельною перевіркою того, чи правильно нараховують податки та
своєчасно сплачують їх до бюджету суб‘єкти господарювання; підтвердженням
перевірених даних кінцевим робочим документом; підтвердженням того, що
облік по даній ділянці ведеться правильно; правильністю документального
оформлення звітності; дослідженням того, чи відповідають облікові регістри
інформації, яка наводиться у податковій та фінансовій звітності.
Щодо джерел інформації аудиту розрахунків за податками, то до них слід
віднести такі, які пов‘язані із нормативно-правовими документами; даними, які
сформовано в аналітичному обліку; будь-яку податкову накладу та митну
декларацію, договір, акт виконаних робіт, рахунок-фактуру, ряд іншої
первинної документації, дані які сформовано в синтетичному обліку.
На наступному етапі дослідження розглянемо особливості проведення
аудиту розрахунків підприємства за податковими розрахунками.
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У табл. 2 наведено ступінь розкриття аудиту розрахунків підприємства за
податковими розрахунками вітчизняними науковцями.
Таблиця 2 - Ступінь розкриття аудиту розрахунків підприємства за
податковими розрахунками вітчизняними науковцями
Розкриває такі питання аудиту податкових розрахунків:
Автор

Мета,
завдання
та ін.

Методика Автоматизація

Кононенко Л.В. [4, с.
207]

Шляхи
Зарубіжний
удосконалення
досвід

+

Єфименко Т.І [5]

+

+

Назаренко І. М., Сема
В. О. [6, с. 53]

+

+

+
+
+

Я згодний із думкою Кононенко Л.В., що для того, щоб покращити аналіз і
аудит за податками і платежами слід особливу увагу звернути на використання
сучасних інформаційних технологій. Як, приклад можливо використовувати
блокчейн. Сутність блокчейну полягає у тому, що він є розподіленою базою
даних, до складу якої входять окремі блоки, які з‘єднуються як безперервний
ланцюжок, в ній також відображають усі операції, які відбувались в тій чи
іншій ділянці аудиту суб‘єкта господарювання [4, с. 207].
Єфименко Т.І. у своєму навчальному посібнику наводить особливостей
проведення аудиту по таким податкам як податок на прибуток; податок на
додану вартість; податок на доходи фізичних осіб; акцизний податок; єдиний
соціальний внесок. Автор наводить інформацію про кожний податок, яка
пов‘язана із організацією аудиту, програмою і процедурами його здійснення.
Сучасні умови функціонування суб‘єктів господарювання та економіки
свідчать про актуальність здійснення аналізу і аудиту розрахунків за
податками. Отримані результати від здійснення даних процесів надають
можливість для підтвердження достовірності фінансових показників та виявити
правильність ведення тієї чи іншої ділянки обліку та внаслідок чого
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сформувати та прийняти правильні і ефективні управлінські рішення.
Перспективним напрямом дослідження має стати більш детальне вивчення
аналізу і аудиту розрахунків за податками на основі конкретного суб‘єкта
господарювання.
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МЕТОДИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
У статті розглядаються теоретичні аспекти методики фінансового обліку
реалізації готової продукції. Зазначено, що основною метою реалізації готової
продукції є дохід. Окрема увага приділяється завданням обліку готової
продукції.
Ключові слова: готова продукція, доходи, реалізація, собівартість, фінансовий
облік.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки України, її
промислового

виробництва,

зростають

вимоги

до

інформативності

бухгалтерського обліку та звітності, якості бухгалтерської інформації.
Первинною метою господарської діяльності підприємства, що завершує
процес кругообігу капіталу, є реалізація продукції. У результаті реалізації
виявляється суспільна корисність виробленого продукту, шляхом зіставлення
доходів і витрат підприємства обчислюється фінансовий результат. Реалізація
продукції не тільки є найважливішим джерелом доходів, але й первинно
забезпечує формування прибуткової частини бюджету держави як об‘єкт
оподаткування. У зв‘язку з цим потребує необхідної організації та методики
облік реалізації продукції підприємства, адже від якості обліку в кінцевому
підсумку залежить достовірне визначення фінансового результату діяльності
підприємства, а саме прибутку чи збитку.
Метою

дослідження

є

вивчення

теоретичних

аспектів

методики

фінансового обліку реалізації готової продукції, а також зосередження уваги на
процесі реалізації продукції.
Дослідженнями методики фінансового обліку реалізації готової продукції
займалися різні науковці, а саме це зазначено у працях таких вчених: Ф.Ф.
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Бутинець,

Б.І.Валуєв,

А.М.

Герасимович,

С.І. Ковач,

В.Я.

Кожинов,

О.В. Лишиленко, М.Ф. Огійчук, Т.М. Писаренко, М.І. Пушкар,

П.Л. Сук,

І.Б. Садовська, О.Г. Чепець.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» готовою
продукцією, вважається продукція, що виготовлена на підприємстві, в установі,
призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам,
передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом [1].
Основними задачами бухгалтерського обліку готової продукції і її
реалізації є:
- своєчасне оформлення відповідними документами готової продукції,
випущеної з виробництва;
- забезпечення контролю за її схоронністю на складах підприємства;
- своєчасне відображення операцій з відвантаження і реалізації продукції і
розрахунків з покупцями;
- забезпечення контролю за виконанням плану випуску і реалізації продукції
[2].
Особливістю фінансового обліку є відображення вартості продукції в будьякій формі і в будь-який момент часу. Бухгалтерські рахунки мають важливе
значення для формування показників фінансової звітності, тому ступінь
завершеності готової продукції має значення для фінансового обліку. З другого
боку вартісні показники, обліковані на бухгалтерських рахунках, надають
інформацію про відхилення понесених затрат на кожному етапі технологічного
процесу, що важливо для підсистеми управлінського обліку.
Отже, від форми і ступеня завершеності готової продукції залежить
порядок її відображення в бухгалтерському обліку. Запаси обліковуються в
натурально-грошовому вимірі, незавершене виробництво в натуральних і
натурально - грошових одиницях, послуга – лише у вартісному виразі.У
бухгалтерському обліку класифікація готової продукції проявляється у
вартісному виразі і відображається на різних рахунках за допомогою методів
оцінки[3].
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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.
Для бухгалтерського обліку наявності, руху, відвантаження i реалізації
продукції, а також пов‘язаних з ними операцій використовують таку систему
рахунків: 26 «Готова продукція», 93 «Витрати на збут», 36 «Розрахунки з
покупцями та замовниками», 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»,
701 «Дохід від реалізації готової продукції».
В аналітичному обліку відображення готової продукції здійснюється за
обліковими цінами. Якщо поточний облік готової продукції у бухгалтерії
підприємства здійснюється не за фактичною собівартістю, а за обліковими
цінами підприємства, то на рахунку 26 «Готова продукція» слід окремо
записувати випуск продукції за плановою розрахунковою собівартістю i
відхилення фактичної собівартості від планово-розрахункової. При списанні
готової продукції з рахунку 26 «Готова продукція» сума відхилень фактичної
виробничої собівартості готової продукції від вартості готової продукції за
обліковими цінами визначається як добуток рівня (відсотка) відхилень i
вартості відпущеної зі складу готової продукції за обліковими цінами. Рівень
(відсоток) відхилень визначається поділом суми відхилень на початок місяця з
сумою відхилень з продукції, що надійшла на склад з виробництва за звітний
місяць, на суму вартості залишку готової продукції за обліковими цінами на
початок місяця та вартості оприбуткованої за звітний місяць на склад готової
продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної виробничої
собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що
належить до реалізованої продукції, відображається за кредитом рахунку 26
«Готова продукція» i дебетом рахунків, на яких відображено вибуття готової
продукції[4].
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На основі документів, що підтверджують здачу готової продукції на склад,
у бухгалтерії роблять такий запис:
Дебет рахунку 26 «Готова продукція»
Кредит рахунку 23 «Виробництво»
Рахунок 26 кредитується на суму відвантаженої покупцям продукції.
Після усіх проведень на рахунку 26 будуть відображені записи (рис.1):
Кт 23

Дт 26

Кт 26

Дт 901

Кт 93

Дт 701

Дт або
Кт 79

Рисунок 1– Схема обліку готової продукції за фактичною собівартістю та її
реалізація [5]
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.
Готова

продукція

на

промисловому

підприємстві,

як

зазначає

Н.М. Ткаченко [6], проходить такі операції:
– випуск продукції з виробництва і здача її на склади;
– зберігання продукції на складах підприємства;
– відпуск продукції на місці і відправка (відвантаження) покупцям;
– відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту продукції
(наприклад, тара власного виробництва) тощо;
– реалізація продукції.
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В організації обліку продукції основним моментом є правильна
класифікація. Готову продукцію групують за формою, ступенем готовності та
технологічною складністю.
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.
Основними завданнями обліку готової продукції та її реалізації є контроль
за такими пунктами, як:
- збереженням готової продукції;
- своєчасним та правильним надходженням та вибуттям готової продукції, а
також оформленням документів по її руху;
- правильністю розрахунку податкового зобов'язання з ПДВ та акцизного
податку;
- дебіторською заборгованістю;
- дотриманням нормативних запасів готової продукції на складах та при
відхилені від норми своєчасним інформуванням керівництва;
- втіленням плану по реалізації продукції;
- спостереження за витратами на збут;
- своєчасністю визнання доходів та витрат які пов'язані із реалізацією готової
продукції;
- виконанням договорів про поставки готової продукції покупцям, про обсяг її
реалізації, про номенклатуру, асортимент та якість.
- своєчасністю розрахунків з покупцями;
- відображення операцій випуску, загрузки та реалізації продукції в регістрах
поточного обліку і в системі бухгалтерських рахунків;
- підготовка показників зовнішньої звітності підприємства або інформації для їх
розрахунку [7].
Висновок. Отже, до готової продукції належить продукція, обробка якої
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закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з
умовами договорів, відповідає затвердженим стандартaм, пройшла технічний
контроль підприємства і здана на склад або замовнику (покупцю) згідно з
діючим порядком прийняття продукції. Продукція є результатом виробництва.
Усі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, які перебувають на
різних його стадіях – утворюють незавершене виробництво.
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У статті висвітлено необхідність проведення аудиту основних засобів на
виробничих підприємствах, адже за допомогою них відбувається процес
здійснення діяльності. З їх допомогою робоча сила може виконувати свої
обов’язки для створення тієї чи іншої продукції. Система аудиту обов’язково
повинна передбачати якісне проведення інвентаризації, обстеження основних
засобів, а також документальну перевірку правильності ведення їх обліку.
Ключові слова: виробництво, основні засоби, необоротні активи, аудит,
інвентаризація, документальна перевірка.
На сьогоднішній день економіка України знаходиться на етапі швидкого
розвитку й вдосконалення, щорічно з‘являється велика кількість підприємств,
які провадять різні види діяльності в ході якої використовуються різні основні
засоби. У зв‘язку із цим з‘являється велика кількість обладнання, яке спрощує
роботу працівників виробничих підрозділів. Необхідною передумовою для
забезпечення безперервної діяльності підприємств є проведення аудиту
основних засобів, що дозволить вчасно виявити певні помилки у веденні
обліку, несправності у роботі обладнання, а також дозволить зрозуміти як
мають бути правильно оформлені операції, що пов‘язані із цими активами для
унеможливлення отримання штрафних санкцій зі сторони органів перевірки.
Внутрішньогосподарський контроль мав своє відображення у працях таких
наукових вчених, як Немченко В. В., Хомутенко В. П., Хомутенко А. В.,
Іванова Н. А., Ролінський О. В., Виноградова О. М., Жидєєва Л. І., Кулаковська
Л. П., Піча Ю. В. та багато інших. У своїх посібниках вони виділяли значимість
проведення внутрішнього контролю основних засобів, напрямки проведення
перевірок, їх систематичність, етапи та інші аспекти. Також значний вклад у
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розробку знань з цієї теми зробили викладачі й студенти вищих навчальних
закладів: Бондаренко Н. М., Шачаніна Ю. К., Чепелюк Г. М., Столяр Г. К.,
Сусіденко Ю. В. та інші.
Метою написання статті є дослідження методики проведення аудиту
основних засобів для підвищення ефективності діяльності виробничого
підприємства.
Однією з умов ефективного функціонування підприємств в умовах
ринкової економіки є їх забезпеченість основними засобами. Однак однієї
наявності цих ресурсів не достатньо для того, щоб підприємство мало змогу
продуктивно їх використовувати, адже обов‘язково потрібно вести облік цих
активів та час від часу проводити перевірку щодо дотримання вимог норм
чинного законодавства та правил використання обладнання.
Проведення аудиту повинно здійснюватися на підставі чинної нормативноправової бази. Вона представляє собою низку Законів України, Положень,
Стандартів, інструкцій та інше. Характеристику головних чинних актів щодо
проведення контролю основних засобів подано в таблиці 1.
Таблиця 1 – Характеристика чинної нормативно-правової бази щодо
проведення аудиту основних засобів
№
з/п
1

2

3

4

Нормативний документ
Податковий Кодекс
України [10]
Закон України «Про
бухгалтерський облік і
фінансову звітність в
Україні» [2]
НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової
звітності» [6]
Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 7
«Основні засоби» [11]

Використання у процесі проведення аудиту
Визначає порядок розрахунку амортизації основних
засобів, їх вплив на фінансовий результат, затверджує
мінімально допустимі строки корисного використання
для окремих груп основних засобів.
Визначає загальні вимоги до фінансової звітності,
звітний період, строки подання і її оприлюднення.

Затверджує бланки фінансової звітності, розкриває
склад, елементи й інформацію що має міститись у
фінансовій звітності.
Визначає критерії віднесення, оцінку основних засобів,
переоцінку, амортизацію, вибуття та розкриває
інформацію про основні засоби у примітках до річної
фінансової звітності.
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Продовження таблиці 1

5

6

Положення про
інвентаризацію активів та
зобов‘язань [12]
План рахунків
бухгалтерського обліку
активів, капіталу,
зобов'язань і господарських
операцій підприємств [9]

7

Інструкція із застосування
Плану рахунків [3]

8

Наказ про облікову
політику та додатки до
нього

Висвітлює організаційні питання та основні правила та
порядок щодо проведення інвентаризації необоротних
активів.
Відображає загальноприйняті рахунки для ведення
бухгалтерського обліку необоротних активів.
Спрямована на забезпечення єдності відображення
однорідних за змістом господарських операцій на
відповідних рахунках і субрахунках, наведена їх коротка
характеристика і призначення, групування інформації
про господарські операції, якою необхідно керуватись
при здійсненні обліку.
Підприємство самостійно визначає облікову політику
за погодженням з власником або уповноваженим ним
органом відповідно до установчих документів, тому
аудит необхідно починати саме з його опрацювання.

Метою проведення аудиту основних засобів є підтвердження інформації
щодо повноти, достовірності, законності та правильності відображення в обліку
необоротних активів, а також встановлення дотримання вимог чинно-правового
законодавства України [1].
Варто відзначити завдання, які необхідно вирішити в ході проведення
аудиту основних засобів (рис. 1).
Завдання внутрішнього контролю основних засобів
оцінка доцільності придбання основних засобів
перевірка правильності віднесення активів підприємства до необоротних
перевірка правильності формування первісної вартості необоротних активів, виходячи з різних
шляхів їхнього надходження
встановлення правильності документального оформлення і своєчасного відображення в обліку
операцій з необоротними активами, їхнє надходження, внутрішнє переміщення та вибуття

підтвердження законності та правильності відображення в обліку операцій з необоротними
активами

Рисунок 1 – Завдання аудиту основних засобів [1]
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Як і будь-яка підприємницька діяльність, аудиторська здійснюється в
умовах інформаційної невизначеності, а значить, схильна до ризику [4].
Аудиторський ризик – це ризик того, що аудитор висловить невідповідну
аудиторську думку, якщо фінансова звітність суттєво викривлена [4].
Аудиторський ризик включає у себе наступні складові:
- властивий ризик;
- ризик контролю;
- ризик невиявлення.
Перед проведенням аудиту необхідно оцінити властивий ризик, який може
бути пов‘язаний з різними зовнішніми та внутрішніми факторами:
- зовнішні фактори:
o зміна законодавства в Україні;
o зміна оподаткування підприємств;
o зміна ознак, за якими активи відносяться до основних засобів;
- внутрішні фактори:
o організація й політика діяльності підприємства;
o професійні навички працівників підприємства;
o рівень навичок з ведення обліку основних засобів відповідно до чинного
законодавства України.
Наступний елемент – ризик контролю, який показує, чи могло
підприємство своєчасно виявити та виправити за допомогою проведення
внутрішнього контролю певні помилки у ході здійснення обліку основних
засобів.
Ризик невиявлення – це ризик невиявлення суттєвих помилок за
допомогою аудиторських процедур у документах, фінансовій звітності об‘єкта
аудиту. Він оцінюється як імовірність того, що аудитори не зможуть виявити
суттєві помилки у досліджуваних системах суб‘єкта перевірки, які не були
виявлені і виправлені раніше за допомогою системи внутрішнього контролю.
Ризик невиявлення визначає кількість доказів, які аудитор планує зібрати [4].
Від оцінки властивого ризику, ризику контролю й невиявлення залежить
вибір специфіки проведення та залучення різних методів у ході перевірки.
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Проведення аудиту основних засобів на виробничих підприємствах
зазвичай здійснюється такими методами й прийомами контролю, що наведені у
таблиці 2.
Таблиця 2 – Методи й прийоми, що використовуються під час проведення
аудиту основних засобів
Поняття

Визначення

Інвентаризація
(фактична перевірка)

Перевірка фактичної наявності господарських засобів і
їх відповідності даним обліку.

Огляд і обстеження

Безпосереднє вивчення певних об'єктів підприємства,
що перевіряються.

Аналітичний огляд
Перевірка прийнятих
рішень
Перевірка дотримання
трудової дисципліни
Документальна
перевірка
Формальна перевірка
документів

Вивчення важливих коефіцієнтів, тенденцій та інших
даних, що характеризують стан об'єкта.
Фактична перевірка правильності приймання рішень,
що стосуються певного об‘єкту обліку та дійсність
виконання прийнятих рішень.
Фактична перевірка дотримання техніки безпеки й
поводження персоналу із обладнанням задля
унеможливлення різних пошкоджень.
Перевірка документів і записів, яка може бути
формальною, арифметичною та перевіркою по суті.
Візуальна перевірка правильності записів усіх
реквізитів, виявлення безпідставних виправлень,
підчисток, дописувань, підробки підписів.

Арифметична перевірка
документів

Перевірка правильності розрахунків у документах,
облікових регістрах і звітних формах.

Перевірка документів
по суті

Перевірка господарських операцій на законність та
доцільність їх здійснення.

Автор
Огійчук М. Ф.,
Новіков І. Т.,
Рагуліна І. І. [8]
Огійчук М. Ф.,
Новіков І. Т.,
Рагуліна І. І. [8]
Лозовицький С. П.
[5]
Думка автора статті
Думка автора статті
Немченко В. В.,
Редько О. Ю [7]
Огійчук М. Ф.,
Новіков І. Т.,
Рагуліна І. І. [8]
Огійчук М. Ф.,
Новіков І. Т.,
Рагуліна І. І. [8]
Думка автора статті

Для якісного проведення аудиту основних засобів слід виділити етапи його
реалізації. Це допоможе виявити усі наявні аспекти обліку активів, здійснити їх
фактичну

перевірку

й

забезпечити

виділення

правильних

результатів

виконаного контролю.
Запропоновано наступні етапи проведення аудиту основних засобів:
- оцінка методики й організації обліку основних засобів на виробничому
підприємстві, співставлення з інформацією, що наведена у Наказі про облікову
політику;
- вивчення первинної документації, що стосується обліку операцій,
пов‘язаних з основними засобами;
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- здійснення

документальної

перевірки

операцій

з

надходження,

переміщення, використання, проведення ремонтів та вибуття основних засобів;
- перевірка правильності визначення складу первісної вартості основних
засобів та розрахунку амортизації;
- звірка даних первинного обліку із даними, що занесені регістрів
синтетичного обліку
- вивчення показників фінансової звітності щодо відображення інформації
про основні засоби та перевірка правдивості наведених даних;
- проведення інвентаризації основних засобів та порівняння фактичної
наявності активів з даними бухгалтерського обліку;
- здійснення огляду наявних основних засобів для оцінки їх стану та
необхідності проведення поточного або капітального ремонтів;
- узагальнення результатів перевірки та пошук шляхів виправлення
наявних помилок.
Отже, згідно із вищесказаним стає зрозуміло, що основні засоби відіграють
велику роль у процесі діяльності виробничого підприємства, їх вартість займає
значну частину у всій вартості необоротних активів, а тому постає необхідність
у проведенні аудиту здійснених операцій для недопущення помилок у
фінансовій звітності, адже викривлення її показників, може призвести до
завищення витрат й заниження суми прибутку, що є порушенням згідно із
законодавством України.
Ефективне проведення аудиту із чітким розмежуванням етапів його
проведення дасть змогу якісно здійснити перевірку основних засобів,
підвищити його інформативність, правильно визначити висновки щодо обліку
на підприємстві, а також спрогнозувати ефективність використання цих активів
під час здійснення виробничої діяльності.
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УДК 657 (045)
Інна Ференець
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОПЛАТА ПРАЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ
В статті досліджено особливості оплати праці в умовах воєнного стану.
Наголошено на можливості працедавців за таких умов змінювати режим
роботи або впроваджувати інші заходи, а саме введення простою; надання
працівникам щорічних основних та додаткових відпусток, інших оплачуваних
відпусток, передбачених законодавством; встановлення працівникам неповного
або

скороченого

робочого

часу;

запровадження

роботи

змінами;

запровадження дистанційної або надомної роботи.
Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, відпустка, робочий час
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Раціональне використання робочого часу набуває
великого значення в умовах воєнного стану та ускладнення господарських
зв'язків. У використанні робочого часу важливе значення має режим робочого
часу. Від того, наскільки правильно й раціонально на підприємстві чергуються
праця і відпочинок, залежить зростання продуктивності праці й інтенсивності
виробництва. В той же час, конституція України гарантує кожному
громадянину право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя
працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. Саме тому
проведене дослідження є надзвичайно актуальним.
Формулювання

цілей

статті.

Метою

статті

виступило

дослідження

особливостей обліку оплати праці в умовах воєнного стану.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вагомий внесок в
удосконалення обліку оплати праці на підприємствах різних форм власності
зробили вітчизняні науковці М.Білуха, Ф.Бутинець, Б.Валуєв, С.Голов,
З.Гуцайлюк, Г.Кірейцев, В.Пантелеєв, М.Палюх, М.Пушкар, В.Сопко, П.Сук та
ін.
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Проведений аналіз результатів досліджень свідчить про широке коло
опрацьованих ученими питань з обліку оплати праці. Втім, зважаючи на
економічні процеси, що відбуваються в сучасних умовах, положення та
рекомендації практичного характеру щодо обліку оплати праці потребують
більш поглиблених досліджень.
Виклад основного матеріалу дослідження. 15 березня 2022 року Верховна Рада
прийняла в цілому Закон України «Про організацію трудових відносин в
умовах воєнного стану» № 2136-IX, який набрав чинності 24 березня 2022 року
[3]. Норми цього закону, які регулюють аспекти трудових відносин інакше, ніж
Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП) [4] та інше законодавство про
працю, мають пріоритетне застосування на період дії воєнного стану для
працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від
форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які
працюють за трудовим договором з фізичними особами. Отже, норми
законодавства про працю, які суперечать положенням Закону № 2136-IX, на
період дії воєнного стану не застосовуються.
В сучасних непростих умовах роботодавець, з метою забезпечення
виконання повноважень має право змінювати режим роботи, встановлений
правилами внутрішнього трудового розпорядку чи графіками змінності, у
зв'язку із ситуацією, що склалася, та вживати інших заходів направлених на
організацію роботи працівників на час воєнного стану, зокрема:
- введення простою;
- надання працівникам щорічних основних та додаткових відпусток,
інших оплачуваних відпусток, передбачених законодавством;
- встановлення працівникам неповного або скороченого робочого часу;
- запровадження роботи змінами;
- запровадження дистанційної або надомної роботи.
Під

простоєм

розуміється

вимушене

призупинення

роботи.

Запровадження простою не вимагає згоди працівника. Це питання вирішується
роботодавцем за погодженням (за наявності) з первинною профспілковою
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організацією або представником трудового колективу. Відповідно до ч. 1 ст.
113 КЗпП України працівнику оплачується час простою з розрахунку не нижче
від 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). В той же
час, підприємство може прийняти рішення оплатити і повну суму заробітної
плати. В той же час, під час простою нарахування доплат і надбавок,
передбачених колективним договором, не здійснюється, оскільки працівники
під час простою не виконують встановлену їм норму праці, хоча зберігаються ті
виплати, які є обов'язковими та напряму прив'язані до окладу, наприклад
доплати за ступінь, стаж, звання тощо, якщо вони є. Необхідно зазначити, що
доплата до мінімальної зарплати при повному місяці простою не здійснюється.
Чинне законодавство не забороняє надання працівнику щорічної
відпустки за угодою сторін. Роботодавцям рекомендовано, що у разі
можливості доцільно надати працівникам оплачувані відпустки (щорічні,
соціальні), а також відпустки без збереження заробітної плати, що надаються в
обов'язковому порядку та відпустки без збереження заробітної плати, що
надаються за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством
(ст. ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки»).
Таким чином, у разі наявності у працівника невикористаних днів
щорічної відпустки, за його бажанням (на підставі особистої заяви) та за згодою
роботодавця може бути надана щорічна основна або додаткова відпустка, а
також інші оплачувані відпустки, передбачені законодавством (відпустка
працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з
дитинства підгрупи А I групи, додаткова відпустка окремим категоріям
громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності тощо).
Отже, в оплачуваній відпустці працівник отримає середній заробіток,
який рахується згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 року
№ 100.
Статтею 56 КЗпП України передбачено, що за угодою між працівником і
власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при
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прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний
робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до
чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що
знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї
відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган
зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий
тиждень.

Оплата

праці

в

цих

випадках

провадиться пропорційно

відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
Також за бажанням працівників та за можливості виробничих процесів і
згодою роботодавця може бути запроваджена робота змінами, яка відрізняється
від звичайного режиму роботи. Оплата проводиться за фактично виконану
роботу (відпрацьований час).
Дистанційна (надомна) робота - це форма організації праці, коли робота
виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його
вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій,
але поза приміщенням роботодавця (ст. 60 КЗпП України).
За можливості може бути запроваджено також гнучкий режим робочого
часу та надомну роботу (стаття 60, 601 КЗпП).
Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких
обмежень обсягу трудових прав працівників. Дистанційна (надомна) робота
передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим
трудовим договором, якщо працівник і роботодавець письмово не домовились
про інше. Запровадження на підприємстві режиму дистанційної роботи не є
підставою для одностороннього скорочення працівникам заробітної плати. Про
скорочення заробітної плати працівнику, роботодавець у будь-якому разі
повідомляє за 2 місяці та може запровадити таке скорочення після спливу цього
строку.
В період воєнного стану роботодавець може стикнутись з ситуацією, коли
немає можливості нарахувати і виплатити заробітну плату, або можна
нарахувати, але не можна її виплатити.
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Слід зазначити, що чинним законодавством встановлено імперативний
обов'язок роботодавця щодо виплати заробітної плати не менше двох разів на
місяць.

Одночасно,

запровадження

воєнного

стану

є

форс-мажорною

обставиною. Відтак, якщо не було об'єктивної можливості виплатити заробітну
плату - це є підставою для звільнення від відповідальності. Проте, вказане не
скасовує обов'язку виплати працівникам зарплату у повному обсязі за першої
можливості. Аналогічної позиції дотримується Державна служба України з
питань праці.
Отже, витрати на оплату праці не є однорідними, і тому з метою
задоволення вимог управління їх класифікують, в основу цієї класифікації
повинні бути покладені принципи, які характеризують однорідні явища. В
практиці підприємств застосовується таке групування витрат на робочу силу:


за видами - основна та додаткова; за елементами - погодинна,

відрядна, премії, оплати простоїв, тощо;


за складом працівників - обліковий, обліково-штатний, сумісники,

які працюють за договорами підряду;


за категоріями працівників - робітники, службовці, з складу яких

виділяють керівників [2].
Така класифікація передбачена у звітності з праці та нормативних
документах. У цілях калькулювання у більшості випадків вона доповнюється
розподілом за напрямами витрат та видами продукції, а для контролю і
нарахування заробітної плати - за структурними підрозділами: бригадами,
цехами, виробництвами, процесами, по підприємству в цілому. У зв‘язку з цим
на рисунку 1 нами представлено субрахунки третього порядку до субрахунку
661 «Розрахунки за заробітною платою», використання яких в поточній
діяльності господарюючого субєкту дасть змогу підвищити аналітичність
обліку.
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66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

661 «Розрахунки за
нарахованими
виплатами»

662 «Розрахунки за
депонованими
виплатами»

661.1 «Розрахунки за
нарахованими виплатами»

663 «Розрахунки за
іншими виплатами»

661.1.1 «Розрахунки за
нарахованими виплатами»

661.2 «Виплати при
звільненні»

661.1.2 «Поточні виплати
працівникам»

661.3 «Виплати по закінченні
трудової діяльності»

661.1.3 «Заробітна плата за
окладами та тарифами»

661.4 «Розрахунки за
виплатою відпусток»

661.1.4 «Інші нарахування
за оплатою праці»

661.5 «Виплати інструментами
власного капіталу»

661.1.5 «Виплати за
невідпрацьовані години»

661.6 «Інші довгострокові
виплати»

661.1.6 «Премії та інші
заохочувальні виплати»
661.1.7 «Комісійні
винагороди»

Рисунок 1- Запропоноване удосконалення Робочого плану рахунків в процесі
відображення витрат на оплату праці
Висновки. Таким чином, методика організації обліку праці та її оплати
засвідчила, що підприємство

самостійно

визначає свою організаційну

структуру, встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис.
Тому вважаємо за доцільне на законодавчому рівні затвердити конкретну
форму «штатного розпису», на яку кожен міг би орієнтуватись при складанні
даного документу в себе на підприємстві. З метою підвищення аналітичності
обліку витрат на оплату праці нами запропоновано до практичного
впровадження удосконалення робочого прану рахунків шляхом розробки
субрахунків третього порядку до субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною
платою».
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ AНAЛIЗУ ВИРOБНИЧИХ ЗAПAСIВ
У стaттi визнaчeнo oснoвнi зaвдaння тa фундaмeнтaльнi нaпрями aнaлiзу
зaпaсiв нa пiдприємствaх Укрaїни. Рoзкритo eкoнoмiчну cутнicть зaпaciв
вiдпoвiднo дo Пoлoжeння cтaндaрт бухгaлтeрcькoгo oблiку 9 «Зaпacи».
Визнaчeнo oсoбливoстi мeтoдики aнaлiзу вирoбничих зaпaсiв
Ключові слова: зaпacи, oцiнкa зaпaciв, виробничі запаси, aнaлiз, джерела
інформації.
Зa сучaсних умoв гoспoдaрювaння, стрiмкoгo i прoдуктивнoгo рoзвитку
пiдприємств тa зрoстaння їх вирoбничoгo пoтeнцiaлу пoтрeбує ствoрeння якісно
нoвoї систeми упрaвлiння мaтeрiaльними рeсурсaми i в пeршу чeргу
вирoбничими зaпaсaми. Oснoвoю вирoбництвa в будь-якiй гaлузi eкoнoмiки є
нeпeрeрвнi нaявнiсть, пoстaчaння йрoзмiр вирoбничих зaпaсiв, тoвaрнoмaтeрiaльних цiннoстeй, якi пoвнiстю викoристoвуються пiдприємствoм пiд чaс
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oпeрaцiйнoї дiяльнoстi та пeрeнoсять свoю вaртiсть нa сoбiвaртiсть викoнaних
рoбiт, нaдaних пoслуг чи гoтoвoї прoдукцiї, впливaючи нa рeзультaти дiяльнoстi
пiдприємствa. Запаси є об‘єктивною необхідністю, а також на підприємстві
запаси займають особливе місце не лише у складі майна підприємства, а й у
структурі витрат, оскільки виробничі запаси є однією з основних складових при
формуванні собівартості готової продукції. Виходячи з цього, актуальним є
вивчення основних етапів та методів аналізу виробничих запасів на
підприємстві.
Визнaчeння eкoнoмiчнoї сутності, клaсифiкaцiї вирoбничих зaпaсiв та
методику їх аналізу дoслiджувaли тaкi вiтчизнянi вчeнi, як: М.Т. Бiлухa,
Ф.Ф. Бутинeць,

Б.I.

М.В. Кужeльний,

Вaлуєв,

A.М.

A.М.

Кузтминський,

Гeрaсимoвич,
Г.Г.

В.П.

Кирeйцeв,

Зaвгoрoднiй,

П.П.

Нiмчинoв,

Ю.I. Oсaдчий тa iншi.
Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння oснoвних aспeктiв мeтoдики
aнaлiзу вирoбничих зaпaсiв.
Згiднo з П(С)БO 9 зaпaси – aктиви, якi утримуються для пoдaльшoгo
прoдaжу зa умoв звичaйнoї гoспoдaрськoї дiяльнoстi; пeрeбувaють у прoцeсi
вирoбництвa

з

мeтoю

пoдaльшoгo

прoдaжу

прoдукту

вирoбництвa;

утримуються для спoживaння пiд чaс вирoбництвa прoдукцiї, викoнaння рoбiт
тa нaдaння пoслуг, a тaкoж упрaвлiння пiдприємствoм [1].
Вирoбничi зaпaси (сирoвинa, мaтeрiaли, пaливo i т.д.) є прeдмeтaми, нa якi
спрямoвaнa прaця людини з мeтoю oдeржaння гoтoвoї прoдукцiї. Нa вiдмiну вiд
зaсoбiв прaцi, щo збeрiгaють у вирoбничoму прoцeсi свoю фoрму i щo
пeрeнoсять вaртiсть нa прoдукт пoступoвo, прeдмeти прaцi спoживaються
пoвнiстю i пoвнiстю пeрeнoсять свoю вaртiсть нa цeй прoдукт i зaмiняються
пiсля кoжнoгo вирoбничoгo циклу. У прoмислoвoстi пoступoвo збiльшується
спoживaння тoвaрнo-мaтeрiaльних цiннoстeй у вирoбництвi. Цeoбумoвлюється
рoзширeнням вирoбництвa, знaчнoю питoмoю вaгoю мaтeрiaльних витрaт у
сoбiвaртoстi прoдукцiї i рoстoм цiн нa рeсурси. В умoвaх пeрeхoду дo ринкoвoї
eкoнoмiки вaжливoгo знaчeння нaбувaє пoлiпшeння якiсних пoкaзникiв
викoристaння вирoбничих зaпaсiв (знижeння питoмих витрaт мaтeрiaлiв у
сoбiвaртoстi прoдукцiї, eкoнoмiя i т.д.) [2].
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Рaцioнaльнe викoристaння вирoбничих рeсурсiв кoжнoгo вирoбництвa
єoбoв‘язкoвoю умoвoю нe тiльки пoдaльшoгo рoзвитку, a й самого iснувaння
пiдприємств. Прoвeдeння кoмплeкснoгo aнaлiзу вирoбничих рeсурсiв мoжливe
у трьoх нaпрямкaх:
Пeрший

нaпрямoк

–

цe

aнaлiз

впливу

укрупнeних

фaктoрiв

(aбo фaктoрнихпoкaзникiв) спoчaтку нa oбсяг вирoбництвa тa рeaлiзaцiї, a пoтiм
(з викoристaння пoкaзникiв рiвнiв рeнтaбeльнoстi) у виглядi визнaчeння тaкoгo
впливу нa прибутoк.
Другий нaпрямoк пoлягaє у виявлeннi впливу бiльш дeтaлiзoвaних
фaктoрних пoкaзникiв нa прибутoк нa oснoвi пoпeрeдньoгo прoвeдeння
вiдпoвiдних мaтeмaтичних пeрeтвoрeнь.
Трeтiй нaпрямoк – цe eкoнoмiчний aнaлiз впливу тeхнiкo-eкoнoмiчних
фaктoрiв нa викoристaння вирoбничих рeсурсiв тa прибутoк пiдприємств, тoбтo
тeхнiкo-eкoнoмiчний aнaлiз [3].
Мeтoю

aнaлiзу

вирoбничих

зaпaсiв

є

пiдвищeння

eфeктивнoстi

вирoбництвa зa рaхунoк рaцioнaльнoгo викoристaння рeсурсiв, a тaкoж пoшук
oптимaльних вaрiaнтiв eкoнoмiї викoристaння вирoбничих зaпaсiв.
Нeoбхiднo вiдзнaчити, щo рoль iнфoрмaцiї сeрйoзнo змiнює пiдхoди i
рoзумiння систeми oблiку вирoбничих зaпaсiв, здiйснeння кoнтрoльних зaхoдiв.
Всe бiльшe врaхoвують i рoзвивaють iдeю тих вчeних, якi дивляться знaчнo
дaльшe, випeрeджуючи чaс. Зoкрeмa, iдeя прo гeнeрувaння iнфoрмaцiї для
мeнeджмeнту«сeрeдинa-вeрхниз», кoтрa тiснo пoв‘язaнa з прoцeсoм ствoрeння
iнфoрмaцiї щoдo вирoбничих зaпaсiв для вищoгo, сeрeдньoгo i нижчoгo рiвня.
Aлe нa прaктицi нeдoстaтньo рeaлiзують мoжливoстi iнфoрмaцiйних рeсурсiв
oптимiзaцiї упрaвлiння вирoбничими зaпaсaми нa склaдi i в бухгaлтeрiї, вiд чoгo
зaзнaє шкoди систeмa кoнтрoлю будь-якoгo пiдприємствa. У бiльшoстi
пiдприємств нe ствoрeнi вiдпoвiднi умoви, кoтрi б сприяли пiдвищeнню
eфeктивнoстi oблiкoвих тaaнaлiтичних рoбiт й функцioнувaння iнфoрмaцiйнoї
систeми вирoбничих зaпaсiв. Oскiльки нa бaгaтьoх пiдприємствaх нaлeжним
чинoм нe нaлaгoджeнa систeмa oблiку, внутрiшньoгo кoнтрoлю, у вiдпoвiднoстi
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дo нaцioнaльних пoлoжeнь i мiжнaрoдних стaндaртiв тo вiдсутнi нaдiйнi
пeрeпoни фaктaм пoрушeнь: нeсвoєчaснoгo oприбуткувaння, нeпрaвильнoгo
списaння, рoзкрaдaння тa нeeфeктивнoгo i нeрaцioнaльнoгo викoристaння, a тo
й мaрнoтрaтствa i втрaт, кoтрi нeрiдкo виникaють пiд чaс зaгoтiвлi, збeрiгaння, a
тo й у вирoбничих примiщeннях.
Джeрeлaми iнфoрмaцiї для aнaлiзу вирoбничих зaпaсiв нa пiдприємствi є:
oпeрaтивнi

дaнi

вiддiлу

мaтeрiaльнo-тeхнiчнoгo

пoстaчaння

пiдприємствa прo викoнaння дoгoвoрiв;
дaнi склaдськoгo oблiку щoдo нaдхoджeння й вибуття мaтeрiaлiв нa
вирoбництвo;
дaнi плaнoвoгo тa тeхнiчнoгo вiддiлу;
кaлькулювaння сoбiвaртoстi oдиницi прoдукцiї;
фoрмa 5-С "Звiт прo витрaти нa вирoбництвo прoдукцiї, рoбiт, пoслуг";
лiмiтнo-зaбiрнi кaртки;
нaряди;
зaмoвлeння;
стaтистичнa звiтнiсть: фoрми 1-СН, 3-СН4, 4-СН, 11-СН, 12-СН прo
нaявнiсть i викoристaння мaтeрiaльних рeсурсiв, фoрмa 5-С прo витрaти нa
вирoбництвo прoдукцiї, рoбiт, пoслуг;
дaнi прo нoрмaтиви тa нoрми витрaт мaтeрiaльних рeсурсiв тa iн. [4].
Усi джeрeлa iнфoрмaцiї для aнaлiзу мaтeрiaльних рeсурсiв мoжнa тaкoж
пoдiлити нa три ключoвi групи:
-

плaнoвi

(для

aнaлiзу

зaбeзпeчeння

пoтрeби

пiдприємствa

в

мaтeрiaльнихрeсурсaх; мiстять пeрспeктивнi i пoтoчнi плaни мaтeрiaльнoтeхнiчнoгo зaбeзпeчeння спeцифiкaцiях, плaнoвi кaлькуляцiї вирoбiв, a тaкoж
бiзнeс-плaни);
- oблiкoвo-звiтнi (для прoвeдeння рeтрoспeктивнoгo aнaлiзу мaтeрiaльних
рeсурсiв; викoристoвують пeрвиннi тa звiтнi дoкумeнти);
- пoзaoблiкoвi (дaнi, нe пeрeдбaчeнi встaнoвлeними фoрмaми oблiку й
звiтнoстi: дoгoвoри нa пoстaчaння сирoвини тa мaтeрiaлiв тa iн.) [2].
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Тoбтo iнфoрмaцiйнe зaбeзпeчeння aнaлiзу зaпaсiв пiдприємствa є систeмoю
дaних i спoсoбiв їх oбрoбки, щo дaють змoгу виявити рeaльну дiяльнiсть
oб‘єктa, який вивчaється, дiю чинникiв, щo її визнaчaють, a тaкoж мoжливoстi
рeaлiзaцiї нeoбхiдних упрaвлiнських дiй. При цьoму eфeктивнiсть рeзультaтiв
eкoнoмiчнoгo aнaлiзу бaгaтo в чoму визнaчaється oбсягoм, пoвнoтoю й
дoстoвiрнiстю eкoнoмiчнoї iнфoрмaцiї. Тoму для aнaлiзу зaбeзпeчeнoстi
пiдприємствa

мaтeрiaльними

рeсурсaми

тa

eфeктивнoстi

їх

викoристaнняспирaються нe лишe нa oблiкoвo-eкoнoмiчнi дaнi, a й нa тeхнiчну,
тeхнoлoгiчну тa iншу iнфoрмaцiю.
Пiд чaс aнaлiзу вирoбничих зaпaсiв нa пiдприємствi, нaсaмпeрeд, трeбa
oцiнити

фaктичну

нaявнiсть

зaпaсiв

нa

aнaлiзoвaнoму

пiдприємствi,

прoaнaлiзувaти структуру тa динaмiку вирoбничих зaпaсiв. Пoкaзники
структури вирoбничих зaпaсiв дaють мoжливiсть пoбaчити вiдсoткoвe
спiввiднoшeння

oкрeмoгo

мaтeрiaльнoгo

рeсурсу

дo

всiєї

сукупнoстi

вирoбничих зaпaсiв нa пiдприємствi. Пiд чaс aнaлiзу динaмiки мoжнa пoбaчити,
нa скiльки збiльшився aбo ж тaки змeншився тoй чи iнший мaтeрiaльний рeсурс
вiдпoвiднo дo пoрiвнювaльнoгo пeрioду.
При aнaлiзi вирoбничих зaпaсiв визнaчaють зaбeзпeчeнiсть пiдприємствa
мaтeрiaльними рeсурсaми. Плaнувaння пoтрeб у вирoбничих рeсурсaх
здiйснюється нa oснoвi пoпeрeднiх рeзультaтiв викoристaння зaпaсiв нa
вирoбництвi, нa рeмoнт тa нa iншi пoтрeби.
Aнaлiз

вирoбничих

oбґрунтувaннi
пoтoчнoгo

зaпaсiв

вiдпoвiдних

стaну

тa

нaбувaє

рiшeнь з

мoжливoстeй

oсoбливoгo

знaчeння

урaхувaнням минулих
прoгнoзувaння

нaпрямiв

при

тeндeнцiй,
рoзвитку

пiдприємствa у мaйбутньoму.
Сaмe пoтрeби упрaвлiння зумoвили нeoбхiднiсть рoзрoблeння вiдпoвiдних
мeтoдик aнaлiзу вирoбничих зaпaсiв. Дo oснoвних eлeмeнтiв aнaлiзу
вирoбничих зaпaсiв нaлeжaть:
- зaвдaння i фoрмулювaння мeти aнaлiзу;
- oб'єкти aнaлiзу;
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- систeмa пoкaзникiв, зa дoпoмoгoю яких дoслiджувaтимeться кoжний
oб'єкт aнaлiзу;
- aлгoритм прoвeдeння дoслiджeння тa йoгo пeрioдичнiсть;
- oпис спoсoбiв дoслiджeння oб'єктiв aнaлiзу;
- джeрeлa iнфoрмaцiї, нa яких ґрунтується aнaлiз;
- рeкoмeндaцiї щoдo суб'єктiв aнaлiзу (хтo кoнкрeтнo прoвoдитимe aнaлiз);
- тeхнiчнi зaсoби, якi дoцiльнo викoристoвувaти для aнaлiтичнoгo
дoслiджeння;
- oфoрмлeння рeзультaтiв aнaлiзу у пeвних дoкумeнтaх;
- кoристувaчi рeзультaтiв aнaлiзу [5].
Слiд зaзнaчити, щo вiдпoвiднo дo виду мeтoдики i мeти її викoристaння,
дeякi iз зaзнaчeних eлeмeнтiв мoжуть утoчнювaтися чи упускaтися. Aлe зaгaлoм
мeтoдикa aнaлiзу мaє вiдпoвiдaти iдeoлoгiї упрaвлiння вирoбничими зaпaсaми.
Тaким чинoм, нeoдмiннoю умoвoю дoсягнeння висoкoгo рiвня вирoбництвa
нa пiдприємствaх є прoвeдeння aнaлiзу зaбeзпeчeнoстi тa eфeктивнoстi
викoристaння вирoбничих зaпaсiв. Мeтa aнaлiзу пoкaзникiв викoристaння
вирoбничих зaпaсiв пoлягaє в знижeннi чaстки мaтeрiaльних витрaт в
сoбiвaртoстi прoдукцiї. Узaгaльнeння рeзультaтiв aнaлiзу є дужe вaжливим
eтaпoм рoбoти, тaк як нa цiй стaдiї рoблять вiдпoвiднi виснoвки тa приймaють
упрaвлiнськi рiшeння щoдo нaдхoджeння, збeрeжeння тa викoристaння
мaтeрiaлiв, пaливa, зaпaсних чaстин, мaлoцiнних тa швидкoзнoшувaних
прeдмeтiв.
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УДК 657.1
Олег Черватюк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
У

статті

досліджено питання правового регулювання

використання

реєстраторів розрахункових операцій (РРО), обґрунтовано необхідність РРО
як ефективного методу контролю доходів господарюючих суб’єктів та
процесу справляння податків, розглядаються особливості застосування РРО
як інноваційного інструменту податкового адміністрування. Здійснено
науковий аналіз законодавства України, що регулює зазначену сферу відносин.
Ключові

слова:

готівкові

кошти,

дохід,

розрахунки,

податкове

адміністрування, реєстратор розрахункових операцій (РРО/ПРРО), Державна
податкова служба, контролюючі органи.
Постановка проблеми. В умовах формування ринкової економіки одним із
основних механізмів наповнення державної казни грошовими коштами, які
необхідні для функціонування економіки та виконання державною своїх
функцій є податкове адміністрування. Одним із напрямів податкового
адміністрування є контроль доходів бізнесу та процесу справляння податків.
Введення обов‘язкового застосування реєстратора розрахункових операцій є
одним із дієвих методів контролю доходів суб‘єктів підприємницької діяльності
та забезпечує справедливу сплату податків.
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Аналіз

останніх

досліджень

та

публікацій.

Дослідженням

питань

регулювання відносин фінансового контролю, в т. ч. у сфері застосування
реєстраторів розрахункових операцій, розглядали у своїх роботах Панура Ю.
В., Потапова С. М., Савченко Л. А., Стреляний В. І. та інші вчені. Проте
постійні корегування законодавства, що викликані сучасними змінами
економічних умов, потребують нових досліджень наведеної тематики та
вирішення проблем, які постають в процесі нововведень.
Метою статті є дослідження й критична оцінка проблем застосування
реєстраторів розрахункових операцій та обґрунтування необхідності їх
застосування в умовах ринкової економіки.
Виклад основного матеріалу. В Україні правове регулювання застосування
реєстраторів розрахункових операцій визначається Законом України від
06.07.1995р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Податковим
кодексом України та значною кількістю підзаконних нормативно-правових
актів. Відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
реєстратор розрахункових операцій (далі РРО) – пристрій або програмнотехнічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений
для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг),
операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації
кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з видачі готівкових
коштів держателям електронних платіжних засобів та з приймання готівки для
подальшого переказу.
До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний
контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор,
вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова
система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо.
З метою залучення більшої кількості платників податків до обов‘язкового
застосування РРО вносяться зміни в законодавство, які особливо стосуються
суб‘єктів господарювання, що обрали спрощену систему оподаткування.
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Однією із таких змін є прийняття Верховною Радою України Закону
України від 01.12.2020 року № 1017-IX «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування
реєстраторів

розрахункових

операцій

платниками

єдиного

податку

та

скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо
порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій
частини суми застосованих штрафних санкцій», яким розширено коло суб‘єктів
господарювання, яким необхідно використовувати РРО.
Зокрема, в п.61 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПК
України зазначено, що до 1 січня 2021 року реєстратори розрахункових
операцій

та/або

програмні

реєстратори

розрахункових

операцій

не

застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп
(фізичними особами-підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності,
обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень,
крім тих, які здійснюють:
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту;
реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення.
З 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових
операцій

та/або

програмні

реєстратори

розрахункових

операцій

не

застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп
(фізичними особами-підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного
року не перевищує обсягу доходу, що не перевищує 220 розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року,
незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту;
реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та
надання платних послуг у сфері охорони здоров‘я;
реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння.
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Разом з цим, чинним законодавством України передбачено випадки, коли
РРО не застосовуються. Зокрема, у п.296.10 ст.296 ПК України заначено, що
реєстратори

розрахункових

операцій

та/або

програмні

реєстратори

розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку
першої групи. Також, у ст.9 ЗУ від від 06.07.1995р. № 265/95-ВР «Про
застосування

реєстраторів

розрахункових

операцій

у

сфері

торгівлі,

громадського харчування та послуг» перелічено випадки, коли суб‘єкти
господарювання можуть не застосовувати РРО/ПРРО.
Так, з 1 січня цього року підприємці мають або обрати та зареєструвати
реєстратор розрахункових операцій (касові апарати) чи встановити програмний
реєстратор розрахункових операцій (далі – ПРРО) – програму, створену
Державною податковою службою України.
Програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО) – програмний,
програмно-апаратний

або

програмно-технічний

комплекс

у

вигляді

технологічного та/або програмного рішення, що використовується на будьякому пристрої та в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний
сервер

контролюючого

органу

і

який

призначений

для

реєстрації

розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з
торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації кількості
проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для
подальшого переказу.
Контролюючий орган забезпечує безкоштовне програмне рішення для
використання суб‘єктом господарювання
Програма встановлюється на будь-який гаджет (смартфон, планшет,
ноутбук тощо) та перетворює його на касовий апарат (програмне РРО).
Відповідне

програмне

забезпечення

надається

Державною

податковою

службою України ФОПам безкоштовно, є сучасним варіантом касового апарату
і його також можна назвати «онлайн-касою».
Отже, бізнес не повинен витрачати кошти на придбання ПРРО і
сплачувати за їх технічне обслуговування.
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ППРО

–

це

сучасний

адміністрування, який нині

інноваційний

інструмент

податкового

вдалося імплементувати лише кільком країнам

Європейського Союзу. І сьогодні Україна також успішно втілює цю ініціативу.
Певна революційність ПРРО полягає не лише у тому, що це ефективний
механізм податкового адміністрування, що забезпечує справедливу сплату
податків. «Родзинка» ще і в тому, що такі ІТ-рішення значно полегшують
взаємодію як між бізнесом та Державною податковою службою України, так і
між бізнесом та його клієнтами.
Кожен платник податків самостійно обирає будь-який із двох видів
фіскальних реєстраторів.
Реєстратор розрахункових операцій можна сміливо назвати одним з
позитивних елементів податкової культури.
Зокрема, він забезпечує прозорість. Адже інформація про продажі
автоматично передається до фіскального серверу контролюючого органу. Отже,
ця інформація з‘являється у кабінеті платника податків і в Податковій службі.
Надалі ДПС зможе розробити рішення, які допомагатимуть автоматично
формувати податкову звітність, адже вже наявною буде інформація про всі
здійснені операції.
Таким чином, підприємець уникає ризиків щось загубити чи забути – і не
потрапляє під штрафні санкції. В першу чергу, це вигідно платнику податків.
З іншого боку, отримана інформація дає змогу податковому органу
ефективно здійснювати податковий контроль та імплементувати ризикорієнтований підхід.
Також, наявність чеку забезпечує захист прав споживачів, а отже і
довірливе ставлення клієнтів до бізнесу. Тим більше, що покупець може
самостійно перевірити онлайн, чи виданий йому чек дійсний.
Користуючись же послугами підприємців, які працюють «в тіні», споживач
потенційно погоджується на можливі негативні наслідки – відсутність гарантії
на послуги чи товар, відсутність відповідальності підприємця за можливу
неналежну якість тощо.
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Таким чином, впровадження РРО/ПРРО робить можливим розширення
сфери застосування касових апаратів. В Україні термін «фіскалізація» роками
набував негативного відтінку. Однак досвід впровадження таких ініціатив в
інших країнах засвідчив, що вони позитивно впливають як на суспільство, так і
на бізнес.
Перш за все, такий підхід

спрямований на зміцнення податкового

комплаєнсу, сприяє створенню справедливих і рівних умов конкуренції для
бізнесу. Зміцнення податкового комплайнсу – це не лише внутрішній процес, а
й те, що зміцнює імідж країни на міжнародній арені, підвищує її інвестиційну
привабливість.
Саме завдяки сплаті податків в розвинених країнах світу існує можливість
забезпечити гідні пенсії для батьків, якісну освіту для дітей, соціальний захист
на випадок безробіття чи хвороби, будувати та оновлювати інфраструктуру.
Бізнес, який працює в тіні не сплачує в бюджет податки, відповідно в
держави зменшуються можливості для фінансування програм соціального
захисту та розвитку.
Для підприємств такі вимоги забезпечують впровадження більшої
фінансової дисципліни всередині самого бізнесу, що і є запорукою їх
подальшого розвитку.
Таким чином, поступово виводячи бізнес з тіні, вся держава отримує
можливість стати багатшою та сильнішою. І більш широке застосування РРО як
частини комплексних заходів щодо підвищення податкового комплаєнсу,
безумовно, допоможе досягти цієї мети.
Висновки. На підставі проведеного дослідження можна також зробити такі
узагальнюючі висновки:
1. З 1 січня 2022 року усі ФОП, які є платниками єдиного податку 2-4
групи, працюють на спрощеній системі оподаткування й отримують оплату
готівкою або на банківську картку, незалежно від виду діяльності та рівня
доходу, при здійсненні готівкових розрахунків зі споживачами зобов‘язані
проводити свою діяльність з обов‘язковим використанням РРО або ПРРО.
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2. РРО застосовуються господарюючими суб‘єктами з метою:
здійснення функцій контролю за порядком проведення готівкових
розрахунків за товари (послуги) та проведенням розрахункових операцій
органами Державної податкової служби України (далі ДПС);
обмеження обсягів «тіньового» руху готівкових коштів;
проведення контролю органами ДПС у частині сплати суб‘єктами
господарювання належної суми податків / зборів та виявлення ризиків їх
несплати;
встановлення контролю за сплатою акцизного податку під час реалізації
суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
захист прав споживачів.
3. Розширення сфери застосування касових апаратів та залучення більшої
кількості платників податків до обов‘язкового застосування РРО має позитивні
наслідки для економіки країни, оскільки завдяки застосуванню РРО бюджет
держави отримує більше надходжень і при цьому в держави збільшується
можливість для фінансування програм соціально-економічного розвитку.
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У роботі розглянуто сутність процедур та прийомів аудиту фінансової
звітності підприємства. Розуміння сутності процедур та прийомів аудиту
дозволяє якісно надавати аудиторські послуги, оптимізувати комунікацію
аудитора та підприємства-клієнта, підвищити якість аудиту фінансової
звітності підприємства
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Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. В сучасних умовах фінансова звітність виступає
основним джерелом інформації, що дозволяє оцінювати фінансовий та
майновий стан підприємств. За останні роки значно підвищилися вимоги до
організації системи обліку і звітності, з‘явилися нові форми і методи ведення
обліку, в тому числі із застосуванням комп‘ютерних систем. За цих обставин
аудит фінансової звітності є одним із провідних інструментів, що сприяють
підвищенню якості бухгалтерської звітності. Аудит фінансової звітності також
сприяє підвищенню ефективності виробничої та фінансово-комерційної
діяльності суб‘єктів господарювання. В умовах нестабільного розвитку
економіки підвищуються вимоги до якості аудиторських послуг. Завдання по
розробці оптимальної стратегії проведення аудиту можна вирішити шляхом
обґрунтованого вибору аудиторських процедур та прийомів.
Формулювання цілей статті. Метою статті є узагальнення теоретичних
підходів до особливостей застосування процедур та прийомів аудиту у
відповідності до нормативних вимог, дослідження використання процедур у
аудиті для отримання надійних аудиторських доказів.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вагомий внесок у
дослідження особливостей застосування процедур та прийомів аудиту
фінансової звітності зробили провідні вчені: Б. Валуєв, М. Білуха, Б. Усач,
Є. Мних, К. Назарова, О. Попель, В. Рудницький, Дж. Робертсон та інші. Але
питання дослідження процедур та прийомів аудиту фінансової звітності
залишається відкритим для дослідників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процедури і прийоми аудиту
широко апробовані в практиці проведення ревізії, контролю, а також
аудиторськими фірмами. Групування методичних прийомів відносно процесу
аудиту (початкова стадія, стадія дослідження і завершальна) має не тільки
теоретичне, але й практичне значення.
У міжнародних нормативах з аудиту та в зарубіжній спеціальній літературі
викладено прийоми аудиту, які широко застосовуються у світовій практиці, але
маловідомі у нас або мають інше тлумачення і особливості застосування в
аудиті. Це такі прийоми, як вибіркова перевірка, анкетування, тестування та
інші.
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Прийом вибіркової перевірки в зарубіжній практиці на відміну від нашого
традиційного розуміння його має іншу техніку застосування (наприклад, з
сукупності дебіторської заборгованості перевіряють тільки ті суми, які
перевищують визначену межу їх значення). У вітчизняній же практиці беруть
на вибір певний місяць або певну частину кожного місяця.
Прийом анкетування – це один із прийомів опитування. Він полягає в
отриманні від службовців підприємства та третіх осіб відповідей на заздалегідь
сформульовані запитання.
Прийом тестування є найпоширенішим у зарубіжній практиці аудиту. У
своїх робочих паперах (документах) аудитор сам дає відповіді у формі «так»
або «ні» за певним переліком питань на кожному етапі аудиторської перевірки
чи з кожно-го об‘єкта аудиту. Тести аудиторського контролю досить
різноманітні: незалежні, на відповідність, наскрізні, спрямовані тощо.
Подальший вибір

прийомів аудиту за ознаками та критеріями щодо

об‘єктів перевірки та найефективніших з них є проблемою окремих етапів
проведення аудиту – перевірки

активів, капіталу, зобов‘язань, отримання

прибутку тощо [1].
Аудиторські процедури – це групи конкретних докладних інструкцій про
особливості збору доказів того чи іншого виду на кожному етапі аудиту.
Основні вимоги щодо вибору аудиторських процедур:
1) обрані процедури мають сприяти:
а) досягненню конкретної мети аудиту;
б) зниженню ризику не виявлення до прийнятного рівня;
2) отримані докази мають бути достатніми для формування аудитором
висновків про обґрунтованість окремих якісних аспектів, що складають основні
компоненти фінансової звітності.
Якісні аспекти фінансової звітності – це твердження керівництва, чітко
виражені або такі, що припускаються у фінансовій звітності, а саме:
– існування (наявність);
– права та обов‘язки;
– повнота;
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– виникнення;
– вартісна оцінка;
– вимірювання;
– надання і розкриття.
Активи і зобов‘язання належать до балансового звіту, а операції – до звіту
про прибутки та збитки [2].
Два найбільш важливих тести тверджень призначені для повноти та
існування. Вони здійснюються назустріч одне одному. Підтвердження повноти
здійснюється від первинного документу до звіту. Підтвердження існування
здійснюється від звіту до первинного документа.
Тести контролю – це тести (процедури), які здійснюються з метою
отримання аудиторських доказів відносно належної організації та ефективності
функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.
Процедури перевірки по суті – це тести (процедури), що здійснюються з
метою отримання аудиторських доказів для виявлення суттєвих викривлень у
фінансовій звітності. Вони поділяються на детальні тести операцій і залишків
рахунків та аналітичні процедури [3].
Аналітичні процедури – це оцінка фінансової інформації на основі
вивчення ймовірних співвідношень між фінансовими і нефінансовими даними.
Аналітичні процедури включають:
1) розгляд фінансової інформації суб‘єкта в порівнянні з:
а) порівняльною інформацією за попередні періоди;
б) очікуваними результатами діяльності суб‘єкта та очікуванням аудитора;
в) аналогічною галузевою інформацією, або з показниками інших
підприємств;
2) розгляд взаємозв‘язків:
а) між елементами фінансової інформації, які за припущенням мають
відповідати прогнозованому зразку, що базується на досвіді суб‘єкта;
б) між фінансовою інформацією та інформацією фінансового характеру.
в) визначення сфер потенційного ризику;
г) планування інших процедур.
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Застосування аналітичних процедур у процесі аудиту представлено у
табл.1.
Аналітичні процедури в якості процедур перевірки по суті:
1) можуть застосовуватися:
а) самостійно, коли підсумкові суми несуттєві;
б) разом з детальними тестами операцій і сальдо;
2) забезпечують добрі загальні дані відносно точності залишку або класу
операцій;
3) мають такі обмежувальні фактори:
а) точність і прогнозованість зв‘язків;
б) доступність, доречність і порівняння інформації;
в) відомості аудитора про бізнес;
г) доступність інших видів даних.
Таблиця 1 - Застосування аналітичних процедур у процесі аудиту
Етапи процесу
аудиту
Планування

Мета застосування
Результати
Методи аналізу
процедур
застосування аналізу
Визначення
Порівняння з: минулими
Визначення
потенційних сфер
роками, середньо
характеру, масштабів
припущення помилок галузевими показниками,
і строків аудиту
іншими підприємствами.
Аналіз фінансових
коефіцієнтів
Підтвердження
Отримання
Порівняння, структурний,
Отримання
залишків на
аудиторських доказів регресійний, факторний аудиторських доказів
рахунках
аналіз. Аналіз фінансових
бухгалтерського
коефіцієнтів на підставі
обліку
квартальної звітності

Заключні
процедури

Оцінка отриманих
Порівняння з: минулими
свідчень.
роками, середньогалузевими
Перевірка якості
показниками, іншими
аудиту.
підприємствами.
Оцінка здатності
Аналіз фінансових
підприємства
показників на підставі
продовжувати свою
перевіреної звітності
діяльність
(прогнозування
банкрутства)
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Підтвердження
якості аудиту і
достатньої
обґрунтованості
аудиторського
висновку

Основною особливістю аналітичних процедур є дослідження, пояснення та
підтвердження значних коливань і раптових зв‘язків [4].
Аналітичні процедури на завершальній стадії аудиту при здійсненні
загального огляду:
1) мають підтвердити висновки, зроблені під час аудиту або елементів
фінансової звітності, а також допомогти при формуванні загального висновку
відносно обґрунтованості фінансової звітності;
2) можуть виявити галузі, які потребують здійснення подальших процедур.
Виконання аналітичних процедур складається з декількох кроків:
а) постановка мети процедури;
б) планування тесту;
в) тестування;
г) аналіз результатів;
д) отримання висновків.
Різновид аудиторських процедур відображено на рис. 1.

Різновиди аудиторських
процедур

Процедури оцінки ризиків

Подальші аудиторські
процедури

Процедури по суті
(включено з детальними
тестами та аналітичними
процедурами)- це
перевірки, виконані для
отримання аудиторських
доказів із метою виявлення
суттєвих викривлень у
фінансових звітах

Тести заходів внутрішнього
контролю- тести, що
проводяться з метою
отримання аудиторських
доказів щодо відповідності
організації та ефективності
функціонування систем
бухгалтерського обліку і
внутрішнього контролю

Рисунок 1 – Процедури отримання аудиторських доказів
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Методика

міжнародного

аудиту

найбільш

системно

викладена

у

Міжнародному стандарті аудиту 500 «Аудиторські докази». Цим стандартом
встановлюються наступні процедури одержання доказів:
• Інспектування – перевірка записів, документів або матеріальних активів.
• Спостереження – вивчення процесів або процедур, виконуваних іншими
особами.
• Запити й і підтвердження – пошук і одержання інформації в обізнаних
осіб у межах або за межами суб'єкта. Запити можуть бути письмовими або
усними.
• Підрахунок – перевірка точності арифметичних розрахунків або
виконання самостійних розрахунків.
• Аналітичні процедури – аналіз значимих показників і тенденцій.
• Методичні прийоми, які застосовуються в аудиті [5].
Класифікація методичних прийомів в аудиті відображена на рис. 2.
Методичні

Органолептичні

прийоми

Розрахунково-аналітичні

аудиту

Документальні

Узагальнення та реалізації

Рисунок 2 – Схема класифікації методичних прийомів в аудиті
Використання методів в аудиті здійснюється через низку методичних
прийомів дослідження.
Який методичний прийом застосовувати залежить від мети і джерел
інформації, від технічних можливостей використання розрахунків і т.д.
При проведенні процедур надання професійних аудиторських послуг
рекомендовано керуватися методичним мінімумом, який складається з
чотирьох груп методів: методи отримання впевненості щодо мети та обставин
замовлення; методи оцінки ризику аудиту; методи отримання даних, достатніх
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та

відповідних

меті

та

обставинам

замовлення;

методи

формування

професійного судження у форматі висновку або звіту. Такий підхід дає
можливість максимально ефективно використовувати методичну базу аудиту
[6].
Методичні прийоми аудиту сформувалися залежно від цільової функції
аудиту і у взаємозв‘язку із загальнонауковими методами, характеризуються
взаємним

проникненням

в

однорідні

галузі

знань.

Так,

розвиток

бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності, статистики, ревізії і
контролю, судово-бухгалтерської експертизи, а також юридичних наук дали
поштовх до формування методичних прийомів аудиту. Тобто, методичні
прийоми аудиту – це специфічні прийоми, розроблені практикою на основі
досягнень економічної науки [7].
Висновки. Провівши дослідження ми можемо зробити висновок, що поперше, фінансова звітність базується на облікових даних, технологія
формування яких має національні особливості, а по-друге, сформовані
міжнародні вимоги до складу показників фінансової звітності призвели до
можливості та необхідності уніфікації прийомів й аудиторських процедур з їх
перевірки.
Викладений вище матеріал показав, що результати здійснених прийомів та
аудиторських процедур мають бути задокументовані належним чином
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Аудиторські процедури мають
бути зазначені з деталізацією відносно об‘єктів перевірки, розкривати
поставлені завдання і досягати поставленої мети їх проведення. Аналітичні
процедури дають змогу отримувати надійні аудиторські докази, які потім
виступають основою для обґрунтування аудиторського звіту.
Застосувавши відповідні прийоми та процедури проведення аудиту і
підтвердивши фінансову звітність, аудитор може проаналізувати фінансовий
стан підприємства. Такий аналіз дає змогу оцінити фінансовий стан компанії та
тенденції її розвитку. Базою для порівняння можуть слугувати дані
попереднього періоду, бюджетні показники, середньогалузеві дані або
компанії-аналогу.
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УДК 338.46 (045)
Ірина Шевчук
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ
ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Сучасний розвиток економіки в усьому світі та в Україні відбувається під
впливом процесів глобалізації та інтернаціоналізації. У результаті цього,
підсилюються

міжнародні

господарські

зв’язки,

активно

і

динамічно

розвивається сфера послуг. На початку ХХІ сторіччя активних обертів
набирає розвиток інформатизації і тому, міжнародний ринок послуг
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характеризується не лише динамічним розвитком, але й змінює свою природу і
структуру. У більшості країн світу сфера послуг є однією із найважливіших
складових світової економіки і займає більшу частку продажу порівняно з
товарами, незважаючи на існування усіх національних бар’єрів, що існували
раніше.
Ключові

слова:

експорт,

розвиток,

світова

торгівля

послугами,

зовнішньоекономічні операції, інформатизація.
Світова торгівля товарами та послугами є одним із найважливіших і
найбільш динамічних чинників глобалізації світового господарства та участі в
ньому національних економік. На сьогоднішній день жодна країна не може
розраховувати на успіх без активної участі в міжнародній торгівлі. З розвитком
науково-технічного прогресу, створенням новітніх технологій і впровадженням
інновацій сектор послуг розширює свої масштаби. Потреба в послугах зростає з
кожним роком. Сфера послуг відіграє важливу роль не тільки в розвитку
економіки окремих країн, а й у розвитку світового господарювання. За рахунок
розвитку сфери послуг, зокрема торгівлі послугами, країни можуть забезпечити
собі економічне зростання, підвищення рівня конкурентоспроможності,
збільшення обсягів міжнародної торгівлі, і підвищення своєї прибутковості.
В сучасних умовах ринкових відносин особливо актуальними є формування та
розвиток ринку послуг у зовнішньоекономічній діяльності [5].
Дослідженням

розвитку міжнародної торгівлі послугами займалися як

зарубіжні науковці так і вітчизняні: Г. Ассель, О. Балаєва, Д. Джоббер,
Ф. Котлер, К. Лавлок, Д. Найяара, Б. Олін, В. Почекина, Г. Турбан, Б. Рендер,
Дж. Фитцсимонс, К. Хаксевер, Т. Хілл, І. Бураківський, В. Геєць, В. Зайцев,
Л. Кістерський, Ю. Коваленко, Д. Лук‘яненко, А. Мазаракі, Н. Мешко,
О. Пальчук, А. Румянцев, В. Сіденко, В. Тіпанов, Т. Циганкова та ін..
Роль міжнародної торгівлі послугами обумовлена її впливом на
національні економіки загалом, бізнес-організації та громадян і суспільство
кожної країни. Чистий експорт є складовою підрахунку ВВП і суттєвим
джерелом надходження грошових коштів до державних бюджетів країн, а
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також формування активного платіжного балансу, який впливає на стійкість
національної валюти. Економічна теорія бізнес-послуг покращує пропорції та
конкурентоспроможність національних економік, бо передбачає надання
корисної інформації на макрорівні [7].
Послугою вважається будь-який захід або вигода, які одна сторона може
запропонувати іншій. До послуг часто відносять всі види корисної діяльності,
що не створює матеріальних цінностей, тобто головним критерієм віднесення
тієї чи іншої діяльності до сфери послуг є нематеріальний характер
виробленого в цій сфері продукту. Послуги мають усі ознаки товару:
створюються працею, виробляються для інших, тобто мають громадську
споживчу вартість і надходять у користування інших осіб або споживаються
останніми в процесі обміну.
Головна роль послуги як товару – у можливості задоволення потреб
покупців.
Основна відмінність послуги від фізичного товару полягає у тому, що:
1) будь-яка послуга – це процес.

Використання терміна «процес» дає

змогу провести розмежування між послугами та фізичними товарами, які за
своєю природою процесом бути не можуть;
2) невід‘ємною частиною послуг є люди. Процеси виробництва, доставки
та споживання відбуваються одночасно [4].
Спеціалізація країни на тому чи іншому виді послуг безпосередньо
пов‘язана з рівнем її економічного розвитку. У високорозвинених країнах
частка послуг збільшується унаслідок зростання продуктивності праці та
скорочення зайнятості у промисловості, сільському господарстві, будівництві, а
також за рахунок пропозиції нових послуг. Для цих країн притаманним є
експорт фінансових, інформаційних і ділових послуг [2].
Участь

України

в

міжнародній

торгівлі

послугами

переважно

є

екстенсивною і не дозволяє конкурувати на світовому ринку з економічно
розвиненими країнами. Це зумовлено наявністю проблем щодо торгівлі
послугами України на міжнародному ринку:
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- недосконалість

законодавчої

бази

щодо

регулювання

зовнішньоторговельної політики;
- високий рівень тінізації економіки в Україні; це стосується насамперед
транспортних, будівельних, фінансових, інформаційно-комунікаційних послуг.
Наявність високого рівня тіньової економіки в Україні пов‘язано з високим
рівнем корупції та недосконалістю податкової системи;
- - відсутність сприятливого інноваційного та інвестиційного клімату, адже
залучення інвестицій в національну економіку є важливим чинником
підвищення рівня технологічного й інноваційного потенціалу країни, її
конкурентоспроможності

та

повномасштабної

інтеграції

у

світове

господарство[3].
Серед позитивних тенденцій структурної перебудови експорту України
треба окреслити також прискорення темпів зростання за 2021 р. відповідно
комп‘ютерних, інформаційних та професійних і консалтингових послуг.
Стрімко зростає експорт IT-послуг.
Частка експорту комп‘ютерних послуг у ВВП України за 2021 рік
становить 2,7%. Це третє місце у регіоні Центральної та Східної Європи.
Активних українських

ІТ-компаній на ринку праці близько 5 тисяч.

Найбільший ринок експорту ІТ-послуг – це американський понад 2 млрд.
доларів у 2020 році. Загалом експорт комп‘ютерних послуг 2021 року досяг
рівня близько 7 млрд. доларів .
Для України експорт новітніх послуг є дуже важливим, він стимулює
розвиток

бізнесу,

спрямованого

на

здійснення

«ризикових

проектів»,

реалізацію стартапів, і сприяє залученню іноземних інвестицій. Крім того, роль
якісних IT-послуг стрімко зростає через суттєву загрозу глобальних кібератак.
Першочерговим завданням у контексті національної стратегії розвитку
сфери ІТ в Україні повинно стати підвищення конкурентоспроможності даної
галузі, що може бути досягнуто такими кроками:
1) збільшення підготовки ІТ-фахівців необхідно перш за все в тих регіонах,
де планується швидке і значне зростання нових робочих місць в ІТ-галузі.
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Здійснювати розвиток системи прискореного перенавчання на основі раніше
отриманої вищої освіти для отримання нової кваліфікації в ІТ.
2) більш вагома підтримка ринку ІТ із боку держави, зокрема уряду, за
рахунок уведення соціальних та податкових пільг українським ІТ-компаніям та
користувачам ІТ-послуг;
3) розширення пропозиції ІТ-продуктів та послуг для підприємств України
та зменшення їхньої вартості;
4) формування національної стратегії, міжнародної і внутрішньої політики,
сприятливої

законодавчої,

суспільної,

економічної

атмосфери

у

сфері

використання інформаційних технологій;
5) забезпечення потенційної можливості технологічного доступу населення
до інформаційних, комп‘ютерних технологій за рахунок об‘єднання зусиль
державного та приватного секторів економіки щодо розвитку інформаційної
інфраструктури;
6) сприяння збільшенню і розповсюдженню кількості послуг населенню і
бізнесу, наданих за допомогою інформаційних комп‘ютерних технологій;
7)

концентрація

зусиль

держави

і

суспільства

для

створення

загальнодоступних електронних ресурсів на підставі врахування національних,
політичних, економічних, мовних, культурних та релігійних аспектів розвитку
України [6].
Для поновлення позитивної динаміки участі України в міжнародній
торгівлі послугами та розширення її присутності на світовому ринку послуг
необхідне підвищення ефективності й конкурентоспроможності українського
сектору послуг. Розвиток сфери послуг в Україні потребує активізації
залучення до цієї сфери інвестицій, у тому числі іноземних. Залучення
іноземного капіталу в українську економіку буде сприяти не тільки
надходженню необхідних фінансових ресурсів, але й сучасних технологій,
технічно ефективних методів реалізації послуг, що сприятиме підвищенню їх
якості й доступності, культури обслуговування та, у підсумку, підвищить
конкурентоспроможність вітчизняних виробників послуг і значно зміцнить
позиції України в міжнародному обміні послугами.
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УДК 657
Владислав Шестопалюк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДОХОДІВ
ВІД ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті здійснено дослідження теоретичних основ та оцінку методичних
аспектів проведення внутрішнього контролю доходів від основної діяльності. В
ході дослідження визначено роль фінансового аналізу доходів підприємства у
побудові стратегії його подальшому розвитку та моніторингу його поточного
стану.
250

Ключові слова: фінансовий аналіз, внутрішній контроль, дохід від основної
діяльності, фінансові результати, контроль.
Враховуючи роль аналізу фінансових результатів діяльності суб‘єктів
господарювання для їх подальшого розвитку, аспект удосконалення механізмів
здійснення бухгалтерського обліку та економічного аналізу гостро постає, як
один з інструментів підвищення ефективності функціонування підприємств та
організацій. Вихідним результатом фінансового-господарської діяльності
підприємства може бути прибуток або збиток.
Дослідженням основних аспектів організації внутрішньогосподарського
контролю в своїх працях займалися багато вітчизняних та зарубіжних вчених,
серед яких варто виділити роботи Н. Дорош, Л. Гуцаленко, О. Ватченко,
А. Прохорова, О. Лисиченко, Ю. Тютюнник, Л. Дорогань-Писаренко,
Зазвичай прибуток формується в результаті реалізації готової продукції у
вигляді послуг чи товарів. Враховуючи ринкову економіку основною метою
діяльності суб‘єктів господарювання є максимізація прибутку. Прибуток є
кінцевим показником результату діяльності підприємства, від розміру якого
залежить формування оборотних коштів, виконання зобов‘язань перед
бюджетом та платоспроможність підприємства [2].
Ринкові

умови

господарювання

вимагають сприйняття фінансових

результатів (прибутку або збитку) економічної діяльності, як підґрунтя для
подальшого розвитку суб‘єкту та фактичний результат від операційної та інших
видів його діяльності (рис. 1).
Класифікація доходів

Дохід від реалізації

Чистий дохід від реалізації продукції

Фінансові доходи

Інші доходи

Інші операційні доходи

Рисунок 1 — Класифікація доходів підприємства
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В умовах ринкової економіки внутрішньогосподарський контроль є
системою спостереження, перевірки та впливу на результати та прийняття
управлінських рішень для подальшої діяльності підприємства [4].
Ефективне інформаційна оцінка управління в обов‘язковому порядку
включає елементи попереднього та поточного контролю на усіх етапах
діяльності. Це дозволяє максимально швидко реагувати на господарські
процеси, виробничі аспекти та приймати ефективні управлінські рішення.
З використанням методичних прийомів фінансового контролю операцій
формуються

фінансові

результати

підприємств,

котрі

ґрунтуються

на

дедуктивному методі дослідження [1].
Основним завданням здійснення фінансового контролю та аналізу через
використання

статистичних

даних

та

методів

економіко-математичних

досліджень є виявлення основних факторів впливу на фінансові результати. З
використанням окремих видів методичних прийомів можна виявити не лише
фінансові фактори впливу на результати діяльності, але й виробничі, такі як
продукція низької якості, що в свою чергу знижує конкурентоспроможність
товару, а відповідно і рентабельність підприємства [2].
Оскільки на фінансовий результат операційної діяльності безпосередньо
впливають показники доходів і витрат, ми можемо виділити спільні завдання
здійснення їх контролю:
- визначити порядок формування та основні елементи облікової політики
діяльності підприємства;
- перевірка правильності розмежування доходів, витрат і фінансових
результатів діяльності за кожною класифікаційною групою;
- встановлення правильності документального оформлення накопичення та
списання витрат;
- встановлення правильності умов визнання та оцінки доходів і результатів
від операційної діяльності;
- перевірка правильності ведення обліку фактичних витрат та наступного
включення їх до собівартості продукції (робіт, послуг) відповідно до
прийнятого на підприємстві методу обліку витрат та калькулювання;
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- підтвердження правильності методу розподілу непрямих витрат, що
використовуються і закріплений у наказі про облікову політику;
- підтвердження

правильності

формування

та

віднесення

доходів

операційної діяльності;
- вивчення

правильності

накопичення,

розподілу

та

списання

загальновиробничих витрат;
- перевірка правильності відображення адміністративних витрат, витрат на
збут, інших операційних витрат;
- перевірка достовірності і правильності відображення на рахунках
бухгалтерського обліку операцій з обліку доходів, витрат і фінансових
результатів діяльності;
- підтвердження законності та правильності відображення в звітності
доходів, витрат і фінансових результатів діяльності згідно принципів
бухгалтерського обліку;
- перевірка правильності формування чистого прибутку звітного періоду,
його розподілу та використання;
- розробити методику проведення аудиту доходів і результатів діяльності
підприємства [3].
Через значну кількість ймовірних проблем, які виникають в процесі
господарської діяльності необхідно сформувати систему методик, котрі
досконало висвітлювали б усі можливі слабкі місця підприємства. Таким чином
під час цільової перевірки або аналізу конкретного сектору роботи
підприємства буде можливо скористатися найбільш підходящою методикою
аналізу, котра допоможе ефективно виявити і усунути недоліки фінансовогосподарської діяльності (рис. 2).
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Договори купівліпродажу

Документи, що
підлягають внутрішньому
контролю формування
доходів

Головні книги

Виписки, ПКО, ВПО,
платіжні доручення, звіт
касира
Довідки та розрахунки
бухгалтерії

Накладні, торговотранспортні накладні

Рахунки фактури

Оборотно-сальдова
відомість

Рисунок 2 — Документи про формування доходів
Перший етап під час здійснення детальної перевірки передбачає
моніторинг та висвітлення основних загальних недоліки. На цьому етапі
необхідно визначити рід заходів, котрі використовуються з метою контролю
якості оцінювання фінансових результатів підприємства. Отримана на цьому
етапі інформація дозволяє співставити реальну картину роботи підприємства з
її фінансовою звітністю та зробити висновок про достовірність даних для
подальшого етапу перевірки [5].
Наступний

(другий)

етап

перевірки

передбачає

використання

контролюючих дій, тобто відповідних прийомів, котрі дозволять конкретно
виявити рід і джерело порушення. Одним з видів таких недоліків діяльності
підприємства часто виступають відхилення показників фінансової звітності від
очікуваних або ж граничних значень.
Сутність третього етапу перевірки полягає у детальному виявлені
відхилень діяльності підприємства або іншого суб‘єкта господарювання тільки
в тому секторі, або ж тій ділянці, в якій було виявлено недовиконання плану,
відхилення показника чи інший недолік діяльності.
Дана комплексна методика здійснення фінансового контролю діяльності
підприємства дасть можливість детально аналізувати суб‘єкт на кожному етапі
діяльності, в потрібних сегментах та в конкретних умовах. Така якість
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фінансового контролю дозволить підвищити ефективність використання
фінансових ресурсів, налагодити недосконалі системи, які потребують
доопрацювання і в цілому дасть поштовх для зростання рівня рентабельності
підприємства [1].
Основними, ґрунтовними завданнями проведення фінансового аналізу
доходів суб‘єктів економічної діяльності є наступні:
- оцінка структури, виконання плану і динаміки з прибутку;
- оцінка випливу факторів на зміну прибутку;
- оцінка впливу факторів на зміну рентабельності;
- виявлення резервів зростання прибутку і рентабельності і розробка
заходів для використання виявлених резервів.
Всеохоплюючим процесом, котрий включає в себе елементи обліку,
проведення фінансового аналізу, здійснення фінансового контролю та оцінку
фактичних фінансових результатів діяльності суб‘єктів господарювання є
внутрішній аудит [4].
Особливістю внутрішнього аудиту є регулярне, системне, точкове
дослідження, регулювання та усунення проблем виробництва, що дозволяє
оперативно вирішувати нагальні питання без шкоди фінансово-господарській
діяльності та без втрати прибутків.
Ефективність
фундаментальних

внутрішнього
аспеків,

висококваліфікованих

таких

бухгалтерів

аудиту
як
та

залежить

наявність
аудиторів,

в
підбір

від

багатьох

групі

перевірки

відповідальних,

свідомих, вмотивованих працівників, правильна система управління та
заохочення персоналу.
Виділяють наступні етапи послідовності проведення внутрішнього аудиту
доходів від діяльності підприємства:
– перевірка правильності класифікації, оцінки та умов визнання доходів і
результатів діяльності;
– перевірка достовірності процесів облікового відображення доходів і
фінансових результатів підприємства від реалізації готової продукції чи
товарів, виконаних робіт та наданих послуг;
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– перевірка правильності відображення інших операційних доходів і
фінансових результатів операційної діяльності;
– процес формування фінансових результатів діяльності та споживання
прибутку [2].
Тож, варто зазначити, що удосконалення системи здійснення внутрішнього
контролю

фінансової

діяльності

підприємства

дасть

велику

кількість

позитивних результатів, а саме: по-перше, підвищить рівень рентабельності та
фінансової стійкості підприємства; по-друге, допоможе мінімізувати ризики
непередбачуваних витрат на виробництво чи іншу діяльність через регулярний
моніторинг та постійні перевірки; по-третє, дозволить створити систему
оптимізації використання фінансового потенціалу підприємства; по-четверте,
дозволить сформувати модернізовану, осучаснену систему реагування на зміни
умов навколишньої економічної
діяльності

підприємства;

ситуації, що підвищить ефективність

по-п‘яте,

дозволить

мінімізувати

виробничі,

фінансові, комерційні та інші ризики.
Дослідження організації проведення контролю фінансових результатів від
операційної діяльності суб‘єктів господарювання демонструє, що задля
досягнення визначених цілей підприємства повинні в обов‘язковому порядку
регулярно проводити внутрішній контроль, і разом з тим це дасть можливість
реально оцінити стан підприємства та відповідність фактичних показників
звітним даним. Фінансовий контроль дає можливість оперативно усувати
недоліки операційної діяльності та швидко повертатися до ефективного
функціонування, що дозволяє підвищувати прибутки, якість продукції,
конкурентоспроможність підприємства, а отже, і досягти його основних цілей.
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УДК 657
Владислав Янковський
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В КОШТОРИСІ
Стаття присвячена дослідженню особливостей економічної сутності доходів
і видатків бюджетної установи, а також їх відображення в кошторисі.
Зазначається про те, що основним плановим фінансовим документом
бюджетної

установи,

яким

на

бюджетний

період

встановлюються

повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань
на взяття бюджетних зобов’язань, є кошторис. Окрема увага звертається на
проблемні моменти обліку фінансувань бюджетної установи.
Ключові слова: кошторис, бюджетна установа, доходи бюджетної установи,
видатки бюджетної установи, облік, фонд, кошти.
Постановка проблеми. Особливості функціонування установ бюджетної
сфери зумовлюють необхідність дослідження нових організаційних підходів до
ведення бухгалтерського обліку, оскільки специфіка їх діяльності висуває
особливі вимоги до формування інформації, необхідної для облікових та
контрольних цілей. В умовах реформування важливим аспектом є визначення
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сутності доходів. Сутність поняття доходи в бюджетних установах має дещо
інше значення порівняно з цим же поняттям для промислових підприємств. Це
зумовлене низкою відмінностей між умовами функціонування бюджетних
установ та підприємств.
Бухгалтерський облік в бюджетних установах є системою контролю за
наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів, будується на
загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах, виконує управлінську,
контрольну й інформаційну функції, має певні особливості. Найбільш
специфічними об‘єктами в обліку установ є доходи, видатки і результати
виконання кошторису. В загальній системі бухгалтерського обліку бюджетних
установ саме облік доходів і видатків є найскладнішим і найвідповідальнішим,
потребують найдокладнішої розробки й опрацювання. Це також підтверджує і
друга назва системи — бухгалтерський облік виконання кошторису доходів і
видатків.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання щодо обліку у
бюджетних установах досить повно викладено у науковій літературі. Зокрема,
вказана проблематика висвітлена у працях таких учених та практиків, як
О. В. Кравченко, С. О. Левицька, Л. Г. Ловінська, В. М. Метелиця, С. В. Свірко,
H. М. Хорунжак, А. І. Фаріон. Не дивлячись на розробку низки теоретичних і
практичних положень щодо обліку доходів і витрат в бюджетних установах,
недостатньо уваги приділяється проблемам їх сутності і визнання. Ці питання
набувають особливої актуальності з огляду на поширення ринкових відносин у
бюджетну сферу України та реформування вітчизняної облікової системи.
Метою статті є економічна сутність доходів і видатків бюджетної установи
та їх відображення в кошторисі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Діяльність бюджетних установ
здійснюється за рахунок коштів, які надходять з бюджету та додаткових
доходів, отримання яких дозволено законодавством України. Основними
завданнями бухгалтерського обліку надходжень і цільового фінансування у
державних господарствах є: своєчасне документальне оформлення операцій по
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цільовому фінансуванню і цільовим надходженням та їх використання згідно з
чинним законодавством України; систематизація інформації про наявність і рух
коштів для здійснення заходів цільового призначення, а також про обсяг
цільового фінансування і надходжень.
Бюджетні установи, згідно зі статтею 2 Бюджетного кодексу України, це
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації,
створені ними в установленому порядку, що повністю утримується за рахунок
відповідно до державного чи місцевого бюджету.
Установи, що утримуються за рахунок коштів бюджетів, для забезпечення
своєї діяльності й виконання покладених на них функцій складають кошторис,
який є важливим інструментом планування, так і контролю фінансової політики
бюджетної установи. [2, с. 192]
Кошторис бюджетної установи (далі - 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. Розроблення
кошторису бюджетної установи спрямоване на розв‘язання основних завдань:
визначення обсягу доходів і видатків, пов‘язаних із діяльністю окремих
структурних одиниць і підрозділів установи; забезпечення покриття видатків
фінансовими ресурсами із різних джерел. [7, с. 108]
Кожна установа, виконуючи

свої функції, повинна мати дозвіл,

закріплений законом, та право отримувати та розпоряджатись коштами у
визначених обсягах, тобто мати певні повноваження. При цьому необхідно
враховувати: - які кошти мають поступити до бюджету; - скільки можна
використати на утримання установи; - як їх правильно використовувати.
Відпoвіднo до aбзацу 2 Бюджетнoгo кoдексу Укpaїни бюджетні устaнoви opгaни деpжaвнoї влaди, opгaни місцевoгo сaмoвpядувaння, a тaкoж opгaнізaції,
ствopені ними у встaнoвленoму пopядку, щo пoвністю утpимуються зa paхунoк
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відпoвіднo деpжaвнoгo бюджету чи місцевoгo бюджету. Бюджетні устaнoви є
непpибуткoвими. Дo бюджетних устaнoв нaлежaть тaкoж нaукoві устaнoви
системи НAНУ, міністеpств і відoмств (нaукoвoдoслідні інститути, нaукoві
бібліoтеки,

бoтaнічні

сaди,

дендpapії,

зooпapки),

які

здійснюють

фундaментaльні нaукoві дoслідження тa нaукoве oбслугoвувaння устaнoви й
opгaнізaції opгaнів зaкoнoдaвчoї тa викoнaвчoї влaди, юстиції, Міністеpствa
внутpішніх спpaв, Деpжaвнoї фіскальної служби України тoщo. [9, с. 15]
Бухгалтерський облік у бюджетних установах має низку специфічних
особливостей, наявність яких зумовлена передусім необхідністю повного та
чіткого дотримання вимог чинного законодавства про бюджетний устрій і
бюджетний процес України.
Можна виділити перелік ключових особливостей, що відрізняють
організацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах від обліку на
підприємствах:
1) організація обліку здійснюється в розрізі статей бюджетної класифікації;
2) обов'язкова відповідність обліку та звітності вимогам нормативних
документів;
3) суворий контроль за виконанням кошторису видатків;
4) окремий облік касових і фактичних видатків;
5) галузева специфіка обліку. [8, с. 102]
До проблемних моментів обліку в бюджетних установах слід віднести
невідповідність міжнародним стандартам бухгалтерського обліку в окремих
елементах методики обліку операцій, що є основою підготовки показників
форм фінансової звітності бюджетних установ України.
Розроблення кошторису для головних розпорядників бюджетних коштів,
як і для кожної 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 з різних джерел. Кошторис головного
розпорядника бюджетних коштів як основний плановий документ надає
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повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів і здійснення
видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною
установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до
бюджетних призначень. [10, с. 22]
Видатки за загальним фондом плануються з урахуванням пріоритетності
заходів, які виконує головний розпорядник та його підвідомчі установи.
Видатки установи за рахунок бюджетних коштів передбачаються відповідно до
нормативно-правових актів, що визначають порядок формування, обсяги витрат
за їхніми категоріями, кожна з яких обов‘язково обґрунтовується відповідними
розрахунками. Для планування видатків спеціального фонду розраховуються
показники, які складають за кожним джерелом доходів і видатків у розрізі кодів
економічної класифікації. За основу цих показників беруть такі показники, як
обсяг надання тих чи інших платних послуг, а також інші розрахункові
показники та розмір плати із розрахунку на одиницю показника, встановленого
відповідно до норм законодавства. При формуванні показників, за якими
визначаються планові надходження, обов‘язково враховується рівень їх
фактичного використання за минулий рік, зокрема видатки на заробітну плату
за рахунок спеціальних коштів обчислюється залежно від обсягу діяльності, що
здійснюється за рахунок цих коштів. Важливим етапом вивчення виконання
кошторису є розрахунок фінансового результату через зіставлення доходів із
здійсненими видатками. Це відбувається списанням доходів і видатків на
фінансовий

результат

виконання

кошторису.

Фінансовий

результат

у

бюджетному обліку визначається окремо в системі обліку виконання
кошторисів. Операції із закриття рахунків проводяться для підбиття підсумків
після завершення бюджетного кварталу та після закінчення останнього
операційного дня в бюджетному році. [1, с. 116]
Доходи, видатки та витрати бюджетних установ є самостійними об‘єктами
обліку,

проте

в

системі

бухгалтерського

обліку

бюджетних

установ

розглядаються у взаємозв‘язку, оскільки зв‘язок між ними має причиннонаслідковий характер Правильність обліку доходів і витрат бюджету
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забезпечується єдністю системи бюджетного обліку, в основу якої покладено
бюджетну класифікацію. Вимогу використання єдиної класифікації доходів і
видатків закладено у Бюджетному кодексі. [5, с. 61]
Бюджетна класифікація передбачає окремо класифікацію доходів і витрат.
Вона має такі складові частини: - класифікація доходів бюджету; - класифікація
видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням погашення) бюджету; класифікація фінансування бюджету; - класифікація боргу.
Класифікація доходів поділяється на групи, підгрупи, статті та під статті.
Усі доходи поділяються на податкові, неподаткові, доходи від операцій з
капіталом та безоплатні перерахування (трансферти). Доходи бюджету
формуються головним чином за рахунок оподаткування фізичних та
юридичних осіб, платежів за використання природних ресурсів, державного
мита, доходів від приватизації державного майна, ліцензійних зборів за право
виробництва і продажу спиртних напоїв, надходжень від проведення лотерей,
реалізації державних облігацій, іноземних та внутрішніх позик тощо. Витрати
бюджетна класифікація поділяє: - за функціональною ознакою (за головними
розділами і підрозділами бюджету); - за відомчою структурою (освіта, наука,
культура, мистецтво, охорона здоров'я і т. ін.); - за економічними ознаками
(група, підгрупа, стаття, підстаття); - за бюджетними програмами. Коди
економічної класифікації видатків бюджету застосовуються при складанні
видаткової частини кошторисів розпорядників бюджетних коштів, розписів
бюджетів, планів асигнувань відповідно до видів видатків, як поточних, так і
капітальних, а також нерозподілених видатків та кредитування з вирахуванням
погашення платежів до бюджету. [3, с. 94]
В економічній класифікації видатків приведене чітке розмежування
видатків по економічним ознакам з детальним розподілом коштів по їх
предметним ознакам (заробітна плата, нарахування, всі види господарської
діяльності, виплати населенню та ін.). На наш погляд, такий розподіл дає
можливість виділити захищені статті бюджету і забезпечує єдиний підхід до
планування і обліку видатків бюджетними установами.
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Для бухгалтера важливе значення має економічна класифікація видатків, за
кодами якої організовується аналітичний облік фактичних видатків бюджетної
установи.
Отже, така класифікація дає змогу однаково обраховувати доходи і
витрати бюджету, складати звітність про виконання бюджету, здійснювати
контроль і аналіз за кожним видом доходів і витрат, кодувати показники
бюджетів при їх автоматизованій обробці. Одночасно всі показники є
фінансовими планами, обов‘язковими для виконання на всіх рівнях управління.
Також вона дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечує
єдиний підхід до всіх отримувачів з точки зору виконання бюджету. [6, с. 112]
Кучерявенко М.П. стверджує, що доходи і видатки всіх бюджетів мають
відповідний розподіл, оскільки держава намагається наділити всіх суб'єктів
бюджетного права необхідним для виконання їх функцій обсягом доходів. При
цьому повинні бути забезпечені збалансованість усіх бюджетів, зацікавленість
місцевих органів у збільшенні бюджетних надходжень, запобігання касовим
розривам (розбіжність терміну надходження та використання бюджетних
коштів), бездефіцитність бюджетів тощо. Крім того, доходи та видатки кожного
бюджету

повинні

бути

найбільшою

мірою

пов'язані

з

підвідомчим

господарством і соціальною сферою. [4, с. 339]
Висновки. Доходи і видатки є найголовнішими об‘єктами контролю
бюджетних установ, тому потребують значної уваги і контролю. Доходи
бюджетних установ потребують детального обліку та контролю, бо в
сьогоднішніх умовах дефіциту бюджету саме правильне і раціональне їх
використання є пріоритетним напрямом. Щодо видатків, то розподіл видатків
на касові та фактичні, їх облік та аналіз дадуть змогу посилити контроль над
витрачанням бюджетних коштів, підвищити економію за рахунок зменшення
витрат, покращити процедуру планування майбутніх витрат та аналізу видатків
минулих років за окремими видами класифікації.
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