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Стаття присвячена вирішенню питань аудиту кредитоспроможності на 

ринку праці, між банками та підприємствами. Ідентифікації рівнів 

нормативної регламентації оцінки кредитоспроможності позичальника та 

розробці напрямків їх удосконалення на національному рівні.  

Ключові слова: кредитоспроможність, платоспроможність, оцінка, 

підприємство. 

Надаючи кредити будь-який банк стикається з необхідністю оцінки 

кредитоспроможності позичальників. Ця процедура є обов'язковою, і її 

результати істотно впливають як на результати конкретних кредитних угод, так 

і на ефективність кредитної діяльності банку в цілому. Важлива оцінка 

кредитоспроможності є й для позичальника, оскільки від її результату залежить 

в якому обсязі буде наданий кредит і чи буде він наданий взагалі.  

Питання оцінки кредитоспроможності позичальника банку знаходить своє 

відображення у працях таких науковців, як В.В. Галасюк, Н. Андрієнко, 

С.М. Губаєва, Ю.А. Бугель, В.В. Некрасова, В.М. Голуб, Г.С. Берегової, 

О. Колоколова та інших.  

Метою статті є висвітлення теоретичних підходів до побудови методики 

аудиту кредитоспроможності підприємства. 

Результатом систематично невірно здійснюваної оцінки 

кредитоспроможності позичальників призводить до погіршення якості 

кредитного портфеля банку, яке, до того ж, тягне за собою ще й необхідність 

зайвого резервування. 
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Зрозуміло, що ні перше, ні друге ні банк, ні його вкладників не влаштовує. 

Вирішенням проблеми є розробка і використання обґрунтованої методики, що 

дозволятиме банку найбільш реально оцінювати кредитоспроможність 

позичальників. Проте слід зазначити, що не існує ні єдиної методики, ні 

єдиного підходу до її побудови. Більш того, що говорити про єдність методик і 

підходів, коли немає навіть єдиного обґрунтованого визначення поняття 

кредитоспроможності, про що, зокрема, свідчать наведені нижче різноманітні 

тлумачення поняття кредитоспроможності.  

1) Під кредитоспроможністю позичальника розуміють його спроможність 

повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями [2]. 

2) Кредитоспроможність – це здатність позичальника в повному обсязі і у 

визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими 

зобов'язаннями [1]. 

3) Кредитоспроможність – система умов, що визначають спроможність 

підприємства залучати позиковий капітал і повертати його в повному обсязі у 

передбачені терміни [3]. 

Формулювання про спроможність позичальника «розрахуватися за своїми 

борговими зобов'язаннями», очевидно, найбільш відповідає сутності поняття 

кредитоспроможності, тому що боргові зобов'язання можуть містити і 

зобов'язання повернення кредиту, і виплати відсотків, і інші зобов'язання 

позичальника. 

Аудит кредитоспроможності – це специфічний напрямок аудиту, що 

передбачає ґрунтування на аналітичних прийомах оцінки інформації. Тому в 

рамках аудиту кредитоспроможності потрібно вагому увагу приділяти 

методикам оцінки. В цілому методику аудиту кредитоспроможності 

підприємства можна представити в розрізі трьох основних етапів: 

- перевірка договірної дисципліни щодо отриманих підприємством 

кредитів; 

- підтвердження достовірності вхідної інформації, що 

використовуватиметься для розрахункових показників в рамках оцінки 

кредитоспроможності; 
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- розрахунок та оцінка комплексного інтегрального показника 

кредитоспроможності підприємства, що ґрунтується на комплексі показників як 

якісних, так і кількісних. 

Особливої ваги серед зазначених етапів потребує третій етап, що 

стосується розрахунку показників, необхідних для комплексної оцінки 

кредитоспроможності.  

Потрібна методика, яка забезпечила б комплексну узагальнювальну оцінку 

кредитоспроможності на основі, єдиного комплексного (інтегрального) 

показника. Визначити кредитоспроможність позичальника нерідко стає 

проблемою, що ставить у складне становище кредитного працівника і банк. В 

практиці кредитування досить часто виникають ситуації, коли кількість 

показників, що характеризують позитивну сторону діяльності позичальника і 

кількість показників, що не відповідають нормативам, негативні показники чи 

тенденції, зрівнюються. Крім того, значення кожного із показників в загальній 

оцінці рівня кредитоспроможності не є однаковим і не може бути визначено 

кредитним працівником банку інтуїтивно.  

Винайдення єдиного комплексного узагальнювального показника, що 

синтезує окремі сторони економічної і фінансової діяльності підприємства-

позичальника, стає очевидним [6, с.124]. 

При оцінці кредитоспроможності позичальника, комерційні банки України 

використовують власні положення та методики, в основу яких покладено 

методичні рекомендації Національного банку України. Водночас НБУ не 

забороняє банкам самостійно встановлювати додаткові критерії аналізу 

фінансового стану позичальника, що підвищують вимоги до показників з метою 

адекватної оцінки кредитних ризиків і належного контролю за ними.  

Перелік елементів кредитоспроможності позичальника та показників, що її 

характеризують, залежить від цілей аналізу, виду кредитування, кредитної 

історії конкретного клієнта, фінансової спроможності останнього, а також від 

наявного забезпечення. Причому кожен банк розробляє власну систему оцінки, 

виходячи з особливостей кредитної політики, технологічних можливостей, 
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спеціалізації банку, конкретних умов договору, пріоритетів діяльності, 

ринкової позиції та конкурентоспроможності, стану взаємовідносин із 

клієнтами, рівня економічної та політичної стабільності в державі тощо 

[4, с.54]. 

У вітчизняній банківській практиці механізм оцінки кредитоспроможності 

позичальника лише частково регулюється законодавством. Національний банк 

України в положенні «Про визначення банками України розміру кредитного 

ризику за активними банківськими операціями» № 351 розробив методику 

аналізу фінансового стану позичальника, яка обов’язково повинна 

враховуватися банками [1, с.4]. Однак наведені в положенні вимоги є 

мінімально необхідними, і кожен банк може розробити власний підхід з 

урахуванням своєї специфіки, основних положень кредитної політики та 

конкретних економічних умов.  

Отже, кожен банк має право самостійно встановлювати додаткові критерії 

оцінки, що підвищують вимоги до показників для адекватної оцінки кредитних 

ризиків і належного контролю за ними. Крім того, банки самостійно 

визначають значущість кожного із запропонованих НБУ показників 

індивідуально для кожної групи позичальників з огляду на галузь економіки, 

сезонність виробництва, ліквідність балансу, обіговість коштів, становище на 

ринку [2, с.67]. У свою чергу, можна зробити висновок, що оцінка 

кредитоспроможності позичальників потребує врегулювання внаслідок зміни 

економічного середовища країни. Одним із наслідків здійснення 

необ’єктивного аналізу кредитоспроможності позичальників є зростання частки 

проблемної заборгованості в кредитному портфелі банківської системи України 

(рис. 1). За період з 01.01.2010 р. по 01.01.2013 року спостерігається скорочення 

обсягу прострочених кредитів у кредитному портфелі банку.  

Станом на 01.01.2016 р. обсяг простроченої заборгованості у кредитному 

портфелі вітчизняних банків різко зріс і становив 213286 тис. грн., що в 36 разів 

більше, ніж на 01.01.2008 р. Дане зростання було зумовлено погіршенням 

фінансового стану позичальників, в результаті чого клієнт не в змозі своєчасно 
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розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Виходячи з цього, можна зробити 

висновок про те, що вітчизняні науково-методичні підходи щодо оцінки 

фінансового стану позичальника за даних умов не в повному обсязі враховують 

фактори, що мають значний вплив. Для врахування зазначених факторів 

доцільно удосконалити аудит кредитних операцій банку і запропонувати стрес-

тестування позичальника.  

 
Рисунок 1 – Динаміка обсягу простроченої заборгованості та 

кредитного портфеля банків України за період  

з 01.01.2008 року по 01.01.2016 року 

Стрес-тестування – оцінка потенційного впливу на основні показники 

діяльності підприємства факторів ризику, що повинні бути прогнозовані на 

майбутній період. 

Однією з найголовніших умов здійснення ефективного стрес-тестування 

для підприємства є визначення актуальних в даний проміжок часу факторів 

впливу на його діяльність, що передбачає перший етап даного дослідження. 

Продемонструємо на прикладі ПАТ «Укрнафта» вплив чинників на основні 

показники діяльності. У результаті проведеного аналізу системи 

макроекономічних показників та вивчення діяльності ПАТ «Укрнафта», було 

запропоновано комплекс факторів-ризиків, що здійснюють значний вплив на 

ефективність функціонування даного суб’єкта господарювання, і, як наслідок – 

на рівень його кредитоспроможності [5]. 

Досліджуючи методику аналітичного забезпечення оцінки 

кредитоспроможності позичальника дозволила виділити такі її недоліки: 
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відсутність якісних факторів впливу на кредитоспроможність позичальника та 

переоцінка кількісних факторів; неоднозначність інтерпретації одержаного 

інтегрального показника визначення класу позичальника; підвищені вимоги до 

достовірності даних фінансової звітності; необхідність високого рівня 

кваліфікації працівників кредитного відділу банківської установи для 

проведення такого аналізу; неврахування позабалансових операцій при оцінці 

кредитоспроможності позичальника; необхідність додаткового наукового 

обґрунтування вагових коефіцієнтів при використанні скорингової моделі; 

недостатня кількість фінансових коефіцієнтів, що використовуються в моделях 

визначення інтегрального показника для різних видів економічної діяльності. 

Головною проблемою при складанні методик оцінки потенційних 

позичальників в Україні є якісний підбір показників, необхідних для 

проведення об'єктивної оцінки кредитоспроможності. Тому вирішення питань, 

пов'язаних з удосконаленням існуючих та розробкою нових методичних 

підходів щодо оцінки кредитоспроможності набуває особливого значення. 

Методи аналізу можуть використовуватися паралельно, а також частково, 

доповнюючи один одного. Так, кількісні методи аналізу не враховують такої 

характеристики клієнта, як репутація, тоді як рейтингові системи оцінки 

орієнтовані на врахування чинників суб'єктивного характеру. Розгляд шляхів 

удосконалення методики оцінки кредитоспроможності банку має передбачати 

по суті використання якомога більшого складу показників, котрі 

характеризували б реальні можливості ефективного використання і своєчасного 

погашення підприємством позичених коштів. Так оптимальним варіантом 

розрахунку фінансових коефіцієнтів, які характеризують різноманітні аспекти 

діяльності позичальника, є проведення не лише ретроспективного аналізу – на 

основі фактичних даних із наданої клієнтом звітності, але й аналізу 

перспективного, що може здійснюватись на основі прогнозних величин, 

представлених клієнтом, або розрахунку самого банку, виходячи із тих 

тенденцій, що склалися у динаміці змін відповідних показників у минулі 

періоди [7, c. 54]. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І 

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ В 

УКРАЇНІ 

У статті досліджуються проблеми фінансування держаного оборонного 

замовлення для підтримання безпеки України. Проаналізовано основні проблеми 

економіки в сфері забезпечення оборони і основні причини зниження військового 

потенціалу держави. Представлено можливі шляхи покращення ситуації в 

країні, що виникли на тлі військових операцій на сході України.  

Ключові слова: державне замовлення, оборонно-промисловий комплекс, 

продукція оборонного призначення, видатки бюджету,  озброєння та військова 

техніка, національна безпека. 

На сучасному етапі існування незалежної України, політичним 

керівництвом держави вживаються заходи щодо розв’язання проблемних 

питань підприємств щодо оборонно-промислового комплексу, які беруть на 

себе основний тягар із безпосереднього виконання відповідних задач, які 

ставить керівництво держави у сфері матеріально-технічного забезпечення 

потреб національної оборони і безпеки. 

Зміна характеру наявних та потенційно можливих чинників, що створюють 

небезпеку національним інтересам України, критичний стан основних 

виробничих фондів оборонно-промислового комплексу, низький рівень 

забезпечення Збройних Сил та інших військових формувань військовою 

технікою та озброєнням нового покоління потребують негайного розв'язання 

організаційно-правових, фінансових, економічних та інших проблем 

функціонування та розвитку комплексу. Вирішенням цього питання для 

держави слугує удосконалення процесу фінансування видатків державного 

оборонного замовлення з розроблення та виробництва озброєння та військової 

техніки. 
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Вивченням окремих питань щодо формування державного оборонного 

замовлення і підтримання обороноздатності держави як основи гарантування її 

воєнної безпеки присвячено чимало публікацій. Вагомий внесок у вивчення цих 

проблем зробили такі вітчизняні та зарубіжні дослідники, як О.В. Бабкін, 

І.В. Барановська, Н.С. Залуцька, І.В. Одноралов, Т.В. Солопенко, 

С.М. Химченко, О.Г. Шаталова та інші. Дослідження даного питання є досить 

важливим, адже, в наявних наукових працях, окреслюються лише окремі 

проблеми управління при формуванні держаного оборонного замовлення, а 

також питання щодо перспективи розвитку та реформування оборонно-

промислового комплексу. 

Метою проведення дослідження є процес формування державного 

оборонного замовлення України в контексті економії бюджетних видатків. 

Існування будь-якої держави передбачає наявність системи національної 

безпеки, важливою складовою якої є підготовка до оборони. У сучасних умовах 

проблема законодавчого забезпечення оборони в Україні пов'язана, насамперед, 

із необхідністю забезпечення скоординованих дій президента та урядових 

структур, силових міністерств і відомств, зокрема, з питань національної 

безпеки та оборони. Законодавча база має ґрунтуватись на прийнятті 

продуманих і зважених рішень, спрямованих на забезпечення національної 

безпеки України [4, c. 323]. 

Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс не має змоги задовольнити 

як потреби Збройних Сил України, так і інших військових формувань в умовах 

проведення антитерористичної операції, а також забезпечити обороноздатність 

країни у мирний час, що є найбільшою загрозою національній безпеці. 

Незначне збільшення індексу виробництва промислової продукції у 2016 році 

на 4,7%, та погіршення стану реального сектору економіки,  у 2017 р. на 6% 

пов'язане, зокрема, із зниженням основних економічних показників діяльності 

підприємств оборонно-промислового комплексу [6, c. 90]. 

Варто зазначити, що нормативно-правовою базою у сфері виробництва, 

закупівлі та постачання озброєння та військової техніки є Закон України «Про 
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державне оборонне замовлення» [1]. Відповідно до Закону, державними 

замовниками оборонного замовлення в Україні є визначені Кабінетом Міністрів 

України центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, які є 

головними розпорядниками бюджетних коштів. Державні замовники для 
ефективного виконання своїх функцій мають право розміщувати на 

підприємствах(установах) свої представництва, а також залучати інших 

державних замовників після укладення договору.  
Виконання державного оборонного замовлення виконується за такими 

напрямами, як: 
- науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; 
- закупівля озброєння та військової техніки; 
- ремонт і модернізація озброєння, військової і спеціальної техніки [5]. 
З метою підвищення ефективності реалізації державного оборонного 

замовлення 26 січня 2016 року Верховною радою України було ухвалено 
порядок формування його основних показників який буде проводитись на три 

роки вперед разом зі збільшенням фінансування на 34% в порівнянні з 

попереднім роком. Це дасть змогу вдосконалити нормативно-правову базу у 

сфері державного оборонного замовлення, сприятиме ефективному 

матеріально-технічному забезпеченню Збройних сил та інших військових 

формувань України, забезпечить можливість затвердження Кабінетом Міністрів 

України основних показників державного оборонного замовлення у строк, 

максимально наближений до дня набрання чинності законом України про 

Державний бюджет України на відповідний рік . 
За результатами виконання Державного оборонного замовлення у 

2017 році до Збройних Сил України поставлено майже 2,5 тис. зразків 

озброєння, військової техніки та спеціальних виробів та понад 27 тис. ракет і 

боєприпасів. В поточному році заплановано збільшення фінансування 

Державного оборонного замовлення до рівня 21,3 млрд грн, що на 37% більше, 

ніж у 2017 році. До його виконання залучено 78 підприємств, з яких 54 є 

учасниками Державного концерну «Укроборонпром». Український оборонний 

комплекс сьогодні володіє потужностями, що значно перевищують потреби як 

внутрішнього ринку, так і поточного експорту [3, c. 78].  
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Ухвалене урядом державне оборонне замовлення базується на основних 

напрямах бюджетної політики на 2018-2020 роки [5]. В середньостроковій 

перспективі основні зусилля держави будуть спрямовані на забезпечення 

української армії сучасними зразками озброєння та військової техніки. До 

Державного оборонного замовлення будуть включені розробки та закупівлі 

зображені на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Види розробок та закупівель включені до Державного 

оборонного замовлення [5] 

Вже сьогодні державний концерн «Укроборонпром» активно працює над 

удосконаленням роботи та досягненням максимальних результатів діяльності 

щодо державних підприємств, які йому підпорядковуються. Варто також 

нагадати, що державне оборонне замовлення 2016 році було виконано 

Концерном у повному обсязі. Так, наприклад Державне підприємство 

«Красилівський агрегатний завод», що входить до його складу, відзвітувало у 

2017 році про отримання понад чверті мільярда гривень чистого доходу за 

результатами роботи в 2016 році., що в 1,3 рази більше, ніж за попередній рік. 

Також, протягом 2016 року підприємство працювало стабільно та досягло 

запланованих техніко-економічних показників діяльності, а постачання 

продукції оборонного значення було здійснено в повному обсязі. Серед 

Види розробок та закупівель включені до Державного оборонного замовлення: 

нові зразки артилерійських систем, боєприпасів, протитанкових ракетних 
комплексів та нові засобів автоматизації артилерійських підрозділів; 

комплекс крилатих ракет на основі технічних рішень проекту «Нептун»; 

нові зразки артилерійських систем, високоточних ракет і боєприпасів, 
протитанкових ракетних комплексів; 

нові засоби атоматизації артилерійських підрозділів і автоматизованих 
комплексів розвідки; 

морські засоби ураження та бойових кораблів і броньованих 
артилерійських катерів. 
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основних показників діяльності було виокремлено понад 30 млн грн. сплачених 

державі та середній рівень заробітної плати, що нині становить 6 500 грн. У 

2016 році ДП «Красилівський агрегатний завод» модернізував виробничі 

потужності, а саме, було закуплено 4 нові верстати. Окрім цього, завершено 

освоєння лінії з виробництва автомату «Малюк», а сам виріб успішно пройшов 

весь комплекс державних випробувань.  

Для планування оборонного бюджету країни, важливо рішуче ставити 

питання про економічну стабілізацію вітчизняного виробництва та його 

подальший розвиток, зміцнення фінансів низової ланки підприємств та 

організацій, суб’єктів економічної діяльності. До розширеного відтворення 

виробництва відкриває дорогу зниження податкового тиску й запровадження 

нової політики амортизації [2].  

Складання раціонального оборонного бюджету як складової державного 

бюджету неможливе без відновлення вітчизняного виробництва на основі 

оновлення технології та залучення до нього вивільнених працівників. 

Основними в цьому процесі є поглиблення фінансової стабілізації та зростання 

прибутків, які можливі лише на основі реального за своїми доходами бюджету. 

Особливе місце в системі правового забезпечення національної безпеки і 

оборони має посідати Стратегія національної безпеки України, у якій 

визначаються актуальні загрози та пріоритети державної політики у сфері 

національної безпеки і оборони на визначений період [7]. Саме цей документ 

має бути основою для комплексного планування діяльності органів державної 

влади у сфері національної безпеки і оборони, а також розроблення інших 

стратегічних та програмних документів, якими визначаються цілі, напрями і 

механізми діяльності органів державної влади у сфері національної безпеки. 

Водночас наявність досконалого законодавства з питань забезпечення 

національної безпеки ще не є гарантією його безумовного виконання і належної 

реалізації його норм. Необхідно запобігти повторенню негативної практики 

минулого, а саме — відсутності відповідальності за невиконання законів та 

інших нормативно-правових актів, відсутності зв'язків між різними державними 

стратегічними і програмними документами [4, c. 324]. 
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Секретність окремих питань державного оборонного замовлення є, з 

одного боку, виправданою, особливо, коли в країні точиться війна. Але є певна 

межа та принципи, за якими живуть країни-сусіди України. Наразі, вся 

інформація про закупівлі озброєння та військової техніки становить таємницю, 

у тому чисті, і ціна закупівлі, номенклатура, компанії-учасниці тощо. Частина 

цієї інформації дійсно має бути таємною, але більшу частину можна відкрити 

для громадськості, що, в першу чергу дасть можливість для оборонних 

підприємств – як державних, так і приватних брати участь у процесах 

придбання такої техніки та планувати, наперед, завантаження своїх виробничих 

потужностей, здійснення витрат та можливості розвитку [6, c. 95]. Наслідком 

режиму секретності є ризик того, що оборонна промисловість не розвивається, 

тобто новітні розробки не виконуються. Таким чином, компанії не мають 

бажання вкладати кошти в розробки чи розвиток потужностей, якщо вони не 

розуміють, чи буде реальний попит на їх продукцію – а державне оборонне 

замовлення, з точки зору рентабельності та національної безпеки, має складати 

його суттєву частину. 

Таким чином, порядок визначення та рівні секретності у нормативно-

правовому плані мають бути переглянуті та внесені відповідні корективи. 

Видатки на державне оборонне замовлення та національну безпеку в 

державному бюджеті України мають бути більш деталізованими – до рівня 

цільових, а не секторальних програм і планів, що в свою чергу, буде сприяти 

ефективному розвитку оборонної промисловості та контролю над 

використанням коштів платників податків. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ  

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Розглянуто методику складання та основні вимоги до звітності, наведено 

основні види та форми звітності. Розкрито економічну сутність поняття 

«фінансова звітність». Звернуто увагу на принципові положення щодо 

побудови складання фінансової звітності. 
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Ключові слова: фінансова звітність, баланс, звіт про фінансові результати, 

звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до 

фінансової звітності. 

Метою цієї статті є визначення основних сучасних принципів формування 

фінансової звітності та вимог різних користувачів оскільки, фінансова звітність 

підприємства є важливим та єдиним вільним у доступі джерелом облікової 

інформації, що характеризує фінансовий стан та господарську діяльність 

підприємства. Успішне функціонування підприємства завжди залежатиме від 

якості, достовірності, повноти й неупередженості отримуваної інформації про 

зовнішні зміни умов діяльності, а також про внутрішній стан підприємства. 

Внутрішня інформаційна система повинна задовольняти всіх зацікавлених 

користувачів щодо обґрунтування і прийняття необхідних управлінських 

рішень. Головним джерелом інформування як зовнішніх, так і внутрішніх 

користувачів виступає фінансова звітність. 
Розв’язанню теоретичних і методичних питань формування, аналізу та 

прогнозування фінансової звітності присвячена значна кількість досліджень 

наступних науковців: Ф.Ф. Бутинця, С.В. Івахненка, Г.Г. Кірейцева, 

М.Д. Корінька, Я.Д. Крупки, М.В. Кужельного, Т.О. Лозенка, А.И. Малишкина, 

В.В. Сопко, А.М. Стемальщука та інших. 
Завершальною стадією будь якого облікового процесу є складання 

фінансової звітності про господарську діяльність підприємства. Правові основи 

з питань складання фінансової звітності регламентуються Законом України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також 

Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку НП(С)БО 

1. Державне регулювання фінансової звітності в Україні здійснюється з метою 

створення єдиних правил складання фінансової звітності, які є обов’язковими 

для всіх підприємств.  
Складаючи звітність підприємства, необхідно перш за все зрозуміти її 

економічну сутність. Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить 

інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових 

коштів підприємства за звітний період. 
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Для того щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, 

НП(С)БО1 вимагає наявність у ній даних про:  

- підприємство;  

- дату звітності та звітний період;  

- валюту звітності та одиницю її виміру; 

- облікову політику підприємства та її зміни;  

- аналітичну інформацію щодо статей фінансових звітів;  

- консолідацію фінансових звітів;  

- припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;  

- обмеження щодо володіння активами;  

- участь у спільних підприємствах; 

 - виявлені помилки та пов'язані з ними коригування;  

- іншу інформацію. 

При підготовці фінансової звітності велике значення має дотримання 

вимог до наданої інформації. Якісними вимогами до інформації фінансової 

звітності являються:  

1. Зрозумілість (дохідливість) – доступність інформації для розуміння 

користувачів, які мають достатні знання у сфері бухгалтерського обліку.  

При опрацюванні та обробці інформації користувачі, які вивчають надану 

їм інформацію мають на меті її зрозуміти. Але в деяких випадках виникає 

складність у її сприйнятті, тому дивлячись на те, що інформація є необхідною 

для прийняття рішень, її не можна виключати із вмісту фінансових звітів.  

2. Доречність – прогнозування результатів діяльності, виправлення 

помилок у господарській діяльності. Саме доречна інформація впливає на 

правильність прийнятих рішень, аналіз минулих подій та їх перспективу.  

3. Надійність – полягає у тому, що дані вказані у звітності не повинні 

містити вагомих помилок чи похибок. Надійність забезпечують реальне 

подання операцій і подій та превалювання сутності над формою.  

4. Нейтральність, тобто зображення інформації без мети здійснення впливу 

на рішення для досягнення кращого результату.  
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5. Для прийняття рішень користувачами звітності важливу роль відіграє 

лише суттєва інформація. Суттєвість – це рівень точності інформації. 

Суттєвість також відображається в групуванні статей фінансових звітів: статті, 

які є досить важливими формуються і висвітлюються окремо, а статті, які є 

менш важливими об’єднуються в групи за їх економічним змістом. 

6. Достовірність звітності досягається за відсутності значних помилок та 

необ’єктивних (упереджених) суджень. Зазвичай, керівництво будь-якого 

підприємства хоче так подати інформацію, щоб результати діяльності 

виглядали якнайпривабливіше для інвестора або кредитора. Задля цього, є 

варіанти завищення суми активів підприємства та його фінансового результату.  

7. Щоб бути достовірною, інформація у фінансових звітах повинна бути 

також повною, дивлячись на її неабияку важливість для користувачів. Отже, 

фінансова звітність не тільки включає баланс, звіт про фінансові результати, 

власний капітал та рух грошових коштів, але і містить примітки, які надають 

інформацію про облікову політику господарюючого суб’єкта та інші важливі 

елементи – пояснення до окремих статей цих звітів. Окрім того, у примітках 

розкриваються суттєві для користувачів фінансової звітності події, які були 

здійсненні після дати балансу.  

Для прийняття економічних рішень користувачам фінансових звітів 

необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у 

фінансовому стані підприємства. Склад фінансової звітності обумовлений 

зазначеними інформаційними потребами. Фінансова звітність підприємства 

включає в себе 5 типових форм (рис. 1). 

Баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на 

певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал. Дана фopма фiнанcoвoї 

звiтнocтi cкладаєтьcя iз двox poздiлiв: активy i паcивy. Чаcтина Баланcy яка 

мicтить iнфopмацiю пpo активи poзкpиває iнфopмацiю пpo pеcypcи, 

викopиcтання якиx oчiкyєтьcя i якi cпpиятимyть oтpиманню екoнoмiчниx вигoд 

y майбyтньoмy, - ocнoвнi заcoби, виpoбничi запаcи, гoтoва пpoдyкцiя, тoщo. В 

паcивi пoказyють влаcний капiтал та зoбoв’язання. Пiдcyмки активy i паcивy 
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баланcy пiдпpиємcтва завжди piвнi мiж coбoю. Для запoвнення баланcy 

викopиcтoвyютьcя залишки пo бyxгалтеpcькиx pаxyнкаx: дебетoвi – 

запиcyютьcя в актив, а кpедитoвi – в паcив. Баланс підприємства складається на 

кінець останнього дня.  

 
Pиcунок 1 – Фopми фiнанcoвoї звiтнocтi 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - звіт про доходи, 

витрати, фінансові результати та сукупний дохід. Даний звіт містить в собі два 

основних розділи: фінансові результати, елементи операційних витрат. У 

першому розділі відображається дохід, витрати та визначається чистий 

фінансовий результат (прибуток або збиток). Дохід показують у момент 

надходження активу або погашення зобов’язання, що приводить до збільшення 

власного капіталу підприємства.  

Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і 

вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності. Цей звіт надається лише у складі річної 

фінансової звітності всіма суб’єктами господарювання окрім банків, 

бюджетних установ, суб’єктів малого підприємництва, підприємств іноземних 

суб’єктів господарської діяльності (згідно п.2 розділу ІІ НП(С)БО-1). 

Підприємство може на свій розсуд заповнити в річній звітності або форму №3 

(за прямим методом), або форму №3-н (за непрямим методом). Звіт про рух 

грошових коштів відображає рух грошових коштів на підприємстві протягом 

звітного періоду. Він складається з трьох розділів, у яких розкривається рух 
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коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 

підприємства. Результат звіту показує зміни у стані грошових коштів, що 

відбулися протягом звітного періоду. 

Звіт про власний капітал – це звіт, який відображає зміни у складі власного 

капіталу підприємства протягом звітного періоду.  Цей звіт містить інформацію 

про рух капіталу за рік по вказаних рахунках в розрізі окремих статей. Отож, у 

формі №4 показуються лише ті операції, які вплинули на розділ І пасиву 

балансу і відображаються в ньому. 
Примітки до фінансової звітності – сукупність показників і пояснень, які 

забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також 

інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними 

стандартами фінансової звітності. Згідно п. 2 ст. 11 Закону про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність, примітки є формою фінансового звіту, але їх сенс 

полягає в поясненні показників, відображених в інших формах, і представлені 

додаткових даних користувачам фінансової звітності. Тому примітки до 

фінансової звітності не є самодостатнім звітом, а носять скоріше допоміжний 

характер.  
Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. 

Проміжну звітність складають щоквартально наростаючим підсумком з початку 

звітного року в складі Балансу та Звіту про фінансові результати. Баланс 

підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року). 

У разі ліквідації підприємства складають ліквідаційний баланс, який у 

випадках, передбачених законодавством, публікується в пресі протягом 45 днів. 
Відповідно до українського законодавства підприємства зобов'язані 

подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, яким вони 

підпорядковані, трудовим колективам на їх вимогу, власникам згідно з 

установчими документами. Відкриті акціонерні товариства та підприємства – 
емітенти облігацій зобов'язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року 

оприлюднювати річну фінансову звітність через публікації у періодичних 

виданнях або розповсюдженням її у вигляді окремих друкованих видань.  
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Отже, сучасні умови господарювання накладають свій відбиток на порядок 

формування фінансової звітності суб’єктів господарювання. Різні користувачі 

виставляють до показників фінансової звітності різні вимоги, що відповідають 

лише їхнім потребам. Першоосновою всіх вимог до показників фінансової 

звітності є її достовірність, а отже, правильність відображення в ній даних 

фінансового обліку. Проаналізувавши зміни, що відбулися з прийняттям 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» бачимо, що призначення фінансової звітності 

не змінилося, як і раніше вона є джерелом неупередженої інформації про 

фінансовий стан та використовується для прийняття управлінських рішень. Все 

більше і більше стає помітно тенденція наближення вимог НП(С)БО до МСФЗ, 

найбільші вагомі суперечності усунені, але збереглися значні розбіжності і 

невідповідності, що потребує подальших змін і доопрацювань у цій сфері.  
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО 

НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ 

В статті розглянуто сутність акцизного податку та його місце в системі 

оподаткування України, значна увага приділена особливостям процесу 

правильної організації його нарахування та сплати та подальшого 

відображення в обліку підприємства, розглянуто платників податку, катерогії 

підакцизних товарів та особливості звітування. 

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

товари, податкова звітність. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Одним з основних інструментів регулювання 

економіки є оподаткування. В Україні застосовується досить велика кількість 

податків, серед них є і акцизний податок. Одночасно він є найбільш значимим 

та ризиковим, з погляду на його вплив на формування доходної частини 

бюджету країни. 
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблемні питання 

нарахування та сплати акцизного податку висвітлені у наукових працях 

С.В. Бардаша, Ф.Ф. Бутинця, Л.І. Коваля, П.О. Куцика, Ф.Ф. Макарука, 

В.М. Пархоменка, Б.Ф Усача та інших. 
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Формулювання цілей статті. Метою дослідження є аналіз економічної 

сутності акцизного податку та визначення особливостей його нарахування та 

сплати. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Історично основним видом 

непрямих податків був акциз, при якому об’єктом оподаткування, як правило, 

виступала вартість товарів, що мали певну специфічну особливість.  

Акцизи - це непрямі податки, які встановлюються у вигляді надбавки до 

ціни.  

Найбільшого поширення у світовій практиці набув непрямий метод 

вирахування, що пов'язано з відносною простотою розрахунку, можливістю 

застосування різних ставок оподаткування, різних податкових пері" одів за 

умови чіткої організації документообороту. Тобто застосування такого методу є 

своєрідним стимулом дотримання дисципліни у документуванні торгівельних 

трансакцій. Недоліком такого методу є негативний вплив на обсяг обігових 

коштів платника податку, якщо він здійснює придбання необоротних активів, 

оскільки в такому випадку термін повернення ПДВ, сплаченого у ціні 

необоротних активів, залежить від тривалості виробничого циклу, чим довшим 

він є, тим довшим буде описаний часовий лаг, тим більшою буде потреба у 

залученні зовнішніх джерел фінансування [1]. 

Акцизний збір в Україні було запроваджено у 1992 році і разом з ПДВ 

замінив податки з обороту і з продажу. Порядок обчислення і сплати акцизного 

збору регламентується Податковим кодексом України. 

За економічною сутністю акцизний податок – це свого роду, фінансовий 

інструмент за допомогою якого відбувається перерозподіл доходів між 

населенням і підприємницькими структурами. Стосовно ставок акцизного 

податку, то вони, як правило, встановлюються в твердих сумах з одиниці 

товару. За допомогою цього, можна ефективніше впливати, як на сам процес 

виробництва, безпосередньо, так і на реалізацію товарів [1]. 

Свої особливості мають застосування податкових ставок та пільг у сфері 

справляння специфічних акцизів. Специфічні акцизи можуть стягуватись за 
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адвалерними (відсотковими) та твердими або специфічними (встановленими у 

грошових одиницях від одиниці натурального вимірника) ставками. 

Застосування обох типів ставок має свої переваги і недоліки, тому надання 

переваги тому чи іншому типу ставки залежить від ситуації в країні. Так, в 

умовах високих темпів інфляції доцільно надавати пере" вагу адвалерним 

ставкам, оскільки застосування специфічних ставок вимагатиме постійного 

перерахунку їх розміру або прив'язки до однієї із світових валют [2]. 

Підакцизні товари в Україні згідно пп. 215.1 Податкового кодесу України 

наведені в рис. 1. 

Досягнення мети адміністрування можливе за умови чіткого послідовного 

виконання певних функцій. Отже, постає питання про виокремлення складових 

адміністрування податків. Не вдаючись до детального критичного аналізу 

наукових і нормативно- правових підходів з цього питання [4], зазначимо, що 

виокремлються такі складові адміністрування акцизів:  

1) облік платників ПДВ і акцизного податку;  

2) облік податкових надходжень ПДВ і акцизного податку;  

3) консультаційне обслуговування платників ПДВ і акцизного податку;  

4) контроль щодо ПДВ і акцизного податку;  

5) управління податковим боргом з ПДВ і акцизного податку.  

Кожна із зазначених складових передбачає застосування певних 

технологій і процедур, а також обчислення їх результативності. Хоча можна 

визначити однакові складові адміністрування щодо кожного податку, однак 

зміст цих складових для різних податків буде різним, оскільки специфіка 

конкретного податку впливає на процес його адміністрування. Особливості 

адміністрування різних податків пов’язані з відмінностями в їх об’єктах 

оподаткування. Дані особливості обумовлюють у подальшому організаційну 

структуру та повноваження працівників контролюючих органів, які займається 

адмініструванням ПДВ і акцизного податку. Так, наприклад, облік платників 

ПДВ ведеться в окремому реєстрі; для акцизного податку передбачені особливі 

інструменти контролю: акцизна марка, акцизні склади, податкові пости. Чи не 
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найбільше проявляються особливості адміністрування акцизного податку при 

здійсненні податкового контролю, коли особливу роль відіграє саме фактичний 

контроль [5]. 

 
Рисунок 1 – Підакцизні товари [3] 

За результатами нарахування акцизного складається Декларація акцизного 

податку. Декларація складається та подається особами, визначеними статтею як 

платники акцизного податку. 

Декларація подається відповідному центральному органу виконавчої 

влади, що реалізує державну податкову політику, або центральному органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, у 

формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної фінансової політики [2]. 

Після заповнення всіх документів платник чи уповноважена ним особа 

Підакцизні товари 

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, 
пиво; 

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 

пальне; 

автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, 
мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 

осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; 

електрична енергія 
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особисто подає декларацію, або надсилаю поштою з повідомленням про 

вручення та з описом вкладення, або надсилає в електронній формі з 

дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб. 
В той же час, після всіх трансформацій механізму справляння акцизного 

податку, він має цілий ряд недоліків, пов’язаних зі зростанням фіскальних 

властивостей цієї податкової форми та зменшенням її регулюючого впливу на 

виробництво і обіг підакцизних товарів. Зокрема, до недоречностей сучасного 

механізму справляння вітчизняного акцизного податку, як переконливо 

демонструють результати проведеного дослідження, слід віднести: – суттєве 

підвищення ставок акцизного податку зумовило з одного боку зростання цін на 

підакцизні товари, а з іншого збільшення обсягів тіньового обігу підакцизних 

товарів; – недостатній рівень захисту від підробок вітчизняних акцизних марок; 

– недостатній рівень повноважень працівників державних фіскальних органів 

задіяних у сфері контролю за виробництвом і обігом підакцизних товарів, а 

також недостатній рівень відповідальності за їх дії чи бездіяльність у сфері 

контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів [6]. 
Висновки. Таким чином, аналізуючи вищевикладене, можна зробити 

висновки, що не дивлячись на суттєве вдосконалення механізму справляння 

акцизного податку, що відбулось в Україні в результаті прийняття Податкового 

кодексу та внесення цілого ряду змін до цього нормативно-правового акту, 

сучасний порядок справляння зазначеної податкової форми і нині не є 

досконалим.  

Список використаних джерел: 

1. Карпенко С.П. Сутність та особливості акцизного оподаткування: 

світовий досвід та перспективи в Україні [Електронний ресурс] / 

С. П. Карпенко // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 117-121. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_3_28. 
2. Федоришина Л.І. Особливості ведення акцизного податку та його 

відображення в обліку [Електронний ресурс] / Л.І. Федоришина, 

О. О. Паламарюк // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2013. - 
Вип. 10(4). - С. 330-340. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(4)__54. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624261
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_3_28
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672841:%D0%9E%D0%B1%D0%BB.%D1%84%D1%96%D0%BD.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10%284%29__54


36 

3. Податковий кодекс України : Закон від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI : 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua. 

4. Пислиця А.В. Теоретичні засади адміністрування акцизів [Електронний 

ресурс] / А. В. Пислиця // Фінанси, облік і аудит. - 2014. - Вип. 2. - С. 79-94. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2014_2_8. 

5. Пислиця А.В. Еволюція наукових поглядів на трактування ефективності 
акцизів [Електронний ресурс] / А. В. Пислиця // Інвестиції: практика та досвід. - 
2015. - № 23. - С. 103-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/. 

6 Непочатенко О.О. Акцизне оподаткування в Україні: сучасні проблеми 

та перспективи подальшого використання [Електронний ресурс] / 

О.О. Непочатенко, П. М. Боровик, Т. О. Таран. // Економіка. Управління. 

Інновації. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 2. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_21. 
7. Боровик П.М. Недоліки сучасного вітчизняного механізму справляння 

акцизного податку [Електронний ресурс] / П.М. Боровик, В.П. Бечко, 

Я.В. Яценко // Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки). - 2013. - № 2(1). - С. 73-81. 
- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(1)__10. 

 
УДК 658.843.2(045) 

Барун Н.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ 

РОЗРАХУНКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто сутність та особливості створення ефективної 

системи обліку й аналізу безготівкових розрахунків підприємства. Досліджено 

ефективне управління грошовими потоками задля оптимального механізму 

функціонування підприємства і виявлення в сучасних умовах проблем 

організації. 

Ключові слова: безготівкові розрахунки, , грошові потоки, платежі, ринкова 

економіка, потокові показники, грошовий обіг, рахунки в банках. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672652
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2014_2_8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623721
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_23_21
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000036
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000036
http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_21
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673707
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673707
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2%281%29__10


37 

В умовах нестабільності та ризику сучасного фінансового середовища та 

розширення міжнародних фінансових відносин складовою успішного управління 

грошовими потоками є ефективна система обліку та аналізу грошових коштів та їх 

руху на підприємстві. Серед основних проблем системи організації та обліку є 

неузгодженість національних положень, що регламентують сферу обліку 

безготівкових розрахунків із міжнародними стандартами. Недосконалість системи 

управлінського обліку та відсутність управлінської звітності з руху грошових 

коштів на підприємстві, що зумовлює нестачу аналітичних та оперативних даних, 

що характеризують реальні фінансові процеси на підприємстві для подальшого 

проведення цих операцій у бухгалтерському обліку, формування і складання 

повної та достовірно фінансової звітності та прийняття ефективних управлінських 

рішень.  

Метою статті є дослідження методів удосконалення обліково-аналітичного 

забезпечення грошових потоків підприємств в ринковому середовищі з метою 

прийняття ефективних управлінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання обліку та аналізу 

операцій, пов’язаних з безготівковими розрахунками за продукцію та послуги 

розглядались в роботах Ткаченко Н.М., Марочкіна А.М., Бутинець Ф.Ф., 

Грабова Н.М., Завгородній В.П., Кулаковська Л.П, Піч Ю.В. Свій внесок у 

розробку аналітичного забезпечення управління безготівковими розрахунками 

зробили вітчизняні економісти: Бланк І.О., Голов С.Ф., Лігоненко Л.О., Литвин 

Б.М, Мних Є.В., Нусінов В.Я., Ситник Г.В., Суторміна  В.М., Шкарабан С.І. та 

інші. Але потрібно зауважити, що враховуючи швидкий глобальний вплив на 

економіку держави в цілому та окремі підприємства, досить мало розглянуто 

питань, пов’язаних із формуванням в обліковій системі підприємства 

інформації, яка б дала змогу оцінити рух та ефективність використання 

грошових коштів в безготівковій формі. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. У процесі купівлі-продажу товарів, надання 
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послуг, а також виконання різного роду зобов’язань у грошовій формі 

відбуваються різноманітні розрахунки та платежі. Сукупність усіх платежів 

створює грошовий потік. Потік грошей супроводжує обмін товарів і послуг, 

коли здійснюється оплата за товар і гроші переходять від покупця до продавця. 

Грошові розрахунки можуть набирати як готівкової, так і безготівкової форми. 

На даному етапі розвитку економічних відносин готівкові розрахунки поступово 

відходять на другий план, все більше поступаючись місцем безготівковій формі 

розрахунку. Це пояснюється тим, що за використання безготівкових розрахунків 

досягається значна економія витрат на їх здійснення. Безготівкові розрахунки – це 

грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках , 

коли кошти списуються з рахунка платника і переказуються на рахунок отримувача.  

Таблиця 1 – Основні напрямки притоку та відтоку грошових коштів 

від основної діяльності 

ПРИТІК ВІДТІК 

Виручка від реалізації 

Отримання авансів від покупців 

Інші поступлення (повернення сум) 

Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками 

Виплата заробітної плати 

Розрахунки з бюджетом за податками  

Видані аванси 

 

Безготівкові розрахунки в господарській діяльності підприємств України 

регулюються інструкцією "Про безготівкові розрахунки в Україні в 

національній валюті" Національного банку [9], яка розроблена згідно із 

Законом України " Про банки і банківську діяльність" [10], іншими 

законодавчими актами України та нормативними актами Національного банку 

України.  

Безготівкові розрахунки здійснюються в різних формах. Вони пов’язані з 

використанням різних видів розрахункових документів (рис.1)  
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Рисунок 1 – Форми розрахункових операцій 

Система поточного обліку грошових потоків базується на підставі реєстрів 

рахунку 31 "Рахунки у банках" та їх субрахунки [12]. Облікові регістри цих 

рахунків дають внутрішнім користувачам інформацію про наявність у 

підприємства коштів. Не менш важливою ця інформація є і для зовнішніх 

користувачів. Найважливішим засобом платежу по зобов’язаннях є обсяг 

наявних грошових коштів, за допомогою яких визначається платоспроможність 

підприємства, що в свою чергу, є однією з найважливіших характеристик 

фінансового стану. Абсолютно платіжними вважаються підприємства, що 

мають достатню кількість коштів для розрахунків за наявними зобов’язаннями. 

В умовах формування системи бухгалтерського обліку та посилення 

відповідальності суб’єктів господарювання за ефективністю використання всіх 

видів ресурсів, одним із найважливіших залишається питання законності 

операцій з безготівковими розрахунками та правильності відображення їх у 

бухгалтерському обліку. Це можливо забезпечити лише за наявності належного 

інформаційного забезпечення. Традиційна система одержання обліково-

економічної інформації не охоплює належним чином всі потреби управління 

даними про джерела утворення та напрямки використання грошових активів під 

час здійснення фінансово-господарської діяльності Правильна постановка 

обліку операцій з безготівковими розрахунками, перш за все, повинна сприяти 

організації обліку грошових потоків з метою їх ефективного використання 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Принципи організації безготівкових розрахунків 

Оскільки безготівкові розрахунки мають вирішальне значення у здійсненні 

грошового обороту , необхідний контроль за станом розрахунків, законністю 

проведення грошових операцій, правильним оформленням розрахункових 

документів та вчасністю їх проходження. 
Система безготівкових розрахунків має бути найтіснішим чином пов’язана 

з реальним товарним оборотом. Тільки за такої умови забезпечуватиметься 

безперебійний кругообіг коштів суб’єктів підприємницької діяльності і ,як 

результат, розвиватиметься та якісно вдосконалюватиметься діяльність 

підприємства. 
Оперативність прийняття управлінських рішень, здійснення господарських 

операцій, одержання необхідної інформації має велике значення у процесі 

здійснення розрахунків. Тому використання інформаційних технологій в обліку 

значно прискорюють потік інформації. При здійсненні розрахунків 

підприємства застосовують систему "Клієнт-банк", яка забезпечує: 
- передачу повідомлень між підприємством та банком у зашифрованому 

вигляді за допомогою сертифікованих засобів захисту; 
- передавання розрахункових документів між банком і клієнтом як у банк, 

так і в автоматизоване робоче місце клієнта. 
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Управління безготівковими розрахунками здійснюється щоденно, оскільки 

керівництву підприємства необхідне оперативне надання інформації для 

прийняття управлінських рішень. Воно спрямоване на регулювання операцій з 

коштами на основі первинної та поточної інформації, яку надає бухгалтерський 

облік. Особливості формування системи первинного та поточного забезпечення 

обліку операцій з безготівковими розрахунками полягає у такому:  

- окремо ведеться облік коштів на рахунках банків;  

- облік організовується за видами валют; 

- підприємства зобов‘язанні зберігати кошти на рахунках у банках 

- обов‘язкове документування операцій на бланках типової форми, які 

затверджує Державний комітет статистики України та Національний банк 

України по безготівкових розрахунках; 

- Національний банк України, на який покладено державне управління 

коштами, здійснює нормативне та правове регулювання обліку;  

- незалежний контроль здійснюється тими банками, які обслуговують 

конкретне підприємство;  

- методологію обліку визначають НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до 

фінансової звітності" [12], Інструкція Національного банку України №22 [9], та 

План рахунків (зокрема, рахунок 31 "Рахунки в банках") [12]. Він дає 

можливість характеризувати поточну ситуацію, здійснювати контроль за всіма 

параметрами господарювання, визначити найбільш доцільні напрямки розвитку 

підприємства і створення обґрунтованої системи управління. 

В ринкової економіки найбільше ліквідна частина майна організації – 

грошові потоки. Від їх розміру і чіткої постановки бухгалтерського обліку 

залежить фінансова стійкість фірми, її платоспроможність. Завданнями обліку 

безготівкових коштів є: 

1) повна і своєчасна реєстрація операцій, пов’язаних із рухом робочого 

капіталу на рахунках у банках; 

2) контроль за наявністю коштів, їхньою цілістю і цільовим 

використанням; 
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3) повне, своєчасне і правильне відображення в облікових регістрах 

поточних операцій по надходженню і вибуттю даного капіталу; 

4) контроль за дотриманням розрахунково-платіжної; 

5) контроль за своєчасністю повернення в банк сум, не використаних по 

призначенню відповідно до виділених лімітів; 

6) правильне і своєчасне проведення інвентаризації операцій по рахунках у 

банках і відображення її результатів в обліку. 

Вирішення цих завдань багато в чому залежить від чіткого дотримання 

таких основних принципів в обліку: 

1) вільні кошти повинні зберігатися тільки в банку, а їх видача і 

використання здійснюються відповідно цільовим призначенням; 

2) платежі здійснюють у безготівковому порядку після відвантаження 

товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт і наданні послуг або 

одночасно з ними. Попередня оплата припускається лише у випадках 

передбаченим законодавством і обліковою політикою організації; 

3) платежі здійснюються за згодою (акцептом) платника або по його 

дорученню, без згоди — тільки у випадку передбаченим чинним 

законодавством; 

4) платежі здійснюються за рахунок власних коштів платника або за 

рахунок кредитів банку; 

5) списання з рахунку коштів в обсязі, достатнім для задоволення всіх 

пред’явлених до організації вимог, здійснюється в порядку надходження 

розпоряджень клієнта й інших документів на списання; 

6) недостатність коштів на рахунку організації для задоволення всіх 

пред'явлених вимог обумовлює списання цих засобів шляхом застосування 

встановлення черговості платежів. 

Висновки дослідження. Класифікація грошових потоків у спеціальній 

літературі представлена недостатньо. Відсутні комплексні дослідження 

проблем бухгалтерського обліку і аналізу безготівкових розрахунків.  

За результатами аналізу літературних джерел встановлено неоднозначність 
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тлумачень понять «грошових потоків», що пов’язано з різними підходами до 

визначення категорії «кошти». Жоден із підходів до визначення поняття 

"грошовий потік" не виключає, а доповнює один одного, вжитий відособлено і 

без певних характеристик не несе значного, змістовного навантаження. 

Дослідження природи грошей, закономірностей та особливостей їх 

функцій з метою розв’язання низки проблем формування грошових потоків 

свідчить про необхідність оновлення методик обліку та економічного аналізу 

безготівкових розрахунків підприємств.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 

Розкриваються теоретико-методологічні аспекти обліку матеріальних 

затрат підприємства, їх економічна сутність та значення для ефективної 

господарської діяльності підприємства. 

Ключові слова: матеріальні затрати, витрати за елементами, система 

управління витратами підприємства, фінансові результати, облік. 

Одним з основоположних питань діяльності будь-якого суб’єкта 

підприємницької діяльності є питання досягнення стабільного фінансово-

економічного стану та загальної ефективності господарської діяльності. Для 

досягнення цієї мети необхідною умовою є такий спосіб господарювання, який 

забезпечує отримання прибутку. 

В умовах конкурентної боротьби існує дві стратегії розвитку підприємств. 

Перша стратегія пов’язана із скороченням затрат виробництва і збільшенням на 

цій основі прибутку. Друга стратегія заснована на підвищенні якості і 

розширенні асортименту продукції, що виробляється та реалізовується, що веде 

за собою збільшення затрат, і в даному випадку розрахунок базується на 

збільшенні маси прибутку. Перша і друга стратегії пов’язані з 

конкурентоспроможністю підприємств.  

В певній мірі нові засади господарювання значно випереджують існуючі 
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методи управління та вступають з ними у протиріччя, яке полягає у відсутності 

адаптації до нових умов господарювання. Облік матеріальних затрат 

підприємства є важливим інструментом оцінки економічної ефективності 

виробництва, його результатів та усієї виробничо-господарської діяльності. 

Діяльність виробничих підприємств України в умовах ринкової економіки, 

стрімка поява нових форм господарювання різної форми власності поставили 

ряд організаційно-методичних та практичних проблем перед бухгалтерським 

обліком. В основному до недавнього часу вони були вирішені на рівні звітності, 

яка є загальною для підприємств усіх форм власності. Разом з тим, 

застосування Національних стандартів наблизило підхід до побудови обліку 

матеріальних затрат підприємства та аналізу собівартості продукції до норм 

Міжнародних стандартів фінансової звітності. В першу чергу це сама 

організація облікового та аналітичного процесу, що сприяє чіткому управлінню 

ціновими важелями, питання класифікації затрат виробництва, оцінка 

матеріальних затрат, питання нарахування амортизаційних відрахувань та 

списання зносу (спрацювання), побудова раціональних форм первинних 

документів та регістрів, підвищення оперативності та якості створюваної 

інформації на базі застосування інформаційних систем та мереж та побудови 

АРМ бухгалтера-аналітика. 

Основним показником, який характеризує обсяги господарської діяльності 

виробничих підприємств є обсяг продажу або виручка від реалізації продукції, 

товарів робіт, послуг, яка в повній мірі залежить від правильної організації 

витрат діяльності підприємства. 

Необхідною умовою успішного функціонування підприємств, розвитку 

комерційної ініціативи і підприємництва є удосконалення інноваційних форм та 

принципів господарювання, впровадження різноманітних способів та методів 

продажу продукції. В зв’язку з цим підвищується значення обліку матеріальних 

затрат підприємства, покликаного забезпечити потребу усіх рівнів управління у 

своєчасній і достовірній інформації для прийняття економічно обґрунтованих 

рішень, можливості прогнозування, подальшого підвищення ефективності 

діяльності підприємства. 
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Підвищення ролі обліку матеріальних затрат підприємства обумовлено 

удосконаленням організаційних форм сучасного бізнесу, в результаті чого в 

центрі уваги опинились внутрішні процеси, які відображаються в 

підприємствах, оцінка діяльності різноманітних рівнів управління з точки зору 

інтересів підприємства в цілому, а також трансфертне (внутрішнє) 

ціноутворення. В умовах коли підприємства можуть вільно купувати і 

продавати товари, продукцію власного виробництва на внутрішньому і 

зовнішньому ринках, ціна перестає бути чисто обліковим показником, а 

набуває реальний економічний зміст. Він може бути заснований на 

матеріальних затратах підприємства, попиті та конкуренції, або на їх поєднанні. 

Тому важливе місце в бухгалтерському обліку займає аналіз формування цін та 

контроль за матеріальними затратами підприємств як основної складової 

собівартості продукції. 

Успішна реалізація вимог ефективного господарювання у значній мірі 

залежить від своєчасної і достовірної облікової інформації про матеріальні 

затрати з метою контролю та аналізу для прийняття управлінських рішень, 

досягнення найвищих результатів при найменших затратах, забезпечення 

дійового контролю за дотриманням норм закладки сировини, усунення 

безгосподарності, підвищення рентабельності виробничих підприємств.  

У всіх підприємствах незалежно від форм власності в ході операційного 

циклу виникають витрати діяльності, в тому числі матеріальні затрати і тому, в 

наш час цій темі приділяється велика увага. Значний вклад у дослідження 

питань обліку матеріальних затрат підприємства внесли відомі вчені-

економісти: М.А. Балюх, Ф.Ф. Бутинець, Н.Н. Грабова, В.І. Іващенко, 

В.П. Завгородній, В.А. Луговий, А.М. Нескреба, В.І. Петрова, В.В. Сопко, 

Н.М. Ткаченко, М.Т. Чебанова та інші. 

Все це обумовило вибір теми дослідження та визначило її актуальність і 

потребу у наукових розробках та удосконаленнях. 

Метою публікації є вивчення особливостей обліку матеріальних затрат 

підприємства та розробка конкретних пропозицій щодо поліпшення  
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раціональної організації бухгалтерського обліку, оскільки тільки 

бухгалтерський облік, як функція управління підприємствами з різними 

формами власності забезпечує формування вірогідної інформації про стан 

матеріальних затрат, а також дає можливість здійснювати дієвий контроль за 

цими об’єктами. 

Реалізація мети дослідження обумовила необхідність вирішення таких 

завдань: дати характеристику матеріальних затрат підприємства, з’ясувати їх 

економічну сутність та класифікацію, вивчити аспекти управління 

матеріальними затратами підприємства та впливу на розмір собівартості 

виготовленої продукції, визначити шляхи зниження матеріальних затрат. 

Терміни «затрати» та «витрати» по-різному трактуються як вітчизняними, 

так і зарубіжними економістами. Розглянемо запропоновані авторами підходи 

до визначення поняття «витрати» та «затрати». 

Для уточнення визначення понять «затрати» та «витрати» необхідно також 

розглянути природу витрат [2]. 

На думку проф. Л.В. Нападовської, відмінність понять «затрат» та 

«витрат» залежить від виду обліку. Так, у системі управлінського обліку, 

наприклад відпуск (використання) виробничих запасів на виробництво, 

належить до затрат, а фінансовому – не належить. Вартість використаних 

матеріалів у фінансовому обліку визнається витратами тільки тоді, коли 

вироблена продукція реалізована. У момент відпуску матеріалів не відбувається 

ні зменшення активів, ні збільшення зобов’язань, а лише трансформація одного 

виду ресурсу (матеріалу) в інший (незавершене виробництво) [1].  

Перш ніж витрати у фінансовому обліку будуть визнані витратами має 

пройти повний виробничий цикл, який інколи становить понад календарний 

рік. У системі управлінського обліку такий підхід суперечить принципу 

оперативності. Тому операція використання матеріалів у процесі виробництва у 

фінансовому обліку не може належати до витрат. Тобто, проф. 

Л.В. Нападовська пропонує використовувати термін «затрати» в 

управлінському обліку, «витрати» – у фінансовому та валові витрати – в 

податковому [1]. 
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Таким чином, встановлено, що термін «затрати» стосується будь-якого 

використання ресурсів, в тому числі на придбання активів, в той час як термін 

«витрати» – використання тільки тих ресурсів, які при визначенні прибутку 

суб’єкта господарювання за даний період часу ставляться у відповідність 

доходам. 

Затрати – процес використання (перетворення) речовин та сил природи в 

ході конкретного виду операційної (або неопераційної) діяльності, пов’язаний з 

виготовленням конкретного виробу (послуги, роботи). 

Затрати – це використання речовин та сил природи у процесі конкретного 

виду операційної (або не операційної) діяльності, пов’язаної з виготовленням 

конкретного виду виробу [4]. 

Витрати – це зменшення економічних вигод протягом звітного періоду, що 

відбувається у формі відтоку або виснаження активів або збільшення 

зобов'язань, що веде до зменшення капіталу, не пов’язаних з його розподілом 

між учасниками акціонерного капіталу.  

Здійснення витрат - це зменшення одних активів з умовою рівновеликого 

приросту інших активів або приріст активів і зобов'язань на одну і ту ж 

величину. Це «перетікання» вартості відображається на калькуляційних 

рахунках. Іншими словами, затрати - це прийнята до обліку вартісна оцінка 

використаних ресурсів різного виду - фінансових, трудових та інших, - вартість 

яких може бути виміряна з достатнім ступенем надійності.  

Затрати здійснюються протягом певного періоду. Завершення періоду 

накопичення затрат визначається тим моментом, коли дотримані умови 

визнання активів, заради створенні яких були здійснені дані затрати або коли 

стає очевидним, що понесені затрати зменшують економічні вигоди 

підприємства без створення будь-якого об'єкта майна.  

Як правило, для створення активу, виконання роботи або послуги повинні 

бути витрачені ресурси самих різних видів. Саме велика кількість операцій по 

використанню тих чи інших ресурсів і тривалий період їх здійснення змушують 

бухгалтера робити калькуляцію.  
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В умовах сталого розвитку економіки виникає гостра потреба у 

господарюючих суб’єктів до всебічного і глибокого аналізу формування 

матеріальних затрат і їх достовірному плануванню і обліку, тобто в умовах 

конкуренції зростає значення ефективного і раціонального використання всіх 

наявних у підприємства ресурсів, що призводить до необхідності рішення 

питань про оптимізацію витрат в підприємствах. Їх оптимальний розмір 

визначається сукупністю взаємопов’язаних факторів зовнішнього і 

внутрішнього порядку, при яких рівень витрат може бути мінімальним при 

максимально можливій якості обслуговування і забезпечується найбільший із 

можливих варіантів використання трудових, матеріальних і фінансових 

ресурсів. 

В цих умовах  вимагається такий господарський механізм, який дозволяє 

створити умови для поступового без ризикового росту виробництва і реалізації 

продукції і товарів, забезпечити законність і справедливість в формуванні і 

розподілі доходів підприємств. Ефективне використання всіх видів ресурсів, 

недопущення їх втрат і попередження невиробничих витрат в усіх галузях 

господарства, в тому числі і в виробництві, нерозривно пов’язано з проблемою 

підвищення наукового рівня обліку  витрат підприємства, але саме головне – з 

необхідністю формування механізму управління матеріальними затратами.  

Формування такого механізму вимагає відмови від багатьох догматичних 

уявлень про економічну природу і сутність витрат підприємств, для найбільш 

широкого використання теорії і практики не тільки вітчизняних економістів, 

але і зарубіжних. 

Крім того, формування такого механізму стало можливим за умови 

реформування бухгалтерського обліку і звітності до міжнародної практики, а 

також з прийняттям Програми реформування бухгалтерського обліку і звітності 

в Україні відповідно до міжнародних стандартів, затвердженої Кабінетом 

Міністрів України. 

Для забезпечення фінансової стабільності, зменшення ймовірності 

настання ризику банкрутства, необхідно ретельно аналізувати показники 
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внутрішньогосподарської діяльності на рівні підприємства, враховувати 

можливий вплив різних факторів для встановлення оптимальних пропорційних 

співвідношень обсягів результатів діяльності. Одним таким з важливих 

показників результатів фінансово-господарської діяльності підприємства є 

матеріальні затрати.  

Витрати операційної діяльності у відповідності до Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку групують за наступними економічними елементами: 

- матеріальні затрати ; 

- витрати на оплату праці ; 

- відрахування на соціальні заходи ; 

- амортизація; 

- інші операційні витрати [3]. 

В підприємствах до складу “Матеріальні затрати” включається вартість 

витраченої сировини, купівельних товарів, напівфабрикатів, палива, тари і 

тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів [3]. 

Система управлінського обліку здійснює підготовку інформації для 

надання її зацікавленим користувачам в середині підприємства. На основі 

одержаної інформації проводиться аналіз різних ситуацій і приймаються 

управлінські рішення. 

З точки зору управлінського обліку, в ньому частіше використовується 

оперативна інформація, яка узагальнюється, інтегрується і аналізується, а потім 

передається в управлінські структури. Для прийняття рішень необхідна 

інформація про затрати які несе підприємство і які виникають в процесі 

діяльності, а також про доходи в майбутніх періодах. Такі дані можуть бути 

одержані на основі величин попередніх періодів і тенденцій які склалися в 

розвитку виробництва. 
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УДК 33.061:657(045) 

Білоконь О.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ  

Й ОБ’ЄКТ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ 

У статті розглянуто сутність та природу виникнення трансакційних витрат, 

наведено підходи, що пояснюють природу їх походження. Проаналізовано 

трактування поняття трансакційних витрат, що були розроблені в рамках 

неоінституційної теорії. Розкрито сутнісне значення категорії трансакційні 

витрати. Визначено місце трансакційних витрат у витратах підприємства 

для підвищення ефективності господарської діяльності  

Ключові слова: витрати, трансакції, трансакційні витрати, контроль, аналіз 

Перехід України до нової економічної формації (від соціалістичної до 

ринкової економіки) зумовив пристосування підприємств до правил ведення 

бізнесу, що в ринкових умовах призвело до необхідності врахування витрат, 

пов’язаних із дослідженням ситуації на ринку, пошуку каналів збуту продукції, 

виконання контрактних домовленостей та інших факторів ринкового 

середовища. Ускладнення зв’язків між підприємствами в ринковій економіці, з 

одного боку, позитивно впливає на їх діяльність, а з іншого – призводить до 

збільшення трансакційних витрат.   
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Вчені в галузі економічної науки активно досліджують проблеми 

трансакційних витрат в загальноекономічному аспекті, проте з облікової точки 

зору їм уваги приділено недостатньо. Про це свідчить відсутність системного 

підходу до розкриття сутності трансакційних витрат, їх класифікації, а також 

відображення в обліку та звітності. Відсутність системних методик з організації 

й технології облікового процесу трансакційних витрат негативно позначається 

на ефективності господарської діяльності підприємств, в тому числі і 

сільськогосподарських.  

Дослідженню трансакційних витрат присвячені праці таких вітчизняних та 

зарубіжних вчених, як С. Авдашев, С. Архієреєв, А. Балабанець, С. Барсукова, 

О. Вільямсон, М. Данько, К. Ерроу, Я. Іщенко, Р. Капелюшніков, О. Кириченко, 

Р. Коуз, К. Менар, Д. Норт, Е. Остром, Р. Пустовойт, В. Радаєв, Дж. Робертсон, 

І. Сараєва, О. Шастітко та інших. Важливий внесок у розробку питань щодо 

облікового відображення, контролю та аналізу трансакційних витрат зробили 

такі вчені, як: К. Боримська, О. Борович, О. Власенко, Н. Гончарова, В. Жук, 

З Задорожний, О. Замазій, Г. Козаченко, В. Кокоревич, Т. Корнєєва, 

Т Кувалдіна, Н. Лабінцев, В. Литвиненко, О. Матвєєва, В. Милошик, 

І. Панженская, М. Пушкар, І. Садовська, Н. Сапожнікова, С. Тимофіїв, 

О. Шепеленко, М. Шигун, Ж. Ющак. Пропри це узагальнена концепція аналізу 

і контролю таких витрат на даному етапі відсутня. Потребує дослідження 

сутність трансакційних витрат та їх класифікація з облікової точки зору, 

порядок збору й обробки даних у системі обліку, зокрема управлінського, 

методика аналізу цих витрат на сільськогосподарських підприємствах. 

Мета даної роботи полягає у дослідженні економічної сутності 

трансакційних витрат, яка ґрунтується на теоретичних засадах теорії Р. Коуза, 

О. Вільямсона, Д. Норта та інших, для її практичного застосування на 

сільськогосподарських підприємствах України як основи підвищення 

ефективності функціонування бізнесу в ринковому середовищі. 

Певною мірою узагальнення інституційного підходу до тлумачення 

економічної природи фірми та здійснюваних нею трансакційних витрат можна 
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знайти у працях Р. Коуза «Природа фірми» (1937р.) і «Проблеми соціальних 

витрат» (1960 р.). Однин з найважливіших здобутків цього вченого полягає в 

тому, що він визначив та ввів у науковий обіг таку категорію, як трансакційні 

витрати (витрати на пошук інформації про ціни, попит, пошук партнерів, 

укладання контрактів тощо). Це зумовило виникнення в інституціоналізмі так 

званого контрактного підходу до теорії інститутів, у результаті застосування 

якого утворилася нова міждисциплінарна наука на основі поєднання права, 

економічної теорії й організації [1].  

Базовими одиницями аналізу в теорії трансакційних витрат визнано акт 

економічної взаємодії, угоду і трансакцію. При цьому традиційно економічне 

трактування трансакції застосовується як для обміну товарними цінностями й 

юридичними заборгованостями, так і для контрактів (короткострокового та 

довгострокового термінів) [2, с. 125]. Ознаки і види трансакцій [3] подано у 

табл. 1. 

Таблиця 1 – Ознака та види трансакцій  

Ознака Види трансакцій 

щодо унікальності ресурсів загальні або специфічні 
за повторюваністю одноразові або регулярні 
за терміном дії короткострокові або довгострокові 
за залежністю від непередбачуваних майбутніх 

подій 
слабкі або сильні 

ефективний контроль за виконанням учасниками 

взятих на себе зобов’язань 
легкий або важкий 
 

за пов’язаністю з іншими угодами автономні або тісні 
Трансакції можуть бути таких типів [4]:   

-  торгова (ринкова) трансакція, під час якої відбувається обмін правами 

власності без створення нової вартості. Вона характерна саме для ринків; 

-  трансакція управління. Основним її аспектом є взаємозв’язок 

«управління – субординація». Такі трансакції виникають у зв’язках між 

працівниками всередині підприємства, а кінцевий їхній підсумок полягає у 

забезпеченні достатку, а не його обміні. Цей тип трансакцій відповідає 

відносинам найму. 
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Відмінність між ринковими трансакціями та трансакціями управління 

полягає у тому, що під час трансакції управління здійснюється обмін благ на 

відповідну діяльність і застосовується певне обмеження свобод, тобто 

відбувається обмін влади на дохід. Розбіжності, які виявляються при цьому, 

регулюються: наказами уповноважених осіб, дисциплінарними стягненнями 

або подібними методами, що є неможливими на ринку; встановленням між 

контрагентами переважно довгострокових відносин, які передбачають 

проведення систематичних трансакцій [5, с. 121–122]. 

Трансакційні витрати – це витрати, які виникають при здійсненні 

трансакцій. Вони складаються з витрат ресурсів і затрат часу на здійснення 

угоди, а також з витрат, які виникають при підписанні неповного чи 

неефективного контракту. Іноді трансакційні витрати бувають настільки великі, 

що вони перешкоджають підписанню контракту, тому їх зовсім не враховують.   

До критеріїв групування трансакційних витрат, які найчастіше 

використовуються у наукових дослідженнях належать: витрати прав власності, 

що розглядаються як обмін, передача, специфікація та захист прав власності; 

витрати на виконання угод, які враховують вартість проектування, обговорення 

і страхування гарантій умов контрактів; витрати на проведення переговорів та 

прийняття рішень і влагодження спірних питань, пов’язаних з виконанням умов 

угоди; високий чи низький рівень адаптації фірми до мінливих ринкових умов. 

Іншими узагальнюючими критеріями науковців на трактування трансакційних 

витрат є витрати на прийняття рішень та витрати на контроль. 

Загальними ознаками трансакційних витрат, як стверджує С. В. Тимофіїв, є 

наступні: а) виникають у процесі взаємодії економічних агентів із елементами 

зовнішнього (по відношенні до них) економічного середовища (підприємства, 

державні органи тощо); б) трансакційні витрати можна розглядати як явище 

макроекономічного і мікроекономічного рівня; в) формування цих витрат 

пов’язане з неповнотою і неточністю інформації про економічне середовище 

(невизначеністю), в якому діють економічні агенти, і з необхідністю захисту 
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прав суб’єктів економічних відносин від потенційних чи явних посягань; г) такі 

витрати є об’єктивним явищем, яке супроводжує всі форми взаємодії 

економічних агентів [6, с. 33–34].  

Отже, узагальнюючи сутність трансакційних витрат, можемо констатувати, 

що до них належать витрати, пов’язані зі збиранням, накопиченням, обробкою і 

аналізом інформації про ринок, проведенням переговорів і прийняттям рішень, 

контролем та захистом виконання контрактів і прав власності. 

Трансакційні витрати існують не тільки в операційній, а й у фінансовій 

діяльності (наприклад, як довгострокове повернення основної суми кредитів, 

позик, погашення зобов’язань, які виникли у процесі укладання певних 

контрактів) та інвестиційній діяльності (у процесі придбання необоротних 

активів).  

Здійснення обліку трансакційних витрат необхідно розпочинати при 

створенні підприємства, оскільки вже на цьому етапі воно здійснює такі 

витрати інвестиційної діяльності, які зумовлені ринковими факторами.  

Якщо неможливо встановити зв'язок між витратами і доходом 

відповідного періоду, то їх відображають у структурі витрат того періоду, в 

якому вони були здійсненні. Потрібно наголосити, що трансакційні витрати 

визначають, чи готове підприємство до виробництва продукції, а не сам процес 

виробництва. Таким чином, трансакційні витрати – це непрямі витрати, які 

покриваються за рахунок прибутку підприємства [7, с. 98].   

Місце трансакційних витрат в інших витратах, які здійснює підприємство, 

показано на рис. 1. 

Отже, трансакційні витрати містяться в інших витратах, які виникають на 

всіх етапах здійснення господарської діяльності підприємства. У традиційній 

системі обліку трансакційні витрати не виділені в окрему групу витрат та 

здебільшого відображаються у складі постачальницьких, адміністративних, 

витрат на збут й інших операційних витрат. З огляду на це при визначенні 

трансакційних витрат потрібно враховувати такі витрати:  
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Рисунок 1 – Місце трансакційних витрат в інших витратах  

- постачальницькі витрати (транспортні витрати, витрати на службові 

відрядження працівників, зайнятих постачанням, витрати на зв'язок); 

- адміністративні витрати (витрати на оплату праці апарату управління 

підприємством (працівникам маркетингового, юридичного й комерційного 

відділів); витрати на службові відрядження; податки і збори; витрати на 

послуги сторонніх організацій (комісійні банку, транспортні, перекладацькі, 

аудиторські та інформаційно-консультаційні послуги, послуги з навчання й 

атестації, нотаріальні та експертні послуги, публікація оголошень, послуги 

страхування));  

- витрати на збут (транспортні витрати, витрати на проведення рекламних, 

передпродажних заходів і дослідження ринку товарів (робіт, послуг); витрати 

на виготовлення нових видів тари; витрати на гарантійний ремонт 

(обслуговування); витрати, пов’язані з несплатою податків та зборів під час 

реалізації (збуту) продукції);  

- інші операційні витрати (витрати на дослідження і розробки; втрати від 

операційної курсової різниці; втрати від знецінення запасів, нестачі й втрати від 

псування цінностей; визначені штрафи, пені, неустойки; витрати на підвищення 

ділового іміджу підприємства).  

З облікової точки зору трансакційні витрати можна визначити як 
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специфічні витрати на налагодження угод обміну та відносин як усередині 

підприємства, так і у сфері зовнішніх взаємодій, пов’язаних з пошуком 

інформації, веденням переговорів, укладанням угод й ін. Трансакційні витрати 

як об’єкт контролю та аналізу відіграють ключову роль у процесі 

інформаційного забезпечення управління організаціями через те, що вони в 

тому чи іншому вигляді беруть участь у господарських операціях. Надзвичайно 

важливо здійснювати облік трансакційних витрат підприємства і формувати 

необхідну звітність з обов’язковим її аналізом, оскільки повна й достовірна 

інформація про виникнення та структуру трансакційних витрат дає змогу 

простежити динаміку діяльності підприємства, що допоможе прийняти 

ефективні управлінські рішення, своєчасно й активно впливати на процеси 

господарсько-виробничої діяльності підприємств. 
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ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

В статті досліджуються система рахунків на яких ведеться облік реалізації 

товарів в оптовій торгівлі. Розкрито особливості обліку реалізації товарів у 

оптовій торгівлі, його проблеми та перспективи вирішення. 

Ключові слова: оптова торгівля, облік, обсяг продажів, організації, продукція,  

реалізація..  

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що торговельна 

діяльність, як будь-який вид діяльності в ринковій економіці, передбачає 

отримання прибутку. У торговельних організаціях отримання прибутку 

залежить від асортименту товарів, при продажу яких формується дохід, 

зменшуваний на собівартість реалізованих товарів. Можливість отримання 

максимального прибутку забезпечується ефективністю управління товарними 

ресурсами. В умовах жорсткої конкуренції ринку торгові підприємства повинні 

вміло керувати товарними ресурсами, аргументувати обґрунтованість 

управлінських рішень, що можливо тільки на основі інформації, що формується 

в бухгалтерському обліку. Ефективність управління товарними ресурсами може 

бути досягнута за допомогою створення та успішного функціонування різних 

форм і методів бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю реалізації  

товарів. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Посилання на сучасні 

дослідження та публікації, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, 

свідчить, що велику увагу у своїх роботах багато авторів приділяли 

дослідженню бухгалтерського обліку товарів в оптовій торгівлі, а саме такі 

автори: О. Ю. Агофоненко , Ю. А. Верига, В. О. Іваненко, Л. В. Івченко, 

О. Г. Дроздова, І. Б. Дутчак, Б. М. Занько, О. А. Зоріна, А. А. Мазаракі, 

В. С. Марцин, Н. І. Трішкіна, О. В. Фоміна, Н. В. Фоменко та інші. 
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Мета статті – висвітлити результати дослідження рівня розвитку оптової 

торгівлі на підприємстві, запропонувати шляхи покращення. На підставі 

літературних джерел, праць зарубіжних та вітчизняних вчених, економістів, 

бухгалтерів, фінансистів, розкрити особливості обліку реалізації в оптовій 

торгівлі. 

На сьогоднішній день оптова торгівля в Україні набуває широкого 

застосування, а саме завдяки таким тенденціям економіки: відкриваються та 

розвиваються великі підприємства, які в основному віддаленні від користувачів 

готової продукції; збільшення обсягу виробництва про запас; необхідність 

збільшення товарів для кінцевих споживачів за кількістю і різновидами.  

Оптова торгівля – це торгівельна діяльність із придбання і реалізації 

товарів великими партіями підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб’єктам 

підприємницької діяльності [5, с.169]. Підприємства оптової торгівлі, посідають 

місце між виробництвом та роздрібною торгівлею. Їхня мета полягає перш за 

все забезпечувати товари від виробника до споживача. Основним завданням 

оптових підприємств є: забезпечення відвантаженого покупцям товару 

оптимальними партіями, які в подальшому сприятимуть: зниженню витрат на 

перевезення та обіг; своєчасному постачанню необхідними видами та 

кількостями товарів. Найбільша увага у роботах вітчизняних дослідників 

приділяється питанню відображення в обліку операцій реалізації товарів у 

оптовій торгівлі. Більшість авторів схильні до того, що потрібно розширити 

аналітичні рахунки, які в подальшому будуть сприяти розширенню 

інформаційної бази. У своїх роботах О. Ю. Агафенко, Г. М. Дуракова наводять 

аналітичні рахунки для обліку доходів та витрат пов’язаних з продажем товарів 

у оптовій торгівлі [1, с.10-14]. 

У сьогоденні повинні використовуватися комп’ютерні програми для обліку 

товарних операцій в діяльності підприємства. Таке використання сприятиме 

насамперед підвищенню ефективності їх роботи. В багатьох роботах видатних 

авторів можна прослідити тенденцію автоматизованого обліку товарів на 

підприємствах за допомогою таких поширених програм: «1С: Підприємство», 
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«Парус-Бухгалтерія». За словами В. В. Муравського слід використовувати 

технологію частотної ідентифікації, яка дасть можливість повність 

автоматизувати здійснення обліку товарних запасів [2, с.1-3]. Але у той же час у 

своїх роботах автор не чітко висвітлює порядок впровадження такої технологію 

у діяльність підприємства.     

Основними особливостями обліку в оптовій торгівлі є: 

- на відмінну від виробництва, в торгівлі нічого не виробляють, надана 

послуга не має кількісних характеристик;  

- у торгівлі відсутній процес визначення виробничої фінансової 

собівартості результату, а отже, прямих і непрямих (накладних) витрат, обліку 

готової продукції та інших облікових робіт, характерних для виробництва;  

- з огляду на велику номенклатуру товарів бухгалтерський облік 

роздрібного товарообороту здійснюють лише у вартісному вираженні за цінами 

продажу. Кількісно вартісний облік ведуть за товарами, що потребують 

особливого контролю;  

- в оптовій торгівлі здійснюють груповий облік товарів на підставі 

розрахункового методу згідно з бухгалтерськими документами та 

оперативними даними; 

- у роздрібній торгівлі окремо облікують різницю між купівельною і 

продажною вартістю придбаних товарів для обчислення доходу і результатів 

діяльності;   

- витрати торгівельних підприємств становлять витрати обігу, що не 

включають до вартості товарів, належать до витрат звітного періоду, 

обліковуються на відповідних статтях адміністративних витрат, витрат на збут і 

фінансових витрат, а також списують на фінансовий результат звітного періоду.   

- завдяки плану рахунків можна визначити прибуток чи збиток, облік 

товарів та їх реалізація, облік фінансових результатів. [4, c.24] 

Державне регулювання бухгалтерського обліку та звітності в Україні 

здійснюється з метою встановлення єдиних правил ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності, яка є обов'язковою для всіх 
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юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм та форм власності. 

Це повинно стати захистом інтересів усіх користувачів звітності, оскільки в 

уніфікованій системі розібратися легше, ніж у множині різних систем. Держава 

залишає за собою право і зобов'язання вдосконалювати бухгалтерський облік й 

звітність в Україні [3]. 

Товари, які поступили на оптові склади, підтверджуються:  

1. Товарно-транспортною накладною, у разі виявлення недостачі 

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

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

претензій постачальнику у випадку невідповідності. 

2. Якщо товари на підприємство попадають без супровідних документів, 

тоді оформляється Акт приймання товарів без зазначеного рахунка 

постачальника.  

3. Податкова накладна – документ, в якому вказуються реквізити, ставка та 

сума ПДВ, ціна на товар, загальна сума, що належить до оплати. Податкова 

накладна складається у двох примірниках, один з яких залишається у продавця, 

інший відповідно у покупця. У випадку якщо податкова накладна виписується у 

паперовому вигляді, тоді оригінал залишається у покупця, а копія у продавця. 

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» товари відносяться до запасів і є 

оборотними активами підприємства. Для того щоб придбаний товар було 

визнано активом, повинні бути дотримані такі вимоги: по-перше, використання 

таких товарів у майбутньому має принести певні економічні вигоди; по-друге, 

вартість товарів має бути достовірно визначена. Іншими словами, товар є 

активом, якщо є ймовірність того, що він буде в майбутньому реалізований. 

Формування первісної вартості залежить від того, яким чином товари надійшли 

на підприємство торгівлі. Але найчастіше формою розрахунків за товари на 

підприємствах оптової торгівлі є оплата грошовими коштами. Відповідно до 

П(С)БО 9 «Запаси» поняття собівартості придбаного товару може бути 

застосоване щодо товарів, придбаних за грошові кошти, і являє собою їх 

первісну вартість. 
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На підприємствах які займаються оптовою діяльність обік ведеться на 

рахунку 28 «Товари». Рахунок 28 «Товари» призначений для обліку товарів, 

матеріалів які в подальшому призначенні для продажу. За дебетом цього 

рахунку відображається збільшення вартості придбаних товарів, за кредитом 

зменшення вартості реалізованих товарів. За дебетом субрахунків 281-284 
відображається збільшення товарів та їх вартості, а за кредитом – зменшення. 

Якщо відбувається списання товарів в результаті вибуття, то 

використовується один із методів: метод оцінки за ідентифікованою 

собівартістю, оцінка за середньозваженою вартість. Метод ФІФО, ціна продажі. 

Товари які надійшли на підприємство але не відповідають стандартам, 

технічним умовам, відображаються на позабалансовому рахунку 

023 «Матеріальні цінності на відповідному зберіганні», і опубліковуються за 

ціною яка вказана у документах постачальника або за справедливою вартістю, 

до моменту узгодження ціни із постачальником. У випадку нестачі або товару 

невідповідної якості, пошкодження товару при прийнятті відображається на 

субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей». 
Рахунок 70 «Доходи від реалізації» призначений для узагальнення 

інформації, а саме субрахунок 702 «Дохід від реалізації товарів». По кредиту 

цього субрахунку відображається збільшення доходу від реалізації разом із 

сумою непрямих податків, зборів, обов’язкових платежів, які включені в ціну 

продажу, по дебету - належна сума непрямих податків, зборів, обов’язкових 

платежів, суми, отримувані підприємством на користь комітента, принципала, 

щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 

79 «Фінансові результати» субрахунок 791 «Результат основної. діяльності». 

Для обліку витрат операційної діяльності підприємства торгівлі 

використовують наступні рахунки: 92 «Адміністративні витрати»; 93 «Витрати 

на збут»; 94 «Інші витрати операційної діяльності». Для узагальнення 

інформації про собівартість реалізованих товарів передбачений рахунок 

90 «Собівартість реалізації» субрахунок 902 «Собівартість реалізованих 

товарів». 
Висновки. Однією з проблем, яка потребує подальшого удосконалення, є 

автоматизація обліку реалізації товарів. Вибір раціональної системи 

автоматизації бухгалтерського обліку має відповідати таким критеріям: 
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– налагодження системи як на специфіку конкретної організації, так і на 

зміни в законодавстві України;  

– можливість роботи не тільки в локальних обчислювальних мережах, а і з 

іншими джерелами бухгалтерської інформації, такими як системи «клієнт-

банк» для безготівкових розрахунків і реєстраторами розрахункових операцій 

для забезпечення готівкового товарообігу в роздрібній торгівлі;  

– наявність постійної підтримки з боку розробників програмного 

забезпечення: навчання і консультативного супроводу не тільки на випадок 

поломок, але і внесення змін.  

Отже, можна дійти висновку, для покращення обліку необхідно щоб кожне 

оптове підприємство у своїй діяльності використовувало відповідні програми, 

завдяки яким можна буде максимально автоматизувати процес обліку реалізації 

товарів. Також не менш важливим є: забезпечення інформацією, на основі якої 

можна буде приймати управлінські рішення, розширювати споживчий ринок і 

не тільки між суб’єктами регіонального значення, але і на рівні світового ринку, 

яке дасть можливість отримувати більший прибуток від основної діяльності 

підприємства.   
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджуються проблеми аудиту достовірності відображення 

даних у фінансовій звітності. Проаналізовано основні фактори,етапи,типові 

порушення, що впливають на зростання або зменшення суми прибутку та 

причини виникнення негативного фінансового результату. Представлено 

можливі шляхи удосконалення аудиту та аналізу фінансових результатів 

діяльності підприємства за звітний період.  

Ключові слова: аудит, аналіз, витрати, фінансові результати, фінансова 

звітність. 

Необхідність опрацювання нових підходів до методики й організації 

аналізу та аудиту господарської діяльності підприємства обумовлюється 

динамікою економічних перетворень, притаманних вітчизняній економіці, 

подальшим реформуванням системи бухгалтерського обліку в напрямку 

гармонізації з міжнародними стандартами фінансової звітності. Зміни і 

оновлення в методиці й організації останньої стадії облікового процесу – 

формуванні фінансової звітності – потребують глибокого опрацювання та 

розробки практичних рекомендацій з метою використання звітної інформації в 

управлінні підприємством. 

Вагомий внесок у розвиток теоретичних і методичних питань аудиту 

результатів діяльності підприємств зробили такі вчені: Білуха М. Т., 

Журавель Г. П., Микитенко Т. В., Назарова Г. Б., Сагайдак Р. А., 
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Чернявська Т. М. та інші. Проте, невирішеними залишаються деякі проблемні 

питання аудиту і аналізу фінансових результатів, що дає можливість 

здійснювати подальші дослідження в даному напрямку. 

Метою статті є дослідження методики проведення, визначення 

особливостей, а також обґрунтування необхідності аудиту та аналізу 

фінансових результатів діяльності підприємства. 

Фінансовим результатом діяльності кожного підприємства є прибуток, 

отримання якого є кінцевою метою будь-якої підприємницької діяльності. 

Збільшення прибутку підприємства означає примноження його фінансових 

ресурсів та зростання фінансових результатів, в той час, як отримання 

підприємством збитку означає – втрату його фінансових ресурсів. Одною з 

основних проблем аналізу та аудиту звітності на сьогодні є своєрідний 

«розрив» між очікуваннями користувачів звітної інформації та обсягом і якістю 

її висвітлення. Саме це дає можливість коригувати показники звітності так, як 

це вигідно адміністрації та менеджерам підприємства.  

Аналіз фінансового стану підприємства за даними фінансової звітності є 

необхідною умовою для оцінки якості господарської діяльності. Аналітичні 

дослідження фінансової звітності підприємства надають можливість оцінити 

його платоспроможність і ліквідність, рівень фінансової стійкості й ділової 

активності, обсяги і якість дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Методика аналізу залежить від поставлених цілей і задач, систематизованих  

організаційно-аналітичних засад, прогнозування показників бухгалтерської 

фінансової звітності, що включають: суб’єкти, об’єкти, мету, задачі, 

інструменти та опис процесів узагальнення і реалізації результатів аналізу.  

У процесі фінансового аналізу використовують дані фінансової звітності, 

але доповнюють інформаційну базу джерелами облікової і необлікової 

економічної інформації, які не підлягають розкриттю у формах фінансових 

звітів і примітках до них [6, с.37]. За допомогою аналізу та аудиту фінансової 

звітності забезпечується можливість прийняття зваженого управлінського 

рішення щодо фінансового стану, результатів діяльності, інвестиційної 
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привабливості, кредитного ризику користувачами звітної інформації, 

насамперед мова йде про зовнішніх користувачів – акціонерів, інвесторів, 

постачальників, кредиторів, державні наглядові органи. 

Від розміру прибутку підприємства залежить формування його власного 

капіталу підприємства, можливість погашення зобов’язань перед контрагентами 

та бюджетом, встановлення рівня заробітної плати тощо. Саме тому, 

правильність визначення розміру фінансового результату (прибутку чи збитку), 

надання інформації про фінансовий результат підприємства для цілей 

фінансової звітності та правильність і своєчасність сплати податку на прибуток 

є важливим завданням для аналізу та аудиту фінансового обліку та результатів 

діяльності підприємства в цілому. 

Перевірку результатів діяльності підприємства за відповідний період слід 

розпочинати з перевірки фінансової звітності, а саме: форми № 2 – Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) – для підтвердження 

правильності та достовірності показників, що були відображені в даній 

звітності. Умовно процес перевірки фінансових результатів можна поділити на 

декілька етапів (рис. 1). 

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства здійснюється за 

двома напрямами: дослідження змін кожного показника за поточний 

аналізований період (горизонтальний аналіз) та дослідження структури 

відповідних показників та їх змін (вертикальний аналіз) [8, с.443]. 

 

 
Рисунок 1 – Етапи процесу перевірки фінансових результатів 

Етапи процесу перевірки 
фінансових результатів 

попереднє дослідження форми № 2 
фінансової звітності – Звіту про фінансові 

результати; 
перевірка доходів періоду, які 

використовувалися для визначення 
фінансового результату; 

перевірка витрат, що були витрат понесені 
для отримання цих доходів; 

перевірка правильності визначення 
фінансових результатів періоду. 
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Показники звітного періоду порівнюються з планом та минулими 

періодами та визначають абсолютні та відносні відхилення (горизонтальний 

аналіз). Важливим для загальної оцінки діяльності суб’єкта господарювання є 

аналіз динаміки доходів і витрат підприємства, оскільки вони мають 

безпосередній вплив на фінансовий результат підприємства. Для оцінки 

структури доходів і витрат підприємства їх розподіляють за видами та 

визначають частку (відсоток) кожного з видів у загальній сумі доходів та 

витрат відповідно. 

В загальному, оцінка, аналіз та аудит фінансового стану підприємства в 

умовах ринкових відносин особливо важлива для вирішення конкуренції і 

фінансової стабільності, надійності підприємства як партнера. У значній мірі 

втрачає значення контроль виконання планів, які регламентують діяльність 

підприємств, зростає потреба в оцінка фінансового стану та аналізі ліквідності 

(платоспроможності) підприємств [2, с. 34].  

Аудит фінансових результатів є не тільки однією з найважливіших 

процедур перевірки фінансових результатів, але й найбільш трудомісткою, 

оскільки потребує  багато  зусиль та глибоких знань аудитора. Метою аудиту 

фінансових результатів відповідно до МСА 200 «Ціль та основні принципи 

аудиту фінансової звітності» є висловлення незалежної професійної думки 

аудитора щодо правильності відображення фінансових результатів діяльності у 

фінансовій  звітності   підприємства та відповідності даної звітності  у всіх 

суттєвих аспектах чинному законодавству України [5]. 

Попереднє дослідження Звіту про фінансові результати здійснюється з 

метою підтвердження правильності його складання та достовірності вказаних у 

ньому показників або виявлення відхилень, помилок. Для здійснення 

попереднього дослідження аудитор порівнює дані, що відображені в Звіті з 

даними Головної книги, оборотної відомості за синтетичними рахунками, 

обліковими регістрами за рахунком 79 «Фінансові результати», рахунками 

доходів та витрат [1, с.175]. 
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Під час цієї процедури аудитор використовує наступні прийоми 

документальної перевірки, показані на рис. 2. 
 

 

Рисунок 2 – Прийоми документальної перевірки 

Якщо в ході перевірки Звіту про фінансові результати було виявлено 

перекручення, то аудитор повинен здійснити відповідні записи в своїх робочих 

документах. Здійснивши дані процедури, він переходить до наступного етапу – 

перевірки доходів. Перевірку доходів можна поділити на декілька підетапів, що 

передбачає розподіл такої перевірки за видами доходів: аудит доходів від 

реалізації, аудит інших операційних доходів, аудит фінансових доходів та 

інших доходів. Перед початком перевірки доходів від реалізації аудитору 

необхідно з’ясувати галузеві особливості підприємства, що перевіряє, а також 

ознайомитися з таким внутрішнім документом підприємства, як Наказ про 

обліку політику підприємства [7, с.153]. Під час аудиту доходів доцільно 

перевіряти правильність документального оформлення всіх операцій, що 

пов’язані з виникненням доходів, відсутність підробок у документах, 

встановлення реальності документу, його реквізитів та записів.  

Також, аудитором приділяється вагома увага перевірці правильності  

відображення податкового зобов’язання з ПДВ, йому необхідно перевірити 

доходи, що отримані не від основної операційної діяльності: дохід від оренди 

основних засобів, дохід від операцій з іноземною валютою, фінансовий дохід. 
 

Прийоми документальної перевірки: 

арифметична перевірка (для перерахунку 
результатів підсумків); 

взаємний контроль (для  порівняння  одних і 
тих же сум у різних документах). 
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Рисунок 3 – Основні складові частини аудиту витрат підприємства 

Як і при здійсненні аудиту доходів, для перевірки витрат підприємства, 

аудитору необхідно звірити дані фінансової звітності з даними облікових 

регістрів та первинних документах, а також перевірити наявність 

документального оформлення кожної операції, пов’язаної з виникненням 

витрат діяльності [4, с.25]. Так, після перевірки доходів і витрат підприємства 

аудитор переходить до перевірки правильності визначення та відображення 

фінансового результату. У разі відображення  підприємством у звітному 

періоді отриманого прибутку перевіряючому необхідно перевірити 

правильність нарахування та своєчасність сплати податку на прибуток 

підприємства. 

Фінансовий результат є не тільки обліковим показником, а й являє собою 

систему економічних показників. Прибуток (збиток) є абсолютним фінансовим 

результатом діяльності підприємства. Проте, система показників фінансових 

результатів містить не тільки абсолютні, але й відносні показники – показники 

рентабельності. На основі показників форми № 2 фінансової звітності «Звіт про 

фінансові результати» можна здійснити аналіз фінансових результатів, їх 

динаміки, структури та відносних показників – рентабельності.  

 

Основні складові частини аудиту витрат підприємства: 

перевірити правильність списання прямих витрат та 
загальновиробничих витрат та формування собівартості; 

перевірити правильність відображення адміністративних 
витрат та витрат на збут, що не включаються до виробничої 

собівартості, а зменшують фінансовий результат; 
перевірити правильність відображення інших операційних 

витрат за рахунком 94 «Інші операційні витрати діяльності» 
загалом, а також у розрізі субрахунків; 

перевірити відображення в обліку фінансових витрат, втрат від 
участі в капіталі та інших витрат. 
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Рисунок 4 – Типові порушення при проведенні аудиту фінансових 

результатів 

Aудит фінансових результатів виконує важливу роль у підтвердженні 

достовірності в усіх суттєвих аспектах та відповідності законодавству України 

інформації, що буде надана внутрішнім та зовнішнім користувачам для 

прийняття рішень. Здійснення аналізу фінансових результатів дає можливість 

своєчасно виявити резерви зниження собівартості, що у свою чергу сприятиме 

збільшенню прибутку та зростанню ефективності діяльності підприємств 

[3, c. 213] . 
Таким чином, взаємозв’язок аудиту та аналізу дозволяє повноцінно та 

якісно оцінити інформацію щодо результатів діяльності підприємства і надати 

користувачам цієї інформації надійні та достовірні данні для прийняття 

правильних управлінських рішень, які забезпечать нормальне функціонування 

підприємста. 
Тож, варто сказати, що тільки на основі аналізу та аудиту результатів 

фінансової звітності та діяльності підприємства, можливо виявити сильні та 

слабкі сторони у фінансовому стані підприємства, а також розробити заходи 

щодо його зміцнення, або виходу із складної фінансової ситуації. Саме тому, 

кожен аудитор, який перевіряє, контролює, консультує та дає оцінку 

можливості функціонування підприємства, повинен знати технологію 

проведення фінансового аналізу та аудиту підприємства і на його основі робити 

необхідні висновки та пропозиції. 

Типові порушення при 
проведенні аудиту 

фінансових результатів: 

неправильне відображення в обліку операцій щодо доходів і 
витрат, які призвели до виникнення фінансового результату; 

неправильне  списання  доходів  і   витрат на фінансові результати 
або здійснення арифметичний помилок при їх списанні; 

непідтверджене завищення суми витрат для зменшення суми 
прибутку; 

відображення неправильної  суми  при- бутку чи збитку у 
фінансовій звітності; 

неправильний  розрахунок  суми  податку  на прибуток 
підприємства та несвоєчасна сплата податку; 

неправильне визначення звітного періоду при визначенні 
фінансових результатів. 
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УДК 657.446:351(045) 

Богданюк А.В.  

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ 

НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

У статті розглянуто питання електронного адміністрування податку на 

додану вартість в контексті законодавчих змін. Метою дослідження є 

розкриття інформації про зміни у податковому законодавстві, які торкнулися 

питань електронного адміністрування податку на додану вартість. 

Отриманий результат буде корисним для застосування в практичній 

діяльності суб’єктів господарювання – платників ПДВ 

Ключові слова: податок на додану вартість, об’єкт оподаткування, 

адміністрування, податкова накладна,бюджетне відшкодування. 

Податок на додану вартість (далі – ПДВ) – один із найбільш проблемних 

податків у податковій системі України. Це пов’язано перш за все із методикою 

його нарахування і сплати, яка дозволяє державі з одного боку наповнювати 

дохідну частину свого бюджету, але водночас мати корупційну складову в 

частині бюджетної заборгованості перед платниками податку, ухилення 

останніх від сплати у тому числі за рахунок неузгодженості нормативно-

правових актів, роз’яснень контролюючих та судових органів, численних змін 

та непослідовності податкової політики держави в частині адміністрування 

ПДВ і недосконалого податкового обліку платників податку. Прийняття 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ) [2] не вирішило вищевказаних 

проблем. Крім того, до ПКУ й надалі вносяться численні зміни, приймаються 

окремі нормативні акти, порушуючи принцип стабільності, на якому повинно 

ґрунтуватися податкове законодавство. 

Проблема адміністрування ПДВ досліджувалася багатьма вченими, 

зокрема О.Д. Василиком, Ю.Б. Івановим, А. Ластовецьким, М.П. Кучерявенко, 
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А.М. Соколовською, Н.М. Ткаченко, А. Селіванова та іншими. На думку 

вітчизняного вченого адміністративіста А.Селіванова, «адміністрування 

податків» це «правовідносини, які складаються у сфері здійснення 

уповноваженими державними органами заходів з погашення податкового боргу 

і передбачають застосування методів владно примусового характеру до 

платників податків» [6, с. 35]. Разом з тим, А. Ластовецький вважає [1, с. 37], 

що таке визначення має досить «вузьке» його розуміння, так як у цьому 

випадку адміністрування податків розглядається в контексті Закону України 

«Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та 

державними цільовими фондами» від 21.12.2000р. №2181 [5].  

Вагомий внесок у розвиток організації та методики обліку розрахунків за 

ПДВ здійснили вітчизняні вчені й науковці О.В. Адамик, В.В. Бабіч, 

Т.А. Бутинець, А.В. Дмитренко, С.І. Ковач, М.М.Коцупатрий, Ж.В. Піскова, 

Т.Ф. Плахтій, К.К. Уллубієва, М.М. Шигун та ін.  

Вивчення праць вітчизняних і зарубіжних вчених, що до адміністрування 

та обліку розрахунків за ПДВ дозволило виявити ряд проблемних питань, які 

назріли в цей час і потребують вирішення. Положеннями Ст. 201 Податкового 

Кодексу України [2] передбачено систему електронного адміністрування 

податку на додану вартість. Питання електронного адміністрування ПДВ було 

підняте законодавцем ще в 2014 році. Так Постановою Кабінету Міністрів 

України №569 від 16 жовтня 2014 року [4] передбачено, що правила 

електронного адміністрування ПДВ запроваджуються поетапно: до 1 липня 

2015 року у тестовому режимі, надалі – на постійній основі. Зважаючи на 

резонанс в суспільстві, викликаний вимогами електронного адміністрування 

ПДВ, актуальними питаннями постають практичні наслідки такого 

нововведення для платників податків. 

Система електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА ПДВ) – 

сукупність організаційних та технічних засобів, що спрямована на забезпечення 

обліку адміністрування податку на додану вартість в Україні в електронному 

вигляді. Система передбачає новий механізм виписки податкових накладних, 
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які дають право на податковий кредит. Із запровадженням системи усі 

податкові накладні виписуються лише в електронному вигляді та реєструються 

в Єдиному реєстрі податкових накладних, незалежно від суми ПДВ. Основне 

призначення системи – безперервний контроль формування та відшкодування 

ПДВ. 

СЕА ПДВ не внесла кардинальних змін до загальних принципів 

справляння ПДВ, затверджених Кодексом. Норми Кодексу, які визначають коло 

платників ПДВ, об’єкт оподаткування, принципи формування податкових 

зобов’язань та податкового кредиту, залишилися незмінними. Головною 

складовою системи електронного адміністрування ПДВ є електронний рахунок. 

Електронний рахунок у СЕА ПДВ – рахунок, відкритий платнику податку 

в Казначействі, на який платником перераховуються кошти з власного 

поточного рахунку в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, на яку 

платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або рахунки 

коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в 

ЄРПН, а також у сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених 

податкових зобов’язань з цього податку. Так, з 1 липня 2017 року набрало 

чинності положення Закону України «Про внесення змін до Податкового 

Кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» [3], 

згідно з яким сплата ПДВ має відбуватися з електронного рахунку, що 

обліковується в системі електронного адміністрування ПДВ, а не безпосередньо 

з поточного банківського рахунку платника податку. Відкриття електронних 

рахунків платникам ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ 

здійснюється органами Державної казначейської служби України, які 

передають інформацію щодо реквізитів рахунка органам Державної Фіскальної 

Служби, які в свою чергу зобов’язані повідомити платника ПДВ про реквізити 

його електронного рахунку. Інформацію щодо реквізитів електронного рахунку 

платник ПДВ можна дізнатись й у Центрі обслуговування платників податків за 

місцем реєстрації особисто або ж за допомогою письмового Запиту про 
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отримання реквізитів електронного рахунка в системі електронного 

адміністрування ПДВ. Тобто від платників податків не вимагається спеціальних 

дій для відкриття електронного рахунку, адже такий рахунок безоплатно 

відкривається органами державної казначейської служби. Для поповнення 

рахунку в СЕА ПДВ платник податків має перерахувати кошти за допомогою 

платіжного доручення. Платники ПДВ мають право отримувати витяги у 

фіскальних органах щодо руху коштів на їхніх електронних рахунках та 

відображати дані, що зазначаються у витягах в бухгалтерському обліку. 

Важливим нововведенням в СЕА ПДВ, яке почало діяти з 1 липня 2017 року є 

перерахування надміру чи помилково сплачених податкових зобов’язань 

виключно на рахунок платника в СЕА ПДВ. Винятком є лише випадок 

відсутності рахунку платника податку в СЕА, за відповідною заявою платника 

ПДВ, повернення може відбуватися на банківський рахунок платника податку. 

У разі порушення вимог щодо сплати ПДВ ст.120-1 ПКУ [2] передбачена 

відповідальність у вигляді штрафу, при чому розмір штрафу вираховується у 

відсотках від суми ПДВ та становить 10% до 40% суми ПДВ залежно від 

строків виправлення помилок. Варто зазначити, що сума штрафу сплачується 

не з рахунку в СЕА ПДВ, а з поточного рахунку платника податку. 

Як раніше зазначалося, що адміністратором СЕА ПДВ є Державна 

фіскальна служба, в свою чергу виникає питання про виникнення та створення 

ризиків неправомірних дій з боку посадових осіб ДФС. З метою попередження 

неправомірних дій законодавцем передбачено моніторинг відповідності 

податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня 

ризиків. П.74.2 ст.74 ПКУ [2] передбачено постійний автоматизований 

моніторинг відповідності податкових накладних/рахунків коригування 

критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення таких податкових 

накладних/рахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

Проаналізувавши СЕА ПДВ можна зробити висновок, що СЕА ПДВ 

ускладнила процедуру оплати та відшкодування ПДВ платникам, так як на 
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законодавчу рівні встановлено складну процедуру бюджетного відшкодування 

ПДВ, зміни форм податкової звітності, процедури визначення реєстраційного 

ліміту. Також варто взяти до уваги нововведення у функціонуванні СЕА ПДВ, 

які вказують на можливість неправомірних дій з боку фіскальних органів. До 

прикладу, внесення до системи фіктивних накладних. Неможливо не 

погодитися з тим, що СЕА ПДВ підвищила рівень контролю над платниками 

ПДВ, проте системою не передбачено попередження свавільних дій з боку 

контролюючих органів, що вказує на дисбаланс між становищами платників 

податків та контролюючих органів.  
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ВИПЛАТУ СТИПЕНДІЙ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти контролю видатків 

на оплату праці і виплату стипендій у закладах освіти. Досліджено сутність і 

основні завдання внутрішнього контролю, проаналізовано відмінності 

внутрішнього і зовнішнього контролю. 
Ключові слова: оплата праці, стипендія, внутрішній аудит, зовнішній аудит. 

Видатки на оплату праці і виплату стипендій є одними з основних об’єктів 

контролю, що забезпечують можливість здійснення діяльності закладів освіти, 

що фінансуються з бюджету. Адже, винагорода за працю є основним стимулом 

працівників, які здійснюють процес виробництва та реалізації матеріальних 

благ. Саме тому важливим є проведення перевірки розрахунків з персоналом, 

яка передбачає контроль за дотриманням чинного законодавства про працю, 

правильністю нарахування заробітної плати і проведення утримань з неї, а 

також правильністю ведення бухгалтерського  обліку розрахунків з оплати 

праці. В свою чергу, стипендія є своєрідною винагородою, грошовим 

забезпеченням, що регулярно надається особам, які навчаються на денних 

відділеннях навчальних закладів: професійно-технічних училищ, училищ 

фізичної культури, вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації та інших 

закладів на бюджетній основі, а також аспірантам, докторантам незалежно від 

інших виплат [1]. Правильна організація контролю за здійсненням видатків на 

оплату праці і виплату стипендій у навчальних закладах дає можливість 

економно і  раціонально використовувати бюджетні кошти. 
Вагомий внесок у вивчення цього питання здійснили у своїх 

фундаментальних працях такі науковці: А.Ф.Аксененко, А.Н.Ахметбеков, 

М.І.Баканов, І.А.Бєлобжецький, М.Т.Білуха, В.П.Суйц, А.Д.Шеремет. Значним 

внеском у наукове та практичне дослідження контролю діяльності вітчизняних 

суб’єктів господарювання є праці Ф.Ф. Бутинця, М.В. Романова, 
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Л.В. Гуцаленко, В.Г. Барановської, О.А. Юр'євої, Н.А. Шевчука, С.В. Бардаша, 

Б.Ф. Усача, В.В. Павлюка, А.М. Кузьмінського, В.М. Мурашко, В.В. Сопко, 
В.О. Шевчука та інших.  

Основними завданнями ревізії бюджетних установ, до яких входять 

заклади освіти, є контроль за економним і цільовим витрачанням бюджетних 

коштів та матеріальних цінностей, їх збереженням, попередження фактів 

безгосподарності та марнотратства. Для цього перевіряється правильність 

проведення розрахунків за кошторисами та використання асигнованих з 

бюджету коштів, достовірність облікових і звітних даних, стан справ із 

збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей, дотримання 

законності та суворого режиму економії у витрачанні грошових коштів і 

матеріальних цінностей, ефективність затрат на поточний та капітальний 

ремонти, придбання обладнання й інвентарю, правильність нарахувань та 
виплат заробітної плати тощо [2, c. 429]. 

Джерелами інформаційного забезпечення контролю даних об’єктів є 

трудове законодавство, законодавчі акти щодо підприємницької діяльності та 

функціонування підприємств,законодавчі акти щодо здійснення дільності 

закладів освіти, нормативно-законодавча та нормативно- довідкова інформація 

щодо стипендіального забезпечення, праці та заробітної плати, первинна 

документація щодо обліку та правил її складання, регістри бухгалтерського 

обліку і зведена фінансова звітність навчальних закладів (Рис.1) [3, c. 1028].  
На думку багатьох науковців, найбільш перспективною вважається 

трьохрівнева методика ревізії. Суть її полягає в тому, що на першому рівні 

виявляють загальні недоліки в роботі установи (організації), які можуть 

вплинути на правильність ведення обліку. 
Доцільно виявити, які заходи вживаються щодо раціонального 

використання бюджетних коштів в розрізі об’єктів обліку. Так, аналізуючи 

використання бюджетних коштів на оплату праці під час вивчення порядку 

складання документів про відпрацьований час, нарахування і виплату 

заробітної плати виявляють найбільш слабкі місця. Отримана інформація на 

попередньому етапі ревізії формує загальну уяву ревізорів про стан роботи 

щодо законності використання коштів на заробітну плату та дозволяє більш 

обґрунтовано вибирати напрями подальшої ревізії. 
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Рисунок 1 – Джерела та напрямки ревізії розрахунків з оплати праці та 

виплати стипендії 

Ревізія розрахунків з оплати праці та виплати стипендії 

Джерела 
контролю

Предмет контролю 

 Штатний розпис, 
трудові книжки, 
накази, угоди, 
тарифікації, графіки 
роботи та інші 
документи, на підставі 
яких здійснюються 
виплата стипендій, 
виплати з оплати праці 
та надаються пільги; 
колективний договір, 
положення про 
преміювання; 
бухгалтерські облікові 
регістри: 
меморіальний ордер № 
5 «Зведення 
розрахункових 
відомостей із 
заробітної плати та 
стипендій»; 
Книга «Журнал- 
головна»;   
первинні документи: 
табелі обліку робочого 
часу, особові рахунки, 
розрахунково-платіжні 
відомості, реєстри 
депонованої зарплати, 
листи тимчасової 
непрацездатності. 

Дотримання порядку складання та затвердження 
штатного розпису;   
наявності фактів утримання понадштатних чи 
понаднормативних посад працівників; 
дотримання законодавства при встановленні та 
нарахуванні посадових окладів і тарифних ставок, 
надбавок та доплат;  
відповідність сум нарахованої до виплати 
заробітної плати та стипендії фактично 
виплаченій; 
наявності фактів оплати праці за невідпрацьований
час;  
 дотримання законодавства при нарахуванні та 
виплаті працівникам  і студентам допомоги, 
премій, інших заохочувальних та компенсаційних 
виплат;  
дотримання законодавства при нарахуванні та 
виплаті працівникам допомоги по тимчасовій 
непрацездатності, яка здійснюється за рахунок 
коштів установи; 
дотримання законодавства при нарахуванні та 
здійсненні виплат заробітної плати працівникам за
час відпустки;  
дотримання законодавства при здійсненні 
операцій з оплати праці сумісників та за угодами 
цивільно-правового характеру; 
наявність фактів несвоєчасних виплат та 
простроченої заборгованості з оплати праці та 
виплати стипендії; 
дотримання законодавства при здійсненні 
операцій з депонованою заробітною платою; 
дотримання законодавства про індексацію 
грошових доходів населення. 
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На другому рівні слід застосовувати ревізійні прийоми, спрямовані на 

виявлення ознак, що вказують на можливість конкретних порушень щодо 

використання бюджетних коштів. 
Такими ознаками можуть бути відхилення фактичних даних від очікуваних 

або прогнозованих величин, невідповідності між взаємопов’язаними 

показниками тощо. Можливість їх виявлення виходить з послідовності 

фінансово-господарських операцій, а також взаємозв’язку та взаємозалежності 

кількісних і вартісних показників, які відображають ці процеси. Необґрунтовані 

нарахування і виплати заробітної плати спричиняють перевитрати фонду 

заробітної плати. 
Зіставлення прізвищ осіб, що перелічені у відомості, з даними відділу 

кадрів про особистий склад працівників дозволить виявити факти виплати сум 

непрацюючим особам. Такі порушення, як завищення розміру заробітної плати 

окремим працівникам, складання подвійних відомостей на виплату заробітної 

плати, зайві списання сум на видатки, завищення підсумків в платіжних 

відомостях, відсутність перерахування належних податків, які повинні 

утримуватись з заробітної плати працівників виявляються іншими 

контрольними діями, які повинні бути передбачені у методиці. Подібним чином 

можна виявити розбіжність між даними інших документів, які вказують на 

відхилення від нормального здійснення господарських операцій в результаті 

нераціонального використання коштів або зловживань. 
При розробці методики ревізії слід виходити не тільки із загальних правил 

нарахування і виплат заробітної плати, особливостей оформлення і руху 

первинних документів, ведення бухгалтерського обліку, але й результатів 

узагальнення контрольно-ревізійної практики, що найбільш часто зустрічається 

в установах освіти, порушень та зловживань. 
На третьому рівні проводиться детальна ревізія тільки на тих ділянках, на 

яких виявлені суттєві зловживання або порушення. Методика ревізії видатків 

на оплату праці повинна ураховувати з метою перевірки всіх нарахувань і 

виплат в тій же послідовності, в якій здійснювались самі операції. З цією метою 

здійснюється оцінка доцільності, обґрунтованості та законності усіх нарахувань 

і виплат. 



81 

У сучасних умовах здійснення діяльності закладами освіти поряд із 

ревізією значну роль відіграє внутрішній контроль з боку керівників і 

бухгалтерської служби. Це пояснюється необхідністю здійснення оперативного 

контролю за використанням фонду оплати праці та стипендіального фонду з 

метою ефективного управління видатками. 

Відділ внутрішнього контролю навчального закладу має виконувати такі 

завдання: сприяти організації належної системи фінансового та податкового 

обліку; виконувати вимоги чинного законодавства України; створювати 

ефективну, достовірну та повну обліково-інформаційну систему для потреб 

управління; своєчасно виявляти порушення і недоліки у веденні первинного, 

аналітичного та синтетичного обліку й складання звітності з метою їх 

виправлення та недопущення у майбутньому [4, c. 2-3]. 

Основними завданнями системи внутрішнього контролю витрат закладів 

освіти на оплату праці і виплату стипендій є: 

- контроль дотримання штатної дисципліни та організації кадрової 

політики (перевірка обґрунтованості встановлення посадових окладів, доплат, 

надбавок, премій, матеріальної допомоги, порядку оплати праці зовнішніх і 

внутрішніх сумісників та осіб за трудовими договорами і контрактами); 

- контроль правильності та обґрунтованості нормування праці, 

використання робочого часу; 

- контроль обґрунтованості витрат на видатки з оплати праці (перевірка 

цільового використання коштів, призначених на видатки з оплати праці); 

- контроль повноти та своєчасності оформлення первинних та зведених 

документів по використанню трудових ресурсів і фонду оплати праці та 

відображення зазначених операцій в облікових регістрах та фінансовій 

звітності; 

- контроль своєчасності розрахунків з працівниками, фондами 

соціального страхування та бюджетом. 

- перевірка обґрунтованості призначення виду стипендій (академічна, 

соціальна); 
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- контроль обґрунтованості витрат на виплату стипендій (перевірка 

цільового використання коштів призначених для виплати стипендій). 

- контроль за оформленням зведених документів з нарахування та виплати 

стипендій, достовірне відображення даних операцій у фінансовій звітності. 

- контроль своєчасних розрахунків з стипендіатами. 

Отже, контроль за розрахунками з оплати праці та виплати стипендії є 

досить трудомістким процесом, який потрібно проводити досить ретельно та 

уважно, адже дані витрати  займають досить значну часту у структурі витрат 

закладу освіти. Під час перевірки особливу увагу потрібно приділяти 

первинним документам, що регламентують відносини з робітниками, а також 

нарахування та виплату заробітної плати та стипендії. За результатами 

контролю облік праці та її оплати має бути організований таким чином, щоб 

сприяти підвищенню продуктивності праці, повному використанню робочого 

часу, а також правильному обчисленню чисельності працівників для обліку 

заробітної плати з метою оподаткування. 
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Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є глибокі 

економічні перетворення. Ринкові відносини вимагають перегляду системи 

бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік 

розрахунків з покупцями та замовниками.  

Ключові слова: розрахунки, покупці, замовники, дебіторська заборгованість, 

кредитування, зобов’язання. 

Організація обліку розрахунків з покупцями та замовниками має 

стратегічне значення для підприємства будь-якої галузі та форми власності. 

Результати цього процесу безпосередньо впливають на фінансову стійкість, 

базу оподаткування підприємства, виконання плану доходів та витрат, на 

досягнення пріоритетних цілей його розвитку в умовах ринку та забезпечення 

конкурентоспроможності, прибутковості господарської діяльності. 

Одним із шляхів зміцнення фінансового становища підприємства є 

контроль за станом його розрахунків, динамікою дебіторської та кредиторської 

заборгованості, контроль за використанням товарно-матеріальних ресурсів 

підприємства, виявлення фактів навмисного спотворення облікових даних 

суб’єктами господарських зв’язків.  

Отже, на вітчизняних підприємствах в сучасних умовах господарювання 

важливого значення набувають питання організації обліку розрахунків з 

покупцями та замовниками. 

Чітка організація обліку розрахунків відіграє важливу роль, так як 

здійснює безпосередній вплив на швидкість обертання обігових коштів, а 

своєчасність надходження грошових коштів веде до зростання рівня 

платоспроможності та абсолютної ліквідності підприємства. 

Загальні положення методології та організації обліку розрахунків з 
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покупцями та замовниками, дебіторської заборгованості висвітлено у багатьох 

наукових працях зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів, зокрема таких,  

як А. Велш Глен, Г. Деніел Шорт, Б. Нідлз,  Ф. Ф. Бутинець, В. Г. Лінник, 

В. В. Сопко, Л. В. Гуцайлюк, О. А. Петрик та інших науковців.  

Проте окремі питання методики та організації обліку розрахунків з 

покупцями та замовниками, відповідно до нових вимог висвітлені ще 

недостатньо. Отже, потребують додаткових досліджень з урахуванням 

специфіки діяльності підприємств певної галузі. 

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних і методичних засад та 

практичних аспектів з організації обліку розрахунків з покупцями та  

замовниками, а також пошук шляхів щодо їх вдосконалення. 

В процесі дослідження були використані загальнонаукові методи 

економічних досліджень: теоретичного узагальнення, дедукції та індукції, 

аналізу і синтезу; причинно-наслідкового зв’язку; порівняльного аналізу.  

На сьогодні одним із найбільш складних і суперечливих питань є облік 

розрахунків з покупцями та замовниками, що пов’язано з існуванням проблеми 

неплатежів. Так суб’єкти господарювання на перший план висувають 

вирішення власних проблем, замість виконання фінансових зобов’язань по 

платежах перед партнерами (постачальниками).  

В процесі антикризового регулювання фінансово-господарського стану 

істотне значення має своєчасна та якісна інформації про стан розрахунків з 

покупцями та замовниками, що формується на базі даних бухгалтерського 

обліку конкретних суб'єктів господарювання. 
Отже, здійснюючи свою господарську діяльність у  підприємств постійно 

виникає потреба у проведенні розрахунків зі своїми контрагентами.  

Встановлення господарських відносин суб’єкта підприємницької 

діяльності з іншими юридичними та фізичними особами передбачає 

виникнення між ними прав  та зобов’язань. 

Договори, угоди, контракти – це основні документи, що передбачають 

права та обов'язки сторін.  Вони є підставами для  виникнення зобов'язань. Під 
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зобов’язаннями сторін у цивільному законодавстві розуміють усі дії, які кожна 

із сторін договору повинна здійснити на користь іншої сторони і які 

обумовленні договором, адміністративними актами, юридичними вчинками та 

іншими підставами, що не суперечать законодавству. На відмінну від цього, у 

бухгалтерському обліку підприємства, зобов’язання виникають не в момент 

укладання договору, а після здійснення однією із сторін передбачених у ньому 

дій (або бездіяльності), внаслідок яких виникає заборгованість однієї сторони 

перед іншою [1, С.284]. 

Відвантажуючи продукцію,  виконуючи певні роботи, надаючи послуги 

підприємство, як правило, не отримує оплату відразу, тобто відбувається 

кредитування покупця. Тому протягом періоду з моменту відвантаження 

продукції до моменту надходження коштів на рахунок підприємства, засоби 

підприємства знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості. 

Розкриття економічної сутності розрахунків з покупцями та замовниками 

доречно розпочати із поняття «дебіторська заборгованість». 

Методичні основи ведення бухгалтерського обліку дебіторської 

заборгованості та вимоги до її розкриття у фінансовій звітності визначено у 

Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 

заборгованість», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 

08.10.1999 року №237 [2]. 

Згідно положення, дебіторська заборгованість – це сума заборгованості 

дебіторів підприємству на певну дату [2]. 

Слід зазначити, що зарубіжні та вітчизняні вчені трактують термін 

«дебіторська заборгованість» по-різному (табл. 1) [3, С.174]. 

Узагальнивши наукові підходи, можна дійти висновку, що дебіторська 

заборгованість – це не тільки сума заборгованості дебіторів підприємству, але й 

вид розрахунків між продавцем та покупцем.  
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Таблиця 1 – Наукові підходи щодо визначення сутності дебіторської 

заборгованості за розрахунками з покупцями та замовниками. 

Автори Сутність дебіторської заборгованості 

А.Ф. Вещунова, А.Ю. Редько  Дебіторська заборгованість – це грошові кошти до 
оплати. 

І.О. Бланк, Е.Л. Козлова Визнають дебіторську заборгованість, як борги.   

Г.Г.Кірейцев, І.Бернар,   
Ж. К. Коллі  

Розуміють дебіторську заборгованість, як вимоги щодо 
оплати, тобто боргові вимоги є еквівалентом боргу тієї 
особи, на яку покладається виконання обов'язку. 

М.В. Кужельний, В.Г. Лінник  Під дебіторською заборгованість мають на увазі права на 
повернення боргу.  

Н.В. Дембінський, І.А. Єфремов,  
Ю.С. Ігумнов  

Визначають дебіторську заборгованість, як кошти у 
розрахунках. 

В.Ф. Палій, В.В. Палій  Визначають дебіторську заборгованість, як вкладення в 
обігові кошти. 

 

Виходячи з цього дебіторська заборгованість є свого роду кредитуванням. 

З даного припущення можна зробити висновки, що обсяги дебіторської 

заборгованості зростають відповідно із зростанням обсягів реалізації продукції, 

виконанням робіт та наданням послуг. А тому неможливо однозначно 

трактувати визначення дебіторської заборгованості, а також робити висновки 

щодо її обсягів. Схематично процес виникнення дебіторської заборгованості 

наведено на рисунку 1. 
 

 

 

  

 

 

Рисунок 1 – Процес виникнення дебіторської заборгованості за 

розрахунками з покупцями та замовниками. 

Дебіторська заборгованість спричиняє вилучення коштів з обороту 

підприємств, що може негативно позначатись на фінансовому стані 

підприємства, а несвоєчасне надходження коштів за реалізовану продукцію, 

надані послуги може призвести до фінансових труднощів у процесі ведення 

господарської діяльності.  
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Так, за даними Державної служби статистики України розмір дебіторської 

заборгованості у оборотних активах в загальному по всіх галузях України в 

2017 р. становив 3945631,4 млн. грн. [4]. 
Для більш кращого розуміння величини даного показника на рисунку 2 

зображена структура дебіторської заборгованості вітчизняних підприємств за 

видами економічної діяльності. 
 

 
Рисунок 2 – Структура дебіторської заборгованості за видами  

економічної діяльності у 2017 році. 
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спостерігається в галузі оптової та роздрібної торгівлі – 25,28%, та у 

промисловій галузі – 25,11%.  

Господарська практика підприємств свідчить, що на розрахунки з 

покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, наданні послуги, 

0,01 

25,11 

2,92 

25,28 

4,97 

0,16 

1,22 

2,89 

4,44 
3,74 1,32 0,01 0,05 

0,13 
0,08 

сільське, лісове та рибне господарство 
промисловість 
будівництво 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 
тимчасове розміщування й організація харчування 
інформація та телекомунікації 
фінансова та страхова діяльність 
операції з нерухомим майном 
професійна, наукова та технічна діяльність 
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 
освіта 
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 
мистецтво, спорт 



88 

виконанні певних робіт припадає більш ніж 80%  від загального обсягу 

дебіторської заборгованості, що робить її одним з основних об’єктів 

фінансового управління підприємства. 

Відповідно до П(с)БО 10, дебіторську заборгованість в цілях 

бухгалтерського обліку класифікують за такими ознаками (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Класифікація поточної дебіторської заборгованості. 
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виконання робіт чи надання послуг. До товарних належать розрахунки з 

покупцями та замовниками [5, с.211]. 
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послуги) [5, с.209]. 
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Замовники – це учасники договору, на підставі замовлення яких 

виготовляється конкретна продукція, надаються послуги, виконуються роботи 

іншим учасником договору [5, с.209]. 

Така класифікація розкриває економічну природу різних видів дебіторської 

заборгованості та дає змогу глибше провести фінансовий аналіз. 

Крім визначення сутності та класифікаційних ознак у дослідженні 

розрахунків підприємства з покупцями та замовниками важливе місце посідає 

аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на формування 

дебіторської заборгованості.  

До зовнішніх факторів відносять стан економіки в країні та економічну 

політику уряду, податкову систему в державі, стан розрахунків у країні, рівень 

інфляції, розвиток кредитних відносин та ефективність грошово-кредитної 

політики НБУ. Внутрішні фактори – види розрахунків, що використовуються 

підприємствами, стан контролю за дебіторською заборгованістю та 

професіоналізм фінансового менеджменту, коректність оформлення договорів з 

юридичної точки зору [6, с.358].  

Також до внутрішніх факторів, що впливають на обсяги дебіторської 

заборгованості  відносять кредитну політику підприємства. Як зазначає  

А. А. Мазаракі, надання відстрочки покупцям продукції підприємства є 

одним із активних інструментів його збутової політики, орієнтованої на 

зростання обсягу продажу [7, с.365]. 

Отже, обсяг виникнення дебіторської заборгованості покупців залежить 

від інтенсивності та ефективності використання цього інструменту. 

З чого можна зробити висновки, що прагнення підприємств збільшити 

обсяги реалізації продукції та розширити коло покупців і замовників 

призводить до необхідності реалізовувати  товари, роботи та послуги у кредит. 

А зі збільшенням кредитування відбувається підвищення імовірності зростання 

безнадійних боргів, дефіциту обігових коштів та збільшення витрат на 

залучення коштів для фінансування поточної операційної діяльності, що може 

вплинути  на скорочення прибутку підприємства. 
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На сьогоднішній день підприємства України мають дуже великі обсяги 

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги, що 

значно погіршує їх платоспроможність та фінансову стабільність.  

З огляду на це, важливими та актуальними  залишаються питання 

організації обліку розрахунків з покупцями та замовниками, створення чіткої та 

дієвої система контролю за здійсненням розрахунків, яка здатна забезпечити 

ефективне функціонування підприємства. 
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Ефективне використання бюджетних коштів є однією з найважливіших 

проблем виконання бюджету у більшості країн світу. Одним із головних 

завдань держави, її органів і структур є формування дієвого механізму 

результативного й раціонального використання коштів держави. В сучасних 

умовах ефективне витрачання бюджетних коштів стає необхідною умовою 

діяльності бюджетних установ, підприємств, організацій і є однією з передумов 

розумного розпорядження державними фінансами та ефективності рішень, що 

приймаються міністерствами та іншими державними органами. 

В останні роки питанню вдосконалення системи державного фінансового 

контролю в Україні присвячені праці вітчизняних таких науковців: 

Котової С. С., Джоги Р. Т., Бутинця Ф. Ф., Левицької С. О., Усача Б. Ф., 

Діканя Л. В., Іллєнкова М. А., Бардаша С. В., Малюги Н. М., Петренко Н. І., 

Білухи М. Т., Жили В. Г. та ін. 

Метою статті є розгляд організаційно-методичних аспектів контролю 

виконання кошторису бюджетної установи.  

Забезпечення ефективності використання бюджетних коштів обумовлює 

необхідність посилення державного фінансового контролю. В державному 

регулюванні бюджетного фінансування посилюється роль фінансового 



92 

контролю та змінюється його спрямованість з перевірки і оцінки кінцевих 

результатів фінансово-господарської діяльності на попередження 

правопорушень чинного законодавства.  

Традиційні методики фінансового контролю є недосконалими та не 

сприяють його результативності у прийнятті рішень щодо доцільності 

бюджетних програм та об'єктів фінансування. В зв'язку з цим розробка нових 

підходів до організаційно-методичного забезпечення фінансового контролю 

використання бюджетних коштів є першочерговою проблемою теорії і 

практики. Вирішення цієї проблеми особливо актуально для здійснення 

контролю використання бюджетних коштів. 

Взагалі бюджетний процес та, особливо, процес формування доходів 

бюджетних установ є складним та багатоетапним, що пояснюється 

необхідністю здійснення контролю за формуванням показників доходності 

установ як всередині їх, так і вище стоячими організаціями, з метою 

забезпечення економного та ефективного витрачання бюджетних коштів [3]. 

Порядок складання, розгляду та затвердження кошторисів доходів і 

видатків бюджетних установ визначається відповідною постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку 

складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 

бюджетних установ» [6]. 

Вітчизняними і зарубіжними дослідженнями з питань державного 

фінансового контролю доведено, що шлях до підвищення його ефективності 

лежить через удосконалення основних складових його системи, зокрема через 

уточнення відповідно до особливостей розвитку економіки держави мети, 

завдань і об’єктів контролю, функцій його суб’єктів та удосконалення форм 

контролю. 

Характерними недоліками існуючої системи фахівці вважають такі: 

- традиційні ревізія та перевірка акцентують увагу на виявленні порушень 

і порушників, тобто вивчаються наслідки замість концентрації зусиль на 

визначенні системних недоліків, що призводять до них, тобто причин; 
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- ревізії та перевірки, як правило, проводяться після завершення 

бюджетного року, коли втрачені кошти повернути майже неможливо; 

- відсутність оцінки системи внутрішньогосподарського контролю, яку, 

згідно з чинним законодавством, зобов'язаний створити керівник установи з 

метою попередження фінансових порушень, а також оцінки якості контролю, 

запровадженого головним розпорядником [1]. 

Незважаючи на те, що форми контролю в цьому ряді займають останнє 

місце, недооцінювати їх значення не можна. Адже від вибору форми контролю 

в значній мірі залежить його оперативність, затратність та можливість внесення 

обґрунтованих рекомендацій щодо економії та ефективності використання 

трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. 

Контроль формування і виконання кошторису бюджетної установи – це 

система заходів, що здійснюються органами державного фінансового 

контролю, направлених на безперервне відстеження інформації щодо 

надходження та витрачання бюджетних коштів і майна, представленої в 

кошторисі, з метою виявлення, усунення та в подальшому попередження 

бюджетних правопорушень. 

Основними завданнями контролю виконання кошторисів бюджетних 

установ є: 

- дати об'єктивну оцінку стану виконання кошторису на утримання 

бюджетних установ, а також збереження та використання основних засобів, 

матеріальних цінностей; 

- виявити порушення фінансової та бюджетної дисципліни, допущені в 

господарсько-фінансовій діяльності бюджетних установ щодо виконання 

чинних законодавчих і нормативних актів уряду України, які стосуються: 

підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів за видами видатків на 

їхню функціональну діяльність, забезпечення ощадливого витрачання та 

збереження коштів і матеріальних цінностей, ведення бухгалтерського обліку 

та складання звітності, здійснення внутрішньогосподарського контролю; 

- розробити заходи для ліквідації виявлених порушень і недоліків, 
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відшкодування збитків, завданих бюджетній установі діями чи бездіяльністю 

відповідальних службових осіб, і запобігання зловживанням і недолікам у 

подальшій роботі ревізованої бюджетної установи [4]. 
Джерела інформації для контролю кошторисів бюджетних установ: 
- положення про бюджетні організації, централізовані бухгалтерії 

бюджетних установ, кошториси на утримання бюджетних установ, розрахунки 

за кодами економічної класифікації видатків, накази про облікову політику, 

внутрішні регламенти та розпорядження щодо господарсько-фінансової 

діяльності; 
- первинні документи, облікові регістри (меморіальні ордери, відомості 

аналітичного обліку, оборотні відомості, книги (картки складського обліку), 

книга Журнал-Головна; 
- фінансова звітність: баланс, звітність про виконання кошторисів; 
- акти попередніх ревізій і перевірок бюджетних установ різними 

відомствами державного контролю, а також підрозділами 

внутрішньогосподарського контролю [7]. 
Методика проведення контролю виконання кошторису бюджетної 

установи включає три етапи [2]. На першому етапі визначається, чи мав право 

відповідний орган влади затверджувати кошторис даної установи, чи відповідає 

сума надходжень із загального фонду, зазначена в кошторисі, даним лімітної 

довідки про бюджетні асигнування. Також перевіряється, чи підтверджена 

дохідна частина спеціального фонду кошторису розрахунками доходів за усіма 

її джерелами; чи врахована у видатковій частині кошторису об’єктивна потреба 

в коштах, виходячи з основних виробничих показників і контингенту, які 

встановлено для бюджетної установи; чи забезпечено першочергово 

бюджетними коштами видатки на оплату праці з нарахуваннями, а також на 

господарське утримання установи; визначається, чи обґрунтовано показники 

видатків у кошторисі відповідними розрахунками за кожним кодом економічної 

класифікації. Також під час перевірки правильності складання і затвердження 

кошторису, необхідно перевірити складання і затвердження разом з 

кошторисом (на підставі лімітної довідки) план асигнувань і штатний розпис 

установи. 
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На другому етапі перевіряється дотримання законодавчих вимог щодо 

виконання кошторису. Основною метою здійснення цього напряму перевірки є 

дослідження того факту, чи проводить бюджетна установа свою діяльність 

винятково в межах асигнувань, затверджених кошторисом і планом асигнувань, 

за наявності витягу, доведеного органом Державного казначейства, що 

підтверджує відповідність цих документів даним казначейського обліку. 

На третьому етапі проводиться перевірка правильності внесення змін до 

кошторису і плану асигнувань бюджетної установи. Необхідно встановити 

наявність об’єктивної потреби у перерозподілі чи скороченні асигнувань 

бюджетної установи, аналізується, чи внесено відповідні зміни до річного 

розпису асигнувань бюджету з урахуванням особливостей спеціального фонду; 

також перевіряється, чи відповідає уточнений обсяг видатків зі спеціального 

фонду сумі уточненого обсягу доходів і залишків коштів на початок року. 

На заключному етапі відбувається перевірка достовірності даних, внесених 

у звіт про виконання кошторису. Зокрема перевіряється, чи дотримано 

розпорядниками бюджетних коштів термін подання фінансової звітності та чи 

відповідають дані, наведені у звітності, даним бухгалтерського обліку. 

Як відомо, система фінансового контролю в країнах ЄС складається із 

трьох блоків: встановлення стандартів – їх виконання – контроль за їх 

дотриманням [5]. 

Під стандартизацію підпадають облік та звітність, процедури виконання і 

внутрішнього контролю. Об'єктом контролю є операції з дотримання 

стандартів. 

В Україні аналогічна картина: встановлення стандартів - їх виконання - 

контроль. Але є деякі відмінності у структурі виконавців. 

До того ж, існуючі форми контролю (ревізія та перевірка) не охоплюють 

два важливі моменти: на сьогодні не розроблено стандарти організації 

внутрішнього контролю установи і не здійснюється оцінка рівня 

відповідальності керівників щодо запровадження внутрішнього контролю на 

усіх рівнях використання бюджетних коштів. Адже саме неякісні або 
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недостатні рішення стосовно процедур контролю є причиною численних 

фінансових порушеннях, що фіксуються в актах ревізій, і несуть 

відповідальність за них тільки керівники бюджетних установ. 

Таким чином, без створення фундаментальної бази внутрішнього 

контролю, яка повинна забезпечувати керування коштами без порушень та 

оцінки відповідальності керівництва за якість цих процедур в цілому по системі 

головного розпорядника уникнути фінансових втрат не вдасться. 

Розгляд організаційно-методичних аспектів контролю виконання 

кошторису бюджетної установи з використанням традиційних методик 

фінансового контролю є недосконалими та не сприяє його результативності у 

прийнятті рішень щодо доцільності бюджетних програм та об'єктів 

фінансування. В зв'язку з цим розробка нових підходів до організаційно-

методичного забезпечення фінансового контролю використання бюджетних 

коштів є першочерговою проблемою теорії і практики. Вирішення цієї 

проблеми особливо актуально для здійснення контролю використання 

бюджетних коштів. Характерними недоліками існуючої системи є те, що ревізії 

і перевірки акцентують увагу на виявленні порушень; проводяться після 

завершення бюджетного року, коли втрачені кошти повернути майже 

неможливо; відсутня оцінка системи внутрішньогосподарського контролю. Від 

вибору форми контролю в значній мірі залежить його оперативність, 

затратність та можливість внесення обґрунтованих рекомендацій щодо економії 

та ефективності використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.  

Список використаних джерел: 

1. Булгакова С. Фактори впливу на обсяг і структуру бюджетних видатків / 

С. Булгакова, І. Микитюк // Казна України. – 2012. – №3 (18). – С. 6 

2. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для 

студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / 

Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, З. Ф. Канурна, Н. М. Малюга, Л. В. Чижевська; 

За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП “Рута”, 

2005. - 480 с 



97 

3. Даценко Г. В. Внутрішній та зовнішній фінансовий контроль виконання 

кошторису бюджетної установи / Г. В. Даценко, І. В. Мельник // Аспекти 

створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС Значення концепції 

розвитку державного внутрішнього фінансового контролю у реформуванні 

системи ДВК. – 2013. 
4. Людвенко Д. В. Аналіз кошторису доходів та видатків бюджетної 

установи / Д. В. Людвенко, І. О. Подгорна // Экономические науки. – Учет и 

аудит, 2013. 
5. Організація обліку і контролю доходів бюджетної установи 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/ 

123456789/ 6169/1/dryzhakova%20(kravchenko). 
6. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: www.nau.com.ua 

7. Седун Н. М. Шляхи вдосконалення механізму формування кошторису 

бюджетної установи [Електронний ресурс] / Н. М. Седун, А. В. Оверчук. – 
Режим доступу: http://www.rusnauka.com. 

 

УДК 339.188.4 

Броніцька С.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА 

Розглянуто та систематизовано види ефективності, уточнено класифікацію 

складових оцінки ефективності використання матеріально-технічної бази 

підприємства. Результатом дослідження є ряд пропозицій та заходів, які 

можуть вплинути на підвищення ефективності використання матеріально-

технічної бази підприємства.  

Ключові слова: ефективність, матеріально-технічна база, технологічне 

оновлення,матеріально-технічне забезпечення, підприємство. 
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Перешкодами для практичної реалізації інтенсивної форми розширеного 

відтворення стали значне порушення еквівалентності міжгалузевого 

товарообміну, недосконалість державної підтримки, кредитної й податкової 

політики, які призвели до зниження платоспроможності підприємств, 

зменшення обсягів обігових коштів, зростання кредиторської заборгованості і, 

як наслідок, до скорочення капітальних вкладень.  

В результаті цього різко знижуються обсяги запровадження виробничих 

потужностей, практично призупинилося оновлення машинно-тракторного 

парку, прогресуючими темпами відбувається зростання рівня зношеності, 

морального старіння й структурної розбалансованості матеріально-технічної 

бази, руйнація її елементів при вкрай неефективному функціонуванні системи 

матеріально-технічного забезпечення. Розроблення й упровадження дієвих 

механізмів ефективного використання матеріально-технічної бази з 

урахуванням науково-технологічних досягнень, розвитку системи матеріально-

технічного забезпечення, технологічного оновлення виробництва стає одним із 

важливих напрямів підвищення ефективності діяльності підприємств.  

Дослідженнями організаційно-економічних проблем формування та 

використання матеріально-технічної бази підприємств, вивченням сучасного 

стану і процесів її розвитку, матеріально-технічного забезпечення займаються 

такі вчені, як: В.Г. Андрійчук, В.Г. Білецький, І.Д. Бурковський, 

В.В Вітвіцький, А.М. Головко, С.М. Колотуха, О.М. Левченко, М.Й. Малік, 

К.М. Мельник, Ю.М. Новіков, О.В. Олійник, В.І. Перебийніс, 

Г.М Підлісецький, П.Т. Саблук, В.П. Ситник, О.В. Ульянченко, І.Л. Федун, 

В.Б Шкляр і інші. Водночас окремі аспекти цієї багатопланової проблеми 

залишаються дискусійними і потребують подальшої розробки. 

Метою статті є дослідження проблем ефективності використання 

матеріально-технічної бази підприємства як важливого елементу виробництва, 

що значною мірою визначає їх потенціал. 

Важливою умовою організації ефективного функціонування підприємства, 

що займається виробничою діяльністю – є оптимальне формування і ефективне 
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використання його матеріально-технічної бази – сукупності матеріальних, 

речових елементів, засобів виробництва, які використовуються і можуть бути 

використані в економічних процесах [1].  

Для підприємства поняття матеріально-технічної бази враховує стан 

компонентів: наявність і пристосування виробничих площ, ступінь новизни 

обладнання, його вік, відповідність наявних матеріальних ресурсів виробничій 

програмі [2].  

Матеріально-технічна база багатогранна і має натуральний (містить засоби 

і предмети праці: машини, обладнання та інші технічні засоби) та  вартісний 

склад. В процесі її функціонування використовують природні ресурси (вода, 

земля тощо). Всі елементи матеріально-технічної бази об’єднуються в ті чи інші 

технологічні процеси [3].  

Таким чином, матеріально-технічна база підприємства – сукупність засобів 

виробництва, що виступають у формі реальних активів та забезпечують 

ефективне функціонування всіх структурних підрозділів підприємства.  

Матеріально-технічні ресурси є складовою частиною обігових засобів 

підприємства. Важливо розуміти, що матеріально-технічне забезпечення багато 

в чому визначає якість процесу перероблення входу системи в її вихід – 

готовий продукт. За низької якості входу системи неможливо отримати високу 

якість її виходу. З огляду на це, можна сформулювати основні цілі матеріально-

технічного забезпечення виробництва: 

– своєчасне забезпечення підрозділів підприємства необхідними видами 

ресурсів потрібної кількості та якості; 

– поліпшення використання ресурсів, підвищення продуктивності праці, 

фондовіддачі, скорочення тривалості виробничих циклів виготовлення 

продукції, забезпечення ритмічності процесів, скорочення обігових коштів, 

повне використання вторинних ресурсів, підвищення ефективності інвестицій; 

– аналіз організаційно-технічного рівня виробництва та якості продукції у 

конкурентів постачальника й підготовка пропозицій щодо підвищення 

конкурентоспроможності постачання матеріальних ресурсів або зміну 

постачальника конкретного виду ресурсу. 
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Основними складниками матеріально-технічної бази підприємства можна 

назвати сировину, матеріали, покупне технологічне обладнання і технологічне 

оснащення, нові транспортні засоби, вантажно-розвантажувальне обладнання, 

обчислювальна техніка та інше обладнання, покупні паливо, енергія, вода [4]. 

На сьогоднішній день ефективність використання матеріально-технічної 

бази підприємства відіграє важливе значення для розвитку діяльності 

підприємства: збільшується економічний потенціал і виробничі можливості 

галузі, підвищується технічний рівень виробництва; складаються широкі 

можливості для прискорення переорієнтації підприємств на випуск нової 

продукції, яка користується підвищеним попитом у споживачів;  збільшуються 

темпи зростання продуктивності праці, поліпшення якості промислової 

продукції та інших показників [3]. 

Необхідним етапом в розробці пропозицій щодо підвищення ефективності 

матеріально-технічної бази є аналіз її використання, який проводиться шляхом 

розрахунку відповідних показників. Він містить:   

1) оцінку економічної ефективності використання основних виробничих 

фондів;  

2) аналіз впливу різних факторів на показники ефективності використання 

матеріально-технічної бази підприємства;   

3) узагальнення даних аналізу і розробка заходів по підвищенню 

ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства.  

Існують різні сучасні підходи щодо оцінювання ефективності 

використання матеріально-технічної бази, але для проведення більш детальної 

аналітичної оцінки ефективності використання матеріально-технічної бази 

прийнято використовувати певну систему показників, яку можна розділити на 

такі групи:   

-  показники ефективності стану та відтворення матеріально-технічної 

бази;   

- показники ефективності використання матеріально-технічної бази 

(узагальнюючі показники та коефіцієнти використання устаткування та 

виробничих площ) [5]. 
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Детальніше вищенаведені показники розділяють на групи:  узагальнюючі; 

показники технічного стану; часткові 

Загальні показники залежать від багатьох інших факторів і виражають 

кінцевий результат використання усієї сукупності основних фондів. До них 

відносяться: середньорічна вартість основних фондів; фондовіддача; 

фондомісткість; фондоозброєність; рентабельність основних виробничих 

фондів. 

Основними показниками, щодо визначення технічного стану основних 

засобів підприємства є коефіцієнт зносу та коефіцієнт придатності основних 

засобів, які розраховуються на основі даних балансу підприємства. Також дана 

група показників включають коефіцієнти руху основних засобів,  коефіцієнти 

вибуття та приросту. 

Часткові показники характеризують рівень використання основних фондів 

залежно від окремих факторів, які впливають на ефективність їх використання. 

До них можуть бути віднесені фондовіддача та фондоозброєність машин та 

обладнання, складських приміщень, виробничого комплексу, допоміжного 

господарства та інші [4]. 

Для оцінки ступеня залучення ресурсів у виробничий процес нами 

узагальнено показники оцінки забезпеченості та ефективності використання 

матеріально-технічної бази підприємств (рис. 1).  

Мета аналізу ефективного використання матеріально-технічних ресурсів 

полягає в одержанні найбільш інформативних ключових параметрів, які дають 

об’єктивну й точну оцінку наявності в підприємства різних видів матеріальних 

ресурсів з огляду забезпечення його конкурентоспроможності, уможливлюють 

оцінку ефективності управлінських рішень щодо формування портфеля 

замовлень на матеріальні ресурси, виявлення резервів підвищення ефективності 

використання ресурсів, розробку заходів для їх мобілізації [6]. 
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Рисунок 1 – Класифікація видів і показників оцінки ефективності 

використання матеріально-технічної бази підприємства 
Джерело: узагальнено автором 

У зв’язку із тим, що основу матеріально-технічної бази підприємств 

складають обладнання та техніка, доцільно запропонувати низку заходів, що 

можуть підвищити її ефективність: 

– ввести систему щомісячних профілактичних оглядів обладнання з метою 

виявлення несправностей та своєчасного їх усунення для забезпечення 

безперебійності технологічного циклу; 

– ввести практику щотижневого контролю за станом виробничого 

обладнання; 

– систематично проводити якісний ремонт обладнання для відновлення 

втрачених унаслідок фізичного зносу; 

– проводити щорічне відновлення 10–12% морально застарілого 

обладнання для підвищення прогресивності матеріально-технічної бази. 

Технологічна Соціальна 

Економічна 

Технічна 

Показники 

ВИДИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

Показники Показники 

‒ енергоємність; 
‒ матеріалоємність

; 
‒ трудомісткість;  
‒ ресурсовіддача 

‒ умови праці та її 

оплата; 
‒ зайнятість 

населення, плинність 

кадрів;  
‒ рівень і якість життя 

‒ надійність;  
‒ довговічність;  
‒ економічність у 

використанні матеріально-
технічних ресурсів 

Показники 

‒ собівартість, валовий і чистий дохід, прибуток, рентабельність, платоспроможність, 

ліквідність, фінансова стійкість, окупність витрат;   
‒ інтегральний бюджетний ефект за весь термін корисного використання нововведень; 
‒ збільшення надходжень податків і зборів за рахунок підвищення прибутковості 

виробництва;  
‒ збільшення відрахувань на соціальні заходи за рахунок зростання заробітної плати; 
‒ підвищення рівня і поліпшення якості життя населення; 
‒ дисконтований ефект, збільшення частки державного фінансування; 
‒ підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості галузей та 

підприємств 
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Також доцільно створити на підприємстві маркетингову службу, головною 

функцією якої буде дослідження ринку, пошук нових замовників; 

впровадження режиму надзвичайної економії матеріальних ресурсів, в першу 

чергу, енергетичних, що запровадить систему більш ефективного використання 

ресурсів і приведе до зменшення постійних витрат. 

Отже, ефективне використання матеріально-технічної бази з мінімальними 

витратами на її утримання та обслуговування є основною стратегічною метою 

управління підприємством в цій сфері. 
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КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ З  

ОПЛАТИ ПРАЦІ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ 

Стаття присвячена питанням дослідження питань контролю заробітної 

плати, розрахунків з оплати праці в бюджетній сфері, особливостям 

нарахування доплат до основної заробітної плати. 

Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, організація оплати праці, 

структура оплати праці, форми заробітної плати, бюджетна сфера. 

Сучасний стан економіки України характеризується спадом виробництва і 

поглибленням кризових явищ у економіці, зниженням життєвого рівня 

населення, офіційним безробіттям, а також розладом фінансової системи, що 

вимагає пошуку відповідних шляхів забезпечення високого рівня добробуту 

народу на основі раціональної організації фонду оплати праці та створення 

достатньої кількості робочих місць. 
У сучасних умовах оплата праці використовується як найважливіший засіб 

стимулювання зростання продуктивності праці, прискорення науково-
технічного прогресу, поліпшення якості продукції, підвищення ефективності 

виробництва та зміцнення дисципліни.  
В світовій економічній науці існує багато підходів серед вчених-

економістів щодо визначення поняття заробітної плати. За концепцією В. Петті 

та Д. Рікардо, зарплата є грошовим виразом «мінімуму засобів існування», а за 

А. Смітом заробітна плата включає у себе вартість життєвих засобів людини, 

щоби вона могла «працювати». Крім того, В. Петті в XVII ст. вважав, що 

зарплата – це ціна праці. 
Теорію заробітної плати розробив К. Маркс, по якій заробітна плата є 

грошовим виразом вартості та ціни робочої сили, тобто робітник продає не 

працю, а робочу силу (свою здатність до праці). На початку XIX століття була 

поширена теорія заробітної плати, що ґрунтується на теорії «трьох факторів» 

Ж.Б. Сея. 
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Заробітну плату М. Туган-Барановський вважав часткою робітничого 

класу у суспільному продукті, що залежить від продуктивності суспільної праці 

та соціальної сили робітничого класу, а Е. Бем-Баверк звертав увагу на 

можливість поступок підприємців, в частині підвищення розміру заробітної 

плати під загрозою організованих профспілками страйків, але відзначав відтік 

капіталу із галузей із підвищеною зарплатою, заміну живої праці машинною, 

що у кінцевому підсумку неминуче призведе до зниження зарплати. 

Необхідність прямого втручання у регулювання величини та динаміки 

заробітної плати обґрунтував Дж. М. Кейнс. Щоб уникнути соціальних 

потрясінь, він запропонував замість зниження зарплати шляхом перегляду 

колективних угод використати поступове чи автоматичне зниження реальної 

зарплати у результаті зростання цін. Кейнс обґрунтував необхідність політики 

жорсткої грошової заробітної плати, а його ідеї розвинені в працях Е. Хансена, 

Л. Клейна, Д. Робінсона, які запропонували різні методи регулювання 

заробітної плати і доходів населення, виходячи із визнання активної ролі 

держави в розподільчих процесах. 

В сучасній економічній теорії праця однозначно вважається фактором 

виробництва, а заробітна плата – ціною використання праці робітника. 

Прихильниками цієї концепції виступають відомі американські економісти П. 

Самуельсон та В. Нордгауз. 

На нашу думку, потрібно дотримуватися визначення наведеного у Законі 

України «Про оплату праці» та під оплатою праці слід розуміти будь-який 

заробіток, обчислений, як правило, у грошовому виразі, що його за трудовим 

договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 

виконану роботу або надані послуги.  

Слід зауважити, що процес регулювання заробітної плати почався з 1991 

року із прийняттям Закону України «Про підприємства в Україні», в якому 

надано право самостійно встановлювати систему, форми і розмір оплати праці. 

Грошова заробітна плата – найбільш гнучкий засіб обліку затрат та 

результатів праці. 
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Зацікавленість кожного працівника у виявленні і реалізації резервів та 

можливостей підвищення результатів індивідуальної і колективної праці 

визначається через сутність її оплати: трудового доходу для забезпечення 

відтворення робочої сили; ціни, за якою працівник продає свою робочу силу; 

відносин з розподілу доданої вартості, винагороди працівнику за виконану 

роботу[1]. 

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» та Інструкції зі 

статистики України витрати на оплату праці складаються із фонду основної та 

фонду додаткової заробітної праці, інших заохочувальних і компенсаційних 

виплат (рис. 1.).  

 
Рисунок 1 – Структура фонду заробітної плати працівників бюджетної 

установи 

Основна заробітна плата працівника залежить від результатів його праці та 

визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими 

окладами, а також надбавками і доплатами в розмірах, не вищих за встановлені 

чинним законодавством. 

Основна частина заробітної плати враховує суспільно нормальну міру 

праці, що формується під впливом об’єктивних умов виробництва та праці, 

стійкі відмінності у кваліфікації працівників, складність та відповідальність 

їхньої роботи, умови праці, її інтенсивність тощо. 

Рівень додаткової оплати праці в більшості випадків залежить від кінцевих 

результатів діяльності. Зазвичай до додаткової оплати праці відносять премії, 

інші заохочувальні і компенсаційні виплати, а також надбавки та доплати, не 

передбачені законодавством чи встановлені понад розміри, дозволені останнім. 

Основна заробітна 

плата 
 

Додаткова заробітна 

плата 
 

Інші заохочувальні 

та компенсаційні 

виплати 
 

Основна заробітна плата 

Додаткова заробітна плата 

Інші заохочувальні та компенсаційні 

виплати 
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Додаткова частина заробітної плати залежить від чинників виробничої 

діяльності працівників, що не можуть бути повною мірою враховані 

заздалегідь, відбивають специфічні умови праці в цій установі або особливості 

працівників. 

По-перше, додаткова частина заробітна плата враховує індивідуальні 

результати тих працівників, які завдяки особистим здібностям досягли 

особливих успіхів. Формами винагороди за таку працю виступають: оплата 

робітників, які працюють за відрядною системою, за перевиконання норм 

виробітку; доплати за сумісництво професій або посад, розширення зон 

обслуговування чи збільшення обсягу виконуваних робіт.  

По-друге, додаткова заробітна плат вміщає в собі колективні результати 

праці. Вона виступає переважно у вигляді премій, а також інших видів 

винагород із фонду матеріального заохочення. Премія – це не звичайна 

надбавка до заробітної плати, а особлива форма винагороди за значні творчі 

успіхи у роботі, за виконання завдань особливого значення. 

Існують такі види додаткової заробітної плати, які не пов’язані зі 

створенням додаткового продукту: наприклад, надбавки за особливі чи 

шкідливі умови праці. 

За функціональним призначенням доплати та надбавки є самостійними 

елементами заробітної плати, що призначаються для компенсації чи винагороди 

за суттєві відхилення від нормальних умов праці, які не враховано у тарифних 

ставках та посадових окладах. Вони відрізняються від тарифної заробітної 

плати або посадового окладу необов’язковістю та непостійністю, а також 

рухливістю залежно від співвідношення фактичних та нормативних умов праці. 

Закон України «Про оплату праці» передбачає, що умови запровадження та 

розміри надбавок, доплат, винагород і інших заохочувальних, компенсаційних 

та гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі із 

дотриманням норм та гарантій чинного законодавства і згідно із генеральною 

та галузевими, регіональними, угодами. 

Класифікацію доплат до заробітної плати, які здійснюються лише в 

окремих сферах прикладання праці, наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 – Класифікація доплат до заробітної плати 

Перша: доплати, що 

мають водночас 

стимулюючий і 

компенсуючий характер 

• за суміщення професій (посад); 
• за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу 

виконуваних робіт; 
• на період освоєння нових норм трудових витрат; 
• за ведення діловодства та бухгалтерського обліку; 
• за обслуговування обчислювальної техніки 

Друга: доплати 

компенсаційного 

характеру за умови 

праці, що відхиляються 

від нормальних 

• за роботу у важких, шкідливих та особливо важких і шкідливих 

умовах; 
• за інтенсивність праці; 
• за роботу в нічний час; 
• за перевезення небезпечних вантажів; 

Третя: доплати, 

пов’язані з особливим 

характером 

виконуваних робіт-
сезонністю, 

віддаленістю, 

невизначеністю об’єкта 

праці 

• за роботу у вихідні дні, що є робочими за графіком; 
• за багатозмінний режим роботи; 
• водіям, які працюють на автомобілях, за ненормований робочий 

день і роз’їзний характер праці; 
• за дні відпочинку чи відгулу, що надаються за роботу понад 

нормальну тривалість робочого часу в разі вахтового методу 

організації робіт; 
• за роз’їзний характер праці 

 

Дієвість оплати праці визначається тим, наскільки повно вона виконує свої 

відведені основні функції: відтворювальну, стимулюючу, регулюючу та 

соціальну Реалізація відтворювальної функції заробітної плати передбачає 

встановлення норм оплати праці на такому рівні, що забезпечує нормальне 

відтворення робочої сили відповідної кваліфікації і водночас дає змогу 

застосовувати обґрунтовані норми праці, які гарантують власнику отримання 

необхідного результату господарської діяльності [2]. 
Функція стимулювання зводиться до того, що можливий рівень оплати 

праці має спонукати працівника до найефективніших дій на своєму робочому 

місці. В умовах ринкової економіки виникають проблеми вдосконалення 

організації оплати праці. Перша з них полягає в узгодженні номінальної 

заробітної плати із реальною: номінальна заробітна плата – це сума, яку 

працівник одержує за годину, день, місяць, а реальна заробітна плата 

виражається у сумі товарів та послуг, які працівник може придбати на свою 

грошову заробітну плату. Номінальна і реальна заробітна плата не обов’язково 

змінюються однаково.  
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В умовах ринкової економіки існують вільні ціни. В ряді випадків вони 

зростають швидше, ніж номінальна зарплата. Це призводить до падіння рівня 

реальної заробітної плати. Для збільшення номінальної заробітної плати у 

таких умовах застосовують індексацію та компенсацію. Заробітна плата має дві 

форми: відрядну та погодинну. 

1) пряма відрядна оплата залежить від обсягу виготовленої продукції та 

розцінок;  

2) відрядно-преміальна оплата праці, залежить від суми заробітку за 

відрядними розцінками та обсягу виготовленої продукції і встановленого 

розміру премій;  

3) непряма відрядна використовується для оплати праці допоміжних 

працівників в процентах від заробітку основних, які вони обслуговують, що 

стимулює продуктивність праці допоміжного персоналу;  

4) відрядно-прогресивна форма оплати ґрунтується на збільшенні обсягу 

виготовленої продукції, по якій зростає розцінка;  

5) акордна форма передбачає нарахування заробітної плати за наперед 

визначену роботу, виконану у обумовлений час. За скорочення робочого часу та 

виконання якісної роботи може бути додатково нарахована премія. 

Ефективність праці певною мірою визначається діючою системою її 

оплати [3]. Оплата праці як соціально-економічна категорія, з одного боку, 

виступає основним джерелом грошових доходів працівників, тому її величина 

значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З 

іншого боку, її правильна організація зацікавлює працівників підвищувати 

ефективність виробництва, а відтак безпосередньо впливає на темпи та 

масштаби соціально-економічного розвитку країниЗалежність заробітку від 

виконаного обсягу роботи створює умови для підвищення продуктивності 

праці, матеріально зацікавлює працівників в результатах як індивідуальної, так 

і загальної праці. 
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Рисунок 2 – Cхема системи оплати праці в бюджетній установі 

Визначаючи розмір оплати праці як ціни робочої сили, необхідно 

враховувати єдину міру оплати праці, критерієм якої виступає реальна вартість 

життя працівника. Як ціна робочої сили вона формується на ринку праці і є 

зовнішньою відносно установи або підприємства [4]. 

В Україні діють тарифна система, тарифні ставки, схеми посадових окладів 

та тарифно-кваліфікаційні характеристики, тобто довідники. 

Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт 

залежно від їхньої складності, а працівників – залежно від кваліфікації і 

відповідальності за розрядами тарифної сітки. 

Законом України «Про оплату праці» встановлено, що розмір мінімальної 

заробітної плати, а від цього залежать тарифні ставки та посадові оклади, 

визначається із урахуванням: 

- вартості величини мінімального споживчого бюджету з поступовим 

зближенням рівнів тих показників в міру стабілізації та розвитку економіки 

країни; 
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- загального рівня середньої заробітної плати; 

- продуктивності праці, рівня зайнятості, а також інших економічних умов. 

В умовах ринкової економіки складається нова система оплати праці, якій 

властиві риси підпорядкування завданням інтенсивного типу розвитку 

економіки. 
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Будівництво належить до галузей матеріального виробництва, що 
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динамічно розвивається в останні роки, що проявляється у тому числі і 

активним розвитком будівельних компаній, їх розширенням, ускладненням 

організаційно-управлінських структур. Особливості організації діяльності 

будівельних підприємств істотно впливають на порядок ведення 

бухгалтерського обліку в будівництві, а побудова системи управління 

витратами - проблема багатьох будівельних організацій, особливо з огляду на 

можливі ризики, з якими вони стикаються у своїй діяльності. Саме тому 

незалежний аудит є необхідним для будівельних організацій. 

За час становлення та розвитку аудиту в Україні теоретичні засади 

проведення аудиту підприємств досліджували такі українські вчені, як 

М.Т Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Г.М. Давидов, Н.І. Дорош, Р.О. Костирко, 

М.В Кужельний, А.М. Кузьмінський, Н.М. Малюга, О.А. Петрик, Н.І. Петренко 

та інші. Серед зарубіжних вчених варто виділити таких авторів: Е.А. Аренса, 

Дж.К. Лоббека, Р.Х. Монтгомері, Дж. Робертсона та інших. Питання 

методичних підходів аудиту в будівельній галузі досліджували М.М. Мельник, 

П.О. Куцик, О.В. Харламова. 

Будівельна діяльність є специфічною, що обумовлюється галузевими 

особливостями технології виробництва, організаційно-правовими формами 

діяльності, системою бухгалтерського обліку й оподаткування. Процеси у 

будівництві мають більш динамічний характер, ніж в інших сферах 

виробництва, а проводячи аудит з використанням даних бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності, в основному отримуються результати у статиці. У такій 

ситуації подальшого розвитку потребують питання, пов'язані з адаптацією 

методики проведення аудиту до галузевих особливостей будівельних 

підприємств, формування підходів до оцінки фінансових та не фінансових 

показників діяльності, а також виявлення можливих ризиків з метою їх 

уникнення або мінімізації. 

Метою статті є розгляд методичних підходів до проведення аудиту 

будівельних підприємств із врахуванням галузевих особливостей. 
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Як відомо, аудит є процесом зменшення інформаційного ризику для 

користувачів фінансової звітності, якими виступають засновники, власники, 

уповноважені представники органів державної влади у межах своїх 

повноважень та інші матеріально заінтересовані фізичні і юридичні особи. В 

контексті аудиту будівельних підприємств правомірно виділити наступних 

заінтересованих користувачів фінансової звітності: інвестиційні фонди, 

інвестори, замовники, підрядники, забудовники, головні компанії (при 

перевірці філій), набувачі об'єктів незавершеного будівництва. 

Для будівельних підприємств, що мають організаційно-правову форму 

господарських товариств, чинним законодавством встановлено вимоги щодо 

обов'язковості проведення аудиторської перевірки. 

План і програма аудиту визначають характер, тимчасові рамки і об'єм 

запланованих аудиторських процедур, необхідних для проведення 

обов'язкового аудиту [1, с. 12-14]. Проте аудитор може самостійно вилучити 

питання, які є несуттєвими для підприємства, що перевіряється, а також має 

право включити додаткові питання, які, на його думку, є важливими для 

складання висновку про реальний фінансовий стан [2, с. 265-266]. 

Алгоритм проведення аудиту будівельних підприємств у розрізі етапів та 

об'єктів схематично зображено на рисунку 1. 

На підготовчому етапі аудитор, який отримав повноваження, повинен: 

 провести загальне ознайомлення з підприємством; 

 з'ясувати напрям його діяльності, специфіку галузі; 

 визначити основні господарські процеси та їх суть; 

 провести перевірку установчих документів; 

 протестувати систему внутрішнього контролю та вивчити роботу 

Ревізійної комісії [5, с. 176]. 
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Рисунок 1 – Алгоритм проведення аудиту будівельних підприємств 

До особливих напрямів перевірки акціонерних товариств на підготовчому 

етапі слід віднести аудит установчих документів. Згідно з чинним 

законодавством України, до установчих документів акціонерних товариств 

відносять установчий договір та статут. Установчий договір акціонерного 

товариства укладається між його засновниками з метою створення товариства і 

після державної реєстрації товариства є виконаним. Після того як акціонерне 

товариство пройшло державну реєстрацію, будь-які зміни і доповнення повинні 

вноситись лише в його статут за рішенням загальних зборів акціонерів, а 

установчий договір залишається при цьому без змін. 

Основний етап аудиту передбачає фізичну та документальну перевірки 

будівельного підприємства. Характерними рисами етапу фізичної перевірки є 

встановлення реальної наявності активів підприємства (основних засобів, 

запасів, грошових коштів та їх еквівалентів) та перевірка правильності їх 

оцінки. 

Документальна перевірка є основним етапом аудиту, завданням якого є 

дослідження кожної статті всіх форм річної звітності згідно з установленими 

Етап аудиту Напрям здійснення аудиту 

Підготовчий етап 

Основний етап 

Завершальний етап 

Ознайомлення з організаційною структурою та 

галузевими особливостями підприємства, 

дослідження установчих документів, вивчення 

системи бухгалтерського обліку та 

внутрішньогосподарського контролю підприємства 

Аудит доходів власного капіталу та фінансових 

результатів 

Аудит витрат: перевірка витрат що формують 

собівартість будівельно-монтажних робіт, 

перевірка розрахунків з підрядниками 

Аудит та оцінка ризиків діяльності 

Узагальнення отриманих результатів 
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ознаками і критеріями, аналітичний огляд звітності за весь період перевірки, 

визначення динаміки розвитку підприємства, повідомлення керівництву про 

виявлені недоліки. 

При проведенні документальної перевірки будівельних підприємств, що 

функціонують у формі акціонерних товариств, необхідно, з одного боку, 

додержуватись загальноприйнятих методичних прийомів, а з іншого - 

враховувати специфіку створення і функціонування даних товариств. Перш за 

все це особливості формування та руху власного капіталу товариства, 

необхідність персоніфікованого обліку акціонерів, що повинно бути відповідно 

відображено в обліку і звітності [4]. 

Враховуючи вищевказану особливість будівельних підприємств, пов'язану 

з організаційно-правовою формою, аудит розпочинається з перевірки 

статутного капіталу, під час якої необхідно визначити його розмір як сплачений 

і заявлений, склад і структуру (кількість і види акцій, номінальна вартість), 

перелік власників, акціонера, який володіє контрольним пакетом, додержання 

термінів відкритої передплати на акції та термінів оплати у разі випуску цінних 

паперів на період перевірки. 

Наступний напрям аудиту будівельної організації включає перевірку 

процесів формування собівартості будівельно-монтажних робіт, а саме: 

- використання матеріальних ресурсів у будівництві; 

- операції з будівництва, експлуатації і ліквідації тимчасових споруд; 

- операції з утримання й експлуатації будівельних машин і механізмів; 

- витрати на оплату праці; 

- накладні витрати; 

- облік залишків незавершеного виробництва. 

Важливим напрямом аудиту будівельного підприємства є перевірка 

розрахунків з генпідрядниками і субпідрядниками. При перевірці слід звернути 

увагу на договори підряду на капітальне будівництво, відповідність їх змісту 

вимогам законодавства. Аналізуючи договори субпідряду, аудитору необхідно 

спиратися на вимоги Положення про взаємини організацій - генеральних 
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підрядників із субпідрядними організаціями, затвердженого Науково-технічною 

радою Міністерства України у справах будівництва й архітектури, протокол від 

14.12.1994 р. № 4 [7]. 

Проводячи аудит виконання умов договору підряду в частинні здійснення 

робіт і розрахунків, аналізується дотримання кошторису в цілому та в частині 

виконання окремих видів робіт (за етапами їх виконання) та термінів 

розрахунків за ними [3, с. 120]. 

Аудитору необхідно перевірити акти виконаних робіт, облік додаткових 

послуг, наданих генпідрядником субпідрядникові, встановити правомірність 

цих розрахунків, їх своєчасність, а також достовірність відображення в обліку і 

звітності. 

Важливою ділянкою перевірки будівельних організацій є аудит доходів і 

формування фінансових результатів від будівельної діяльності. Відображення 

доходів за будівельним контрактом у бухгалтерському обліку має свій 

особливий порядок, що обумовлює специфічні аудиторські дії у цьому 

напрямку. При перевірці слід впевнитися, що доходи будівельної організації 

відображаються в обліку поетапно і їх визнання здійснюється на дату балансу. 

При цьому необхідно враховувати, що сума визнання такого доходу залежить 

від наявності достовірної оцінки кінцевого фінансового результату. За умови 

достовірної оцінки доходи визначаються з урахуванням ступеня закінченості 

робіт, а якщо немає достовірної оцінки - то в сумі фактичних витрат, відносно 

яких є ймовірність їх відшкодування. Бажано, щоб сума визнаного доходу 

підтверджувалася відповідним актом. На цьому етапі аудитор повинен 

дослідити проміжні рахунки і повноту їх оплати [12, с. 256]. 

Для будівельних підприємств у формі акціонерних товариств окремим 

етапом аудиту є перевірка розподілу прибутку. Дослідженню передусім 

підлягає дотримання порядку підготовки рішення про розподіл прибутку 

акціонерного товариства, своєчасність його прийняття. 

Правління зобов'язане одночасно з річним балансом підготувати до 

загальних зборів акціонерів рішення щодо розподілу балансового прибутку, 

зокрема, вказати: 
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- розмір балансового прибутку; 

- розподіл чистого прибутку між акціонерами; 

- розмір відрахувань у резервний фонд та ін.; 

- розмір нерозподіленого прибутку тощо. 

Перевіряючи правильність нарахування і виплати дивідендів, аудитор 

мусить переконатися, що: 

- дивіденди нараховуються з прибутку акціонерного товариства після 

оподаткування; 

- дивіденди нараховуються і виплачуються акціонерам – юридичним 

особам-резидентам без стягнення податку з джерела виплат; 

- дивіденди, нараховані на акції, що належать державі, перераховуються 

до державного бюджету; 

- якщо нараховані дивіденди фізичним особам акціонерам, не отримані 

останніми, а спрямовані на додаткове придбання нових акцій на підставі їх 

письмової заяви до бухгалтерії підприємства, то податок з доходів фізичних 

осіб не стягується; у всіх інших випадках сума нарахованих дивідендів 

обкладається податком. 

Аудиторська діяльність пов’язана з існуванням різноманітних ризиків, що 

здатні впливати на остаточну аудиторську думку. Аудитор ніколи не може бути 

впевненим, що надана до перевірки інформація не містить помилки, тобто 

завжди є можливість того чи іншого ступеня (ризику) її перекручування. Ризик 

ніколи не може бути зведений до нуля, тому завдання аудитора полягає 

принаймні у його мінімізації [8]. 

У науковій літературі з ризик-менеджменту [9, с. 46-50; 10] процес аналізу 

ризику відображено за допомогою наступного алгоритму: 

- етап 1 - ідентифікація чинників ризику; 

- етап 2 - визначення числових значень чинників ризику; 

- етап 3 - імітаційне моделювання інтегральних значень ризику і на їх 

основі - значень можливих доходів при здійсненні інвестиційно-інноваційного 

проекту; 
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- етап 4 - імітація можливих значень економічних витрат і доходів від 

реалізації проекту. 

- етап 5 - статистичний аналіз «витрати – прибуток – ризик»; на основі 

цього аналізу ухвалюють рішення про ефективність інвестицій у відповідні 

варіанти інвестиційно-інноваційного проекту [6, с. 254]. 

Ідентифікація ризиків здійснюється на етапі якісного аналізу та включає 

визначення видів ризиків, виявлення джерел і причин їх виникнення, 

встановлення потенційних зон ризику. Ідентифікацію ризиків проекту доцільно 

проводити з врахуванням можливості їх розрахунку та ступеня керованості, що 

дозволить більш точно визначити можливі вигоди та втрати від впровадження 

проекту. Для цього якісний аналіз ризиків проекту можна проводити на підставі 

наступної класифікації ризиків: 

- ризики, пов'язані із фінансовим забезпеченням – імовірність настання 

даної групи ризиків можна визначити експертним методом, шляхом аналізу 

існуючого досвіду впровадження аналогічних проектів та статистичних даних 

щодо стану економіки та банківської сфери; 

- ризики, пов'язані із здійсненням технологічного процесу - імовірність 

настання вказаних ризиків можна визначити за допомогою аналізу 

статистичних та прогнозних даних щодо подорожчання будівельних матеріалів, 

енергоносіїв, а також з врахуванням існуючих вимог державних стандартів 

України щодо усереднених показників розміру коштів на покриття ризиків всіх 

учасників будівництва, які застосовуються в зведеному кошторисному 

розрахунку вартості об'єкта будівництва; 

- ризики, пов'язані із виконавцями будівництва, можуть бути 

ідентифіковані шляхом аналізу даних підприємства щодо кількості 

травматичних та летальних випадків на будівництві за певний період, вартісних 

та кількісних показників за операціями, виконаними із затримками термінів та 

із дефектами; 

- ризики, пов'язані із ринками збуту, аналізуються за допомогою 

статистичних даних щодо продажу нерухомості та стану ринку банківського 

кредитування тощо. 
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Кількісний аналіз обраних ризиків при здійсненні аудиту доцільно 

здійснювати за допомогою розрахунково-аналітичних методів. Вказані методи 

призначені для розрахунку відносно точного кількісного вираження рівня 

ризику на основі внутрішньої інформаційної бази самого підприємства, яка 

доступна та зрозуміла для аудитора [11, с. 136-139]. 

На завершальному етапі перевірки аудитор здійснює узагальнення 

отриманих результатів, складає свій звіт і висновок про достовірність 

фінансової звітності, фінансовий стан підприємства та ризикованість проекту, 

передає його замовникові, обговорює можливості подальшої співпраці, 

висловлює свої рекомендації. 

Отже, аудит будівельних організацій проводиться з урахуванням загальних 

принципів, проте має свою специфіку, пов'язану з організаційно-правовою 

формою та особливостями галузі, до яких належить підприємство, а саме: 

нормативне регулювання вартості будівельно-монтажних робіт, особливості 

визнання фінансового результату за будівельними контрактами, наявність 

ризиків, з якими пов'язана діяльність будівельних підприємств. Саме оцінці 

можливих ризиків на стадії проведення аудиту слід приділити особливу увагу, 

оскільки кількісний та якісний аналізи ризиків дозволить керівництву 

будівельного підприємства прийняти об'єктивне управлінське рішення щодо 

реалізації певного проекту. 
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У статті розглянуті теоретичні основи та методичні підходи до здійснення 

фінансового контролю закладів культури. Відповідно до особливостей 

діяльності сформовані стадії проведення контролю таких закладів. Розглянуті 

особливості проведення фінансового контролю закладів культури виходячи з 

господарської  діяльності та надаваємих ними послуг.  

Ключові слова: фінансовий контроль, заклади культури, стадії фінансового 

контролю. 

На сьогодні у всьому світі контроль державних фінансів розглядають 

відповідно до його справжньої цінності – виокремлення та підтвердження ролі і 

значення держави у регулюванні розвитку економіки та зростанні добробуту 

суспільства. Становлення інституту державного фінансового контролю (далі – 

ДФК) в Україні, яке відбувалося одночасно із процесом державотворення і 

формуванням соціально орієнтованої ринкової економіки, недостатність 

належної уваги до забезпечення ефективності системи державного фінансового 

контролю зумовила потребу в дослідженні цієї проблематики. 

Зростання обсягів фінансових порушень в Україні спричинено не 

відсутністю інституціональної структури державного фінансового контролю, а 

слабкістю його теоретико–методологічної та методичної бази, недоліками в 

організації контрольного процесу. Зокрема, використання застарілих форм 

державного фінансового контролю не дає змоги сьогодні державі оперативно й 

ефективно впливати на процеси, які відбуваються в економіці, забезпечувати 

концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних напрямах фінансової 

діяльності, що призводить до зниження ефективності контрольних функцій 

держави. 
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Від ефективності державного фінансового контролю багато в чому 

залежить добробут народу, задля чого одна з найважливіших функцій 

державного управління повинна бути спрямована на виявлення відхилень від 

прийнятих стандартів законності, доцільності і ефективності управління 

фінансовими ресурсами та державною власністю, а також на своєчасне вжиття 

необхідних відповідних коригувань і запобіжних заходів. 

Ретроспективний огляд теоретичних та практичних аспектів методології і 

організації фінансового контролю свідчить, що проблеми розвитку фінансового 

контролю на макро– та мікрорівні досліджували відомі українські вчені, 

зокрема: В. Базилевич, О. Барановський, І. Басанцов, О. Василик, Т. Васильєва, 

Н. Виговська, В. Геєць, В. Глущенко, В. Дем’янишин, І. Дрозд, В. Загорський, 

Л. Іващенко, Є. Іонін, М. Каленський, О. Кириленко, О. Кириченко, 

О. Ковалюк, В. Кравченко, А. Крисоватий, М. Крупка, В. Корнєєв, Л. Лисяк, 

Е. Лібанова, С. Лобозинська, А. Мамишев, І. Микитюк, В. Невідомий, 

Ю. Пасічник, Н. Рубан, В. Рудницький, С. Пирожков, В. Савченко, Л. Савченко, 

В.Симоненко, О. Стефанишин, І. Стефанюк, В. Федосов, М. Чумаченко, 

О.Шевчук та ін. 

Незважаючи на здобутки зазначених вчених, необхідно визнати, що у своїх 

публікаціях науковці здебільшого розглядають окремі практичні аспекти 

організації і функціонування державного фінансового контролю. Дослідження 

монографічної літератури дало можливість виявити, що серед науковців немає 

спільної думки передусім, з вихідних понять контролю, фінансового контролю 

та їх механізмів. У законодавчих і нормативних актах зустрічається 

неоднозначність тлумачень термінології, визначень та їх неузгодженість чи 

навіть призначення. Така ситуація призводить до недостатньо аргументованого 

розподілу контрольних повноважень між різними контролюючими органами, 

дублювання контрольних заходів, надмірне перевантаження перевірками і 

ревізіями одних об’єктів і безконтрольність інших. Тому основну увагу в роботі 

зосереджено на теоретичних і методичних аспектах створення єдиної системи 
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державного фінансового контролю, формування її як цілісної системи, 

вдосконалення законодавчої бази та визначення і утвердження вищого органу 

державного фінансового контролю. 

Для сучасного розвитку системи державного фінансового контролю в 

Україні необхідні дослідження зарубіжного досвіду, які нададуть змогу 

адаптувати передовий світовий досвід до умов національної економіки, 

сприятимуть інтеграції контрольних дій на міжнародному рівні. Заслуговує на 

увагу також досвід розвинених країн у даній сфері, який розкритий у працях 

Р Адамса, Х. Андерсона, М. Беккера, В. Бурцева, Ю. Вороніна, М. Готліб є 

базою практичної діяльності окремих інституцій контролю, проте необхідно 

зазначити, що відсутні комплексні дослідження з системи державного 

фінансового контролю в Україні. 

З урахуванням цього постає потреба у дослідженні теоретичних засад 

організації й трансформації системи державного фінансового контролю; 

інституційних принципів модернізації, стандартизації, місця, значення окремих 

суб’єктів контролю у створенні ефективного і оптимального контрольного 

середовища; концептуальних засад побудови єдиної системи державного 

фінансового контролю; нормативно–правового регулювання державного 

фінансового контролю; змісту сучасних концепцій і стратегій у діяльності 

контролюючих органів. 

Необхідність фінансового контролю, його сутність і значення 

визначаються Конституцією України. В даний час, коли Україна переживає 

період становлення ринкових відносин і пов'язаних із цим перетворень усіх 

державних інститутів, відбувається процес розмежування повноважень між 

центральною владою і областями України. Дуже гостро постало питання про 

необхідність визначення задач і функцій різноманітних контрольних органів 

виконавчої і представницької влади. 

Загалом фінансовий контроль — явище універсальне, воно застосовується 

в різних сферах суспільного життя – економічній, політичній, соціальній, 

науковій тощо. Його суть розкривається у взаємозв'язку зі сферою застосування 

й сферою функціонування фінансів.  
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Мета написання статті полягає в тому, щоб на основі  набутих теоретичних 

знань, узагальнення господарської практики, літературних джерел висвітлити 

основні напрямки фінансового контролю використання бюджетних асигнувань 

у сфері культури. 

Задачі дослідження:  

- узагальнення теоретично-методичних засад фінансового контролю 

використання бюджетних асигнувань; 

- зробити відповідні висновки, в яких наголосити на проблемах 

використання фінансового контролю в бюджетних установах. 

Предметом дослідження є теоретично-методологічні основи фінансового 

контролю використання бюджетних асигнувань у сфері культури.  

управління, яка включає сукупність спостережень, перевірок за діяльністю 

об'єкта управління з метою оцінки обґрунтованості й ефективності прийняття 

рішень і результатів їх виконання.  

Фінансовий контроль, з одного боку, є однією з завершальних стадій 

управління фінансами, а з іншої, він виступає необхідною умовою ефективності 

управління ними. Складність розуміння фінансового контролю обумовлена 

складністю самої категорії фінансів. Так само як фінанси є основою будь-якої 

сфери суспільної діяльності і в той же час відбивають їх матеріальну 

результативність, так і фінансовий контроль є як би лакмусовим папером, на 

якому  реально виявляється весь процес руху фінансових ресурсів, починаючи 

від стадії формування фінансових ресурсів, необхідних для початку здійснення 

діяльності в будь-якій сфері, і закінчуючи одержанням фінансових результатів 

цієї діяльності. 

Фінансовий контроль застосовується там і тоді, де функціонують фінанси. 

Фінанси, будучи інструментом розподілу й перерозподілу валового 

внутрішнього продукту в процесі його руху, забезпечують створення й 

використання фондів грошових засобів для задоволення економічних і 

соціальних потреб [1].  
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ» від 28.02.02. № 228: кошторис бюджетних 

установ є основним плановим документом, який надає 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. 

Кошторис має дві складові:  

- загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду 

бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на 

виконання бюджетною установою основних функцій; 

- спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду 

бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною 

класифікацією на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а 

також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням установою 

основних функцій. 

Форми кошторисів, плану асигнувань, лімітної довідки, типових форм 

штатного розпису, довідки про зміни річного розпису асигнувань бюджету 

(кошторису), довідки про зміни місячного розпису асигнувань загального 

фонду бюджету (плану асигнувань із загального фонду бюджету), реєстру 

довідок про внесення змін до річного розпису асигнувань бюджету та 

помісячного розпису асигнувань. 

План асигнувань – це помісячний розподіл асигнувань, затверджених у 

кошторисі, за скороченою формою економічної класифікації, який регламентує 

взяття установою зобов’язань протягом року. 

Бюджетне асигнування – повноваження, надане розпоряднику бюджетних 

коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного 

зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання 
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бюджету. Використання всієї сукупності видів, форм і методів контролю 

(рис. 1) має надзвичайно велике значення для ефективного функціонування 

системи фінансового контролю не тільки  в бюджетних установах, а й в цілому.  

Так, застосування всіх видів фінансового контролю є важливим з погляду 

запобігання втрати контролю за діяльністю певних секторів економіки та 

утворення неконтрольованих сегментів у фінансовій сфері, а також з погляду 

попередження паралелізму та дублювання при здійсненні контролю. 

Органи, що здійснюють фінансовий контроль, утворюють систему із трьох 

груп: органи, що здійснюють загальнодержавний контроль (Верховна Рада, 

Кабінет Міністрів України); органи відомчого фінансового контролю (Мінфін 

України, Нацбанк України та ін.); органи, що здійснюють незалежний 

фінансовий контроль (аудиторські організації).  

Верховна Рада здійснює фінансовий контроль в ході розгляду проектів та 

затвердження Державного бюджету України, звіту про його виконання. 

Контрольні функції реалізуються Верховною Радою також при обговоренні та 

прийнятті фінансового законодавства. Фінансовий контроль здійснюється 

комітетами Верховної Ради України (у відповідній для них сфері). Більш 

широкі повноваження у сфері фінансового контролю за станом і рухом 

державних фінансів належать двом спеціалізованим комітетам: Комітету з 

питань бюджетної діяльності та Комітету з питань фінансів і банківської 

діяльності.  



127 

 

 

Рисунок 1 – Види і методи фінансового контролю 

Окремим контрольним повноваженням наділена Рахункова палата 

Верховної Ради України. Контрольні повноваження Рахункової палати 

поширюються на Верховну Раду, органи виконавчої влади, Нацбанк України, 

Антимонопольний комітет, Фонд державного майна та інші органи держави. 

Рахункова палата має право контролювати місцеві державні адміністрації, 
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органи місцевого самоврядування, підприємства і організації незалежно від 

форм власності, якщо їх діяльність пов'язана з коштами Державного бюджету 

України або вони мають частку державної власності (рис. 2) [4].  

 

Рисунок 2 – Система організації фінансового контролю в Україні 

Контрольні функції Президента України базуються на його статусі глави 

держави і реалізуються ним, наприклад, під час підписання законів України.  

Кабінет Міністрів України здійснює фінансовий контроль в ході реалізації 

фінансової політики України як взагалі, так і в галузі ціноутворення та оплати 

праці, складання і виконання Державного бюджету України, звіту про його 

виконання тощо.  

У системі центральних органів виконавчої влади та на місцях діють 

спеціальні контролюючі служби: Державне казначейство України і Державна 

контрольно-ревізійна служба України. Остання здійснює державний контроль 

за використанням коштів і матеріальних цінностей, їх зберіганням, станом, 
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достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, 

бюджетних установах, на підприємствах і в організаціях, які одержують кошти 

з бюджетів чи державних валютних фондів.  

Мінфін України здійснює контроль за рухом і витрачанням державних 

фінансових ресурсів, виконанням державного бюджету, його касовим 

виконанням по доходах. Мінфін встановлює та контролює порядок ведення 

бухгалтерського обліку та звітності про виконання бюджетів, кошторисів 

витрат бюджетних установ, контролює випуск та обіг цінних паперів, веде 

загальний реєстр їх випуску.  
Досить широке коло контролюючих функцій належить Нацбанку України. 

Це насамперед контроль за діяльністю комерційних банків, їх відділень, філій 

та представництв. Функцію нагляду здійснює Департамент банківського 

нагляду Нацбанку України. Операції з нагляду здійснюють регіональні 

управління Нацбанку України на відповідних територіях.  
Інфраструктура фінансового контролю в сфері державного управління 

бюджетними ресурсами представлена сукупністю органів контролю, які 

класифіковано за двома групами (рис.3) [5]. 
До функцій Державної митної служби України належить контроль за 

вірністю та своєчасністю сплати мита та митних зборів, переміщенням 

валютних та інших, у т.ч. культурних цінностей через митний кордон України.  
Міністерство зв'язку та інформатизації України контролює додержання 

правил поштових переказів та пересилки валютних цінностей.  
Відомчий фінансовий контроль координується Мінфіном України. Він 

здійснюється міністерствами, іншими органами державного управління за 

діяльністю підвідомчих підприємств, установ і організацій через функціонально 

самостійні структурні контрольно-ревізійні підрозділи міністерств і відомств 

(управління, відділи, групи).  
Поєднання державних інтересів, інтересів недержавних господарюючих 

суб'єктів здійснюється через механізм незалежного аудиторського фінансового 

контролю. Аудит становить собою перевірку публічної бухгалтерської 

звітності, обліку первинних документів та інформації, пов'язаної з фінансово-
господарською діяльністю господарюючих суб'єктів, з метою визначення їх 

достовірності, повноти звітності і обліку, відповідності законодавству.  
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Рисунок 3 – Організація фінансового контролю в управлінні 

бюджетними ресурсами за суб’єктами його здійснення 

Специфіка будь-якого контролю як елементу управління – його 

повторність: контролювати можна лише те, що вже є незалежно від контролю. 

Фінансовий контроль не є сам по собі інструментом безпосередньої організації 

фінансової діяльності. Він має метою усунення чи запобігання помилок в цієї 

діяльності чи поліпшення її. Для здійснення контролю необхідні критерії, з 

якими пов’язується діяльність. Такі критерії визначаються фінансовим 

законодавством та іншими правовими норами організації фінансової діяльності. 

Теоретичною концепцією, що детермінує зміст та організацію фінансового 

контролю, є, насамперед, відзнака цих порівняльних критеріїв та меж 

втручання в фінансову діяльність різних структур, контролюючих органів в 

різних державах. Цим детермінується і відзнака в системі органів фінансового 

контролю та конкретних форм та методів роботи. 

Попередній фінансовий контроль здійснюється на стадії складу, розгляду 

Загальний 
фінансовий 

Спеціалізований 
фінансовий 

Президент України 

Верховна Рада України 

Кабінет Міністрів 
України 

Комітет Верховної Ради 
України з питань 
бюджету та додержання 
бюджетного 
законодавства

НБУ 

Фонд державного майна 
України 

Рахункова палата

Міністерство фінансів України 

Державне казначейство України 

Державна податкова служба 

Державна контрольно-ревізійна 
служба

Державна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку 

Державний департамент 
фінансового моніторингу 

Контрольно–ревізійні підрозділи 
міністерств і відомств, інших 
центральних органів виконавчої 
влади

Система фінансового контролю 
органів місцевого 
самоврядування та місцевої 
виконавчої влади 



131 

та утвердженню фінансових планів підприємств, кошторисів доходів та 

видатків установ та організацій, проектів бюджетів, текстів договірних угод, 

установчих документів тощо. Таким чином, він сприяє запобіганню невірного 

нераціонального розподілу матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, а 

також негативних фінансових результатів діяльності госпорганів в цілому. Ця 

форма фінансового контролю дозволяє попередити порушення законів та 

нормативних актів. Здійснюється він при перевірці обґрунтованості розрахунків 

доходу, потреб в джерелах фінансування капітальних вкладень. 

Поточний фінансовий контроль здійснюється в процесі виконання 

фінансових планів, в ході витрачання товарно-матеріальних цінностей та 

грошових коштів, у відповідності відпустки коштів виконанню планів витрат, 

використанню раніше виданих ресурсів. Ця форма фінансового контролю 

припускає системний факторний аналіз діяльності підприємств та організацій в 

цілях вияву повноти та своєчасності розрахунків з бюджетом. Важливе 

значення поточний фінансовий контроль має в пошуку внутрішньогосподарчих 

резервів росту накопичення. Він виконується повсякденно фінансовими 

службами для виключення порушень фінансової дисципліни в процесі 

використання фінансових планів підприємств, організацій та установ, при 

відкритті кредитів фінорганами, перевірки документації по операціям, що 

здійснюються бухгалтерами підприємств, організацій тощо. 

Наступний фінансовий контроль здійснюється після завершення звітного 

періоду та фінансового року у цілому. Перевіряється доцільність видатків 

державних бюджетних грошових коштів при виконанні бюджетів, виконанні 

фінансових планів підприємств. Оцінка проведених заходів здійснюється в 

результаті аналізу використання матеріальних, трудових та фінансових 

ресурсів, законності господарсько-фінансових операцій на основі перевірки 

звітних бухгалтерських та видаткових документів, кінцевих фінансових 

результатів. Наступний фінансовий контроль пов’язаний з попереднім 

контролем та базується на ньому. 

З вище сказаного можна зробити висновок, що фінансовий контроль 

виконується повсякденно фінансовими службами для перевірки коштів що 
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надаються бюджетним установам з бюджетної скарбниці на потреби 

збереження та розвитку культури в Україні і, в цілому, він є типовим для усіх 

бюджетних установ. 
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У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти організації обліку 

доходів від операційної діяльності. Зазначено економічну сутність  поняття 

«дохід». Визначено головні критерії визнання доходів від реалізації товарів і 

продукції. 

Ключові слова: дохід, операційна діяльність, облікова політика, фінансові 

результати, реалізація продукції (товарів, робіт, послуг). 

Підприємства вбачають мету своєї діяльності в отримані доходів, обсяг 

яких має бути достатнім не лише для покриття поточних витрат, а щоб 
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забезпечувати чистий прибуток. Доход від операційної діяльності складає 

значну частку у складі доходів більшості підприємств будь-якої галузі. Саме 

тому дослідження організації обліку доходів від операційної діяльності є 

актуальним і практично значущим. 

Вагомий внесок у розвиток тематики доходів у бухгалтерському обліку 

зробили О.В. Лишиленко, К. Маркс, А. Маршалл, В.М. Пархоменко, 

Н.М. Ткаченко, Р. Фішер, Н.М. Чебанова. Питання, пов’язані з обліком доходів, 

досліджувало чимало й українських учених, зокрема: Ф.Ф. Бутинець, 

В.Г. Лінник, А.М. Поддєрьогін, В.К. Скляренко, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко. 

Як відомо, вся діяльність економічних суб’єктів поділяється на 

операційну, фінансову та інвестиційну. Такий поділ видів діяльності вперше 

було визнано при розробленні перших вітчизняних стандартах бухгалтерського 

обліку, зокрема П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», який нині втратив 

чинність, проте в ньому вперше для вітчизняної облікової практики було 

ідентифіковано сутність цих видів діяльності. Зокрема, стандартом визначено, 

що операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші 

види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю [1].  

В широкому розумінні «операційною діяльністю» прийнято вважати 

основну діяльність підприємства, яка пов’язана з виробництвом і реалізацією 

продукції (робіт, послуг), забезпечує основну частку доходу і є головною 

метою створення підприємства.  Для більшості підприємств основу операційної 

діяльності становить виробнича або торгівельна діяльність, яка доповнюється 

здійсненням інвестиційної та фінансової діяльності [2, с.109]. 

Дохід – надзвичайно поширене, часто застосовуване та водночас 

надзвичайно багатозначне поняття, що вживається у різноманітних значеннях. 

У сучасних умовах цей термін починає набувати ширшого значення і 

тлумачення: по-перше – як основне джерело прибутку (чистого доходу); по-

друге – як складна за структурою категорія, що вимагає теоретичного й 

методологічного уточнення. 
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Таблиця 1 – Тлумачення економічної сутності категорії "дохід" у 

сучасній науковій літературі 

Автор Сутність 

Бутинець Ф.Ф.  Як економічна категорія дохід (виручка) є потоком грошових коштів та 

інших надходжень за певний період, отриманий від продажу продукції, 

товарів, робіт, послуг. 
Продіус Ю.І.  Дохід – це виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) за 

вирахуванням матеріальних витрат. Він є грошовою формою чистої 

продукції підприємства, тобто охоплює оплату праці та прибуток. 

Шмиголь Н.М.  Дохід підприємства – це збільшення економічних вигід внаслідок 

надходження активів і/або погашення зобов'язань, що приводить до 

зростання капіталу організації, за винятком внесків учасників (власників 

майна), та отримане внаслідок використання в господарському процесі 

залучених для цього економічних ресурсів та конкурентних переваг в 

умовах прийнятного рівня підприємницького ризику. 

Блонська В.І. Дохід підприємства – це надходження, одержані внаслідок його 

господарської діяльності за певний період часу у вигляді конкретних 

економічних вигод, отриманих внаслідок використання у 

господарському процесі залучених для цього економічних ресурсів в 

умовах прийнятного рівня підприємницького ризику. 
Камінська Т.Г.  Доходами організації визнаються збільшення економічних вигод 

протягом звітного періоду внаслідок надходження активів і / або 

підвищення їх вартості, і / або зменшення зобов'язань, які приводять до 

збільшення капіталу організації, за винятком внесків власників. 
Біла О.Г. 

 
Грошові надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 
це загальний дохід від основної діяльності підприємства, його внесок у 

валовий внутрішній продукт країни. 
НП(С)БО 1 

 
Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів 

або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного 

капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). 
П(С)БО 15 Дохід – збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює 

зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок 

внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути 

достовірно визначена. 

МСФЗ (IAS) 18 
 

Дохід – це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що 

виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли 

власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в 

результаті внесків учасників капіталу. 

 

Методологічні засади формування, оцінки і визнання у бухгалтерському 

обліку інформації про доходи та вимоги до їх відображення у фінансовій 

звітності, визначені рядом нормативно-правових документів, зокрема: 
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– НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” – яким визначено 

загальні вимоги до розкриття статей “Звіту про фінансові результати” (в т.ч. 

статей доходів);  
– П(С)БО 15 “Дохід” – в якому визначені методологічні засади 

формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її 

розкриття у фінансовій звітності;  
– План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій;  
– Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій.  
Доходи включаються до складу об’єктів облікового процесу з 

дотриманням наступних принципів:  
– принципу нарахування – який передбачає відображення в обліку доходів 

і витрат у момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати 

грошових коштів (відвантаження продукції здійснено в одному звітному 

періоді, а оплата поступить в іншому звітному періоді – в цьому випадку дохід 

буде визнано на дату відвантаження продукції);  
– принципу відповідності доходів і витрат – який передбачає визначення 

фінансового результату шляхом порівняння доходів з витратами, які здійснені 

для отримання цих доходів (при відображенні в обліку доходу від реалізації 

продукції одночасно визнаються і відображаються в обліку її собівартість і усі 

витрати, пов’язані з такою реалізацією) [3, с. 121]. 
Дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) продукції 

визначають у разі наявності таких умов (рис.1). 
Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: 
– сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових 

платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів; 
– сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним 

договором на користь комітента, принципала тощо; 
– сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 
– сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 
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– сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено 

відповідним договором; 

– надходження, що належать іншим особам; 

– надходження від первинного розміщення цінних паперів [5]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Визнання доходу від реалізації товарів і продукції  

На підприємстві здійснення контролю, організація та ведення обліку 

визначається обліковою політикою, яка затверджується наказом. В ньому 

міститься розділ про облік доходів і фінансових результатів діяльності, а також 

вказані основні положення організації обліку:  
а) поділ доходів за кожною класифікаційною групою;  
б) умови визнання та критерії оцінки доходів від надання послуг і 

виконання робіт на дату складання звітності;  
в) спосіб вивчення ступеня завершеності робіт, послуг, дохід від 

використання й надання, яких визначається за ступенем завершеності;  
г) перелік і склад доходів від реалізації продукції, інших операційних 

доходів, доходів фінансової, інвестиційної діяльності та надзвичайних доходів;  
е) порядок та спосіб віднесення доходів і витрат на рахунок 79 «Фінансові 

результати» [7, с. 663]. 
В обліковій політиці відносно доходів встановлюються методи оцінки 

ступеня завершеності операцій з надання послуг, до яких належать:  
- метод вивчення виконаної роботи – може бути використаний у випадку, 

якщо підприємство може візуально визначити виконаний обсяг робіт на певну 

дату;  
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https://ips.ligazakon.net/document/view/reg4580?ed=2000_06_14&an=31
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- метод визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, в 

загальному обсязі послуг, які мають бути надані;  

- метод визначення питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку 

із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, 

здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг 

наданих послуг на цю саму дату;  

- метод рівномірного нарахування доходу за період (крім випадків, коли 

інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг), у випадку, 

якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій за певний 

період часу [5].  

Підприємство вибирає певний метод залежно від специфіки своєї 

діяльності, яка визначає можливість встановити ступінь завершеності операцій 

з надання послуг. 

В положенні про облікову політику має бути зазначено перелік та форми 

первинних документів, що використовуються на підприємстві для обліку 

доходів, так як для них безпосередньо не затверджено типових форм 

документів. Первинними документами для відображення доходів від реалізації, 

інших операційних доходів є рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, 

акти інвентаризації, порівняльні відомості, акти оцінки, прибуткові касові 

ордери, виписки банку, довідки та розрахунки бухгалтерії тощо. Узагальнення 

інформації про доходи відбувається у відповідних облікових регістрах з 

подальшим перенесенням даних до головної книги. Стосовно фінансової 

звітності зазначені об’єкти обліку відображаються у ф. № 2 “Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід)” 

Ще одним важливим елементом технічної частини облікової політики 

підприємства є розробка Робочого плану рахунків, який містить всі необхідні 

розрізи аналітики для забезпечення потреб внутрішніх користувачів облікової 

інформації. Підприємство може самостійно розробляти додаткові субрахунки 

та аналітичні рахунки, виходячи зі специфіки діяльності, конкретних потреб, 

завдань управління і контролю. 
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Отже, дослідження існуючих наукових праць та діючої нормативної бази 

дало змогу констатувати, що категорія «дохід» по-різному розглядається в 

наукових виданнях та в нормативних документах і стандартах обліку, що 

ускладнює розуміння його економічної сутності. З’ясовано, що саме в обліковій 

політиці підприємства визначаються методи та принципи відображення доходів 

у фінансових результатах підприємствах. Робочий план рахунків повинен 

гарантувати таку організацію обліку доходів, щоб дані рахунків можна було 

використовувати як у фінансовому, так і в управлінському обліку. 
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МЕТОДИКА ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ ЗА 

МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ ISSAI 
У статті проаналізовано стандарт ISSAI 5700 «Керівництво з аудиту 

попередження корупції» і визначено особливості проведення аудиту 

ефективності антикорупційних заходів за його вимогами. 

Ключові слова: державний аудит ефективності, міжнародні стандарти 

державного аудиту ISSAI, запобігання корупції, вищий орган державного 

аудиту. 

За даними численних досліджень, саме корупція є однією з причин, що 

призвела до масових протестів в Україні наприкінці 2013 року – на початку 

2014 року. Згідно з результатами дослідження «Барометра Світової Корупції» 

(Global Corruption Barometer), проведеного міжнародною організацією 

Transparency International у 2013 році, 36 відсотків українців були готові вийти 

на вулицю, протестуючи проти корупції. Утім, незважаючи на значні зусилля 

влади у боротьбі з корупцією, у 2016 році за Індексом сприйняття корупції 

Україна отримала 29 балів із 100 та посіла 131-шу позицію з 176 країн [3]. 
У 2016 році було затверджено новий міжнародний стандарт державного 

аудиту ISSAI 5700 «Керівництво з аудиту попередження корупції». Разом з тим 

фахівці Рахункової палати не мають практики застосування стандартів ІSSAІ, 

що обумовлює необхідність досліджень у цій сфері та вивчення досвіду інших 

країн. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_025
http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/40/
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Завданням дослідження є аналіз стандарту ISSAI 5700 і визначення 

особливостей проведення аудиту ефективності антикорупційних заходів за його 

вимогами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх 

застосування державними установами та організаціями залежно від їх 

повноважень, громадськими організаціями, іншими суб’єктами 

господарювання. 

Наукова гіпотеза дослідження полягає в тому, що вищий орган державного 

аудиту шляхом сприяння ефективному та доброчесному державному 

управлінню допомагає в боротьбі з корупцією. 

Слід зазначити, що серед українських учених проблемам аудиту 

ефективності у державній сфері приділяють увагу Ж. А. Жирна, 

В. Ф. Максімова, В. І. Невідомий, П. С. Петренко, В. Ф. Піхоцький, 

Ю. Б. Слободяник, Л. О. Сухарева, О. А. Хаблюк, С. Р. Яцишин та багато 

інших. 

Генеральна Асамблея ООН визнала провідну роль вищих органів 

державного аудиту в сприянні ефективному, відповідальному, результативному 

та прозорому державному управлінню [2]. Відповідно у 2016 році було 

затверджено новий міжнародний стандарт державного аудиту ISSAI 5700 

«Керівництво з аудиту попередження корупції». І хоча для України на 

сьогоднішній день державний аудит ефективності не є зовсім новим 

напрямком, імплементація цього стандарту поки що ускладнена. 

На сучасному етапі Міжнародною організацією вищих органів державного 

аудиту (INTOSAI) розроблено і впроваджено Міжнародні стандарти 

державного аудиту ISSAI, що використовуються багатьма вищими органами 

державного аудиту зарубіжних країн. У стандартах аудит ефективності 

визначається як незалежна, об’єктивна та достовірна перевірка відповідності 

вимогам економічності, ефективності та результативності управління 

підприємством, організацією, установою (або системи, операції, програми, 

заходу тощо) і виявлення можливостей для їх удосконалення [6, С.200]. 
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Аудит ефективності включає перевірку: 

– економічності діяльності адміністрації відповідно до основних 

адміністративних принципів та практики, а також політики управління; 

– продуктивності використання державних ресурсів (трудових, фінансових 

та ін.), включаючи тим самим дослідження систем інформації, результатів 

виробничої діяльності, стану внутрішнього контролю та усунення об’єктом, 

який підлягає перевірці, виявлених недоліків; 

– ефективності діяльності, виконання поставлених перед об’єктом 

державного аудиту завдань та порівняння досягнутих результатів діяльності 

об’єктів з плановими [5]. 

Доброчесне управління є передумовою для сталого розвитку суспільства. 

Це означає правильно, прозоро, відповідально, справедливо розпоряджатися 

ресурсами та реагувати на потреби людей. Корупція часто вважається 

офіційним зловживанням повноваженнями або довірою у державних установах 

з метою особистого збагачення. При поганому управлінні є великі ризики появи 

та розвитку корупції. Безсумнівно, корупція може мати суттєвий негативний 

вплив на економічні показники. Корупція може також зменшити інвестиції та 

економічне зростання, ускладнює макроекономічне управління, адже 

призводить до посилення нерівності доходів та зниження податкових 

надходжень. З точки зору того, наскільки поширена корупція, вона може бути 

поділена на індивідуалізовану корупцію – з визначеною кількістю людей, а 

також колективну корупцію, що поширюється на велике коло осіб. Недоліки 

людської природи, бажання швидко збагатитись робить явище корупції 

популярними у будь-якому суспільстві, незалежно від політичної системи. 

Новий стандарт ISSAI 5700 «Керівництво з аудиту попередження 

корупції» було прийнято у вересні 2016 року. У цьому стандарті містяться такі 

рекомендації для запобігання корупції: 

1. Врахування проблеми корупції та інших форм неправомірних дій у 

проведенні поточного аудиту вищими органами державного аудиту. 

2. Своєчасне інформування громадськості про корупцію та зловживання 

службовим становищем, публікація результатів аудиту. 



142 

3. Покращення методів та інструментів, що використовуються для 

боротьби з корупцією та зловживанням. 

4. Встановлення процедури, за допомогою якої особа може повідомити про 

корупцію або зловживання. 

5. Співпраця з іншими органами та установами по боротьбі з корупцією. 

Стандарт вказує, що вищий орган державного аудиту повинен аналізувати 

явища корупції (її виникнення, причини, сфери та механізми) під час кожного 

аудиту, а через свої перевірки він повинен намагатися визначити способи 

зменшення свавілля при застосуванні норм і правил, спростити адміністративні 

процедури, і усунути обмежений доступ до інформації. 

Варто зазначити, що коли під час аудиту виявляється відповідне 

порушення, вищий орган державного аудиту повинен вжити заходів для 

виправлення ситуації. Для цього треба приділяти велике значення підвищенню 

обізнаності громадськості у питаннях корупції та інших правопорушеннях 

шляхом своєчасного та публічного розкриття результатів аудиту. Підвищення 

обізнаності громадськості про корупцію сприяє підвищенню відповідальності.  

Згідно з антикорупційним підходом Світового банку та моделлю Роберта 

Клітгаарда, для ефективної боротьби з корупцією необхідне: 

- усунення монополії; 

- зменшення дискреційних повноважень; 

- сприяння прозорості та верховенству права [1]. 

Стандарт ISSAI 5700, спираючись на кращу практику у цій сфері, 

пропонує сім ключових компонентів для ефективної боротьби з корупцією та її 

запобігання, а саме: 

- Антикорупційна організаційна культура. 

- Цілі / стратегія. 

- Організаційна відповідальність. 

- Управління ризиками. 

- Модулі запобігання корупції (антикорупційна програма). 

- Комунікація та інформація. 
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- Моніторинг та модифікація. 

Розглянемо стисло їх суть. 

1. Антикорупційна організаційна культура 

Слід зазначити, що розробка та здійснення ефективної боротьби з 

корупцією вимагає активної участі і професійного судження всіх державних 

службовців, щоб це становило більше ніж інерційний набір кроків для 

дотримання певної політики та процедур. У цьому контексті модель 

функціонування управління на всіх ієрархічних рівнях має важливе значення 

для ефективності системи запобігання корупції. Керівництво, використовуючи 

свою професійну оцінку, визначає необхідний ступінь контролю за системою в 

цілому. Управління на середньому рівні та адміністративний персонал, серед 

яких є і державні службовці, використовує свої знання та професійне судження 

на щоденній основі, для розробки та здійснення антикорупційного контролю в 

рамках їхніх повноважень та відповідальності. 

2. Цілі / Стратегія 

Першим ключовим елементом успішної боротьби з корупцією є створення 

пов'язаних між собою стратегічних цілей або пріоритетів. Цілі повинні 

відповідати загальній стратегії організації, правовим і бюджетним рамкам. Як 

правило, такі цілі стосуються посилення системи запобігання корупції або 

підвищення ефективності та результативності системи. Визначати чіткі та 

всеохоплюючі антикорупційні цілі має керівництво. Потім необхідно визначити 

оперативні цілі, які підкреслюють якого бажаного результату слід досягти 

шляхом впровадження комплексної програми боротьби з корупцією. 

Цілі, спрямовані на запобігання корупції, мають бути реалістичними, 

доцільними, визначеними в часі, вимірюваними. 

3. Організаційна відповідальність за попередження корупції 

У деяких країнах стандарти внутрішнього контролю вимагають від 

керівників організувати організаційну структуру для досягнення цілей 

програми запобігання корупції. У цьому контексті краща практика полягає у 

призначенні суб'єкта в структурі для розробки та нагляду за цими діями. Далі 
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необхідно чітко визначити відповідальних за попередження корупції в установі. 

Це може бути організовано як в межах установи, так і зовнішніми установами. 

Вони повинні розуміти програму, визначити антикорупційні ризики та 

здійснювати контроль в рамках антикорупційної програми, мати визначені 

обов'язки, бути незалежним і мати право повідомляти безпосередньо керівнику 

організація. Підрозділ / особа, яка відповідальна за запобігання корупції, 

встановлюється на основі завдань та розміру організації і може бути 

відповідальним за більш ніж одну організацію. 

Вказаний підрозділ (чи особа) може виконувати такі завдання: 

- збирати інформацію про ризики щодо боротьби з корупцією та 

організовувати консультації управління; 

- інформувати персонал (наприклад, шляхом проведення семінарів, 

презентації на регулярній основі); 

- надавати допомогу у підготовці та доступі до всіх навчальних курсів, 

пов'язаних із боротьбою з корупцією; 

-  управляти процесом оцінки ризиків; 

- здійснювати моніторинг та оцінку будь-яких ознак корупції; 

- допомогти інформувати громадськість про покарання за законами про 

державну службу та кримінальним законодавством (превентивний ефект). 

Якщо підрозділ (чи особа) виявляє факти, що призводять до обґрунтованої 

підозри щодо корупційного злочину, керівництву організації рекомендується 

провести внутрішнє обстеження, вжити заходи щодо підвищення прозорості, 

проінформувати правоохоронні органи про корупційний злочин, який було 

вчинено. 

4. Оцінка ризиків та аналіз ризиків (управління ризиками) 

У всіх державних організаціях з регулярними проміжками повинні 

проводитись заходи для ідентифікації особливо вразливих до корупції 

напрямків діяльності організації. Для цієї мети використовують аналіз ризиків. 

Немає загальноприйнятих підходів до оцінки ризику, однак, він може 

включати наступні п'ять заходів:  
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- виявлення ризиків, що впливають на програму; 

- оцінку вірогідності та наслідків притаманних ризиків; 

- визначення толерантності до ризику організації (наприклад, готовність 

прийняти певний рівень ризику корупції в певних обставинах); 

- вивчення придатності існуючого контролю та встановлення 

пріоритетних ризиків; 

- документальне оформлення ризиків програми. 

Аналіз ризику повинен завершитися рекомендацією та / або наказом про 

додаткові заходи, які потрібно провести.  

5. Програма боротьби з корупцією (Модулі запобігання корупції) 

Виходячи з результатів оцінки ризику суб'єкта господарювання, 

включаючи його профіль ризику, організація повинна розробляти та 

документувати стратегію боротьби з корупцією; включаючи визначення 

конкретних цілей контролю та їх розроблення та впровадження  відповідних 

заходів та спеціальних контрольних заходів для запобігання корупції. 

Комплексна і розумна антикорупційна програма повинна бути інтегрована в 

загальну організаційну структуру. Ця програма повинна зосереджуватися на 

трьох елементах: Попередження → Виявлення → Реакція. 

Попередження корупції 

Головною метою уряду є запобігання виникненню помилок або порушень 

в організація через корупцію чи іншу неправомірну поведінку. Для запобігання 

корупції слід враховувати наступні елементи програми: 

- Належна основа, стандарти та правила; 

- Етичний кодекс; 

- Відповідне управління персоналом; 

- Відповідна система внутрішнього контролю; 

- Використання електронного уряду. 

Виявлення корупції 

У керівників є завдання постійно стежити за своєю діяльністю та 

забезпечувати оперативне та швидке реагування на дії щодо всіх виявлених 
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неекономічних, неефективних та нерезультативних операцій. Моніторингові 

операції є дуже важливими, щоб забезпечити досягнення бажаного контролю та 

результатів.  

Реакція на корупцію 

Кожна організація повинна гарантувати, що кожен шахрайський або 

корупційний вчинок буде покарано відповідальністю або реакцією керівництва. 

Це включає в себе заходи, встановлені кримінальним правом, дисциплінарним 

правом, трудовим законодавством або іншими видами права. Проблеми 

корупції слід аналізувати. 

6. Комунікація та інформація 

- Повідомлення інституціям поза органом аудиту (Інформація необхідна 

для того, щоб установа виконувала свої обов'язки щодо запобігання корупції). 

- Збір та поширення інформації з внутрішніх та зовнішніх джерел (Збір та 

аналіз інформації, що надходить від внутрішніх та зовнішніх підрозділів, поки 

установи виконують свої обов'язки та приймають рішення щодо загального 

функціонування установи та конкретні заходи в кожній галузі). 

- Комунікація (це безперервний процес надання, обміну та отримання 

інформації, який установа виконує для підтримки збору та розповсюдження 

відповідної інформації, яка захищає її від корупції та допомагає захистити її 

чесність). 

- Письмовий план інституційного спілкування (Методи комунікації в 

установах включають довідники, керівні принципи, директиви, політики, 

процедури, звіти, нагадування, статистичні звіти, сповіщення, дошки 

оголошень, веб-сайти, інтрамережі, записані повідомлення та відео, електронну 

пошту та виступи тощо). 

- Ефективна внутрішня комунікація. 

- Ефективне зовнішнє спілкування (Установи повинні запроваджувати 

офіційні комунікаційні канали з іншими суб’єктами, постачальниками, 

підрядниками, консультантами та громадськістю). 

- Видача звіту (Комунікаційна діяльність передбачає випуск 
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інституційних звітів (таких як бюджетні, фінансові, операційні та програмні 

звіти), які мають відповідну якість, зміст та обсяг, складені під наглядом 

керівника установи. Для того, щоб звіти мали цінність для установи, керівник 

установи повинен встановити адекватні механізми, за допомогою яких можна 

включити ключові принципи, такі як надійність даних, з тим щоб уникнути 

можливості подання неточних даних і випуск звітів низької якості. 

7. Моніторинг та модифікація 

Постійний процес моніторингу, навіть якщо система запобігання корупції 

є адекватною та не існує серйозних корупційних заходів, суб'єкти повинні 

залишатись насторожі та встановлювати постійний моніторинг. Керівництво 

повинно створити стратегію, яка гарантуватиме, що безперервний процес 

моніторингу присутній і ефективний, і що він дозволяє самостійно виявити 

дефекти. Ефективний моніторинг та оцінка мають зосереджуватися на 

вимірюванні результатів та прогресу у досягненні цілей, а не просто 

переглядати результати та прогрес у здійсненні контрольних заходів. 
Результати моніторингу та оцінки повинні використовуватися для 

покращення, розробки та впровадження заходів управління ризиками корупції. 

Оскільки жодна система не є ідеальною, контролю можна іноді уникнути, і 

структурні недоліки можуть бути невизначені вчасно. Ось чому потрібно 

детально аналізувати корупційні дії, які вже відбулися, і використовувати 

результати для постійного вдосконалення системи. Голова установи та 

керівництво у координації з відділом антикорупційної діяльності та 

внутрішніми аудиторами, повинні спілкуватися, щоб вирішувати конкретні 

проблемні питання. 
В Україні до проблеми корупції потрібно ставитися глобально. Окремі 

кроки з удосконалення законів та створення нових контролюючих органів 

можуть дати певний результат, але він буде недостатній. На нашу думку, 

Україні потрібно перейняти досвід таких країн, як Данія, Фінляндія, Швеція, 

Нова Зеландія, Нідерланди. Якщо підсумувати діяльність цих країн у 

запобіганні та боротьбі з корупцією, можна виділити інструменти, які довели 

свою ефективність у цій сфері: 
1. Дати свободу пресі, щоб ЗМІ, по суті, виконували функцію наглядового 

органу в країні. 
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2. Відмовитись від недоторканності президента, депутатів і суддів. 
3. Забезпечити дотримання принципів відкритості та гласності в роботі 

публічних органів. 
4. Популяризувати доброчесність, моральні принципи серед усього 

населення. 
5. Впровадити жорстке регулювання відповідальності за корупційні 

злочини. 
6. Забезпечувати стимулювання чесності. 
У результаті проведеного дослідження було встановлено правильність 

наукової гіпотези про те, що вищий орган державного аудиту шляхом сприяння 

ефективному та доброчесному державному управлінню допомагає у боротьбі з 

корупцією. 
Список використаних джерел: 

1. International Standards of Supreme Audit Institutions [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : http://www.issai.org. 

2. Promoting and fostering the efficiency, accountability, effectiveness and 
transparency of public administration by strengthening supreme audit institutions : 
A/RES/69/228 United Nations [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/713/64/PDF/ 
N1471364.pdf?OpenElement. 

3. Transparency International Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://ti-ukraine.org/ 

4. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до 

Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 

2017 році». – К. : НІСД, 2017. – 928 с. 
5. Жирна Ж. А. Зарубіжний досвід проведення аудиту ефективності 

[Електронний ресурс] / Ж. А. Жирна – Режим доступу : 

http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6417/1/foreign%20experience.p
df. 

6. Слободяник Ю. Б. Формування системи державного аудиту в Україні : 

монографія / Ю. Б. Слободяник. – Суми : ФОП Наталуха А.С., 2014. – 321с. 
 



149 

УДК 658.14 

Гадяцька С.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ  

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

Обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення інформаційного забезпечення 

аналізу фінансового стану підприємств. Виявлено, що основним джерелом 

інформації на підприємствах є фінансова звітність та внутрішня 

бухгалтерська документація.  

Ключові слова: аналіз фінансового стану, інформаційне забезпечення, 

фінансова звітність, баланс, підприємство.  

Для виживання підприємства в умовах постійного загострення 

конкурентної боротьби необхідно вміти реально оцінити фінансовий стан як 

свого підприємства, так й існуючих потенційних конкурентів. Адекватна 

інформаційна база є необхідною умовою якісного здійснення аналізу 

фінансового стану. Динамічні зміни економічних взаємовідносин між різними 

суб’єктами, зокрема фінансової та реальної економіки, у сучасних 

глобалізаційних процесах світової економіки потребують адекватного цим 

змінам інформаційного забезпечення оцінки фінансово-економічного стан 

суб’єктів господарювання. 

Проблемами інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану 

займаються багато науковців, зокрема, Бутинець Ф. Ф., Бутко А. Д., 

Гадзевич О. І., Ізмайлова К. В., Ковальчук Т.М., Коробов М. Я., 

Лахтіонова Л. А., Мец В. О., Мних Є. В., Сопко В. В., Цал-Цалко Ю. С., 

Чумаченко М. Г., Яцків М. І. та інші. Незважаючи на істотний внесок у 

розвиток і удосконалення методики аналізу фінансового стану підприємств 

теоретичні праці аналітиків потребують подальшого удосконалення.  

Метою статті є вивчення та узагальнення вимог до інформаційного 

забезпечення аналізу фінансового стану підприємств.   
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Ефективне функціонування системи аналізу фінансового стану стає 

можливим лише за наявності певного забезпечення. Під забезпеченням аналізу 

фінансового стану необхідно розуміти такі види, кількість і якість ресурсів, які 

є необхідними та достатніми для досягнення мети функціонування системи 

аналізу фінансового стану підприємства: організаційне, інформаційне, 

методичне, технічне, матеріальне та кадрове забезпечення. Важлива роль у 

забезпеченні належить інформації: вона зв’язує окремі елементи управління (у 

тому числі й аналіз фінансового стану) в єдину динамічну систему.  

Метою оцінки фінансового стану підприємства є аналіз фінансової 

спроможності, а також розробка і реалізація заходів, направлених на швидке 

відновлення платоспроможності, відновлення достатнього рівня фінансової 

стійкості підприємства, встановлення можливості підприємства продовжувати 

свою господарську діяльність, можливості подальшого розвитку, забезпечення 

прибутковості і зростання виробничого потенціалу та ухвалення відповідних 

рішень [1, с. 183].  

За допомогою фінансового аналізу можна забезпечити:  

- оцінку рівня ефективності діяльності господарюючих систем та виявлення 

факторів і причин досягнення існуючого стану;  

- визначення тенденцій розвитку підприємства за показниками його 

фінансового стану;  

- розроблення сценаріїв розвитку економічної діяльності суб’єктів 

господарювання: накопичення, трансформацію і ефективне використання 

інформаційної бази фінансового характеру;  

- визначення рівня кредитоспроможності підприємства як позичальника 

фінансових ресурсів для здійснення господарської діяльності;  

- якісне планування, прогнозування, бюджетування, визначення потреби і 

ефективне розміщення фінансових ресурсів;  

- ефективне формування і використання потоків грошових коштів;  

- створення рейтингових систем оцінки фінансового стану господарюючих 

систем;  
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- своєчасне вживання заходів, спрямованих на підвищення 

платоспроможності, фінансової стійкості і прибутковості підприємств;  

- визначення резервів поліпшення фінансового стану господарюючих систем;  

- обґрунтування політики розподілу і використання прибутку для потреб 

господарюючих систем і їх власників;  

- оцінку рівня підприємницького ризику щодо можливості погашення 

зобов’язань, здатності до нарощування чистих активів, залучення інвестицій 

і прийняття управлінських рішень [2, с. 202]. 

Незважаючи на різноманітність підходів до визначення фінансового стану 

підприємства, практично всі вчені однозначно висловлюються, про склад 

інформаційної бази проведення такого аналізу. Основними її складовими 

вважаються дані  бухгалтерського обліку та фінансової звітності, оскільки 

кожне підприємство регулярно її складає за загальновідомими правилами. Крім 

того, їй притаманні такі властивості: дані звітності підтверджуються 

первинними документами з кожної господарської операції; достовірність даних 

звітності підприємства може бути перевірена незалежними експертами; 

звітність відноситься до документів, що підлягають довготривалому 

зберіганню. 

Основна вимога до інформації, представленої у звітності полягає в тому, 

щоб вона була інформативною для користувачів, тобто, щоб відомості, що 

містяться у фінансовій звітності, можна було використати для прийняття 

обґрунтованих рішень. Основні критерії, яким повинна відповідати інформація, 

це: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, 

доречність, порівнянність, вірогідність, зрозумілість, правдивість, 

нейтральність. 

Згідно [3] фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить 

відомості про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових 

коштів підприємства за звітній період.  

Слід відмітити, що в цілому визнаючи фінансову звітність основною 

складовою інформаційної бази аналізу фінансового стану підприємства, 
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вітчизняні та зарубіжні вчені розглядають цю категорію по різному. Окремі 

автори ототожнюють поняття фінансова і бухгалтерська звітність. На наш 

погляд, поняття бухгалтерська звітність в буквальному розумінні слова може 

містити і звітні форми структурних підрозділів (наприклад звіт касира чи 

матеріально-відповідальної особи, завідувача складом тощо), тому доцільніше 

вживати термін «фінансова звітність». 

Найбільш вдалим, на наш погляд, є таке визначення: «... це система 

узагальнюючих показників, які характеризують підсумки господарсько-

фінансової діяльності підприємства за минулий період» [4]. На думку автора, 

фінансова звітність містить інформацію про результати господарської 

діяльності підприємства, яка потрібна акціонерам, інвесторам, банкам, 

державним фінансовим органам [4]. 

Слід зазначити, що для аналізу та оцінки фінансового стану підприємства 

найбільше інформації містить у собі бухгалтерський баланс. Удосконалення 

структури бухгалтерського балансу вимагає вивчення досвіду його побудови в 

зарубіжних країнах. Актив балансу може бути побудований за принципами 

зростаючої чи спадаючої ліквідності (можливості аналізувати заборгованість). 

В Україні, Франції, ФРН та інших країнах високоліквідні засоби подаються в 

кінці активу балансу, а в США, Японії, активи починаються з грошових коштів. 

Причому, якщо в першому розділі активу балансу розташовані високоліквідні 

засоби, тоді в першому розділі пасиву короткострокові зобов’язання. При 

складанні балансу за принципом зростаючої ліквідності з початку активу 

балансу розташовані необоротні активи, а з початку пасиву власний капітал [5]. 

Аналізуючи структуру балансу закордонних країн, на відміну від балансу 

нашої країни, в них окремо зазначаються такі статті: поточні активи, поточні 

зобов’язання, чисті поточні активи, власний капітал, всього зобов’язань. Це має 

важливе значення при здійсненні фінансового аналізу, оскільки ці дані 

застосовуються при визначенні коефіцієнта покриття, коефіцієнта 

маневрування, ліквідності, рентабельності власного капіталу, коефіцієнта 

ефективності використання основних та оборотних засобів. 
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Також для аналізу фінансового стану можуть залучатись нормативна, 

планова інформація, дані інвестиційних та фінансових програм і проектів, 

зведених і окремих кошторисів, калькуляцій. Саме вони дають змогу виявити 

відхилення фактично досягнутих значень фінансових показників від 

запланованого рівня. Всі ці документи містять більш деталізовану інформацію 

ніж фінансова звітність, що, в свою чергу, дозволяє одержати додаткові 

аналітичні дані і підготувати більш обґрунтовані висновки, значно розширити 

межі дослідження. Ще однією перевагою використання внутрішньої звітності 

для проведення аналізу фінансового стану є оперативність, яка виявляється в 

можливості його проведення щомісяця. 

Так, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану має містити не 

лише дані фінансової звітності, а й всю внутрішню бухгалтерську 

документацію підприємств (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства та її 

складові елементи  
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містити не лише дані фінансової звітності, а й всю внутрішню бухгалтерську 

документацію. Саме це дасть змогу покращити якість вихідних аналітичних 

даних, які необхідні для прийняття управлінських рішень на підприємстві. 
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В умовах ринку орієнтація підприємств на отримання прибутку є 
неодмінною умовою підприємницької діяльності. Роль і значення прибутку при 
цьому значно зростають. Тому необхідна обґрунтована побудова механізму 
формування і розподілу прибутку. Ефективне управління прибутком 
визначається його роллю у виробничому та соціальному розвитку суб’єктів 
господарювання як джерела реалізації соціальної відповідальності бізнесу. Це 
пов’язано з тим, що зростання прибутку створює додаткові можливості для 

самофінансування та розв’язання проблем соціального захисту працюючих, 
особливо в умовах посилення кризових явищ в економіці. 

Питання розподілу та використання прибутку досліджували у своїх працях 
вітчизняні науковці Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.К. Орлова, О.Я. Корпан, 
К Я. Петрова, П. Н. Шуляк. Розробка теоретичних засад розподілу та 
використання прибутку суб’єктів господарювання різних форм власності 
виходячи з наявності надвисоких витрат виробництва, високої частки 
збиткових підприємств та невизначеності в частині напрямів його розподілу, 
обумовлює необхідність комплексного дослідження методологічних засад 
розподілу та використання прибутку, і представлення її у звітності для 
забезпечення інформаційних потреб користувачів. 

Результати дослідження робіт вчених щодо визначення і формування 
прибутку дозволяють сформулювати сутність категорії прибутку підприємства. 

Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» прибуток 
визначається як сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. 
Таким чином, перш за все, прибуток визначають як сукупність доходів, 
отриманих в процесі здійснення господарської діяльності, які перевищують 
сукупність понесених витрат [1, с. 7]. 

Водночас прибуток – це підсумковий показник, результат фінансово- 
господарської діяльності підприємств як суб'єктів господарювання. Прибуток 
характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності підприємства. 
Він є показником, що найбільш повно відображає ефективність виробництва, 
обсяг та якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень 
собівартості [2, с.512]. 
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Прибуток виступає в якості оціночного показника, є основним джерелом 

власного капіталу підприємств, а саме джерелом розширення виробництва і 

забезпечення інших потреб підприємства. Діючий порядок розподілу прибутку 

відповідає нинішньому етапу становлення ринкових відносин, тобто 

підприємство повинне брати участь своїм прибутком у формуванні державного 

бюджету, а частина прибутку, що залишилася, повинна бути розподілена між 

власником підприємства і власником позичкового капіталу і інших фінансових 

ресурсів відповідно до укладених договорів. Показним, що характеризує 

прибутковість підприємства є рентабельність. Так, показники рентабельності 

можуть характеризувати прибутковість акціонерного капіталу, рентабельність 

активів і рентабельність продажів. Дані показники базуються на прибутку до 

вирахування процентних витрат (прибутковість власників акціонерного і 

позичкового капіталу), або чистого прибутку (прибутковість власників 

акціонерного капіталу) оподаткування, залежно від того на яких аспектах 

зосереджується конкретне дослідження [3, с. 110]. 

З точки зору бухгалтерського обліку, в основі якого лежить баланс, в 

якому капітал відображений з одного боку як капітал (ресурси (активи)) 

підприємства, які використані в господарській діяльності для отримання 

економічної вигоди (прибутку). З іншого боку, капітал – це сукупність 

юридичних відносин, з приводу фінансування підприємства за рахунок джерел 

господарських засобів, що знаходяться у власності (пасив) [4, с. 251]. 

При визначенні прибутку на підприємстві, в першу чергу, необхідно 

враховувати величину доходів та витрат. Доходи – це збільшення економічних 

вигод у вигляді надходження активів або зменшення забов’язань, які 

призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок 

власників [5, с. 74]. 

Розраховуючи бухгалтерський прибуток після закінчення періоду, 

враховують всі доходи, які підприємство отримало впродовж цього періоду. 

Доходи від реалізації продукції, товарів та послуг оцінюють за ціною обміну 

продукції або послуг підприємства. Така ціна є грошовим еквівалентом прав на 

грошові кошти, які мають бути отримані внаслідок операції продажу. 
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Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або 

збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу. У 

більшості випадків витрати на продукцію оцінюють за собівартістю, яка 

склалась на дату її виготовлення. Вона не повинна перевищувати витрат на 

придбання аналогічної продукції на ринку [6, с. 70]. 

У процесі діяльності підприємства взаємозв’язок між отриманими 

доходами та здійсненими витратами простежити доволі складно, що зумовило 

необхідність визначити критерії списання витрат під час їхнього здійснення. Це 

так звані витрати періоду, більшість яких є важливою складовою у ході 

забезпечення діяльності підприємства, однак простежити їхній прямий вплив на 

отримані прибутки доволі складно [7, с.96]. 

Розраховуючи бухгалтерський прибуток після закінчення періоду, 

враховують всі доходи, які підприємство отримало впродовж цього періоду. 

Доходи від реалізації продукції, товарів та послуг оцінюють за ціною обміну 

продукції або послуг підприємства. Така ціна є грошовим еквівалентом прав на 

грошові кошти, які мають бути отримані внаслідок операції продажу [8, с. 87]. 

До основних принципів розподілу прибутку відносить наступні: 

– прибуток, що підприємство отримує в результаті виробничо-

господарської і фінансової діяльності, розподіляється між державою і 

підприємством як господарюючим суб'єктом; 

– прибуток для держави надходить до відповідних бюджетів у вигляді 

податків і зборів, ставки яких не можуть бути довільно змінені. Склад і ставки 

податків, порядок їх числення і внесків до бюджету встановлюються 

законодавчо;  

– величина прибутків підприємства, що залишилася в його розпорядженні 

після сплати податків, не повинна знижувати його зацікавленості в зростанні 

об'єму виробництва і поліпшенні результатів виробничо-господарської і 

фінансової діяльності;  
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– прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства, в першу чергу 

направлений на накопичення, що забезпечує його подальший розвиток, і лише в 

решті частини – на споживання [9, с. 144]. 

В цьому відношенні необхідно звернути увагу на необхідність пошуку 

оптимального співвідношення у спрямуванні прибутку на накопичення та 

споживання, що залежить від стратегії діяльності суб’єктів господарювання. 

Вирішення окресленого проблемного питання лежить також у площині 

необхідності налагодження чіткого оберненого зв'язку між управлінським 

персоналом та фінансовою службою в частині прийняття управлінських рішень 

щодо напрямів розподілу та використання прибутку, відображення в 

бухгалтерському обліку результатів прийнятих рішень, надання інформації 

управлінському персоналу про розподіл та використання прибутку, здійснення 

управлінським персоналом подальшого контролю за повнотою та 

достовірністю облікових даних. 

Для ефективного управління прибутком підприємства та збільшення його 

величини необхідно: 

1. Розробити таку стратегію управління прибутком, яка б відповідала 

довгостроковим цілям розвитку підприємства та дозволяла досягти найкращих 

результатів за допомогою наявних ресурсів. 

2. Враховувати доходи від усіх видів діяльності підприємства, кожний з 

яких матиме досить вагомий вплив на величину прибутку. 

3. Планувати витрати таким чином, щоб їх сума в жодному разі не 

перевищувала доходи в даному періоді. Це дозволить забезпечити хоча б 

беззбитковість виробництва та врятувати в подальшому підприємство від 

банкрутства. 

4. При використанні прибутку орієнтуватися, в першу чергу, на потреби 

самого підприємства у формуванні джерел власного фінансування, що в 

подальшому призведе до максимізації та стабілізації прибутку та розвитку 

суб’єкта господарювання [10, с. 18]. 
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Розуміння сутності та природи прибутку як складної економічної категорії 

залежить від джерел походження і утворення, класифікується за призначенням, 

видам підприємницької діяльності і іншим критеріями. На формування 

прибутку впливають також постановка мети підприємства, виробничі і 

фінансові чинники, а також облікова політика в області ведення 

бухгалтерського обліку і оподаткування. Разом з тим, показники фінансових 

результатів діяльності підприємства відображають компетентність керівництва 

і якість управлінських рішень. Також на формування фінансових результатів 

діяльності підприємства чинять вплив сукупності чинників, які можна 

підрозділити на зовнішні (макроекономічні і галузеві) і внутрішні (виробничі і 

позавиробничі) [11, с. 233].   

Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною категорією і на його 

формування впливають процеси що відбуваються в суспільстві, у сфері 

виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту. Важлива роль 

належить здійсненню на підприємстві всіх організаційних, технічних та 

економічних заходів щодо зростання прибутку та підвищення рентабельності 

виробництва. 
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Основу економіки України складає виробнича діяльність промислових 

підприємств. Необхідною умовою її розвитку є ефективне використання та 

відтворення виробничих ресурсів, шо передбачає свідоме управління процесом 

мінімізації виробничих витрат. Витрати підприємства в будь-який час є 

найбільш актуальним об’єктом дослідження як для теоретиків, так і для 

практиків.  

Управління витратами, в тому числі їх оптимізація та мінімізація, і 

облікове забезпечення цього процесу надзвичайно актуальне в кризових 

умовах, коли від дій управлінського персоналу залежить фінансова стійкість 

підприємства, можливість отримувати необхідний рівень прибутку при 

скороченні платоспроможного попит у населення, підтримання необхідного 

рівня фінансово-економічної безпеки.  

Одним з дієвих інструментів управління витратами є процес формування 

та реалізації облікової політики щодо витрат. Раціональна облікова політика 

щодо обліку витрат, з одного боку, покликана забезпечити менеджмент 

підприємства оперативною та своєчасною інформацією про стан витрат та їх 

динаміку, можливості їх скорочення, з другого боку, створити можливість для 

забезпечення інформацією про витрати підприємства сторонніх 

заінтересованих осіб. Вибір раціональної та адекватної особливостям діяльності 

підприємства облікової політики щодо витрат є трудомістким процесом, який 

вимагає участі не лише бухгалтерської чи економічної служби, а й залучення 

відповідних спеціалістів, обізнаних з технологією виробництва. 

Дослідженням прямих витрат підприємство  займалися провідні вітчизняні 

та зарубіжні вчені, зокрема: Пушкар М.С., Олійник О. В., Кравчук Ю. Б., 

Букало Н. А., Кудіна І. О., Коба О. В., Ткаченко Н. М. та інші. 

Метою статті є дослідження основних аспектів відображення прямих 

витрат  в обліку, дослідження особливостей ведення обліку прямих витрат 

виробництва та їх складових, а також аналіз основних показників в системі 

управління витратами. 

Важливим для обґрунтування факторів процесу формування виробничих 
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витрат є дослідження їх загальної сутності. Природа виробничих витрат полягає 

у грошовому вираженні виробничих ресурсів, що були використані у процесі 

виробництва продукції. 
Виробничі витрати – це зменшення економічних вигод за рахунок вибуття 

виробничих активів, пов'язаних з процесом виробництва,  що призводить до 

зменшення власного капіталу. При цьому прямі матеріальні витрати,  що 
зменшують виробничі запаси в активі балансу, включаються у виробничу 

собівартість реалізованої продукції звітного періоду і відображаються у складі 

отриманої виручки від реалізації [1].   
У економічній літературі нерідко поняття витрат ототожнюється з 

поняттям «собівартість». За складом витрат розрізняють собівартість 

технологічну, виробничу, реалізації і повну; за зв'язком з обсягом виробництва 

– на весь обсяг продукції та на її одиницю. У нормативних актах України 

вживаються терміни «виробнича собівартість», «собівартість реалізованої 

продукції». Термін «повна собівартість» використовується під час планування 

витрат. Її метою є встановлення цін для компенсації не тільки собівартості 

реалізованої продукції,  але й адміністративно – збутових витрат.  
Виробничі витрати складають собівартість реалізованої продукції.  
Метою обліку собівартості продукції є своєчасне, повне і достовірне 

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

контроль за використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів та 

інших витрат. Дані обліку витрат на виробництво продукції використовуються 

для визначення результатів діяльності структурних підрозділів і підприємства в 

цілому, фактичної ефективності організаційно-технічних заходів, спрямованих 

на розвиток і вдосконалення виробництва, для планово-економічних і 

аналітичних розрахунків [1]. 
За місцем виникнення витрати на виробництво продукції групуються за 

цехами, дільницями, службами й іншими адміністративно відокремленими 

структурними підрозділами виробництв. Залежно від характеру і призначення 

виконуваних процесів виробництво поділяється на основне, допоміжні та 

обслуговуючі виробництва і господарства. До основного виробництва належать 

цехи, дільниці, що беруть безпосередню участь у виготовленні продукції. 
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Допоміжні виробництва призначені для обслуговування цехів основного 

виробництва: виконання робіт з ремонту основних засобів, забезпечення 

інструментом, запасними частинами для ремонту обладнання, різними видами 

енергії, транспортними та іншими послугами. До них належать ремонтні цехи, 

експериментальні, енергетичні, транспортні та інші підрозділи [2]. 

Всі витрати на виробництво включаються до собівартості окремих видів 

продукції, робіт, послуг (у тому числі окремих виробів, виготовлених за 

індивідуальним замовленням) або груп однорідних виробів. 

На сьогоднішній день основи формування в бухгалтерському обліку 

інформації про витрати підприємства визначаються П(С)БУ 16 «Витрати». 

Відповідно до нього витратами звітного періоду визнаються або зменшення 

активів, або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного 

капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його 

вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути 

вірогідно оцінені [2]. 

Витрати за способом включення елементів затрат в  об’єкт обліку й об’єкт 

калькуляції поділяються на прямі та непрямі. Тобто, прямі витрати – це 

витрати, які пов'язані безпосередньо з виробництвом і можуть бути віднесені на 

конкретний виріб і розподілені на підставі техніко-економічних розрахунків. До 

них належать: сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі, заробітна 

плата виробничого персоналу та соціальні відрахування на неї, витрати на 

експлуатацію виробничого обладнання та його амортизацію тощо. 

Прямі витрати включають в себе [2]:  

1. Прямі матеріальні витрати; 

2. Прямі витрати на оплату праці; 

3. Інші прямі витрати. 

Прямі матеріальні витрати – це вартість витрач. матеріалів, які стають 

часткою готов. продукції і можуть бути віднесені до певного виробу екон. 

можливим шляхом. Наприклад, це деревина у виробництві меблів або тканина 

для виробництва одягу.  
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До складу прямих витрат належать ті, що можуть бути безпосередньо 

віднесенні до конкретного об’єкта витрат, а саме [3]: 

- сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі 

вироби, інші матеріальні витрати; 

- витрати на оплату праці: заробітна плата та інші виплати робітникам, 

зайнятим на виробництві продукції, виконанні робіт, або наданні послуг; 

- інші виробничі витрати: відрахування на соціальні заходи, плата за 

оренду обладнання, амортизація. 

Прямі витрати на оплату праці – заробітна плата  робітників, яка може 

бути включена у собівартість певних виробів екон. можл. шляхом. Витрати на 

оплату праці інших категорій виробничого персоналу і заробітна плата 

робітників, що не може бути прямо віднесена на продукцію, розглядають як 

непряму заробітну плату і включається до складу виробничих накладних 

витрат. Витрати на оплату праці є одним з ключових елементів впливу на 

фінансовий результат, та одним з факторів  прямого впливу на ціноутворення 

об’єктів реалізації [4]. 

Інші прямі витрати – всі інші прямі витрати, крім прямих матеріальних 

витрат та прямих витрат на оплату праці. Наприклад амортизація або оренда 

спеціального устаткування. 

Витрати підприємства як об’єкт облікової політики та її елементи 

реалізуються технічно в системі внутрішньогосподарської документації 

шляхом побудови Наказу про облікову політику підприємства. При цьому слід 

звернути увагу та те,  що оскільки облікова політика формується на підставі 

сукупності принципів та правил,  вибір для використання яких потребує 

системного підходу з метою максимальної оптимізації,  необхідно 

дотримуватися таких критеріїв її формування [5]:  

1) збалансованість мети податкового та управлінського планування в 

межах єдиної системи обліку;  

2) відповідність витрат на її здійснення необхідній потребі в інформації 

про діяльність підприємства для управління.  
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Таким чином, витрати – це зменшення економічних вигід у вигляді 

вибуття активів або збільшення зобов'язань, що спричинене сумою грошових 

витрат, понесених підприємством для придбання ресурсів, використаних для 

досягнення певної мети.  

В свою чергу, здійснення аналізу та контролю за формуванням витрат 

потребує чіткої організації і взаємодії економічних та технічних служб.  

З метою підвищення ефективності діяльності підприємства особливе 

значення має вибір правильних обґрунтованих управлінських рішень на основі 

організації збору, формування та оцінки інформації про витрати. 
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У статті розглянуто різноманітні фактори впливу щодо зниження витрат на 

виробництво та визначено шляхи зменшення собівартості продукції. 
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Собівартість продукції – це один з основних результуючих показників 

роботи підприємства. Досягнення оптимального рівня витрат має важливе 

значення, оскільки дає змогу підприємству збільшувати свій прибуток за умови 

стабілізації цін і підтримувати конкурентоспроможність на ринку. Управління 

собівартістю на промисловому підприємстві вимагає своєчасного виявлення 

наявних резервів і наступного дієвого координування різних сторін 

господарської діяльності підприємства. 

Багато як вітчизняних, так і зарубіжних економістів досліджували питання 

стосовно зниження собівартості продукції. Серед вітчизняних – наукові праці 

таких вчених, як В.В. Пархоменко, А.Г. Бродін [1], А.А. Філінков [2], 

А.Д. Леонов [3], О. Орлов, Є. Рясних, К. Ларіонова [4], Г. Партин [5], 

Н. Постолюк [7], В. Романенко, І. Калініченко [8] та інші. 

Завданням статті являється дослідження найбільш оптимальних шляхів 

зниження собівартості продукції на підприємстві. 

Собівартість - це економічна категорія, що визначає грошове вираження 

витрат підприємства на підготовку, виробництво і реалізацію продукції. До неї 

включаються матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на 

соціальні потреби, амортизація основних засобів та інші витрати [5, с.754]. 

Вона комплексно характеризує ступінь використання усіх ресурсів 

підприємства, а значить, і рівень техніки, технології та організації виробництва. 

З економічних і соціальних позицій значення зниження собівартості для 

підприємства полягає у наступному: 
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- у збільшенні прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, 

а отже, у появі можливості не тільки в простому, але й розширеному 

відтворенні; 

- у появі більших можливостей матеріального стимулювання робітників і 

вирішення багатьох соціальних проблем колективу підприємства; 

- у поліпшенні фінансового стану підприємства і зниженні ступеню 

ризику банкрутства; 

- у можливості зниження ціни реалізації на свою продукцію, що дозволяє 

значною мірою підвищити конкурентоспроможність продукції і збільшити 

обсяг продажів [9]. 

Основними напрямами зниження собівартості продукції є: 

- підвищення технічного рівня виробництва; 

- удосконалення організації виробництва і праці; 

- зміна обсягу і структури продукції (з метою зниження умовно-

постійних витрат); 

- скорочення витрат на сировину та матеріали [3, с. 584]. 

По кожному з представлених напрямків виходячи з наявних ресурсів і 

конкретної ситуації на підприємстві, необхідно розробити перелік заходів, 

спрямованих на досягнення поставлених цілей. Так, підвищення технічного 

рівня виробництва може бути реалізовано за такими напрямами: 

- суворе дотримання технологічної дисципліни з метою скорочення втрат 

від браку; 

- використання транспорту та обладнання в економічно ефективних 

режимах;  

- збалансоване використання виробничих потужностей; 

- підвищення ролі банківського сектору;  

- підвищення організаційного рівня виробництва з метою скорочення 

втрат робочого часу і тривалості виробничого циклу;  

- впровадження ефективних систем управління якістю продукції. 

Зміна технологій дозволяє суттєво знизити витрати. Тобто, якщо 
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автоматизувати певні виробничі процеси, це призводить до більшої 

узгодженості і зниження витрат, також підприємство може використовувати 

його, аналізуючи саме виробництво продукту. Багато підприємств вже 

використовують високий ступінь автоматизації, але ще є значні можливості 

для оптимізації робочого потоку. Програмне забезпечення аналізує виробничі 

процеси і визначає час очікування, та його причини. Це показує, де матеріал і 

компоненти не доступні в разі потреби і дозволяє компаніям оптимізувати 

виробництво, підвищити ефективність і скоротити витрати. 

Досить важливим джерелом зниження собівартості продукції на 

підприємстві є зростання продуктивності праці. Це обумовлюється тим, що, 

по- перше, за рахунок зростання продуктивності праці досягається економія 

заробітної плати, так як зростання продуктивності праці призводить до 

скорочення витрат на виробництво продукції. По-друге, завдяки зростанню 

продуктивності збільшується випуск продукції, за рахунок чого досягається 

зниження собівартості продукції шляхом економії непропорційних витрат. 

Удосконалення організації виробництва і праці може бути реалізовано за 

такими напрямами: 

- підвищення мотивації співробітників; 

- автоматизація виробництва. 

Ще одним із шляхів зниження собівартості по даному напряму є заміна 

постачальника - якщо постачальник компонентів не готовий розглянути 

зниження цін і не може запропонувати більш дешеві альтернативи, компанія, 

досліджуючи ринки, може знайти постачальників, які задовольняють вимогам, 

які пропонують краще співвідношення з точки зору задоволення специфікації і 

низьких цін. 

Зміна обсягу і структури продукції (з метою зниження умовно-постійних  

витрат) може бути реалізовано за такими напрямами: 

- скорочення витрат на обслуговування і управління виробничим 

процесом; 

- раціоналізація організаційної структури системи управління 

виробництвом. 
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Вартість компонентів, що входять до складу готового продукту, є одними 

із основних витрат на виробництво. Скорочення даних витрат навіть в 

невеликому відсотковому співвідношенні може внести істотні зміни на 

вартість виробництва. Скорочення витрат на сировину та матеріали може бути 

реалізовано за такими напрямами: 

- зменшення транспортних витрат і витрат на зміст логістичного 

ланцюга; 

- застосування ресурсозберігаючих технологій. 

Іноді компанії можуть знизити вартість компонентів, купуючи оптом або 

замінивши менш дорогими компонентами, які задовольняють вимоги. Іноді 

дизайн дозволяє використовувати меншу кількість застібок або менше 

матеріалу без втрати якості. Огляд таких можливостей часто призводить до 

зниження витрат виробництва. 

Ефективна стратегія для зниження собівартості продукції полягає в 

перегляді компонентів самого продукту. Компанія повинна визначити ключові 

характеристики продукту, які відповідають за його успіх на ринку. Можна 

змінити дизайн продукту, щоб зменшити витрати за рахунок усунення 

незначних особливостей, зберігаючи характеристики, що цінують клієнти. 

Слід зазначити, що перелік заходів в кожному конкретному випадку 

складається індивідуально з урахуванням специфіки поточного стану 

виробництва і може динамічно змінюватися. 

В собівартості продукції знаходять своє відображення всі сторони 

діяльності підприємства: ступінь технологічного оснащення виробництва та 

освоєння технологічних процесів; рівень організації виробництва та праці, 

ступінь використання виробничих потужностей, економність використання 

матеріальних та трудових ресурсів та інші умови і фактори, які характеризують 

виробничо-господарську діяльність. Можна сказати, що саме на дані показники 

повинні спиратися резерви зниження собівартості продукції. Але звичайно ж, 

основним і найбільш головним резервом зниження собівартості продукції 
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підприємства є зниження матеріальних витрат. Тому за рахунок закупівлі більш 

дешевшої сировини, а також зі зменшенням транспортних витрат, пов'язаних з 

її доставкою підприємство може значно знизити собівартість своєї продукції. 

Разом з тим слід зазначити, що зниження собівартості має бути розумним, 

без шкоди якості і конкурентоспроможності випускаємої продукції. Також 

неприпустимо проводити зниження собівартості за рахунок погіршення 

становища персоналу підприємства. Таким чином, у загальному випадку 

доцільно говорити не про зниження, а про оптимізацію витрат. 

Системний підхід до зниження собівартості на промисловому підприємстві 

дозволяє організувати безперервні спостереження за додатковою економією і 

ефективними способами досягнення мети скорочення і зниження витрат. Така 

система спроможна ідентифікувати високі виробничі витрати і сприяти 

розробці стратегії боротьби з ними. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку можуть бути 

пов'язані з ув'язкою комплексу заходів щодо оптимізації витрат на виробництво 

продукції з критерієм оптимізації, в якості якого може виступати максимізація 

інтегрального показника результативності фінансово-господарської діяльності 

підприємства. 
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ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ЇХ 

ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що основні засоби є 

невід’ємною і особливо важливою частиною будь-якого підприємства, без яких 

неможливо здійснення господарської діяльності.Висвітлено авторські підходи 

до аналізу ефективності використання основних засобів підприємства.  

Ключові слова: основні засоби, ефективність, використання основних засобів, 

відтворення основних засобів, знос. 

За останні роки збільшилось значення речових факторів виробництва – 

основних засобів. Однак існує проблема їх збереження, переоснащення для 

подальшої роботи на підприємстві. Збільшення обсягу виробництва 

відбувається завдяки ефективному використанню основних засобів. Отже, 

проблема ефективності виходить на перший план у процесі вивчення і 

дослідження роботи підприємств. Від вирішення цієї проблеми залежить 
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фінансовий стан підприємства і його конкурентоспроможність на ринку. У 

сучасних умовах діяльності промислових підприємств стає актуальним 

дослідження проблем аналізу відтворення основних засобів, ефективності їх 

використання в умовах реалізації інвестиційних проектів, а також визначення 

напрямів активізації інвестиційної діяльності. Вирішує дані проблеми 

комплексний аналіз відтворення основних засобів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії 

та практики аналізу основних засобів підприємства внесли відомі вітчизняні та 

зарубіжні вчені, серед яких Ю.А. Бабаєв, Н.Д. Баняк, А.Б. Борисов, 

Ф.Ф. Бутинець, М.Я. Дем’яненко, Н.В. Кружельний, А.В. Щербина, 

Покропивний С. Ф., Л. Омельченко, Адамчук В. В.. 

В умовах ринкової економіки однією з умов ефективного функціонування 

підприємств є їх забезпеченість основними засобами. Оскільки саме основні 

засоби є тією рушійною силою за допомогою якої починає функціонувати 

підприємство, а в подальшому – розширювати свою діяльність. На даний 

момент в економічній літературі поняття «основні засоби» має широку базу 

трактувань та визначень. Тому доцільно провести дослідження даного поняття 

згідно двох напрямків: згідно вимог нормативно-правової бази та за науковими 

підходами, які визначають суть «основних засобів». Основними нормативними 

актами, що регулюють облік основних засобів в Україні є: Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та Податковий кодекс 

України.  

Оскільки все більше суб’єктів господарювання бажає перейти на 

міжнародні стандарти ведення обліку варто також проаналізувати сутність 

основних засобів і за міжнародним законодавством, підходи до трактування 

яких представлені в табл. 1. 
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Таблиця 1 – Сутність поняття «основні засоби» згідно нормативно-

правових актів 
Нормативний 

документ 

Визначення основних засобів 

П(С)БО 7 

«Основні 

засоби» [1] 
 

Матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою 

використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання 

товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 

здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний 

строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року 

(або операційного циклу, якщо він довший за рік). 
 

МСБО 16 

«Основні 

засоби» [2] 

Матеріальні об’єкти, які утримують для використання у виробництві 

або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду іншим 

або для адміністративних цілей та використовуватимуть, за очікуванням, 

протягом більше одного звітного періоду. 
 

Податковий  
кодекс  
України  
 

Матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у 

користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених 

капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, 

бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не 

перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і 

нематеріальних активів), що призначаються платником податку для 

використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких 

перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним 

або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один 

рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік). 

 

Отже, відповідно до методологічних засад формування облікової 

інформації щодо основних засобів, слід виокремити такі умови їх ідентифікації, 

як належність до матеріальних активів, функціональний зв’язок з виробничим 

процесом, зношування, використання для здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій, строк корисного використання більше одного 

року або операційного циклу, збереження натуральної форми. 

Розглянемо трактування терміну «основні засоби» серед праць багатьох 

вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, систематизація поглядів яких 

наведена в табл. 2. 
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Таблиця 2 – Економічні підходи до визначення сутності поняття 

«основні засоби» 
Автор підходу Визначення 

Бабаєв Ю.А. 
[3] 

Основні засоби – це частина майна, використовувана як засоби праці при 
виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг або для 
управління організацією протягом періоду, що перевищує 12 місяців, або 
звичайний операційний цикл, якщо він перевищує 12 місяців. 

Бабяк Н.Д. [4] 
 

Основні засоби – засоби праці, що є матеріально-речовими елементами, 
грошовим вираженням яких є основні виробничі і невиробничі фонди. 

Борисов А.Б.  
[7] 
 

Основні засоби – засоби праці виробничого та невиробничого 
призначення. Характерною особливістю основних засобів є участь в процесі 
виробництва тривалий час, протягом багатьох циклів, при збереженні 
основних властивостей і первинної форми, при цьому поступове 
зношування і їх вартість переноситься на продукцію, що виготовляється. 

Бутинець Ф.Ф.  
[7] 
 

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання 
послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. 

Дем’яненко 
М.Я.  
[7] 
 

Основні засоби – це термін бухгалтерського обліку, синонім 
економічного поняття «необоротні матеріальні активи» (засоби 
виробництва, матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 
використання їх у процесі діяльності або для здійснення адміністративних і 
соціальних функцій, що використовуються протягом тривалого періоду і 
поступово переносять свою вартість на продукцію у міру зношення); 
матеріальні цінності (виробниче майно), що споживається у виробничому 
процесі, тобто фізичний капітал.  

Кужельний 
Н.В. [7] 
 

Основні засоби – сукупність матеріально-суттєвих цінностей, діючих в 
натуральній формі і протягом як матеріального виробництва, так і в 
невиробничій сфері. 

Щербина А.В. 
[7] 

Основні засоби – це матеріальні активи, що функціонують в натуральній 
формі як у виробничій сфері, так і в невиробничій протягом довгого часу 
(більш за один рік). 

 

На основі проведеного аналізу наукової літератури можна зробити 

висновок, що більшість авторів під визначенням «основні засоби» розуміють 

матеріальні активи. Деякі з авторів зазначають, що «основні засоби» є засобами 

праці, які використовуються у виробництві протягом тривалого часу. Дуже 

важливим доповненням є те, що основні засоби повністю і багаторазово беруть 

участь у процесі виробництва та переносять свою вартість на готову продукцію 

частинами, по мірі зносу. 
Можна дійти висновку, що «основні засоби» – це матеріальні активи, 

придатні для використання в процесі діяльності суб’єкта підприємництва, які 

втрачають свою вартість частково, шляхом перенесення її на знов створений 

продукт, очікуваний термін використання яких більше одного року. 
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Співвідношення різних груп основних фондів у їхній загальній вартості 

представляє виробничу структуру основних засобів. Чим вище питома вага 

активних основних засобів, тим більш прогресивною є їхня структура. 

На структуру основних засобів впливають такі фактори: особливості 

матеріально технічної бази виробництва; рівень концентрації виробництва, 

розмір підприємства; технічний рівень виробництва, механізація, автоматизація 

та комп'ютеризація процесів; географія розміщення підприємства; 

співвідношення  між  різними  видами капітальних  робіт будівництвом нових 

та реконструкцією діючих підприємств тощо[7, c. 230]. 

Структура основних виробничих засобів має галузевий характер. Так, 

наприклад, на транспорті засоби становлять 60...70%, будівлі, споруди та 

передавальні пристрої – 20...25%; тоді ,як в інших галузях економіки питома 

вага транспортних засобів становить 2...4% від загальної кількості основних 

виробничих засобів. Загалом на промислових підприємствах України в 

структурі основних фондів питома вага окремих їх видів останніми роками 

варіювала у таких межах: будівель і споруд 45...47%; машин і устаткування 

40...42%; транспортних засобів –2,5...3% [7]. 

Одним з найважливіших завдань підприємства за сучасних умов є 

підвищення ефективності використання основних засобів. 

Ефективність використання основних засобів характеризується рядом 

показників, які поділяються на загальні та часткові. 

Основним із загальних показників використання основних засобів є 

фондовіддача (ФО), яка визначається як відношення обсягу виробленої 

продукції до середньої вартості основних виробничих засобів і показує, 

скількипродукції одержує підприємство з кожної гривні, вкладеної в основні 

засоби [7]: 

                                                        (1) 

де Q обсяг продукції підприємства за рік; 

Ф – середньорічна вартість основних засобів підприємства. 

Оберненим показником до фондовіддачі є фондомісткість (Фм). 
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Фондомісткість представляє собою показник, що показує, на яку суму потрібно 

придбати  основні  виробничі  засоби  підприємству для випуску необхідних 

обсягів продукції. Його можна обчислити за формулою [7]: 

                                                       (2) 

Фондоозброєність розраховується діленням середньої вартості основних 

засобів, активної їх частини на середню чисельність робітників у найбільшій 

зміні, а при однозмінній роботі – на середньооблікову чисельність робітників 

[7]: 

                                                       (3) 

де Чр – чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства. 

Для розрахунку наведених показників використовується середньорічна 

вартість основних засобів, розрахована за середньою хронологічною, тобто з 

урахуванням їх надходження та вибуття [7]. Середньорічна вартість основних 

засобів (Ф) обчислюється за формулою: 

Ф = Фн + Фвв×  – Фвив ×                                   (4) 

де Фн  вартість основних засобів на початок року;   

Фвв  вартість введених протягом року основних засобів;  

Твв  кількість місяців до кінця року, протягом яких функціонують основні 

засоби;  

Фвив  вартість виведених з експлуатації основних засобів підприємства; 

Твив  кількість місяців до кінця року з моменту виведення з експлуатації 

основних засобів. 

Успішне функціонування основних засобів і виробничих потужностей 

залежить від інтенсивних та екстенсивних факторів поліпшення їх 

використання. Інтенсивний напрямок підвищення ефективності використання 

основних засобів і виробничих потужностей припускає підвищення ступеня 

завантаження обладнання в одиницю часу (шляхом модернізації обладнання, 

встановлення оптимальних режимів його завантаження). Істотним напрямком 

підвищення ефективності використання виробничих потужностей є 



177 

удосконалення структури основних засобів; удосконалення планування, 

управління й організації праці та виробництва; зниження фондомісткості, 

підвищення фондовіддачі та продуктивності праці на підприємстві; поліпшення 

та розвиток систем матеріального та морального стимулювання праці та ін. 

Екстенсивний напрямок означає, що, з одного боку, буде збільшений час 

роботи діючого обладнання за календарний період, а, з іншого  підвищена 

питома вага діючого обладнання в загальному складі обладнання, що є на 

підприємстві. Для збільшення часу роботи обладнання необхідно: скоротити та 

ліквідувати внутрішньозмінні простої обладнання шляхом підвищення якості 

ремонтного обслуговування, своєчасного забезпечення виробництва робочою 

силою, сировиною, паливом; скорочувати цілодобові простої обладнання, 

підвищить змінність його роботи [7]. 

Шляхи поліпшення використання основних засобів можуть бути 

представлені різним чином. Одним з варіантів системи шляхів і відповідних 

резервів підвищення ефективності використання основних засобів є наступна їх 

класифікація: 

1) Резерви поліпшення екстенсивного використання основних засобів або 

шляху збільшення часу роботи обладнання. А саме: 

– прискорення введення в дію; 

– скорочення та ліквідація внутрішньозміннихпростоїв за рахунок 

сучасного і якісного забезпечення робочих місць сировиною, матеріалами, 

енергією, паливом, інструментом, оснащенням, робочою документацією, 

належного ремонтного обслуговування і т.д.; 

– збільшення міжремонтних періодів і скорочення часу ремонтів; 

– планування і забезпечення більш повногозавантаження устаткування; 

– підвищення коефіцієнта змінності; 

– вдосконалення організації виробництваі праці. 

2) Резерви поліпшення інтенсивного використання обладнання або 

підвищення ступеня його завантаження в одиницю часу. А саме: 

– встановлення оптимального режиму роботиобладнання; 
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– підвищення продуктивності праці на робочих місцях за рахунок 

застосування технологічної оснастки і спеціальних інструментів, 

вдосконалення технологічних процесів (підвищення рівня технологічності); 

– підвищення рівня механізації та автоматизації виробництва, у тому числі 

допоміжних та обслуговуючих процесів;  

– поліпшення якості підготовки сировиниі матеріалів до процесу 

виробництва; 

– підвищення кваліфікації робітників і освоєння ними передових методів 

праці; 

– підвищення рівня спеціалізації і концентрації при формуванні 

технологічних процесів; 

– модернізація обладнання. 

3) Удосконалення структури основних засобів. А саме: 

– збільшення питомої ваги активної частини основних засобів; 

– зменшення частки невстановленого обладнання; 

– придбання високопродуктивних машин і устаткування, своєчасне їх 

оновлення; 

– забезпечення пропорційності між цехами і ділянками; 

– зменшення невикористовуваних і зайвих основних засобів за рахунок їх 

реалізації або здачі в оренду [7]. 

Отже, ефективне використання основних засобів і виробничих 

потужностей дозволяє збільшити виробництво необхідної суспільству 

продукції, підвищити віддачу створеного виробничого потенціалу, знизити 

собівартість продукції, підвищити рентабельність виробництва. 

Отже, поліпшення використання основних засобів призводить також до 

зменшення потреб у введенні нових виробничих потужностей під час зміни 

обсягу виробництва, сприяє вирішенню проблеми скорочення розриву в 

термінах фізичного та морального зносу, прискорення темпів оновлення 

основних фондів. 
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Підвищення функціонування основних засобів і виробничих потужностей 

залежать як від інтенсивних, так і від екстенсивних факторів поліпшення 

використання їх. 

Інтенсивний напрямок підвищення ефективності використання основних 

засобів і виробничих потужностей передбачає підвищення ступеня 

завантаження обладнання в одиницю часу. Екстенсивні означають, що, буде 

збільшений час роботи обладнання, яка діє за календарний період та підвищена 

питома вага діючого обладнання в загальному складі обладнання, що є на 

підприємстві. 
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СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ  

Стаття присвячена актуальним питанням обліку та аналізу реалізації товарів 

на підприємствах роздрібної торгівлі. Визначено сутність торговельної 

діяльності і операцій з продажу товарів. З огляду на їх особливості з’ясовано 

завдання організації обліку реалізації товарів в роздріб. Дано рекомендації 

щодо удосконалення обліку реалізації товарів  підприємствам торгівлі.  

Ключові слова: торгівля, підприємство, товари, реалізація, облік, організація, 

аналіз. 

Торгівля як складова економічної системи країни забезпечує зайнятість її 

населення, задоволення попиту споживачів в різноманітних товарах, сприяє 

підвищенню ефективності економічних зв’язків між галузями народного 

господарства, обумовлює стійкість грошового обігу і бере активну участь у 

формуванні державного бюджету. Вагомий внесок у розвиток теорії, 

методології та організації обліку та аналізу товарних операцій в підприємствах 

роздрібної торгівлі внесли такі вчені, як, зокрема З.Л. Бандура, В.І. Бачинський, 

О.М. Брадул, Т.А. Бутинець, Ю.А. Верига, Н.Н. Грабова, В.Г. Горєлкін, 

І.О.Бланк, Н.М.Гуляєва, О.А.Круглова, Л.О.Лігоненко, А.А.Мазаракі, 

Н.М.Ушакова, М.І.Баканов, М.М.Дарбінян. Сьогодні основними формами 

торгівлі є оптова та роздрібна. Багатоаспектність взаємодії роздрібної торгівлі з 

усіма галузями економіки та інститутами суспільного життя, зміни обсягу 

циркулюючої в її каналах товарної маси, посилення впливу зовнішніх і 

внутрішніх дестабілізаційних факторів на результати господарювання 

підприємств, їх конкурентоспроможність та перспективи сталого економічного 

розвитку потребують реформування наявних і пошуку нових ефективних 

інструментів управління комерційною діяльністю підприємств роздрібної 
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торгівлі. В цьому контексті дедалі більшої актуальності набуває проблема 

створення якісної системи інформаційної підтримки управління, яка дасть 

змогу будь-якій управлінській ланці отримувати об’єктивну і своєчасну 

інформацію за будь-яким напрямом продажу товарів в режимі реального часу. 

Вирішальну роль у розв’язанні цієї проблеми відіграє удосконалення 

теоретичних, організаційно-методичних та прикладних аспектів обліку 

реалізації товарів у роздріб [5]. 

Також в умовах господарювання однією невід’ємною складовою в процесі 

управління на підприємствах торгівлі є аналіз. Його результати дають 

можливість впливати на ефективну організацію процесів надходження, 

зберігання, реалізації товарів, зменшення витрат при здійсненні руху товарів, 

прогнозування попиту на товари, а також визначають хід виконання планів 

господарської діяльності. Дослідження показують, що значна частина 

підприємств роздрібної торгівлі після нетривалого періоду своєї діяльності 

стають збитковими або банкрутами. Причиною збиткової діяльності є 

неоперативні процеси управління товарними потоками, відсутність системного 

аналізу товарних потоків, створення неходових товарів, які не користуються 

попитом населення в регіоні діяльності торговельного підприємства. Аналіз є 

однією з важливих функцій управління діяльністю торговельних підприємств, 

який охоплює всі її аспекти і виявляє вплив умов, в яких ця діяльність 

здійснюється, на її результати. Він займає проміжне місце між збором, 

обробкою економічної інформації і прийняттям управлінських рішень. Саме 

завдяки високому рівню аналітичної роботи можна точно визначити необхідні 

умови, особливості, проблеми та перспективи розвитку підприємств торгівлі. 

До основних завдань аналізу управління товарами підприємств роздрібної 

торгівлі належать: вивчення стану розвитку економіки регіону, виявлення 

наявних тенденцій та закономірностей; вивчення місткості ринку, 

закономірностей збуту товарів, відповідності асортименту товарів споживчому 

попиту; прогнозування споживчого попиту; визначення тенденцій руху товарів 

на основі аналізу динаміки їх обсягу, структури і складу; прогнозування обсягу 

реалізації товарів в цілому та за товарними групами тощо [1]. 
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Для торговельного підприємства дуже важливо володіти інформацією для 

прогнозування рівня товарів, оскільки зростання обсягів товарів призводить до 

збільшення витрат на їх зберігання. Роздрібний товарообіг відображає останню, 

кінцеву стадію руху товарів, коли вони зі сфери обігу надходять у сферу 

особистого (індивідуального або спільного) споживання, і є одним з 

найважливіших показників, що відбиває результативність соціально-

економічних процесів у діяльності окремого торговельного підприємства і 

країни загалом. До його складу входить виторг від продажу споживчих товарів 

безпосередньо населенню для особистого споживання як за готівку, так і за 

розрахункові чеки банків, через організований споживчий ринок, тобто 

спеціально організовану торговельну мережу усіма діючими підприємствами 

незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності та господарювання, 

а також виторг, одержаний через касу неторговельних підприємств, організацій, 

установ від продажу безпосередньо населенню товарів власного виготовлення, 

закуплених на стороні або одержаних за бартером [6].  

Важливою передумовою ефективного управління роздрібним товарообігом 

є наявність своєчасної та об’єктивної інформації про товари та напрями їх 

реалізації, що формується обліковою системою підприємства. Запорукою 

побудови ефективної та коректної системи обліку реалізації товарів є чітке 

розуміння економічної сутності торговельної діяльності та операцій з продажу 

товарів загалом [3]. 

Бухгалтерський облік товарів та їх реалізації є основною ділянкою 

бухгалтерського обліку підприємства роздрібної торгівлі, яка забезпечує 

визначення і контроль за точністю і об’єктивністю основного показника його 

діяльності – обсягу роздрібного товарообігу та доходу як джерела покриття 

витрат обігу та створення прибутку. З огляду на це вважаємо, що для 

формування цілісної облікової системи, яка б повністю задовольняла 

інформаційні потреби й вимоги користувачів щодо ефективного управління 

реалізацією товарів, необхідними є врахування особливостей комерційної 

діяльності торговельних підприємств та відповідна організація облікового 
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процесу. Організація обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної 

торгівлі забезпечує: виконання плану товарообігу, підготовку інформації, 

необхідної для керування всіма службами підприємства; перевірку 

правильності документального оформлення, законності і цілеспрямованості 

операцій, своєчасне і повне їх відображення в обліку; правильність списання 

товарних втрат; дотримання правил проведення інвентаризацій, своєчасне 

виявлення і відображення в обліку їх результатів. 

Завдання організації системи обліку товарів на підприємствах роздрібної 

торгівлі полягають у: функціонуванні системи обліку, що створює умови для 

формування облікової, контрольної і аналітичної інформації в оптимальному 

режимі; визначенні важелів контролю і управлінні цими системами, а також у 

методах їх використання для різних рівнів від керівників підрозділів обліку, 

контролю та аналізу до керівництва підприємства; створенні сприятливих умов 

праці спеціалістів обліку; запровадженні наукових досягнень у практику 

технології обліку на суб’єкті господарювання будь-якого виду; наявності 

облікової, контрольної та аналітичної інформації за необхідними розрізами, у 

встановлені терміни для досягнення її корисності та забезпечення вимог 

внутрішніх і зовнішніх користувачів [6]. 

Вважаємо, що для забезпечення формування достовірної і точної 

інформації про обсяг реалізації товарів в обліковій системі підприємства 

роздрібної торгівлі доцільним є оптимальне поєднання комплексу умов та 

елементів облікового процесу з рівнями управління продажами товарів (вищий 

– управління обліковою системою і товарорухом загалом, контроль і аналіз 

комерційної діяльності, розроблення альтернативних рішень щодо збуту 

товарів; середній – вирішення завдань на рівні комплексу задач 

бухгалтерського обліку реалізації товарів; нижчий – оброблення фактичних 

даних щодо товароруху в системі оперативного обліку), а також удосконалення 

діючої практики обліку реалізації товарів в частині документального 

відображення відповідних господарських операцій та їх відбиття на рахунках 

бухгалтерського обліку. Вдосконалення облікової документації і 
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документообігу, на наш погляд, має здійснюватися в таких напрямах: 

підвищення оперативності оформлення та обробки інформації щодо процесу 

реалізації товарів;  збільшення рівня об’єктивності аналітичної інформації, яка 

знаходиться в первинних документах; зростання контролю з обліку вибуття 

товарів та виробничих запасів; забезпечення економії витрат ресурсів та праці 

на документування й оброблення документів. Для забезпечення скорочення 

часу на виписку і облікову обробку товарнотранспортних накладних та 

виписаних на їх основі приймальних квитанцій організацій покупців  має бути 

так, щоб дані приймальної квитанції продовжували зміст і доповнювали 

реквізити товарно-транспортної накладної, що не лише прискорить оброблення 

первинних документів, але й дасть змогу забезпечити відповідність даних 

товарнотранспортних накладних і квитанцій організацій-покупців, тим більше, 

коли на декілька накладних виписується одна квитанція.  

В процесі реалізації товарів замість виписування накладних та рахунків-

фактур доцільніше було б оформляти накладну-рахунок на відпуск товарно-

матеріальних цінностей, яку слід виписувати в трьох примірниках, один з яких 

має залишається на підприємстві, а два інших мають видаватися покупцеві, з 

яких один примірник використовується для оприбуткування цінностей, що 

надходять на склад, а інший – разом з платіжним дорученням передається в 

обслуговуюче відділення банку з метою оплати. Накладна-рахунок має 

об’єднати основні реквізити тих документів, які вона заміняє, а саме 

найменування, місце знаходження і банківські реквізити відвантажувача і 

одержувача товарів, підставу для відпуску, ціну, суму до оплати [7].  

Пріоритетним напрямом удосконалення діючої практики обліку в 

контексті формування системи інформаційної підтримки управління 

реалізацією товарів є також деталізація показників продажу для забезпечення 

накопичення інформації щодо отриманих доходів, здійснених витрат і 

фінансових результатів. Для підсумку даних про доходи від реалізації продукції 

та списання з цих доходів використовують рахунки сьомого класу «Доходи і 

результати діяльності». Синтетичний облік доходу від реалізації товарів 
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проводять на окремому рахунку 70 «Доходи від реалізації», призначеному для 

деталізованого обліку за окремими групами, для чого створені субрахунки 702 

«Дохід від реалізації товарів» та 704 «Вирахування з доходу». Загальна сума 

доходів від продажу товарів разом із сумою непрямих податків (ПДВ, 

акцизного збору, інших відрахувань при продажу) проводиться по кредиту 

субрахунку 702, а вирахування задля закриття рахунку суми чистого доходу на 

рахунок 79 «Фінансові результати» і відповідна сума непрямих податків – по 

кредиту (див. табл. 1).  

Рахунки сьомого класу справедливо віднести до тимчасових, оскільки вони 

закриваються в кінці звітного періоду з нульовим залишком та починають 

новий звітний період з нульового сальдо. 

Ціна реалізації товару розраховується як сума первісної вартості товарів та 

торгової націнки, що фактично є прибутком, який торговельне підприємство 

отримає від реалізації конкретної групи товарів. Аналітичну деталізацію 

інформації щодо продажу товарів для визначення фінансових результатів, 

доходів і витрат на торговельних підприємствах пропонується здійснювати за 

такими критеріями: 1) спрямованість інформаційних потоків (зовнішні, 

внутрішні); 2) об’єкти аналітики, товарні групи, товарні позиції, трендові 

компанії. З огляду на те, що підприємство, згідно з діючим законодавством, має 

право самостійно приймати рішення щодо ведення аналітичного обліку та 

відкриття рахунків третього і нижчих порядків, вважаємо за доцільне ввести 

рахунки третього порядку до рахунку 702 «Дохід від реалізації товарів»: 7021 

«Дохід від реалізації товарів», 7022 «Дохід від реалізації товарів за 

дисконтними картками», 7023 «Дохід від реалізації товарів зі знижками», 7024 

«Дохід від реалізації товарів в період розпродажу», 7025 «Дохід від реалізації 

товарів за іншими заходами впливу на обсяги продажу товарів», а також до 

рахунку 704 «Вирахування з доходу»: 7041 «Вирахування з доходу за товари, 

повернені покупцями»; 7042 «Сума знижок, наданих покупцям», 7043 «Інші 

вирахування з доходу».  
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Таблиця 1 – Відображення операцій списання реалізованих товарів в 

бухгалтерському обліку 

№ 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

Бухгалтерський облік 

Дт Кт 

1. Реалізовано товар покупцям 301 «Готівка в 

національній валюті» 
702 «Дохід від реалізації 

товарів» 
2. Відображено податкові 

зобов'язання з ПДВ 
702 «Дохід від 

реалізації товарів» 
641 «Розрахунки за 

податками» (субрахунок 

«Розрахунки з ПДВ») 
3. Здано виручку в касу 

підприємства 
301 «Готівка в 

національній валюті» 
301 «Готівка в 

національній валюті» 
4. Здано виручку в банк через 

службу інкасації 
333 «Грошові кошти в 

дорозі в національній 

валюті» 

301 «Готівка в 

національній валюті» 

5. Зараховано виручку на 

поточний рахунок в банку 
311 «Поточні рахунки 

в національній валюті» 
333 «Грошові кошти в 

дорозі в національній 

валюті» 
6. Відображено собівартість 

реалізованих товарів 
902 «Собівартість 

реалізованих товарів» 
282 «Товари в торгівлі» 

7. Списано суму торгової націнки 

реалізованих товарів 
285 «Торгова націнка» 282 «Товари в торгівлі» 

8. Списано суму доходу від 

реалізації товарів на фінансовий 

результат 

702 «Дохід від 

реалізації товарів» 
791 «Результат 

операційної діяльності» 

9. Списано собівартість 

реалізованих товарів на 

фінансовий результат 

791 «Результат 

операційної 

діяльності» 

902 «Собівартість 

реалізованих товарів» 

 

Це не лише забезпечить деталізацію облікової інформації щодо результатів 

продажу товарів, але й дасть змогу організувати дієву систему управлінського 

обліку та внутрішньої звітності на підприємстві, суттєво підвищити якісний 

рівень внутрішнього контролю й аналізу товароруху. 

Останнім часом на підприємствах роздрібної торгівлі дедалі більшого 

значення набуває щоденний або, як його ще називають, оперативний аналіз. 

Особливістю щоденного аналізу є те, що його проводять лише за основними 

показниками, що мають найбільше значення в конкретних умовах роботи 

підприємств. Так, об’єктами оперативного аналізу можуть бути показники 

якості продукції, ритмічності виробництва, відвантаження і реалізації товарів. 
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Його результати допомагають керівництву підприємств і об’єднань вчасно 

вживати відповідних заходів, спрямованих на ліквідацію відхилень у рівні 

виконання прогнозних завдань. 

За результатами проведених досліджень можна визнати, що торговельна 

діяльність – це самостійна діяльність юридичних осіб і громадян щодо 

здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою 

отримання прибутку. Торговельна діяльність підприємств забезпечує 

безперервний процес руху активів у формі товарів від виробничих підприємств 

різних форм власності до безпосередніх споживачів. Для забезпечення 

торговельної діяльності підприємства здійснюють операції купівлі-продажу 

товарів. Внесені пропозиції сприятимуть підвищенню ефективності 

відображення реалізації товарів в обліковій системі підприємства роздрібної 

торгівлі і забезпечать формування інформації для прийняття ефективних і 

своєчасних управлінських рішень за кожним напрямом продажу. Також 

зауважимо, що аналіз має за мету виявити можливості вдосконалення 

управління, а головне – підвищення на цій основі ефективності роботи 

управлінської системи. Удосконалення системи управління підприємством 

можна звести до вживання нових методів розв’язування управлінських завдань, 

перерозподілу функцій і завдань у керуючій системі, створення інформаційної 

системи. Отже, аналіз в управлінні товарами відіграє важливу роль на 

підприємстві, оскільки дозволяє керівництву приймати якісні управлінські 

рішення щодо стратегії розвитку підприємства в цілому. 
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У статті визначено поняття облікової категорії «довгострокові зобов’язання» на 

підставі порівняння закордонного та вітчизняного досвіду, узагальнено шляхи 

можливого удосконалення вітчизняного бухгалтерського обліку довгострокових 

зобов’язань. 
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Фінансовий стан фізичної або юридичної особи неможливо оцінювати 

лише за активами, що перебувають у його розпорядженні. Наявність автомобіля 
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або офісу у підприємства нічого не означає, оскільки джерелом придбання 

таких активів можуть бути непогашені зобов’язання перед кредиторами. 

Важливо не те, чи має підприємство зобов’язання перед іншими особами, а 

який їх обсяг [5]. 
З огляду на це, якісно та вчасно сформована інформація підприємства про 

реальний стан його зобов’язань є вкрай важливою в проведенні  аналізу фінансового 

стану підприємства. Однозначне розуміння сутності довгострокових зобов’язань, їх 

складових та стану таких зобов’язань відіграє значну роль для зовнішніх 

користувачів фінансової звітності [5].  
Вивченням економічного змісту та класифікаційних особливостей такого 

облікового об’єкта, як  довгострокові зобов’язання займались наступні науковці та 

практики: І. А. Бланк, А. Б. Борисов, Ф. Ф. Бутинець, О. М. Губачова, О. В. Заєць, 

В В. Качалин, Т. Н. Кондрашова, А. В. Верига, В. Кузнєцов, Д. Ларсон Керміт та 

інші.  
Попри значний рівень уваги даному питанню, все ж залишається низка 

невирішених проблем, які потребують подальших досліджень сутності поняття 

“довгострокові зобов’язання” та пошуку шляхів удосконалення вітчизняного 

бухгалтерського з урахуванням зарубіжного досвіду.  
Діяльність будь-якого підприємства передбачає володінням як власним, так і 

позиковим капіталом. Залучення позикового капіталу необхідне підприємству для 

зростання обсягів діяльності та збільшення ефективності діяльності підприємства 

загалом. Основним нормативним актом, який  регулює в Україні облік 

зобов’язань, є П(С)БО 11 “Зобов’язання”, хоча є й інші П(С)БО, в яких 

розкриваються питання обліку зобов’язань за окремими об’єктами, а у 

міжнародній практиці питанню зобов’язань присвячені положення МСФЗ (IAS) 
1 “Подання фінансових звітів”, МСФЗ (IAS) 12 “Податки на прибуток”, МСФЗ 

(IAS) 17 “Оренда”, МСФЗ (IAS) 19 “Виплати працівникам”, МСФЗ (IAS) 32 
“Фінансові інструменти: розкриття та подання”, МСФЗ (IAS) 37 “Забезпечення, 

непередбачені зобов’язання та непередбачені активи” та інші [9; 6]. 
Виходячи зі змісту даних нормативних документів, можемо дійти 

висновку, що сутність категорії “зобов’язання” за національними та 

міжнародними стандартами зводиться до єдиного розуміння і трактується  як 
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теперішня заборгованість підприємства, що виникла в результаті минулих 

подій і погашення якої, як очікується, спричинить вибуття з підприємства 

ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди [5].  
Зазначимо, що в країнах з розвиненою економікою серед фінансових 

ресурсів для підприємств найбільшу цінність складають довгострокові 

зобов’язання, оскільки кредитори не впливають на прийняття рішень щодо 

діяльності підприємства, на відміну від власників, а виплата відсотків за 

довгостроковою заборгованістю вираховується із суми доходів, що 

оподатковуються податком на прибуток, на відміну від дивідендів [6].  
Довгострокові зобов’язання складають частину зобов’язань підприємства, 

зі значним періодом часу до моменту їх погашення. Такий період часу, як 

правило, займає більше 12 місяців.  
Погляди сучасних науковців дещо розняття щодо розуміння сутності 

поняття “довгострокові зобов’язання”. Дехто визначає їх як виключно статтю 

пасиву балансу компанії; позикові фінансові кошти підприємства з терміном 

погашення основної суми більше одного року; зобов'язання з терміном 

погашення більше одного року; зобов'язання, що не є поточними; кредиторську 

заборгованість, яку не планується погашати протягом 1 року; заборгованість за 

облігаціями, довгостроковими векселями, пенсійні зобов'язання; зобов’язання, 

на які нараховуються відсотки та не підлягають погашенню протягом 

12 місяців з дати балансу [5,6,10].  
Можемо в цілому узагальнити, що значна частина науковців трактує 

поняття “довгострокові зобов’язання” як зобов’язання з терміном погашення 

більше одного року. На наш погляд, заслуговує на більшу увагу саме 

характеристика, запропонована І.А. Бланком [1], адже довгострокові зобов’язання 

дійсно мають основну частину суми, яку слід погасити за тривалий термін, але є і 

поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, яка підлягає 

щорічному або щомісячному погашенню. Проведене аналітичне дослідження 

сутності поняття “довгострокові зобов’язання” дозволяє нам згрупувати основні 

характеристики довгострокових зобов’язань,  що  узагальнює думку переважної 

більшості науковців, зокрема: 
1) довгострокові зобов’язання (за ПСБО) – заборгованість підприємства, що 
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виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, 

приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні 

вигоди;  
2) термін погашення основної суми такої заборгованості більший одного року;  
3) на такі суми в основному нараховуються відсотки, які зараховуються до 

складу поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями та 

підлягають щорічному або щомісячному погашенню.  
Встановлено, що в різних країнах світу по-різному розуміється суть та 

називаються рахунки бухгалтерського обліку  стосовно довгострокових 

зобов’язань (таблиця 1).  
Таблиця 1 – Зарубіжний досвід теоретичного категоріального 

трактування довгострокових зобов’язань та їх представлення в обліку 

Країни 

Поняття, що стосуються довгострокових зобов’язань (ДЗ) 
Назви рахунків ДЗ Розмежування поняття 

“кредити” та “позики”, 
отримані від різних 

підприємств, організацій, 
установ 

Виокремлення 
окремих рахунків 

«позик» та 
«кредитів» 

Естонія, Республіка 
Таджикистан; 
Словацька 
Республіка 

«Довгострокові зобов’язання» 
(ДЗ по кредитах, позиках, 

оренді та лізингу) 

 

Довгострокова 
кредиторська 

заборгованість 
постачальникам і 

підрядникам 
(Азербайджан, 

Казахстан) 

Росія, Білорусь Розрахунки за 
довгостроковими кредитами і 

позиками 

Розрахунки за 
довгостроковими кредитами 

банку 
(Білорусь) 

Ізраїль Довгострокові кредити, 
позики 

 

Республіка Молдова Довгострокові нараховані 
зобов’язання 

 

Україна, МСФЗ, 
Великобританія, 
Молдова, 
Азербайджанська 
Республіка 

Довгострокові позики Довгострокові кредити 
банків (Молдова) 

Довгострокові банківські 
кредити (Азербайджан) 

Болгарія Отримані довгострокові 
позики 

  

Чеська Республіка Довгострокова заборгованість Довгострокові банківські 
кредити 

 

Азербайджанська 
Республіка 

Довгострокові правові 
зобов’язання 

  

Естонія  виділяються: Довгострокові 
банківські позички; 
Поворотні платежі в 

наступному періоді за 
довгостроковими 

банківськими позиками 

серед рахунків 
довгострокових 

зобов’язань 
враховуються: 

Довгострокові борги 
постачальникам 

Франція  Довгострокові та 
середньострокові позики і 

прирівняна до них 
кредиторська заборгованість 

в класі 1 “Рахунки 
капіталу” 

відображаються 
заборгованості 

довго- та 
середньострокові, 

крім того, 
враховується такий 
вид зобов’язань, як 
середньострокові 
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Вважаємо за необхідне перейняти зарубіжний досвід розуміння та 

облікового відображення довгострокових зобов’язань та запровадити дану 

методику у вітчизняній практиці бухгалтерського обліку. Зокрема, до складу 

довгострокових зобов’язань слід враховувати наступні розрізи: 

1) аналітично розширити інформативне забезпечення обліку 

довгострокових зобов’язань за джерелом виникнення (банківська установа, 

постачальники і підрядники, оренда чи лізинг тощо); 

2) аналітично розширити інформативне забезпечення обліку 

довгострокових зобов’язань за формою виникнення розрахунків ( облігації, 

векселі тощо).  

Варто також приділити увагу класифікації довгострокових зобов’язань як 

важливої бухгалтерської категорії. Уточнення потребують поняття “позика”, 

“кредит”, “зобов’язання”, як в науковому, так і практичному обґрунтуванні.  
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У період безперервних і суттєвих змін у різних сферах діяльності 

суспільства, зокрема в економіці, важливого значення набуває питання 

дебіторської заборгованості, оскільки від її правильного й чіткого обліку 

значною мірою залежить фінансовий стан підприємства. 
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Дебіторська заборгованість – це частина оборотного капіталу 

підприємства, яка передбачає певні вимоги до фізичних або юридичних осіб з 

приводу оплати товарів, робіт, продукції чи послуг [3].  

Наявність великої частки дебіторської заборгованості в загальній структурі 

активів підприємства суттєво знижує його ліквідність і фінансову стійкість, 

разом з тим підвищуючи рівень ризику фінансових збитків підприємства. 

Величина дебіторської заборгованості залежить від багатьох чинників і 

факторів, зокрема від обсягу продажів, умов розрахунку з покупцями, періоду 

відстрочки платежу, платіжної дисципліни покупців, організації контролю за 

станом дебіторської роботи і претензійної роботи на підприємстві та ін. 

Причинами швидкого зростання обсягів дебіторської заборгованості в 

оборотних активах підприємства можуть бути: 

– збільшення обсягу продажів підприємства;  

– незадовільну кредитну політику підприємства щодо покупців; 

– неплатоспроможність і банкрутство певної частини покупців та ін. 

Якщо причиною зменшення обсягів дебіторської заборгованості є 

скорочення терміну її погашення, то це вважається позитивним явищем. Проте 

коли дебіторська заборгованість зменшується через скорочення обсягів 

реалізації товарів, робіт або послуг, то це вказує на зниження ділової активності 

цього підприємства [3]. 

Залежно від платоспроможності дебіторів у складі дебіторської 

заборгованості можна виокремити сумнівні і безнадійні борги. 

Сумнівні борги – поточна дебіторська заборгованість за продукцію 

(товари, роботи, послуги), щодо якої існує ймовірність її неповернення 

боржником. 

Безнадійні борги – поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує 

впевненість у її непогашенні боржником або за якою минув строк позивної 

давнини. Наявність безнадійної заборгованості призводить до втрати доходу та 

скорочення обсягів прибутку [2]. 

Дебіторська заборгованість у бухгалтерському обліку визнається 

безнадійною, якщо виконується хоча б одна з таких умов: 
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– минув строк позивної давнини (3 роки); 
– існує цілковита впевненість у тому, що заборгованість не буде погашена 

боржником (у разі оголошення боржника банкротом). 
На динаміку обсягів і стан дебіторської заборгованості підприємств 

впливають чинники мікро- і макросередовища. До чинників мікросередовища 

належать: платоспроможність і платіжна дисципліна контрагентів, впливовість 

і економічна вагомість контрагента, кількість і склад дебіторів, організаційна 

структура підприємства, а також якість організації бухгалтерського й 

управлінського видів обліку на підприємстві. 
Обсяги дебіторської заборгованості значною мірою залежать також від 

чинників макросередовища, до яких належать: 
1. Економічні чинники: 
– рівень інфляції в країні; 
– обсяг ВВП; 
– курс національної валюти; 
– купівельна спроможність населення; 
– рівень податкової ставки та ін. 
2. Організаційно-правові фактори: 
– законодавча база, що регулює боргові взаємовідносини та платіжний 
оборот між підприємствами; 
– сукупність методичних рекомендацій та інструкцій щодо боргових 

взаємовідносин між підприємствами, регулювання платіжного обороту та 

протиріччя в них; 
– наявність і кількість інфраструктурних організацій тощо. 
Вирішення проблеми наявності на підприємстві дебіторської 

заборгованості, враховуючи при цьому чинники впливу макро- і 

мікросередовища на динаміку обсягів і стан дебіторської заборгованості,  є 

неможливим без розробки дієвого й чіткого механізму обліку дебіторської 

заборгованості. 
Для отримання якісної та правдивої бухгалтерської інформації про 

заборгованість господарюючого суб’єкта облік дебіторської заборгованості 

повинен включати в себе:  
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– єдиний метод реєстрації та обліку дебіторської заборгованості на 

синтетичних рахунках;  
– якісний облік довгострокової дебіторської заборгованості, зумовлений 

наявністю розробки єдиного підходу ведення обліку дебіторської 

заборгованості; 
– ведення аналітичного обліку за кожним видом дебіторської 

заборгованості в розроблених відомостях аналітичного обліку; 
– аналіз і систематизація інформації про замовників, покупців і інших 

дебіторів; 
– узагальнення та нагромадження аналітичної інформації про стан і 

розміри дебіторської заборгованості на підприємстві [3, с.125-129].  
Також на підприємстві повинна вестися активна політика обліку й 

управління шляхом ефективного вирішення таких завдань: 
– детальний аналіз дебіторської заборгованості і визначення на його основі 

внутрішніх правил підприємства щодо відтермінування платежу; 
– розробка правил встановлення термінів відтермінування платежу; 
– розробка й дотримання чіткої системи щодо визначення суми так званого 

товарного кредиту, що надається одному покупцеві; 
– визначення процедури та способів стягнення дебіторської 

заборгованості; 
– побудова та впровадження на підприємстві ефективної системи 

контролю за станом дебіторської заборгованості та ін. [1, с.156-161]. 
Варто зазначити, що облік дебіторської заборгованості тісно 

взаємопов’язаний з контролем, який дозволяє з’ясувати, наскільки ефективно та 

своєчасно відбувається погашення заборгованості, а також чи відповідає 

запропонована відстрочка платежу вимогам ринку товарів і послуг та стану на 

ньому підприємства. 
Механізм стягнення дебіторської заборгованості може включати в себе 

такі дії з боку підприємства:  
– телефонний дзвінок в бухгалтерію покупця, щоб нагадати про суму 

заборгованості та період її прострочення, а також з’ясувати причину затримки 

платежу та можливий термін погашення заборгованості; 



197 

– направлення боржнику акта звірки взаєморозрахунків разом з листом-

проханням погасити наявну заборгованість; 

– направлення боржнику вимоги про погашення заборгованості протягом 

певного терміну; 

– направлення боржнику листа про наміри звернутися до суду з метою 

стягнення боргу; 

– звернення до суду (при значних сумах заборгованості). 

Крім того механізм стягнення дебіторської заборгованості може включати 

в себе такі методи: 

– юридичні (претензійна робота, позов до суду); 

– економічні (фінансові санкції, застава майна чи майнових прав, 

призупинення постачань продукції чи надання послуг); 

– психологічні (нагадування по телефону чи поштою, поширення 

інформації серед суміжних постачальників, що може призвести до втрати 

боржником свого іміджу); 

– фізичні (арешт майна боржника органами державної виконавчої служби) 

[3]. 

Усі перелічені способи дії сприятимуть обліку та управлінню 

дебіторською заборгованістю. 

Для скорочення обсягів дебіторської заборгованості можна вжити такі 

заходи: 

– прогнозувати ступінь ризику несплати рахунків покупцями, а також 

виключення з числа партнерів підприємств з високим ступенем ризику; 

– збільшувати клієнтську базу з метою мінімізації втрат від несплати 

одним або декількома покупцями; 

– контролювати обсяг дебіторської заборгованості, щоб він не 

перевищував встановлені на підприємстві допустимі межі; 

– вести оперативний контроль за готівковими та безготівковими 

розрахунками; 

– своєчасно визначати сумнівну заборгованість; 
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– своєчасно надавати клієнту платіжні документи; 

– визначати методи  й умови забезпечення стягнення дебіторської 

заборгованості; 

– запровадити систему штрафних санкцій для контрагентів, які 

прострочили терміни виконання своїх зобов’язань; 

– припиняти дію договорів з покупцями, які не дотримуються платіжної 

дисципліни. 

Для вдосконалення системи обліку дебіторської заборгованості 

рекомендовано:  

1. Розробити комплекс заходів щодо пошуку можливих шляхів збільшення 

кількості клієнтів підприємства, щоб зменшити ступінь ризику несплати боргів. 

2. Запровадити постійний моніторинг потенційних дебіторів, що 

передбачає оцінювання фінансового стану та платоспроможності, ринкової 

репутації, іміджу клієнта тощо.  

3. Створити резерв сумнівних боргів та встановити порядок його 

визначення в обліковій політиці підприємства.  

4. Встановити ліміти дебіторської заборгованості як у загальних обсягах, 

так і в розрахунку на одного дебітора (існуючого чи потенційного) і періодично 

переглядати граничні суми.  

5. Проводити інвентаризацію дебіторської заборгованості за принципами 

системності й періодичності [2, с.36-40]. 

Отже, вдосконалення обліку дебіторської заборгованості та процесу 

управління нею дасть можливість визначити її оптимальний обсяг для кожного 

окремого підприємства, допоможе уникнути прострочення термінів її 

погашення, сприятиме оптимізації контингенту покупців та замовників, 

враховуючи їх платоспроможність, що вплине на зменшення обсягів сумнівних 

боргів, безнадійної заборгованості, а також вдосконалення управлінського 

аспекту стосовно витрат та доходів кожного окремого підприємства.  
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Гриняк С.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Досліджено поняття «кредиторська заборгованість», умови та терміни її 

виникнення на підприємстві. Визначено контрагентів підприємства, перед 

якими виникає кредиторська заборгованість. Встановлено критерії визнання 

забезпечень, а не заборгованості за міжнародними стандартами. Наведено 

порядок проведення оцінки зобов’язань за їх видом.  

Ключові слова: облік, кредиторська заборгованість, підприємство, фінансова 

звітність, зобов’язання. 
Постановка проблеми. Існує багато недоліків платіжної політики 

підприємства, проте найбільш суттєвішим є наявність простроченої 

кредиторської заборгованості, здебільшого перед постачальниками та 

підрядниками. Невчасне погашення цієї заборгованості спричиняє сплату 

штрафів, а це відповідно негативно відображається на фінансовому стані 

підприємства та створює підприємству репутацію ненадійного партнера на 

ринку. Важливим у процесі облікової політики є відстеження саме виникнення 

фактів заборгованості та своєчасного її погашення. Основним джерелом 
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погашення кредиторської заборгованості є виручка від реалізації. Тому 

підприємству потрібно застосовувати ефективні методи управління 

кредиторської заборгованості, аби надходження грошових сум від дебіторів 

передували в часі терміну погашення усіх видів заборгованостей.  
Ціллю написання статті є дослідження теоретико-методологічних 

положень щодо організації обліку кредиторської заборгованості.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідження теоретичних 

та практичних проблем з управління кредиторською заборгованістю проводили 

такі вчені: Ф. Бутинець, Ю. Брігхем, Н. Ізмайлова, Є. Жуков, М. Лаврик, 

Д. Маршал, А. Шеремет. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах глобальної 

економічної кризи надзвичайно важливе значення в забезпеченні ефективності 

функціонування підприємств має раціональна організація здійснення 

розрахункових операцій. Прискорення оборотності грошових коштів – один з 

важливих шляхів поліпшення фінансового становища виробничих 

господарюючих суб’єктів. Ринкові умови господарювання вимагають 

приведення в дію факторів, які здійснюють безпосередній вплив на 

ефективність управління. Для забезпечення ефективної діяльності 

підприємства, дуже важливим є управління розмірами кредиторської 

заборгованості. Незабезпеченість підприємств власними оборотними коштами 

зумовлена недоліками в організації обліку та аналізі кредиторської 

заборгованості. Крім того, статистичні дані свідчать про те, що ця 

заборгованість характеризується, у свою чергу, досить високим рівнем питомої 

ваги простроченої заборгованості. 

Методологічні вимоги до формування в бухгалтерському обліку та 

фінансовій звітності інформації про зобов'язання, а також принципи їх 

відображення визначає П(С)БО 11 «Зобов’язання», відповідно до якого 

«зобов’язання» - це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до 

зменшення ресурсів підприємства, втілюючи в собі економічні вигоди [8].  
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Щодо визнання кредиторської заборгованості, то тут спостерігаються 

відмінності. Згідно національного положення визнання відбувається за двох 

вимог: якщо оцінка заборгованості може бути достовірно визначена та існує 

ймовірність зменшення економічних вигід внаслідок погашення даної 

заборгованості.  

У міжнародних стандартах розглядають критерії визнання забезпечень, а 

не заборгованості. Такими критеріями є:  

а) суб’єкт господарювання, який має існуюче зобов’язання (юридичне чи 

конструктивне) внаслідок минулої події;  

б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, 

буде необхідним і для виконання зобов’язання;  

в) можна достовірно оцінити суму зобов’язання [2, 3].  

Також, необхідно звернути увагу на оцінку, яка також відрізняється. 

Оцінка зобов’язань відбувається за їх видом:  

1) довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, 

відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю;  

2) поточні зобов’язання відображаються в балансі за сумою погашення;  

3) непередбачені зобов’язання відображаються на позабалансових 

рахунках підприємства за обліковою оцінкою [8]. 

Особливе місце в кредиторський заборгованості займають численні 

розрахунки з постачальниками і підрядниками. Окрім цього, наявність 

простроченої заборгованості може призвести до погіршення іміджу 

підприємства. Кредиторська заборгованість надає можливість підприємству 

тимчасово користуватися запозиченими коштами, але з іншого боку - зменшує 

показники платоспроможності і ліквідності [4]. 

Ефективне управління кредиторською заборгованістю дає можливість 

усунути негативні наслідки її наявності. Для нормального функціонування всіх 

ланок господарства необхідно мати достовірну інформацію про фінансовий 

стан підприємства, зокрема про кредиторську заборгованість. Враховуючи те, 

що історія існування кредиторської заборгованості є давньою, в сучасній 
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науковій літературі немає єдиної думки щодо трактування цього поняття. Так, 

Ф.Ф. Бутинець розглядає кредиторську заборгованість, як форму розрахунку за 

товари і послуги, які придбаються у ході операцій компанії, що періодично 

повторюються і використовуються у виробництві чи для перепродажу.  

Деякі науковці визначають кредиторську заборгованість як грошові кошти, 

які тимчасово підпорядковані підприємству, фірмі, які підлягають поверненню 

юридичній або фізичній особі, у яких вони позичені і яким вони не виплачені. 

Як правова категорія, кредиторська заборгованість – це особлива частина майна 

організації, що є предметом обов’язкових правовідносин між організацією та її 

кредиторами [5].  

Незважаючи на те, що одні дослідники визначають кредиторську 

заборгованість як грошові кошти, інші – як частину майна, ще інші – як форму 

розрахунків, проте кредиторська заборгованість є невід'ємним етапом 

повторювального кругообігу капіталу, що призводить до здійснення 

безперервних господарських операцій на підприємстві, тобто здійснення 

господарських операцій є причиною безперервних платежів та грошових 

надходжень. Саме тому важливо розглядати кредиторську заборгованість як 

складову капіталу. Визначено, що економічній сутності кредиторської 

заборгованості притаманні наступні ознаки: 

- примусовий характер економічних відносин;  

- риса заміщення оборотних засобів підприємства;  

- відрізняється швидкістю розповсюдження від підприємства до 

підприємства по ланцюгу взаємопов’язаних платежів, що викликає необхідність 

заліків взаємних вимог;  

- може трансформувати безготівкові розрахунки, зокрема, змінювати 

способи платежів. 

Основним елементом управління кредиторської заборгованості на 

підприємстві виступає правильний та своєчасний її аналіз. Важливе значення 

для аналізу кредиторської заборгованості має збір необхідної достовірної 

інформації. Основними джерелами формування такої інформації є: баланс 
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підприємства, звіт про фінансові результати, примітки до річної фінансової 

звітності, первинні документи, журнали, в яких відображається рух відповідних 

платежів, а також розрахункові відомості про нарахування заробітної плати. 

Необхідно також провести аудит кредиторської заборгованості, результати 

якого дадуть можливість визначити всі відхилення в структурі заборгованості, 

розробити заходи щодо її регулювання, адже вона негативно впливає на 

діяльність підприємства. У більшості випадків причиною змін у структурі 

заборгованості є взаємні неплатежі. Тому для ефективної роботи підприємства 

необхідно визначити причини кожного виду заборгованості в результаті кожної 

окремої ситуації на підприємстві.  Важливою ділянкою роботи для бухгалтера 

є управління кредиторською заборгованістю, яке передбачає:  

- обґрунтування можливості виникнення кредиторської заборгованості;  

- визначення політики надання кредиту для різних груп постачальників і 

видів продукції;  

- контроль розрахунків з кредиторами за відстрочену або прострочену 

заборгованість та вивчення причин недотримання договірної дисципліни;  

- своєчасне визначення прийомів прискорення обігу оборотних активів і 

зменшення безнадійних боргів;  

- забезпечення умов продажів, що гарантують надходження грошових 

коштів;  

- прогноз надходжень грошових коштів від кредиторів.  

Основними прийомами управління кредиторської заборгованості є:  

- аналіз замовлень, оформлення розрахунків і встановлення характеру 

дебіторської та кредиторської заборгованості; 

- оцінка реальної вартості існуючої кредиторської заборгованості;  

- контроль за співвідношенням кредиторської заборгованості. Щоб 

зменшити заборгованість, є певна послідовність її погашення [12].  

Зобов’язання підприємства по розрахунках з постачальниками та 

підрядниками – це короткострокові зобов’язання, що виникають при постачанні 

продукції чи наданні послуг. Дані зобов’язання повинні погашатися згідно 
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договорів про купівлю-продаж товарів, що укладаються з постачальниками чи 

підрядниками. В цих договорах зазначається предмет, строк дії та ціна 

договору, відповідальність та зобов’язання сторін тощо. Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками здійснюються після відвантаження товарно-
матеріальних цінностей, виконання робіт або надання послуг або одночасно з 

ними за згодою організації або по її дорученню, або за передоплатою.  
Велике значення слід приділити вибору форм розрахунків з покупцями та 

замовниками. Вдалий вибір форми розрахунків дасть можливість покращити 

взаємовідносини з покупцями та сприятиме більш швидкому розрахунку за 

поставлену продукцію, виконані роботи чи надані послуги. Для обліку 

розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані матеріальні 

цінності, виконанні роботи і наданні послуги призначено рахунок 63 

«Розрахунки з постачальниками та підрядниками». Інструкцією про 

застосування Плану рахунків передбачено три субрахунки до даного рахунку. 

Тому вважаємо за доцільне до даного рахунку відкривати рахунки третього 

порядку для відображення інформації за видами кредиторської заборгованості.  
Наприклад:  
- 631.1 «Термін погашення до 3 місяців»  
- 631.2 «Термін погашення від 3 до 6 місяців»  
- 631.3. «Термін погашення від 6 до 12 місяців». 
Важливим елементом управління кредиторською заборгованістю є її 

аналіз, тому керівництво підприємством повинно мати оперативну та 

об’єктивну інформацію щодо стану кредиторської заборгованості, яка 

формується в системі бухгалтерського обліку.  
Аналіз кредиторської заборгованості підприємства проводиться на основі 

використання його фінансової звітності. Для того щоб співвіднести динаміку 

величини кредиторської заборгованості зі змінами масштабів діяльності 

підприємства, при розрахунку ряду коефіцієнтів оборотності кредиторської 

заборгованості використовуються показники фінансових результатів.  
Управління кредиторською заборгованістю базується на специфічних 

принципах та методологічних засадах, які дозволяють виділити управління 

кредиторською заборгованістю, як окремий блок управління. 



205 

Аналізуючи дане питання, можна зробити висновок, що кредиторська 

заборгованість є важливим елементом складного механізму підприємства. Саме 

тому вивченню цієї категорії необхідно приділяти багато часу, адже від 

прийнятих рішень залежить стан та перспективи розвитку підприємства. Задля 

розширення ринку збуту товарів а також залучення нових реалізаторів 

продукції необхідна ефективна політика управління кредиторською 

заборгованістю.  

Введення аналітичних документів дозволить удосконалити облік 

кредиторської заборгованості на підприємстві шляхом забезпечення контролю 

своєчасності розрахунків за кожною поставкою товарно-матеріальних 

цінностей, що в свою чергу підвищить рівень платіжної дисципліни 

підприємства. 
Ефективна політика управління кредиторською заборгованістю дає змогу 

розширювати ринки збуту товарів, залучати нових реалізаторів продукції.  
Для нормального функціонування підприємство повинно бути забезпечене 

необхідним розміром обігового капіталу. Нестача обігового капіталу зумовлює 

необхідність додаткового фінансування, Складові елементи управління 

кредиторською заборгованістю. Статистичний та динамічний аналіз 

формування та погашення кредиторської заборгованості Обґрунтування 

доцільності отримання відстрочки оплати рахунків постачальників, а також 

оптимального терміну такої відстрочки Попередження формування 

простроченої кредиторської заборгованості, за необхідності пролонгації 

кредиторської заборгованості відповідно і додаткових витрат на його 

забезпечення. Зміна величини обігового капіталу зумовлена зміною таких 

складників: величини запасів, кредиторської заборгованості. 
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ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

Проаналізовано теоретичні підходи щодо трактування сутності економічного 

потенціалу, розглянуто його складові та уточнено структуру економічного 

потенціалу підприємства.  

Ключові слова: економічний потенціал, підприємство, структура, ресурси, 

можливості.  

Запорукою прибуткової діяльності, підвищення рівня 

конкурентоспроможності та стійкого економічного розвитку підприємств є 

ефективне та максимально повне використання їх економічного потенціалу, що 

залежить від належної організації управління таким складним і динамічним 

об’єктом. Раціональне та ефективне використання матеріальних, виробничих і 

трудових ресурсів, пошук нових можливостей, впровадження новітніх 

досягнень науково-технічного прогресу, своєчасні креативні управлінські 

рішення визначають перевагу підприємства над конкурентами та стійкий 

економічний розвиток. Економічний потенціал окреслює наявні та приховані 

можливості, кількісний і якісний склад ресурсів, визначає стан підприємства в 

перспективі, шлях подальшого розвитку. Розвиток підприємства настає тоді, 

коли покращуються виробничі або бізнес-процеси чи управління ними і 

внаслідок цього підвищується ефективність діяльності підприємства в 

поточному періоді часу порівняно з базовим. 

Дослідженням питань щодо оцінювання та управління економічним 

потенціалом займалися багато вчених-економістів, серед них: О.В. Ареф’єва, 

Б.Є. Бачевський, О. В. Величко, Ф.І. Євдокімов, Г.Б. Клейнер, 

Н.С. Краснокутська, Є.В. Лапін, О.І. Маслак, С.В. Мочерний, О.І. Олексюк, 

Л.С. Сосненко, Г.О. Тарасова, О.С. Федонін і інші. Незважаючи на великий 
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обсяг наукових праць, поза увагою залишаються питання вдосконалення 

сучасних наукових підходів до оцінювання та управління економічним 

потенціалом підприємств.  
Це зумовлює необхідність дослідження економічного потенціалу, його 

сутності та структури, для забезпечення стійких позицій підприємства на 

ринку, завоювання хорошої репутації, виявлення можливостей підвищення 

конкурентоспроможності з врахуванням перспектив прибутковості та 

зростання. 
Метою статті є аналіз теоретичних підходів щодо визначення категорії 

«економічний потенціал підприємства», уточнення її основних структурних 

елементів. 
Дослідження показало, що в більшості публікацій економічний потенціал 

вживається на макрорівні або як елемент чи один з видів потенціалу 

підприємства. Тільки деякі вчені виділяють цю категорію як окремий об’єкт 

дослідження, який має певну структуру, яким можна управляти, аналізувати та 

оцінювати. 

У понятійно-термінологічному словнику «Економіка: від А до Я» [1] 
економічний потенціал визначають як спроможність економіки країни, її 

галузей, підприємств, господарств здійснювати виробничу діяльність, 

випускати продукцію, товари, надавати послуги, задовольняти попит 

населення, суспільні потреби, забезпечувати розвиток виробництва та 

споживання.  
Існує наукова позиція, згідно з якою економічний потенціал підприємства 

є ширшим поняттям, ніж потенціал підприємства [2]. Основним елементом, що 

визначає величину і умови зростання економічного потенціалу, є потенціал 

підприємства, який є частиною економічного потенціалу і відрізняється від 

останнього тим, що в його структуру не входять економічні зв'язки, які 

повністю належать до виробничих зв’язків первинних ланок промисловості і 

розглядається як сукупні можливості максимально можливого обсягу 

виробництва матеріальних благ і послуг в умовах, які забезпечують 

найефективніше використання за часом і продуктивністю наявних економічних 

ресурсів.  
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Автор [3, с. 19] визначає економічний потенціал підприємства як здатність 

забезпечити отримання стабільного прибутку на основі задоволення потреб 

споживачів, за внутрішніх та зовнішніх обмежень з урахуванням можливості 

розвитку підприємства.  

Так, дослідження різних трактувань терміна «економічний потенціал» дали 

змогу виділити такі підходи до визначення цього поняття:  

1) виробничий підхід – потенціал в основному розглядається на рівні 

країни, національної економіки, галузі, суспільства як сукупність виробничих 

сил, матеріальних умов і ресурсів;  

2) ресурсний підхід – потенціал підприємства трактують як сукупність 

ресурсів, засобів і запасів, що є й можуть бути залучені у виробничу діяльність 

підприємства;  

3) структурний підхід – поняття «економічний потенціал» стає більш 

широким, його трактують як сукупність наявних та альтернативних 

можливостей економічної системи, що включає цілу систему складових, таких 

як: трудовий, організаційний, виробничий, фінансовий потенціал і т. д.  

Економічний потенціал, як складну, динамічну систему, що забезпечує 

ефективність господарської діяльності та економічне зростання підприємств 

можливо охарактеризувати за наступними рисами: 

- економічний потенціал підприємства визначається його реальними 

можливостями в тій чи іншій сфері економічної діяльності; 

- можливості будь-якого підприємства залежать від наявних у нього 

ресурсів і резервів, які не використовуються у виробництві. Тому 

потенціал характеризується обсягом ресурсів і резервів як залучених, 

так і тих, що не беруть участь в господарській діяльності, але 

підготовлених до використання; 

- наявність ресурсів не охоплює вміння розпоряджатися ними. Постійно 

отримують доходи тільки ті підприємства, які систематично 

удосконалюють свій потенціал.  

Дослідження потенціалу підприємства як складного економічного явища 
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неможливе без вивчення його внутрішньої будови. Важливе значення має його 

елементний склад та характер зв’язків між його елементами. Підприємства 

різних галузей та масштабів діяльності матимуть різну структуру потенціалу. 

Однак існує певна сукупність взаємопов’язаних базових елементів і відсутність 

будь-якого з них унеможливлює діяльність підприємства як економічного 

суб’єкта [2]. 

Базова структура потенціалу для усіх видів однакова, і залежить від рівня 

втілення (наявний потенціал та потенціал розвитку), рівня використання 

(реалізований та нереалізований) та доцільності існування 

невикористовуваного потенціалу (резерв та надлишок). Така структура єдина і 

властива різним видам потенціалу [4]. 

Основними підходами до визначення структури економічного потенціалу 

підприємства є: 

 - ресурсний - передбачає виділення структурних елементів за видами і 

характером ресурсів. За такого підходу в структурі може виділятися найбільша 

кількість складових: засоби праці, предмети праці, робоча сила та природні 

ресурси; 

- функціональний - здійснюється за видами діяльності підприємства: 

основні (постачання, виробництво, збут) та допоміжні (складання звітності, 

зберігання продукції, обслуговування виробничих фондів тощо). 

Використовуючи такий підхід, виділяють елементи: виробничий, логістичний, 

маркетинговий, управлінський та інші потенціали;  

- змішаний  - розрізняють декілька критеріїв поділу структури на складові 

елементи. Найпоширенішим є поєднання ресурсного та функціонального 

підходів, елементами виділяють ресурси підприємства та функції. Так, до 

елементів потенціалу підприємства належить все, що пов’язане з 

функціонуванням і розвитком підприємства. Зокрема, виділяють об’єктні та 

суб’єктні складові. Об’єктні складові пов’язані з матеріально-речовинною та 

особовою формою потенціалу підприємств (інноваційний потенціал, 

виробничий потенціал, фінансовий потенціал та потенціал відтворення). 
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Суб’єктні складові пов’язані із суспільною формою їх виявлення (науково-

технічний потенціал, управлінський потенціал, потенціал організаційної 

структури управління і маркетинговий потенціал). Окремо виділяють у 

структурі потенціалу трудовий, інфраструктурний та інформаційний 

потенціали, які не підпадають під зазначену класифікацію складових 

потенціалу підприємства і їх не можна однозначно зарахувати до суб’єктних чи 

до об’єктних складових [5].  

Узагальнюючи аналіз літературних джерел, економічний потенціал 

підприємства доцільно розуміти як сукупність наявних ресурсів та 

можливостей їх трансформувати, щоб досягти економічних вигод. 

Пропонується виділити такі елементи економічного потенціалу підприємства: 

трудовий; виробничий; фінансовий; інноваційний; інформаційний (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Структура економічного потенціалу підприємства 

Таке бачення структури економічного потенціалу підприємства буде 

зручним у практичному застосуванні під час оцінювання, дасть змогу 

проаналізувати його елементи на кожному етапі, як під час формування, так і в 

процесі функціонування підприємства. 

Кожне підприємство, як складна економічна система, володіє потенціалом, 

який можна сформувати, проаналізувати, оцінити та управляти ним. За умов 

затяжної кризи, нестабільного зовнішнього середовища, змінного 

законодавства необхідно вміло використовувати потенціал підприємства як з 

метою збереження своїх позицій на ринку, так і для розвитку в майбутньому. А 

для цього необхідно розуміти його сутність.  
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З метою ефективного управління, аналізу та оцінювання актуальним 

залишається вибір оптимальної структури економічного потенціалу 

підприємства, яка б найповніше задовольняла вимоги менеджменту 

підприємства. 
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Бюджетна система та бюджетний процес мають значний вплив на 

економіку держави і відіграють важливу роль в формуванні її внутрішнього та 

зовнішнього балансу, стану розвитку економічних процесів і стану сучасного 

забезпечення громадян. Як наслідок виникає нагальна потреба у забезпеченні 

безперервного та повного наповнення бюджетних резервів, своєчасного 

асигнування заходів, передбачених у бюджеті, цільового напряму та 

ефективного використання бюджетних коштів як у сфері матеріального 

виробництва, так і у невиробничій сфері, потрібна раціональна організація та 

методика обліку й аналізу результатів виконання бюджету і кошторису доходів 

та витрат бюджетних установ. Тому вдосконалення виконання кошторису в 

установах державного сектору економіки є актуальним і потребує поглибленого 

вивчення та опрацювання. 

Аналіз літературних джерел показав, що в сучасному науковому 

середовищі визначення поняття контролю формування і виконання кошторису 

бюджетної установи відсутнє. Натомість існують цікаві погляди щодо 

визначення поняття «контроль», «контроль у бюджетних установах», 

«кошторис бюджетної установи». Ці поняття розглядають такі вчені, як: 

Атамас П. Й., Болюх М. А., Бутинець Ф. Ф., Вербило О. Ф., Голікова В. І., 

Деркач Н. І., Джога Р. Т., Дікань Л. В., Жила В. Г., Жук В. М., Заросило А. П., 

Калюга Є. В., Опарін В., Сушко Н. І., Ткаченко І. Т., Усач Б. Ф., 

Чумаченко М. Г., Ярошинський В. М. та інші вчені-економісти. Незважаючи на 

великий внесок вчених, варто зазначити, що проблема пошуку нових підходів 

до формування кошторисів бюджетних установ в умовах ринкових перетворень 

потребує подальшого і більш глибшого науково-практичного дослідження. 

Слід зазначити, що кошторис – основний плановий фінансовий документ 

бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються 

повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань 

на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання 

бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених 

відповідно до бюджетних призначень [2]. 
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Основна мета – установа має забезпечити виконання своїх функцій і 

досягнути результатів, які визначені згідно з бюджетними призначеннями. Цей 

документ встановлює на бюджетний період:  

- повноваження установи щодо отримання надходжень із загального та 

спеціального фондів відповідного бюджету;  

- розподіл бюджетних асигнувань на взяття установою бюджетних 

зобов’язань і здійснення платежів.  

Тож обов’язок скласти кошторис мають усі установи без винятку – і ті, які 

ведуть бухгалтерський облік самостійно, і ті, які обслуговуються 

централізованою бухгалтерією. Більше того – у однієї установи кошторис може 

бути один або їх може бути кілька. Все залежить від кількості бюджетних 

програм, які вона виконує. 

Установа складає кошторис, його ще називають індивідуальним, а 

головний розпорядник коштів відповідного бюджету складає зведений 

кошторис бюджетних установ за бюджетною.  

Індивідуальний кошторис обов’язково затверджують, а зведений – ні. 

Зведений кошторис складає головний розпорядник коштів, підсумовуючи за 

бюджетною програмою показники індивідуальних кошторисів. Далі його 

подають до: Мінфіну – якщо бюджетна програма визначена у держбюджеті; 

місцевого фінансового органу – якщо бюджетна програма визначена у 

місцевому бюджеті.  

Розглянемо алгоритм складання кошторису бюджетної установи. Умовно 

цей важливий процес можна розділити на шість етапів:  

1) доведення установі граничних показників за загальним фондом;  

2) складання розрахунків за надходженнями спеціального фонду;  

3) складання розрахунків за видатками загального і спеціального фондів;  

4) заповнення вступної і основної частин кошторису;  

5) підписання кошторису і розрахунків до нього;  

6) подання їх на затвердження [1, с.144]. 
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Процедуру складання, затвердження та виконання кошторису бюджетних 

установ затверджено Постановою Кабінету Міністрів України 28 лютого 2002 

року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» [4]. 

Кошторис бюджетних організацій складається з двох частин:  

- спеціального фонду, який містить обсяг надходжень із спеціального 

фонду, та розподілу видатків за економічною класифікацією для спеціальних 

цілей бюджетної установи, наприклад, для створення державних запасів та 

резервів та для реалізації пріоритетних заходів з метою виконання своїх 

основних функцій;  

- загального фонду, який містить обсяг надходжень із загального фонду 

бюджету і розподіл видатків за повною економічною класифікацією на 

виконання основних цілей бюджетної установи, наприклад, кошти від сплати 

податків на ввезені товари (рис. 1). 

Загальний та спеціальний фонди кошторису містять дохідну та видаткову 

частину. Бюджетні установи мають право брати бюджетні зобов’язання 

витрачати бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених затвердженими 

кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету, планами 

надання кредитів із загального фонду бюджету, планами надходжень 

спеціального фонду [3]. 

Кошторис бюджетної установи складається з двох частин: 

- доходи – це всі податкові та неподаткові або інші надходження, 

передбаченні законодавством України, які не потрібно повертати; 

- видатки – це кошти, які спрямовуються на здійснення заходів, 

передбачених законом про Державний бюджет України (слід зазначити, що 

кошти на погашення основної суми боргу не входять до складу витрат). 
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Рисунок 1 – Економічний зміст кошторису доходів і видатків 

бюджетної установи 

Щоб з’ясувати сутність контролю формування і виконання кошторису, 

слід проаналізувати, яке місце займає зазначене питання в перевірці діяльності 

бюджетної установи. Під час перевірки діяльності бюджетної установи одним із 

основних питань є контроль за формуванням та виконанням кошторису. Саме 

контроль питання достовірності формування кошторису є першочерговим, 

оскільки він дає змогу зробити висновок, чи мало місце зайве виділення 

асигнувань або недофінансування установи. Контроль (від франц. controle – 

перевірка) тлумачать як:  
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у спостереженні за об’єктом з метою перевірки відповідності його стану, що 

спостерігається, бажаному чи необхідному стану, передбаченому законами, 

положеннями, інструкціями, іншими нормативними актами, а також 

програмами, планами, договорами, проектами, угодами;  

2) контроль над об’єктом, реальну владу, зосередження прав управління 

об'єктом в одних руках. Можна дати і інше визначення контролю – це функція 

управління, яка полягає у виявленні, запобіганні та попередженні порушень 

суб’єктами контролю з метою забезпечення ефективної діяльності суб’єкта 

господарювання. Дане трактування окреслює його місце в управлінні, визначає 

мету здійснення контролюючих заходів [1, с. 143]. 

Таким чином, у ході теоретичного дослідження визначено поняття 

контролю за формуванням і виконанням кошторису бюджетної установи, яке 

враховує основні сутнісні ознаки понять «контроль», «контроль у бюджетних 

установах», «кошторис бюджетної установи».  

Організація контролю за формуванням і виконанням кошторису бюджетної 

установи – це сукупність заходів, спрямованих на перевірку обґрунтованості 

кожної статті кошторису а також установлення дотримання бюджетною 

установою затверджених обсягів, асигнувань і з’ясування причин їх відхилення 

з метою перевірки законності доцільності та ефективності використання 

бюджетних коштів.  

Отже, для належного формування і виконання кошторису бюджетної 

установи потрібно дотримуватися таких принципів: використання аналітичної 

інформації при розробці планів видатків і оцінці результатів виконання 

кошторису доходів і видатків бюджету; відповідності зобов’язань розміру 

бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами; моніторингу видатків у 

процесі виконання бюджету на основі чітко визначених цілей фінансування; 

вчасності та достовірності звітності. 
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В сучасних економічних умовах підприємства стикаються зі значними 

труднощами при фінансуванні оборотного капіталу. Питання забезпеченості 

оборотним капіталом і його ефективного використання є надзвичайно 

важливими для будь-якого підприємства. Вирішення цих питань багато в чому 

залежить від організації і методики обліково-аналітичного забезпечення й 

подальшого відповідного аудиту операцій з управління оборотним капіталом, 

яке покликане аналітично обґрунтувати потреби в оборотному капіталі, зводити 

до мінімуму ризики, пов'язані з вибором джерел його фінансування, оцінювати 

дії різних факторів на зміну ефективності використання оборотного капіталу і 

виявляти резерви її підвищення, надавати інформацію для створення рішень 

менеджерів з управління оборотним капіталом. 

Ефективне функціонування реального сектора багато в чому залежить від 

старанності проведення перевірок фінансових і бухгалтерських документів. 

Зокрема, зовнішній аудит дозволяє не тільки виявляти недоліки ведення обліку 

на підприємстві, а й сприяє поліпшенню систем внутрішнього контролю і 

бізнес-процесів. Актуальність обраної тематики зумовлена тим, що в певних 

галузях економіки, особливо у сфері виробництва, поточні активи займають 

велику питому вагу в структурі активів балансу. Постійний рух й істотність сум 

можуть привести до помилок і неточностей в обліковій документації 

підприємства, а також спонукати керівників і фінансових працівників до 

здійснення різних махінацій. Для виявлення і запобігання цих процесів 

важливим є виконання аудиторських процедур, як зовнішнього так і 

внутрішнього виду. 

У розробку питань теорії й методології аудиту оборотних активів вагомий 

внесок здійснили праці вітчизняних й зарубіжних вчених: Б.І. Адамов, 

С.Л. Береза, Н.А. Басіна, Ф.Ф. Бутинець, Д.В. Василичев, М.І. Бучнєв, 

Глен Велш, Даніел Шорт, Н.І. Дорош, А. Демчук, В.М. Іваненко, 

О.І. Коблянська, Б. Нідлз, В.Ф. Палій, В.А.Познаховський, І.І. Пилипенко, 

М.С. Пушкар, Ж. Рішар, Г.В.Савицька, Д. Стоун, К. С. Сурніна , 

Н.В. Тарасенко, В.Г. Швець та інші. 
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Питання аудиту оборотних активів на виробничих підприємствах мають 

дискусійний характер, про що свідчить наявність проблем, пов’язаних з 

невідповідністю понять їх економічному змісту, що використовуються в обліку 

й аналізі оборотних активів, не використовуються контрольні можливості 

аудиту, не опрацьовано методики аудиторської перевірки оборотних активів, 

тощо. 
Метою статті стало з’ясування організаційно-методичного апарату аудиту 

для забезпечення управління оборотним капіталом виробничих підприємств. 
Оборотні активи, зокрема грошові кошти та дебіторська заборгованість, 

що розглядаються зазвичай в роботі аудиторів, є найбільш ліквідними активами 

підприємства. Зазвичай за даними обліку підприємств саме ці активи мають 

найбільшу питому вагу в структурі балансу. 
Для проведення аудиту також необхідно скласти план і програму аудиту. У 

плані повинні бути відображені основна мета, напрямки перевірки, спосіб 

проведення аудиту, встановлений рівень суттєвості, параметри аудиторського 

ризику, визначені чисельність і кваліфікація робочої групи аудиторів, їхні 

обов'язки і відповідальність, підпорядкованість, строки проведення перевірки, 

дата подання аудиторського висновку і деталізованого звіту [2, с. 25]. План 

аудиту дебіторської заборгованості повинен бути детальним, щоб служити 

основою для розробки програми. 
Програма аудиту дебіторської заборгованості - це документ, що визначає 

характер, тимчасові межі, обсяг запланованих аудиторських процедур 

необхідних для здійснення загального плану. Програма аудиту – це засіб 

контролю і перевірки належного виконання аудитором його роботи [2, с. 30]. 
Мета аудиторської перевірки обліку оборотних активів полягає в 

підтвердженні достовірності даних про наявність та рух товарно-матеріальних 

цінностей, грошових коштів, фінансових вкладень, дебіторської заборгованості 

та встановленні правильності оформлення операцій відповідно до чинних 

нормативних актів України. 
Складаючи загальний план і програму аудиту, аудитор враховує ступінь 

автоматизації обробки облікової інформації, що також дозволить точніше 

визначити обсяг і характер аудиторських процедур.  
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Програма аудиту оборотних активів може включати в себе 5 етапів, які 

також поділяються на підпункти.  
Перший етап – аудит обліку руху матеріально-виробничих запасів на 

складах підприємства: аудит обліку операцій з придбання матеріальних 

цінностей, аудит аналітичного обліку руху матеріальних цінностей на складах 

підприємства, аудит обліку використання матеріальних цінностей, списання 

нестач, втрат і розкрадань, аудит зведеного обліку матеріальних цінностей [5]. 
Другий етап – аудит обліку ПДВ і дебіторської заборгованості: перевірка 

сумісності даних бухгалтерського обліку податкової звітності та книги 

продажів, перевірка правильності та своєчасності реєстрації рахунків-фактур і 

заповнення податкових регістрів, перевірка обліку сум податку, пред'явлених 

платнику податків при придбанні товарів (робіт, послуг), при здійсненні ним 

діяльності за відповідними ставками оподаткування, експертиза договорів з 

підрядниками, покупцями і замовниками, перевірка достовірності (повноти і 

точності) фактів оприбуткування ТМЦ, прийняття до обліку робіт, послуг, 

перевірка оперативності реєстрації фактів надходження сировини і матеріалів, 

надання послуг, перевірка реальності дебіторської заборгованості, перевірка 

правильності списання дебіторської заборгованості, визнання безнадійної 

дебіторської заборгованості.  
Третій етап – аудит фінансових вкладень: перевірка обсягу фінансових 

вкладень, перевірити в якій формі проводилися фінансові вкладення, як 

проводиться оцінка вартості фінансових вкладень, внесених в грошовій формі, 

перевірка розрахунків за доходами, перевірка відображення в звітності 

фінансових вкладень в спільну діяльність.  
Четвертий етап – аудит наявності, збереження грошових коштів та 

грошових документів: перевірка правильності оформлення касових документів, 

перевірка правильності кореспонденції рахунків, відповідність даним Головної 

книги, аудит показників бухгалтерського обліку і фінансової звітності, звірка 

даних за поточними рахунками банку, тощо.  
П'ятий етап – аудит оборотних активів та їх відображення у фінансовій 

звітності: перевірка правильності відображення статей оборотних активів у 

фінансовій звітності [2, с. 200]. 
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В даному випадку пропонуємо виконання і шостого етапу, як аудиту 

коректного відображення оборотних активів та встановлення впевненості у 

відсутності викривлень і шахрайства фінансової звітності. Так, у науці і 

практиці широко описується перелік аудиторських процедур коректності 

відображення, обліку та наявності оборотних активів. При проведенні даних 

процедур дії аудитора спрямовані на виявлення випадкових або систематичних 

помилок в обліково-фінансовій структурі підприємства, а також тестування 

систем внутрішнього контролю. Однак у великих виробничих структурах 

облікові помилки й інші спотворення фінансової інформації часто носять 

навмисний характер. В даному випадку слід говорити про корпоративне 

шахрайство. 

На сьогоднішній день Міністерство фінансів України та Державна 

фіскальна служба України  виділяє три категорії корпоративного шахрайства: 

корупція, шахрайство зі звітністю та привласнення активів. У зв'язку із 

специфікою аудиту оборотних активів пропонуємо більш детально розглянути 

способи виявлення схем привласнення активів. 

Індикаторами того, що підприємство здійснює будь-які махінації з 

наданою фінансовою інформацією та фінансовою звітністю, є: 

1) недостатній контроль за керівництвом з боку власників бізнесу; 

2) угоди з пов'язаними сторонами та спеціально створеними фірмами; 

3) часта зміна основних контрагентів; 

4) специфічні умови укладених договорів, які не характерні для даної 

галузі; 

5) часта зміна зовнішніх аудиторів; 

6) відсутність систем внутрішнього контролю і внутрішніх аудиторів; 

7) істотна величина непокритого збитку; 

8) високий прибуток при дефіциті власних коштів; 

9) часта зміна організаційної структури і т.д. 

Для більш детального аналізу необхідно перейти до розгляду маніпуляцій, 

пов'язаних з присвоєнням активів. Основною причиною виникнення такого 



223 

роду махінацій є розбіжність інтересів власників підприємства і його 

керівників. Найчастіше дана проблема вирішується за допомогою залучення 

незалежних зовнішніх аудиторів, які в процесі перевірки недобросовісних дій 

виділяють основні тривожні моменти і проводять процедури за ними. 

Основними способами, пов'язаними з присвоєнням активів, є: 

1) шахрайські операції з активами: списання активів з балансу компанії, 

зниження вартості активів, заміна активів на менш цінні; 

2) переведення прибутку в спеціально створені організації: зменшення 

виручки, збільшення витрат, зниження прибутку і поява збитків; 

3) обтяження зобов'язаннями: збільшення сум зобов'язань і поява нових 

зобов'язань [1, с.10]. 

Основні схеми маніпуляцій з грошовими коштами та дебіторською 

заборгованістю, які найбільш популярні в нашій країні, пов'язані з 

дебіторською заборгованістю, зокрема. Шахрайство з дебіторською 

заборгованістю призводить не тільки до зниження виручки і зменшення 

грошових потоків, а й позначається на ефективності роботи підприємства. 

Оскільки даний актив є високоліквідним, багато користувачів фінансової 

звітності звертають на це особливу увагу і будують певні очікування щодо 

нього. Виділяють наступні схеми маніпулювання такою заборгованістю: 

1) формування фіктивної дебіторської заборгованості в результаті 

здійснення неврахованих продажів; 

2) присвоєння платежів в рахунок погашення списаної дебіторської 

заборгованості; 

3) особисті запозичення під заставу дебіторської заборгованості; 

4) списання (прощення) боргу, укладення угоди про відступлення права 

вимоги, відступлення права вимоги третій особі, укладення угоди про надання 

відстрочки / розстрочки платежу; 

5) продаж простроченої дебіторської заборгованості на невигідних для 

підприємства умовах і т.д. 

Самим ліквідним активом кожного підприємства є грошові кошти та їх 



224 

еквіваленти. Даний актив може бути представлений в різних формах: 

готівковій, на розрахункових і спеціальних рахунках, у валюті, у вигляді 

готівки в касі підприємства і т.д. Висока ліквідність, безліч форм, а також 

легкість здійснення маніпуляцій перетворюють грошові кошти в найбільш 

схильний до фінансових махінацій актив. Основними схемами шахрайства є: 
1) крадіжка готівки; 
2) не декларований (неврахована) продаж, реєстрація в обліку продажу на 

меншу суму і подальше привласнення грошових коштів; 
3) відправка на оплату фіктивних рахунків постачальникам; 
4) схеми оплати продукції та її повернення, коли присвоюються фіктивні 

повернення; 
5) використання фіктивних чеків, векселів; 
6) помилкові вимоги про сплату; 
7) помилкові платіжні доручення з підробленими підписами; 
8) завищення суми при виставленні рахунку клієнта; 
9) запис помилкових кредитів, знижок і повернень сум клієнтам; 
10) крадіжка паролів до платіжних систем і переказ грошових коштів; 
11) неправомірне використання корпоративних кредитних карток; 
12) надсилання на оплату фіктивних рахунків-фактур від фальшивих 

постачальників і т.д. [4, с.971]. 
В українській практиці використовуються міжнародні стандарти аудиту,  

які є обов’язковими до застосування від 01.06.2017 р. Так, в напрямі перевірки 

шахрайства використовується МСА 240 [3], що зазначає про важливість 

отримання аудитором розумної впевненості, в тому що фінансова звітність не 

має істотних викривлень, як на основі недобросовісних дій, так і в результаті 

помилки. 
В напрямі виконання аудиторських процедур використовуються методи: 

аналізу і контролю [4, с.973]. Однак їх проведення повинно бути більш 

ретельним, необхідний огляд відомостей про Раду директорів, проведенні 

засідань і нарад. Також важливою складовою є пряма комунікація з власниками 

підприємства - запит певних відомостей, підтвердження наданої управлінської 

інформації і т.д. 
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Виявлення аудитором маніпуляцій з оборотними активами може бути 

здійснено за допомогою різних видів аналізу. Основні їх положення 

представлені в таблиці [4, С.977]. 

Таблиця 1 – Аналіз викривлень та маніпуляцій з оборотними 

активами
*
 

№ 

з/п 
Назва Сутність процедур 

1. 
Аналіз можливих 

спотворень вартості 

активів 

1. Виявлення фіктивних активів: аналіз обгрунтованості 

капіталізації витрат, пов'язаних з активами.  
2. Оцінка ступеня участі активів у виробничій діяльності 

компанії, отриманих ними доходів з метою аналізу їх 

ефективності 

2. Маркетинговий аналіз 

1. Аналіз стратегії ціноутворення, рівня цін на реалізовані і 

придбані продукції / послуги, рівня оплати праці і т.д. 
2. Дослідження руху матеріальних і фінансових потоків 

організації, вивчення укладених договорів, порівняльний 

аналіз фактичних цін угод і ринкових цін 

3. 
Аналіз великих угод з 

придбання та 

відчуження активів 

1. Аналіз всіх великих угод, пов'язаних з отриманням і 

видачею позик, переуступленням прав вимоги, переведенням 

боргу і т.д.  
2. Аналіз фінансових активів 

4. Аналіз рентабельності 

1. Порівняльний аналіз рентабельності активів з 

аналогічними показниками основних конкурентів.  
2. Порівняльний аналіз темпів зростання рентабельності 

активів.  
3. Порівняльний аналіз рентабельності оборотних і 

необоротних активів 

5. 
Аналіз якості 

оборотних активів 

Індикатори погіршення якості оборотних активів: збільшення 

періоду обороту запасів і дебіторської заборгованості, 

відсутність резервів, збільшення частки простроченої 

дебіторської заборгованості і т.д. 
*узагальнено автором на основі даних [1; 4; 3] 

Таким чином, після проведення всіх заходів з виявлення можливих 

викривлень з присвоєнням оборотних активів, рекомендованих аудиторськими 

стандартами, а також розробленими самими аудиторами, можна робити 
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висновок про достовірність фінансової звітності та фінансових документів 

щодо даних облікових статей балансу. Загальні аудиторські процедури 

дозволяють переконатися у відсутності помилок ведення обліку, проте вони не 

дають повної впевненості в тому, що на підприємстві не практикується 

корпоративне шахрайство. Проведення описаних процедур дає більше 

розуміння функціонування фінансового та економічного відділів виробничого 

підприємства на якому виконується аудиторська діяльність. 

Отже, після проведення загальних аудиторських процедур перевірки 

оборотних активів, а також здійснення заходів з виявлення маніпуляцій з 

присвоєнням оборотних активів можна робити висновок про достовірність 

фінансової звітності та фінансових документів щодо оборотних активів 

підприємства. 

Дослідження показало, що для проведення аудиту оборотних активів 

необхідно його послідовне планування з визначенням етапів та процедур. 

Проведення якісного аудиту буде сприяти своєчасному погашенню 

заборгованості та прискорення оборотного капіталу організації. 

Список використаних джерел:  

1. Аудит : підруч. / І. М. Пожаріцька, К. С. Сурніна, В. О. Шевчук. – 

Сімферополь : ВД «АРІАЛ» 2011. – 310 

2. Аудит Монтгомері / Ф. Л. Дефліз, Г. Р. Дженик, В. М. О'рейллі, М. 

Б. Хирш; пер. з англ. під ред. Я. В. Соколова. – М. : Аудит, ЮНІТІ, 1997. – 

542 с.  

3. Міжнародні стандарти аудиту / Аудиторська Палата України (дата 

звернення 02.04.2018) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.apu.com.ua/msa 

4. Сікора І.А. Методичні аспекти аудиту використання оборотних активів 

на виробничих підприємствах // Економіка: проблеми теорії і практики: 

Зб наук. праць. – Вип. 206. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005.-  с.  971-978. 

5. Journal of accounting, auditing and finance [Электронный ресурс] / URL: 

http://jaf.sagepub.com 



227 

УДК 657:658.155.2 (045) 

Дембовський Е.Д. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ  

ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено управлінський облік та аналіз формування прибутку 
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Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення 

ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції та послуг на основі 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм 

господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, 

активізації підприємництва, ініціативи тощо. Важлива роль в реалізації цієї 

задачі відводиться організації управлінського обліку прибутку підприємства. 

У розробку питань теорії та методики обліку  формування прибутку 

підприємства вагомий внесок зробили вчені: А. Басенко, Т. Білик, І.А. Бланк, 

Ю.О.Бобир, Л.Н. Гончаренко, О.А. Зінченко, С.О. Іщук, О. Костенко, 

С.О. Кучеркова, Н.С. Ляпіна, Г.Ф. Савицька, А.М. Турило, С.В. Ушеренко, 

Н.Г. Чумаченко, Н.М. Шмигов. Вагомі напрацювання зазначених науковців 

охоплюють широку низку проблемних питань, пов’язаних з теорією, 

методикою, організацією обліку і контролю операцій на поточних рахунках. 

Метою статті є проведення аналізу теоретичних положень категорії 

прибутку підприємства, їх узагальнення (поглиблення) на сучасному етапі 

розвитку ринкового середовища. 

Сучасна економічна думка розглядає прибуток як доход від використання 

факторів виробництва, тобто праці, землі і капіталу. Заперечуючи прибуток як 

результат експлуатації, привласнення неоплаченої найманої праці, можна 

виділити наступні визначення прибутку: по-перше, це оплата за послуги 
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підприємницької діяльності, по-друге, це плата за новаторство, за талант в 

управлінні фірмою, по-третє, це плата за ризик, за невизначеність результатів 

підприємницької діяльності. Ризик, у свою чергу, може бути пов'язаний з 

вибором того чи іншого управлінського, соціального чи науково-технічного 

рішення при певних варіантах природно - кліматичних умов. Під ризиком тут 

також розуміється нездоланні і незалежні від нас обставини – стихійні лиха, 

міжнаціональні та міждержавні конфлікти тощо. Всі результати ризику можуть, 

як опосередковано, так і прямо вплинути на величину прибутку, тобто аж від 

збільшення прибутку до розорення фірми. Тому на підприємствах 

використовується теорія ризику, розроблена у наш час, з допомогою якої можна 

розрахувати ступінь можливих соціально-економічних наслідків [1, с. 30].  

Прибуток, будучи певним видом оплати в діяльності підприємства, являє 

собою досить складну економічну категорію, значення якої незмірно зростає. 

Існують різні думки з приводу поняття визначення даної економічної 

категорії. Американський економіст Ф. Найт висловлює свій погляд на сучасну 

теорію прибутку. На його думку на прибуток впливають існуючі 

невизначеності і непередбачувана різниця між тими, які очікувалися і 

реальними надходженнями від продажу як наслідок правильно розрахованої та 

запропонованої ціни.  

Крім теорій, які пояснюють прибуток: а) як тимчасовий дохід, 

отримуваний від технічних нововведень, б) як результат невизначеного 

характеру майбутніх подій  існує ще один аспект прибутку: в) прибутку як 

доходу, породжуваного існуванням монополій [1, с.31].  

У марксистській літературі прибуток – це форма додаткової вартості, 

одержуваної від найманої праці. К. Маркс при розгляді оборотності капіталу 

бачив у прибутку ще одне джерело - швидкість руху капітальної вартості. 

І Шумпетер вважав, що прибуток - це тільки дохід новаторів, який зникає під 

впливом конкуренції. В цей же час Маркс бачив джерело такого доходу та 

додаткового прибутку. На заході існує концепція, що одна зі складових частин 

прибутку йде на оплату, яку несе суспільство за ризик підприємницької 
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діяльності. Звідси, можна зробити висновок про те, що в збільшенні прибутку 

зацікавлені як підприємства, для яких вона є еквівалентом праці, так і держава. 

Саме тому на підприємствах необхідно систематично аналізувати різні аспекти 

формування, розподілу та використання прибутку [1, с.31].  

Звичайно, всі автори сходяться в тому, що прибуток представляє собою 

різницю між доходами та витратами, залишок після проведення всіх 

розрахунків, фінансовий результат. Дослідники одностайно розглядають 

прибуток, який одержують підприємства від продажу продукції (послуг).  

З іншої точки зору прибуток - це особливий відтворений ресурс 

комерційної організації, багатогранний показник, що характеризує різні 

сторони бізнесу: його кінцевий фінансовий результат, ефект господарської 

діяльності комерційної організації, чистий дохід підприємця на вкладений 

капітал, винагороду за ризик підприємницької діяльності [2, с.19].  

Успішне функціонування підприємства на ринку того чи іншого товару 

визначається його здатністю приносити достатній дохід для відшкодування 

витрат і формування прибутку. Отже, прибуток, будучи фінансовим 

результатом підприємства, характеризує абсолютну ефективність його 

діяльності.  

З нашої точки зору прибуток відіграє важливу роль в орієнтуванні 

товаровиробників щодо випуску продукції на перспективу. Прибуток, у свою 

чергу, подає сигнал про те, де будуть більш рентабельно вкладені кошти, щоб 

домогтися найбільшого приросту валової продукції. Прибуток є головним 

важелем у виробників до збільшення обсягів виробництва продукції, а також 

скорочення витрат. В ринкових умовах суб'єкт господарювання завжди прагне 

до того, щоб його виробництво працювало динамічно, що підтверджує 

необхідність прагнення до максимального прибутку або ж до такої величини 

прибутку, яка забезпечить йому динаміку зростання. А у свою чергу це 

допоможе виробнику утримати свої позиції на ринку даного товару. Також 

зростання величини прибутку сприяє вирішенню проблем як соціального, так і 

матеріального характеру трудового колективу. Слід звернути свою увагу на той 
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фактор, що прибуток створює ту базу, яка сприяє самофінансуванню, 

розширеному відтворенню. За рахунок прибутку виконуються зовнішні 

фінансові зобов'язання перед бюджетом, банками та іншими організаціями. 

Прибуток також є базою інноваційного процесу, джерелом утворення фондів 

економічного стимулювання, базою для прийняття економічно обгрунтованих 

управлінських рішень [3, с.74].  

П. Самуельсон розрізняє чотири види прибутку з точки зору економічної 

теорії:  

1) багато чого з того, що називається прибутком, насправді представляє 

безумовний відсоток, безумовну ренту і безумовну заробітну плату. Ці доходи 

від факторів виробництва отримують власники підприємства, які забезпечили 

участь даних чинників у виробництві;  

2) часто економісти називають прибутком особливу категорію доходів - 

найвищою мірою нестійкі тимчасові доходи від технічних нововведень. Вони 

кажуть, що адміністративні працівники, які здійснюють звичайні операції, 

отримують заробітну плату, а проте справжні підприємці, проявляють 

ініціативу, можуть отримувати прибуток за свою діяльність;  

3) невизначеність є фактом, який отримав широке поширення в нашому 

житті. Вона робить можливими технічні нововведення і, крім цього, викликає 

розбіжності між тим, який дохід очікується від даних факторів виробництва, і 

тим, скільки вони в дійсності, в кінці кінців, приносять. Ця різниця може 

характеризуватися як позитивною, так і негативною величиною. Прибуток і 

збиток визначаються як непередбачене відхилення від очікуваних доходів, що 

викликається невизначеністю;  

4) ще одне таке визначення прибутку: прибуток є доходом, який 

породжений монополістичним становищем. Ця концепція часто викладається в 

іншій формі: прибуток визначається як частина доходу, пов'язаного з «штучно 

викликаними обмеженнями» [4, с.72].  

Для більш розширеного розуміння фінансового результату (прибутку) 

надається класифікація, в якій види прибутку систематизовані за певними 

ознаками.  
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За джерелами формування виділяють прибуток від продажу продукції 

(робіт), а також прибуток від іншої реалізації. Прибуток від продажу продукції 

(робіт) є основним видом прибутку на підприємстві, безпосередньо пов'язаним 

з галузевою специфікою діяльності підприємства. Прибуток від іншої реалізації 

становить дохід від продажу невикористовуваних основних фондів, 

нематеріальних активів, а також дохід від участі в спільних підприємствах, 

доходи від акцій, облігацій та інших цінних паперів, штрафи, пені та неустойки 

тощо.  

За видами діяльності виділяють прибуток від операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності. Операційний прибуток є результатом виробничо – 

збутової або основної для даного підприємства діяльності. Результат 

інвестиційної діяльності частково відбивається у вигляді доходів від участі у 

спільній діяльності, від володіння цінними паперами та депозитними вкладами, 

частково - у прибутку від реалізації майна. Крім цього, результати інвестицій 

відображаються на операційному прибутку, коли інвестиції перетворюються в 

реальні активи з розширення, оновлення та модернізації виробництва. Під 

прибутком від фінансової діяльності розуміється непрямий ефект від залучення 

капіталу із зовнішніх джерел на умовах більш вигідних, ніж середньоринкові 

умови. Крім того, в процесі фінансової діяльності може бути отриман і прямий 

прибуток на вкладений власний капітал шляхом використання ефекту 

фінансового левериджу.  

По складу включених елементів розрізняють маржинальний (валовий) 

прибуток, прибуток до оподаткування, чистий прибуток. Маржинальний 

прибуток - це різниця між виручкою - нетто і прямими виробничими витратами 

з реалізованої продукції. Прибуток до оподаткування характеризує загальний 

фінансовий результат підприємства. Прибуток до оподаткування являє собою 

суму фінансового результату від звичайної діяльності та інших доходів і 

витрат. Чистий прибуток - це сума прибутку, що залишається в розпорядженні 

підприємства після сплати податку на прибуток.  

За характером використання чистий прибуток поділяється на 
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капіталізований і споживчий. Капіталізований прибуток, частина чистого 

прибутку, що спрямовується на фінансування приросту активів підприємства. 

Споживчий прибуток - той, який витрачається на виплату дивідендів 

акціонерам та засновникам підприємства.  

За характером оподаткування прибутку розрізняють оподатковуваний і 

неоподатковуваний податком. Такий розподіл прибутку відіграє важливу роль у 

формуванні податкової політики, оскільки дозволяє оцінювати альтернативні 

господарські операції з позиції їх ефекту. Склад прибутку, що не підлягає 

оподаткуванню, регулюється податковим законодавством.  

Розрізняють також номінальний і реальний прибуток, скоригований на 

темп інфляції у звітному періоді.  

За період формування, що розглядається, виділяють прибуток звітного 

року, прибуток попереднього року і планований прибуток.  

Наведений перелік класифікаційних ознак не відбиває всього різноманіття 

видів прибутку, використовуваних у науковій термінології та практиці роботи 

підприємства.  

На думку багатьох авторів, систематичний недолік прибутку та його 

незадовільна динаміка свідчить про неефективність і ризикованості бізнесу, що 

послужить в майбутньому банкрутству підприємства. Тому підтримання 

необхідного рівня прибутковості є об'єктивною закономірністю нормального 

функціонування підприємства [5, с. 98].  

Отже, прибуток виступає найважливішим чинником стимулювання 

підприємницької діяльності, створюючи, в свою чергу, фінансові передумови 

для її розширення, а також прибуток служить основою розв'язання соціальних і 

матеріальних потреб трудового колективу.  

Але все ж варто знати, що маючи прибуток можна нерозумно їм 

розпоряджаться, і мати фінансові труднощі. Прибуток є джерелом поповнення 

статутного фонду підприємства, джерелом формування оборотного капіталу, 

що відображається на структурі активів і пасивів підприємства.  

Розподіл прибутку пропорційно до участі в її формуванні буде основним 
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стимулом як для участі у виробничому процесі, так і в поліпшенні економічних 

результатів для всіх учасників виробничого процесу. Це дасть можливість 

зацікавити кожного працівника у виробничому процесі, в отриманні 

підприємством максимального прибутку [6, с. 53].  

Багато економістів вважають, що українським підприємствам вдається 

втриматися на плаву тільки завдяки дешевій робочій силі. Але подібні дії 

швидше гальмують розвиток підприємства. Необхідно провести детальний 

аналіз стану підприємства і розробити організаційно-економічні рекомендації, 

спрямовані на оздоровлення підприємства, тобто створення стрункої системи, 

головним елементом якої є оперативний управлінський облік.  

Необхідно вести на підприємстві управлінський облік, який буде 

спрямований на прогнозування, планування, облік витрат, калькулювання 

собівартості продукції, виконання робіт, аналіз витрат виробництва, надання 

отриманої інформації для оперативного, тактичного і стратегічного управління 

поточними витратами і кінцевими результатами діяльності підприємства.  

Для підвищення ефективності роботи підприємства першорядне значення 

має акцентування резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації, 

зниження собівартості продукції (робіт, послуг), зростання прибутку. До 

факторів, необхідних для визначення основних напрямів пошуку резервів 

збільшення прибутку відносяться:  

- природні умови, державне регулювання цін, тарифів тощо (зовнішні 

фактори);  

- зміна обсягу засобів і предметів праці, фінансових ресурсів (внутрішні 

виробничі інтенсивні фактори);  

- нові технології, пов'язані з поліпшенням його якості, прискорення 

оборотності оборотних коштів;  

- постачальницько - збутова діяльність, природоохоронна діяльність тощо 

(позавиробничі фактори).  

На підприємствах необхідно реалізувати ефективні заходи, зокрема:  

- провести детальний аналіз підприємства і розробити організаційно - 

економічні рекомендації для створення системи управлінського обліку;  
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- удосконалити систему управлінського обліку. Для цього слід у 

положення про відділи, в посадові інструкції кожного члена керуючої 

персоналу внести доповнення у вигляді визначення відповідальності за 

нераціональне, неефективне використання ресурсів у ввіреному йому 

підрозділі;  

- провести заходи щодо своєчасності надходження грошових коштів з 

виконаних робіт шляхом інвентаризації дебіторської заборгованості, виявлення 

причин її утворення і термінів погашення;  

- контроль за дотриманням умов договорів;  

- у зв'язку зі збільшенням собівартості продукції виявити внутрішні 

резерви щодо її зниження [7, с. 88].  

На думку Чумаченко М., щоб забезпечити зростання прибутку, 

підприємство повинно:  

- нарощувати обсяг виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг;  

- розширювати, орієнтуючись на ринок, асортимент і якість продукції; 

- здійснювати заходи щодо підвищення продуктивності праці своїх 

працівників;  

- зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) продукції;  

- з максимальною віддачею використовувати потенціал, наявний у його 

розпорядженні, у тому числі фінансові ресурси;  

- кваліфіковано, здійснювати цінову політику, тому що на ринку діють 

переважно вільні (договірні) ціни;  

- грамотно будувати договірні відносини з постачальниками і покупцями;  

- найдоцільніше розміщувати (вкладати) отриману раніше суму прибутку з 

точки зору досягнення оптимального ефекту.  

Хотілося б додати, що максимальний прибуток підприємство отримає від 

правильно організованого продажу вироблених товарів, а саме: маркетингові 

дослідження ринку, дистрибуційних договорів із зазначенням регіонів 

продажів, чіткої цінової політики, а також гнучкою системою знижок, 

спрямовану на збільшення обсягів реалізації продукції (послуг) [7 с. 89].  
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Фінансово - господарська діяльність підприємства залежить від кінцевого 

результату - розміру прибутку. Показник прибутку залежить від обсягів 

виробництва, від витрат на виготовлення продукції, і відіграє важливу роль в 

економіці підприємства.  

Основна фінансова та інвестиційна діяльність підприємства впливає на всі 

його грошові надходження і витрати.  

На масу прибутку підприємства впливає також собівартість виробництва 

продукції (послуг). А тому кожне підприємство прагне мінімізувати витрати 

при цьому не погіршуючи якість товару та інші показники.  

Важлива роль належить здійсненню на підприємстві всіх організаційних, 

технічних та економічних заходів щодо зростанню маси прибутку та 

підвищенню рентабельності виробництва.  
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У статті розкрито основні завдання організації та ведення обліку операційних 

витрат на сільськогосподарських підприємствах. Розглянуто особливості 
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Витрати виробництва є важливою не тільки економічною, але й обліково-

аналітичною категорією, яка істотно впливає на обсяги та динаміку прибутку. 

Тому здійснення дієвого контролю операційних витрат з метою постійного 

зниження їх величини стає однією із важливих задач системи управління 

виробництвом на підприємстві. Створення системи господарювання зумовлює 

необхідність розвитку однієї із основних ділянок обліково-аналітичного 

процесу - обліку операційних витрат підприємства. 

Даному питанню завжди приділялась велика увага, про що свідчить значна 

кількість досліджень у цій галузі. Різні аспекти цієї проблеми знайшли 

відображення в роботах провідних вчених економістів України: Ф.Ф. Бутинця, 

Б.І. Валуєва, С.Ф. Голова, Т.В. Головко, О.А. Грішнової, Н.І. Дорош, І.К. Дрозд, 

В.І. Єфіменка, Є.В. Калюги, Г.Г. Кірейцева, Я.Д. Крупки, Ю.А. Кузьмінського, 

Г.І. Купалової, М.В. Кужельного, Є.В. Мниха, Л.В. Нападовської, 

М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, Л.К. Сука, Н.М. Ткаченко, М.Г. Чумаченка, 

В.Г. Швеця, В.О. Шевчука та інших. Однак вони нерідко обмежувалися, 

головним чином, розробками методик обліку витрат на принципах 

нормативного методу в системі бухгалтерського обліку з використанням 

порівняно невеликого кола напрямів групування витрат. Перехід вітчизняних 
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підприємств до нових умов господарювання зумовив перегляд положень та 

розробку нових підходів до питань обліку операційних витрат, їх глибокого 

осмислення та наукового обґрунтування щодо доцільності практичного 

застосування у конкретній галузі з урахуванням її особливостей. 

Важливим етапом аналізу операційних витрат є оцінка їх динаміки, складу 

і структури, яка проводиться за економічними елементами. Під економічними 

елементами витрат розуміють сукупність однорідних за економічним змістом 

видів витрат на виробництво продукції ( виконання робіт, надання послуг). 

Групування витрат економічними елементами здійснюється з метою 

визначення загальної вартості використаних матеріалів, трудових та інших 

виробничих ресурсів, а також організації контролю за рівнем цих витрат. 

Витрати операційної діяльності підприємства групуються за такими 

економічними елементами: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; 

відрахування на соціальні доходи; амортизація; інші операційні витрати [5].  

Аналіз операційних витрат за економічними елементами передбачає 

вивчення їх складу, структури та їх змін за звітний період чи за декілька 

періодів. Це дає змогу визначити роль окремих елементів у структурі загальних 

витрат, оцінити матеріаломісткість, трудомісткість, енергомісткість, виявити 

тенденції їх зміни і вплив на загальну величину операційних витрат, своєчасно 

реагувати на відхилення від прогнозних показників операційних витрат, 

визначити найважливіші напрямки пошуку резервів їх зниження. 

Для аналізу за даними фінансової звітності складається аналітична 

таблиця, в якій відображаються абсолютні значення і частки вартості окремих 

економічних елементів витрат у загальній їх сумі, відхилення значень 

показників звітного періоду від базових (планових показників, показників 

попереднього періоду).  

В умовах динамічних змін економічних відносин облік операційної 

діяльності потребує перегляду багатьох категорій, в тому числі і витрат. 

Важливим завданням бухгалтерського обліку на сучасному етапі є більш 

раціональне його реформування з метою приведення у відповідність з вимогами 
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ринкової економіки, міжнародних стандартів і управління. Від правильності 

обліку операційних витрат залежить ефективність діяльності та рентабельність 

підприємства.  

В національних стандартах витратами звітного періоду визнаються або 

зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення 

власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок 

його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть 

бути достовірно оцінені. П(С)БО 16 «Витрати» наголошує, що витрати 

визнаються витратами певного періоду водночас із визнанням доходу, для 

отримання якого вони здійснені [6].  

До витрат операційної діяльності відносять витрати, що обліковуються на 

рахунках 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 

92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» та 94 «Інші витрати 

операційної діяльності» [1].  

Інформація про облік витрат операційної діяльності узагальнюється у Звіті 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), примітках до річної 

фінансової звітності, управлінській та статистичній звітності підприємства. 

Інформація розділу I ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)» дає можливість оцінити сукупні обсяги операційних витрат 

підприємства та їх співвідношення за звітний квартал чи рік. Розділ IІI наводить 

інформацію про витрати в розрізі економічних елементів. Результати кожного 

виду іншої операційної діяльності можливо визначити використовуючи дані 

форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності». 

Сучасний бухгалтерський облік операційних витрат не є досконалим. 

Існують певні суперечності щодо віднесення витрат по рахунках за видами 

діяльності. Згідно діючого Плану рахунків, у складі рахунку 94 «Інші витрати 

операційної діяльності» є такі субрахунки як 941 «Втрати на дослідження та 

розробки» та 944 «Сумнівні та безнадійні борги», використання яких, на нашу 

думку, є спірним питанням.  

По-перше, варто звернути увагу на формування резерву сумнівних боргів – 
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кредит рахунку 38, що кореспондує з дебетом рахунку 94 «Інші витрати 

операційної діяльності». Зрозуміло, що створення такого резерву може буде 

спричинене також за результатами реалізації фінансових інвестицій, 

собівартість яких при реалізації відображають на рахунку 97 «Інші витрати». 

Тому доцільним є включення окремого субрахунку до рахунку 95 «Фінансові 

витрати». Тобто, до рахунку 95 «Фінансові витрати» включити новий 

субрахунок 953 «Сумнівні та безнадійні борги від фінансової діяльності», що 

буде цілком логічним, виходячи з методики обліку витрат діяльності 

підприємства. Зауважимо, що аналогічне нововведення стосовно інвестиційної 

діяльності також буде доречним. При цьому пропонуємо ввести до 

аналітичного рахунка 97 «Інші витрати» субрахунок 978 «Сумнівні та 

безнадійні борги від інвестиційної діяльності» [7].  
Для вдосконалення обліку операційних витрат варто також звернути увагу 

на облік капітальних інвестицій. Відповідно до п. 6 МСБО 7 «Інвестиційна 

діяльність – це придбання і продаж довгострокових активів, а також інших 

інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів» [4].  
При цьому, поняття капітальні інвестиції у МСБО 1 відсутні при розгляді 

структури балансу [3]. Таким чином, створення об‘єкту активів або його 

капітальний ремонт власними силами прирівнюється до придбання. Якщо ж 

капітальна інвестиції здійснюється послугами іншої компанії, тоді це можна 

вважати придбанням активу. Оскільки субрахунок 941 «Витрати на 

дослідження і розробки є не стільки операційними витратами, а витратами 

інвестиційної діяльності, то було б доцільним перенести даний субрахунок на 

субрахунок 971, а сам рахунок 971 – «Собівартість реалізованих фінансових 

інвестицій» перейменувати на «Інші інвестиційні витрати».  
Для аналізу операційні витрати класифікують за двома основними 

ознаками: за економічними елементами та статтями витрат (статтями 

калькулювання). Класифікація витрат потрібна для визначення вартості 

продукції та, відповідно, для ціноутворення. Раціональний розподіл та 

скорочення операційних витрат залежить від впровадження у виробництво 

науково-технічного прогресу, використання вдосконалених наукових методів 

організації виробництва і праці [7].  
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Зниження операційних витрат можна досягнути за рахунок економного 

використання сировини та матеріалів, палива, енергії, ефективнішого 

використання виробничих потужностей. Це сприятиме зниженню цін на 

продукцію, покращення використання основних засобів, збільшенню прибутку 

підприємства і, відповідно, його рентабельності.  

Для контролю і аналізу витрат, поряд з обліком їх за економічними 

елементами, застосовується групування витрат на виробництво за статтями 

калькуляції, у розрізі яких обчислюється собівартість продукції. Класифікація 

витрат за калькуляційними статтями собівартості розкриває цільове 

призначення витрат і їх зв'язок з технологічним процесом. Дане групування 

використовується для обчислення витрат за видами виготовленої продукції та 

місцем їх виникнення і залежить від багатьох чинників: методу планування, 

технологічного процесу, продукції, що виготовляється.  

Зазначимо, що формування витрат за економічними елементами не дає 

змоги здійснити аналіз собівартості продукції особливо тоді, коли виробляється 

два і більше видів продукції. Крім того для внутрішньовиробничого планування 

і виявлення резервів зниження собівартості продукції необхідно знати не лише 

загальну суму витрат підприємства за певним економічним елементом, а й 

величину витрат за видами продукції  та місцем їх виникнення, а також знати, 

яка частина витрат припадає на основне і допоміжне управління 

підприємством. Цьому завданню відповідає групування та аналіз витрат за 

статтями витрат. Статті витрат – це певний вид витрат, що формують 

виробничу собівартість окремих видів продукції і їх сукупності загалом. За 

способом перенесення вартості на готову продукцію операційні витрати 

поділяють на: прямі витрати, які в повному обсязі можуть бути віднесені до 

конкретного результату операційної діяльності. До них належать: 1) прямі 

матеріальні витрати; 2) прямі витрати на оплату праці; 3) інші прямі витрати, 

які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.  

Та непрямі витрати, які пов'язані з виготовленням кількох або всіх видів 

продукції підприємства. Вони утворюють комплексні статті калькулювання, які 
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відрізняються за їх функціональною роллю у виробничому процесі. Непрямі 

витрати за встановленою методикою розподіляються між окремими видами 

продукції. 

Отже, правильний облік операційних витрат суб'єкта господарювання є 

запорукою його ефективної діяльності. Для покращення облікового процесу 

необхідно починати із вдосконалення нормативно-правової бази. При аналізі 

операційних витрат доцільно зосереджувати увагу на їх походженні та видах, 

формуванні аналітичної інформації щодо взаємозв'язку доходів і витрат. Їх 

правильне дослідження та вивчення забезпечує прибутковість діяльності 

підприємств. 
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У статті розглянуто теоретичні аспекти організації обліку грошових коштів 

на рахунках у банках сільськогосподарських підприємствах. В результаті 

проведених досліджень також виявлено основні принципи та вимоги для 

ефективної організації і розвитку безготівкових розрахунків грошових коштів, 

що є вагомою передумовою для стабільного розвитку економіки держави. 

Визначені основні завдання бухгалтерського обліку грошових коштів на 

рахунках у банках. 

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства,  організація обліку, грошові 

кошти, безготівкові розрахунки, завдання, принципи, форми. 

Основою ефективного функціонування сучасного підприємства є 

безперервний періодичний рух грошових коштів. Грошові кошти є найбільш 

ліквідними активами та обмеженими ресурсами, і успіх діяльності 

підприємства багато в чому визначається здатністю їх раціонально розподіляти 

і використовувати. Важливе значення достовірної інформації про стан руху 

грошових коштів на рахунках у банку зумовлюється необхідністю надання 

користувачам повної та неупередженої інформації про фінансовий стан 

підприємства та результати його діяльності для прийняття управлінських 

рішень.  

Суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні та фізичні особи) для 

зберігання коштів і здійснення всіх видів безготівкових розрахунків 

відкривають рахунки в банках на власний вибір і за згодою банків. У зв'язку з 
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постійним розвитком та змінами умов діяльності суб'єктів господарювання 

урізноманітнився процес управління грошовими потоками підприємства як на 

макро- так і на макрорівні. В умовах трансформації економіки України 

кожному підприємству в тому числі й товаровиробнику сільськогосподарської 

продукції, потрібно вирішувати ряд складних питань, пов’язаних з 

конкурентною боротьбою за право існування на ринку як на національному 

рівні, так і на міжнародному. Запорукою успішного функціонування 

підприємства є організація обліку операцій на рахунках у банках як однією із 

найважливіших підсистем обліку на підприємстві, раціональність якої 

безпосередньо впливає на інші підсистеми, а тому потребує особливо 

виважених підходів. 

Питання організації обліку операцій, пов'язаних з безготівковими 

розрахунками за продукцію та послуги розглядалися в роботах ряду як 

вітчизняних М. Білухи, І. Бланка, Ф. Бутинця, С. Голова, В. Горелкіна, 

В. Завгороднього, А. Кузьмінського, А. Мазаракі, Є. Мниха, В. Сопко та ін., так 

і закрубіжних вчених Д. Блейка, Ф. Вуда, Є. Брігхема, Глена А. Велша, Деніела 

Г. Шорта та ін. Вищезазначені автори зробили вагомі внески для вирішення 

питань підвищення управління грошовими потоками, зокрема й в питаннях 

обліку безготівкових розрахунків.  

Вивчення організації обліку безготівкових розрахунків, зокрема, 

визначення принципів, завдань обліку операцій на рахунках у банках та форм їх 

здійснення. 

Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Ліквідність 

забезпечується тим, що вони здатні виконати зобов’язання будь-якого виду, 

тобто для погашення зобов’язань не потрібно тривалого часу. Наявність 

грошових коштів дозволяє своєчасно виконати свої зобов’язання перед 

кредиторами, бюджетом, персоналом [2, с. 21 ]. Управління грошовими 

коштами має велике значення через певні складності фінансових ринків. 

Конкурентоспроможність вимагає від сільськогосподарських підприємств 

грошових коштів для модернізації технологічних процесів та подальшого їх 
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розвитку. Тому правильно розкривати і класифікувати грошові кошти та їх 

еквіваленти необхідно для того, щоб точно оцінити ліквідність компанії. 

Відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 7 “Звіти про рух 

грошових коштів” грошові кошти включають гроші в касі і на поточному 

рахунку компанії.  

Таким чином, правильно організований і своєчасний облік грошових 

коштів полягає в забезпеченні збереження грошових коштів на рахунках у 

банках та контролю за використанням їх за цільовим призначенням відповідно 

до нормативно-законодавчих актів; повному і своєчасному документуванні всіх 

операцій по руху грошових коштів на рахунках у банках; дотриманні 

розрахункової і фінансової дисципліни; своєчасне і достовірне ведення 

аналітичного обліку.  

Економічна сутність грошей полягає в тому, що вони служать самим 

активним елементом і складовою частиною економічної діяльності суспільства, 

відносин між різними учасниками і ланками відтворювального процесу. 

Сутність грошей характеризується їх участю в: а) здійсненні різних видів 

суспільних відносин; б) розподілі валового національного продукту, в 

придбанні нерухомості, землі; в) визначенні цін, що виражають вартість товару. 

Крім того, сутність грошей полягає в тому, що вони служать засобом загальної 

обмінності на товари, нерухомість, твори мистецтва, коштовності та ін. Ця 

особливість грошей стає помітною при порівнянні з безпосереднім обміном 

товарів [3]. Грошові кошти сільськогосподарського підприємства є складовою 

частиною оборотних активів. Вони необхідні суб’єкту господарювання для 

здійснення розрахунків з постачальниками та підрядниками, для здійснення 

платежів у бюджет, розрахунків з кредитними установами, для видачі 

працівникам зарплати, премій і для здійснення інших видів виплат. Грошові 

кошти надходять на сільськогосподарське підприємство від покупців і 

замовників за продані товари та надані послуги, від банків у вигляді позик, від 

установ і організацій у порядку тимчасової допомоги та ін.  

Базою грошових коштів сільськогосподарського підприємства є його 
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господарські взаємовідносини з різними організаціями та установами і вони 

пов’язані з реалізацією робіт, послуг і здійсненням інших господарських 

операцій. Грошові кошти підприємства знаходяться на рахунках у банках - у 

виставлених акредитивах, відкритих особливих рахунках та ін. В умовах 

ринкової економіки слід виходити з принципу, що вміле використання 

грошових коштів може приносити сільськогосподарському підприємству 

додатковий дохід, і, отже, підприємство повинно постійно думати про 

раціональному вкладанні тимчасово вільних грошових коштів для отримання 

прибутку (депозити банків, цінні папери та ін.) [4, с. 41]. Бухгалтерський облік 

грошових коштів має важливе значення для правильної організації грошового 

обігу, організації розрахунків та кредитування в народному господарстві. 

Також облік коштів має значення у зміцненні платіжної дисципліни і в 

ефективному використанні фінансових ресурсів сільськогосподарського 

підприємства. Виходячи з цього, основними завданнями бухгалтерського 

обліку грошових коштів є:  

− перевірка правильності оформлення, законності документів;  

− своєчасне та повне відображення операцій в обліку;  

− забезпечення своєчасності, повноти та правильності розрахунків за всіма 

видами платежів; 

− своєчасне проведення інвентаризації грошових коштів та відображення її 

результатів в обліку;  

− забезпечення збереження грошових коштів, грошових документів у касі 

підприємства та інших місцях зберігання; 

− вишукування можливостей найбільш раціонального вкладення вільних 

грошових коштів як джерела фінансових інвестицій, приносять дохід.  

Розглянуті вище завдання обліку грошових коштів сільськогосподарського 

підприємства вирішуються при веденні бухгалтерського обліку за допомогою 

використання різних способів і прийомів, сукупність яких називається методом 

бухгалтерського обліку. Він включає окремі елементи, з яких головними є: 

документація, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність, 
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оцінка і калькуляція. Використання кожного з даних елементів обумовлено у 

відповідних положеннях, інструкціях, розроблених і затверджених у 

встановленому законодавством порядку.  

Організація безготівкових грошових коштів повинно слугувати 

нормальному обігу безготівкових грошових коштів і забезпечувати реалізацію 

продукції. В організації безготівкових грошових коштів можна виділити такі 

основні вимоги та принципи:  

- грошові кошти власних та залучених господарських суб'єктів підлягають 

обов'язковому зберіганню на поточних і інших рахунках в установах банків; 

- безготівкові розрахунки за товарно-матеріальні цінності проводяться з 

постачальниками після надання послуг, з використанням попередньої оплати;  

- підприємства та організації самостійно обирають форму розрахунку; 

- платежі здійснюються тільки в межах наявних коштів при надані 

банківського кредиту або на рахунках платника;  

- безготівкові грошові кошти, списуються з рахунка підприємства за 

розпорядженням власника. У разі не дотримання перелічених принципів, це 

може спричинити платіжну кризу. 

Організація та розвиток безготівкових грошових коштів є вагомою 

передумовою для стабільного розвитку економіки держави, тому для цього 

необхідно сформувати ефективний механізм здійснення безготівкових 

грошових коштів між різними господарюючими суб'єктами. У сучасних умовах 

застосовують різні форми безготівкових грошових коштів [3]. У цілому існують 

різні форми безготівкових розрахунків, проте найчастіше застосовуються такі 

основні форми як: платіжне доручення; розрахунковий чек; платіжна вимога-

доручення; акредитив; векселі; платіжна вимога.  

Між суб'єктами народно-господарської діяльності найпоширенішими є 

розрахунки платіжними дорученнями, що використовуються в розрахунках за 

платежами товарного і нетоварного характеру. Форми безготівкових грошових 

коштів мають свої переваги та недоліки. Розрахунки платіжними дорученнями, 

достатньо прості, зручні та забезпечують швидке здійснення платежу. 
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Основний їх недолік полягає в тому, що вони не гарантують платіж 

постачальнику. Для подолання даного недоліку в банківській практиці 

використовуються розрахунки акцептованими банком платіжними 

дорученнями.  

Значну роль у практиці передачі боргів відіграють векселі у випадку 

простроченої кредиторської заборгованості, погашенні остаточної частини 

заборгованості за розрахунками під час заліку взаємозаборгованості. Ця форма 

безготівкових розрахунків може забезпечити значно доцільнішу систему 

боротьби з заборгованістю. Також вексель застосовується в міжнародних 

кредитних відносинах, тому потрібно налагодити механізм функціонування 

вексельного обігу, основою якого є сучасні міжнародні вексельні права. 

Найновіша та не найпоширеніша форма розрахунків є розрахунки 

платіжними вимогами-дорученнями. За допомогою таких розрахунків 

здійснюють закріплення договірної дисципліни, що дозволить ширше 

впровадити акцепт матеріальних цінностей. Проте вони потребують 

вдосконалення шляхом збільшення відповідальності платника та прискорення 

документообігу [3]. Розповсюджена форма розрахунків у сучасному ринковій 

економіці в Україні являється акредитивна форма розрахунків. Це найбільш 

безпечна та надійна форма розрахунків, при якій доля відповідності лягає на 

банки. Дана форма розрахунків найбільш вигідна саме для постачальника, ніж 

для покупця, бо останній несе видатки по відкриттю акредитиву, також, сума, 

на яку відкритий акредитив, вилучається з обороту до виплати по ньому, для 

підприємства такі дії є негативними. Правильність обрання форми 

безготівкових грошових коштів впливатиме на точність та достовірність оцінки 

фінансової діяльності підприємства, своєчасне отримання коштів, виконання 

плану та правильність створення відповідних фондів. 

Основна частина розрахункових операцій здійснюється на 

сільськогосподарському підприємстві в безготівковій формі або шляхом 

перерахування грошей зі свого розрахункового рахунку на рахунок 

постачальника, або отриманням грошей від покупців. Розрахунок здійснюються 



248 

через обслуговуючий сільськогосподарське підприємство банк. Готівкові 

розрахунки здійснюються суб’єктами з персоналом з оплати праці, з 

підзвітними особами, депонентами, дебіторами та кредиторами - за платежами, 
які відповідно до чинних можуть не проводиться через установи банків [5]. 

В умовах ринкової економіки добробут сільськогосподарського 

підприємства цілком залежить від ефективності управління. Якісне управління 

вимагає повної, достовірної та своєчасно отриманої інформації. Бухгалтерія 

знаходиться на стику інформаційних потоків різних підрозділів, і практично 

тільки вона може формувати інформацію про реальний фінансовий стан 

суб’єкта господарювання. Оскільки бухгалтерський облік є однією з 

найважливіших функцій управління суб’єктом аграрного господарювання, то 

від правильності і достовірності облікових робіт залежить вся робота 

підприємства. Правильність постановки обліку і контролю витрат грошових 

коштів залежить від виконання вимог стандартів бухгалтерського обліку, 

законодавства про платежі та перекази грошей, валютне регулювання і т.д. та 

інших нормативних документів. Порядок обліку і оформлення операцій на 

розрахунковому рахунку обов’язково повинен бути передбачений в обліковій 

політиці сільськогосподарського підприємства. 
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витрат виробництва. Узагальнено наукові підходи вітчизняних та зарубіжних 

вчених-економістів щодо трактування поняття витрат виробництва 

собівартості продукції. 

Ключові слова: витрати виробництва, собівартість продукції, статті 

калькуляції. 

Сучасні умови господарювання вимагають нового підходу до системи 

управління виробничою діяльністю суб’єктів різних видів економічної 

діяльності. Сучасний економічний стан на більшості підприємств потребує 

постійних удосконалень щодо діючої практики ведення обліку та аналізу 

витрат, яка не достатньою мірою відповідає потребам управління в умовах 

розвитку ринкових відносин. 

Формування витрат виробництва є основним і одночасно найбільш 

складним елементом організації та розвитку виробничо-господарського 

механізму підприємств, охопленого системою управлінського обліку. Саме від 

його ретельного дослідження та успішного практичного застосування буде 

залежати рентабельність виробництва і окремих видів продукції, виявлення 

резервів зниження собівартості продукції, визначення цін на продукцію, 

розрахунок економічної ефективності від впровадження організаційно 

технічних заходів. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Питанням організації обліку 

витрат та собівартості продукції приділяли увагу вітчизняні вченні як: 

О.Д. Василик, З.М. Васильченко, М.І. Ковальчук, О.П. Пилипченко, 

В.М. Шелудько, І.Й.Яремко. 
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Виклад основного матеріалу. Витрати є одним з найважливіших факторів, 

що визначають розмір доходів підприємств, а відповідно і їх фінансовий стан, 

конкурентоспроможність та рентабельність.  
Витрати – це зменшення економічних вигод протягом звітного періоду у 

вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді винекнення зобов’язань, 

які призводять до зменшення власного капіталу. 
Л.Тринька зауважила, що витрати та собівартість, як економічна категорія 

та об’єкт обліку, виправдано завоювали центральне місце в системі 

бухгалтерського обліку. Що зумовлено змінами. Які відбулися в законодавстві. 

Однак проблеми обліку витрат на виробництво та визначення собівартості 

продукції досі залишаються темою дискусій [4, с.32]. 
Група авторів А.М. Турило, Ю.Б.Кравчук, Турило А.А. співвідносили 

витрати виробництва з процесом виробництва взагалі, а собівартість з 

конкретним продуктом, завершеним виробництвом. Витрати виробництва вони 

розглядають як степінь сходження від абстрактного – вартості до конкретного – 
собівартості продукції , причому самі витрати на їх думку є лише теоретичним 

поняттям, що характеризує процес відтворення з точки зору всьго суспільства 
[5]. 

В умовах обмеженості ресурсів і досягнення планової ефективності, 

виникає потреба постійного зіставлення витрат і отриманих результатів. Ця 

проблема посилюється під впливом інфляції, коли дані про виробничі витрати 

необхідно повсякденно звіряти з даними майбутніх витрат. Що великою мірою 

залежить від впливу зовнішнього середовища. Можливість усунення або 

передбачення впливу багатьох негативних внутрішніх та зовнішніх факторів 

з’являється завдяки раціонально організованому обліку витрат на виробництво. 
П(С)БО 16 «Витрати» є головним і необхідним нормативним документом 

для організації та підприємств щодо формування інформації про витрати у 

фінансовій та інших видах звітності. Причому фінансова звітність, в основі якої 

покладено принцип щодо повного висвітлення інформації (НП(С)БО 

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності») містить усі можливі дані відносно 

проведених операцій та подій, які можуть чинити вплив на рішення, що 

виникли або були прийняті на їх підставі [2]. 
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Згідно із П(С)БО 16 «Витрати», затвердженим наказом Міністерством 

фінансів України від 31.12.1999р № 318, об’єктом обліку витрат є продукція , 

роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення 

пов’язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат. Носії витрат-види 

продукції (робіт, послуг)підприємства, які призначені для реалізації на ринку і 

потребують інформації про собівартість. Нерідко носії витрат ототожнюють з 

об’єктами калькулювання. При цьому об’єктами калькулювання собівартості є 

різного ступеня готовності окремі види й одиниці продукції (робіт, послуг) 

основного і допоміжних підрозділів, технологічних фаз, стадій, переділів 

виробництва.  

Таблиця1 – Класифікація видів витрат за критеріями та ознаками 

Критерії Ознаки класифікації Види витрат 

Організаційно-
управлінський 

За центрами 
відповідальності 

Витрати виробництва, 
цеху, технологічного періоду 

За функціями управління Виробничі витрати, невиробничі витрати 
За рівнем контрольованості Контрольовані, неконтрольовані 
За терміном генерування 

прибутку 
Спрямовані на розвиток підприємства, 

пов’язані з поточною виробничо-
господарською діяльністю 

За сферами діяльності 

підприємства 
Операційні, інвестиційні, фінансові 

Обліково-
аналітичний 

За відношенням до діючих 

норм 
Нормовані, ненормовані 

За порядком обчислення 
(складом) 

Фактичні, планові 

За відношенням до звітного 

періоду 
Витрати поточного, минулого і 

майбутнього періодів 
За призначенням Технологічні, організаційні 
За економічним змістом 
(елементами витрат) 

Матеріальні витрати. Витрати на оплату 

праці. Відрахування на соціальні витрати. 

Амортизація. Інші витрати 
За способом перенесення 

вартості на собівартість 

продукції 

Прямі, непрямі 

Фінансово-
економічний 

За відношенням до обсягу 

виробництва 
Змінні, постійні, змішані 

За відношенням до форм 
праці 

Витрати живої і уречевленої праці 

 

Інформація таблиці свідчать, що класифікація витрат здійснюється 

виходячи з певних цілей. Наявність інших підходів до класифікації витрат 
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зумовлено тим, що підприємство має безліч техніко-економічних, 

маркетингових, фінансових особливостей, які впливають на формування 

собівартості [1]. 

Облік витрат виробництва є передумовою калькулювання. Виробничий 

облік передбачає збирання інформації про витрати підприємства, 

документальне оформлення господарських операцій, які пов’язані з 

виробничими витратами. Їх узагальнення та групування за різними ознаками. 

Лише на основі інформації, що міститься в системі виробничого обліку 

можливе калькулювання. Калькуляційний облік забезпечує групування витрат у 

такому аналітичному розрізі, який робить можливим процес калькулювання. 

Під методом обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості 

продукції розуміють сукупність прийомів документування і відображення 

виробничих витрат, які забезпечуть визначення фактичної собівартості 

продукції. А також віднесення витрат на одиницю продукції. 

Бухгалтерський підхід до визначення витрат тісно пов’язаний з поняттям 

собівартості. Собівартість є грошовим вираженням загальної суми витрат 

підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Показник повної 

собівартості доцільно використовувати при визначенні ціни, показник 

виробничої собівартості широко використовується в господарській практиці, 

оскільки його розрахунок передбаченний чинними в Україні П(С)БО. 

Собівартість продукції є найважливішим показником економічної ефективності 

її виробництва. У ній відбиваються всі сторони господарської діяльності, 

акумулюються результати використання всіх виробничих ресурсів. Від її рівня 

залежать фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного 

відтворення, фінансовий стан суб’єктів господарювання, 

конкурентоспроможності продукції [3]. 

Складання калькуляції на окремі види продукції здійснюється на етапі 

планування виробництва з метою формування економічно обґрунтованих 

витрат на певний вид продукції для визначення ступеня його прибутковості і 

привабливості для виробника. Повторно до калькуляції звертаються, 
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аналізуючи ефективність діяльності підприємства чи його структурного 

підрозділу за звітний період. На цьому етапі проводять порівняння фактичних і 

планових значень статей калькуляцій, аналізуючи причини відмінностей, 

здійснюють пошук резервів скорочення витрат і роблять висновок про 

доцільність продовження виробництва певного виду продукції.  

Аналіз собівартості продукції, робіт і послуг є важливим інструментом у 

системі управління витратами. Він дає змогу вивчити тенденції зміни її рівня, 

визначити відхилення фантичних витрат від нормативних і їхні причини, 

виявити резерви зниження собівартості продукції і виробити заходи з освоєння 

їх. 

Ефективність системи управління витратами багато в чому залежить від 

організації їхнього аналізу, яка в свою чергу визначається такими факторами: 

- формою і методами обліку витрат, які застосовують на підприємстві; 

- ступенем автоматизації обліково-аналітичного процесу на підприємстві; 

- станом планування і нормування рівня операційних витрат; 

- наявністю відповідних видів щоденної, щотижневої, і щомісячної 

інформації внутрішньої звітності про операційні витрати, що дають змогу 

виявити відхилення, їхні причини і вчасно вживати коригувальних заходів для 

усунення їх; 

- наявністю спеціалістів, які вміють грамотно аналізувати й управляти 

процесом формування витрат. 

Отже, у даній статті було розглянуто економічну сутність витрат 

виробництва та аналіз собівартості продукції. З метою виявлення резервів 

зниження собівартості продукції вивчається і аналізується структура витрат, 

яка залежить віт технічного рівня виробництва, виду продукції, що 

випускається, кваліфікація кадрів.  
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ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ 

ЗАКУПІВЕЛЬ 

У статті розглядається проблема подолання корупції в системі державних 

закупівель у сучасних умовах побудови в Україні ринкової економіки, а також 

запропоновані конкретні засоби і методи подолання цього злочинного явища 

та господарсько-правові шляхи розв’язання невирішених раніше частин 

означеної загальної проблеми української держави і суспільства. Зниження 

показників корупції можливо лише шляхом застосування комплексного підходу, 

тобто збалансованого використання всіх методів протидії на всіх етапах 

процесу державних закупівель.  

Ключові слова: корупція, державні закупівлі, психологічні методи, технічні 

методи, процедурні методи, репресивні засоби. 

Закупівля товарів, робіт та послуг є невід’ємною складовою 

функціонування будь-якої держави. Без налагодженої системи публічних 
закупівель держава не може повноцінно виконувати свої функції.  
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Корупція представляє собою надзвичайно небезпечне явище. Вона 

зневажає законні права і інтереси громадян, гальмує хід впровадження 

економічних реформ, підриває авторитет демократичних інститутів держави, 

зумовлює розкрадання національного багатства. Корупційні правопорушення у 

сфері закупівель мають місце як з боку розпорядників державних коштів, так і з 

боку учасників торгів.  
Дослідженню проблем, пов’язаних з вдосконаленням системи державних 

закупівель, забезпеченню прозорості їх проведення та протидії 

правопорушенням в цій сфері присвячені роботи таких вітчизняних та 

зарубіжних вчених, як Д. А. Абрахімов, Г. В. Веденєєв, В. Зубар, 

В.В. Карасьова, Т. Ю. Кудрявцева, К. В. Кузнєцов, А. Марусов, 

М.В. Нестерович, В. І. Смірнов, В. В. Смиричинський, Ю. Сколотняний, 

Н.Б. Ткаченко, А. О. Храмкін, К. Джилінгем, К. Лайсонс та інші.  
Метою статті є розкриття поняття корупції, визначення основних її проявів 

в сфері державних закупівель та розробка заходів щодо протидії корупції в цій 

сфері. 
Корупція представляє собою надзвичайно небезпечне явище. Вона 

зневажає законні права і інтереси громадян, гальмує хід впровадження 

економічних реформ, підриває авторитет демократичних інститутів держави, 

зумовлює розкрадання національного багатства.  
Поняття «корупція» вже довгий час є предметом численних дискусій серед 

економістів, політологів та соціологів. У загальному сенсі корупція означає 

корисливе використання свого положення в суспільстві в особистих цілях. 

Словник іншомовних слів визначає корупцію як «підкупність і продажність 

державних, політичних і громадських діячів, посадових осіб» [4].  
В документах ООН вказується, що корупція – це зловживання державною 

владою для одержання вигоди в особистих інтересах, інтересах третіх осіб або 

груп [1]. Наприклад, державні службовці часто отримують хабарі при видачі 

різних дозволів, ліцензій, тобто встановлюють плату за надання послуг, 

офіційним власником яких є держава. 
Усі негативи взаємовідносин держави і господарюючих суб’єктів стають 

дуже вагомими, коли йдеться про державне замовлення та державні закупівлі. 
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Корупція в системі державних закупівель призводить до колосальних втрат у 

будь-якій країні, при чому втрати ці не тільки фінансові. Збитки держави і 

суспільства від корупційних діянь у сфері публічних закупівель умовно 

розділити на чотири групи, зображені на рисунку 1 [7, c. 156]. 
Фінансові втрати полягають в укладенні угод на невигідних для держави і 

суспільства фінансових умовах. Насамперед, це стосується завищення цін на 

продукцію, що закуповується порівняно з поточним ринковим рівнем.  
Кількісні втрати складають завищення або заниження обсягу постачання 

матеріалів або надання послуг порівняно з необхідною кількістю, придбання 

товарів і послуг в особистих цілях відповідальних посадових осіб, а не для 

задоволення державних потреб тощо.  
Якісні втрати – це укладення договорів із порушенням необхідних 

технічних умов, таких як постачання товарів, виконання робіт або надання 

послуг невідповідної якості, погіршення умов гарантійного та 

післягарантійного обслуговування, недостатні вимоги з контролю якості 

виконуваних робіт або надаваних послуг тощо.  
Політичні втрати вбачаються в погіршенні інвестиційного клімату в країні, 

у втраті довіри з боку громадян до державних структур і держави в цілому, у 

послабленні економічної і фінансової систем країни, порушенні принципів 

вільної конкуренції 

 
Рисунок 1 – Групи втрат держави від корупційних діянь у сфері 

публічних закупівель 

Групи втрат  держави від корупційних 
діянь у сфері публічних закупівель: 

фінансові кількісні 

якісні політичні 
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За даними МЕРТ, в Україні найбільш поширеними зловживаннями є 

наміри замовників здійснити закупівлю товару у певного заздалегідь 

визначеного виробника. У свою чергу, цей результат може бути досягнутим як 

шляхом уникнення від конкурентних процедур проведення закупівель, так і 

шляхом надання неправомірної переваги одному із учасників торгів [6]. 
Так, Державною аудиторською службою за останні роки було виявлено 

ряд правопорушень у цій сфері, а саме :  

 здійснення закупівель без застосування процедур, визначених Законом 

про державні закупівлі; 

 необґрунтоване застосування процедури закупівлі в одного учасника; 

 надання неправдивих відомостей для застосування неконкурентної 

процедури закупівлі; 

 поділ предмета закупівлі на частини з метою ухилення від застосування 

передбачених законом закупівельних процедур. 
Проведення замовником відкритих торгів, на жаль, також не є запорукою 

чесної конкуренції між постачальниками товарів, робіт та послуг. Зловживання 

при проведенні конкурсних торгів починаються ще з моменту надання 

інформації про проведення торгів і підготовки тендерної документації [3].  
Найбільш поширеними з них є встановлення нечітких або занадто 

жорстких кваліфікаційних вимог до учасників в документації конкурсних 

торгів та штучне звуження предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких 

технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким 
відповідає лише один виробник. 

В Україні необхідно забезпечити дотримання законодавства та державних 

інтересів усіма учасниками при виконанні повноважень і наданні державних 

послуг, включаючи державні закупівлі. Адже, крім деморалізуючих наслідків 

корупція у сфері державних закупівель призводить до надмірних витрат, 

неефективності і викривлення конкурентного середовища, суттєво впливаючи 

на основні функції держави і суспільства, у тому числі на економічний 

розвиток [9, c. 96].  
Будь-які невідповідні прояви впливу на процес публічних закупівель, слід 
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рішуче і суворо засуджувати. У всьому світі реалізуються численні урядові та 

неурядові програми боротьби з корупцією, у тому числі і у сфері державних 

закупівель, але успіхи поки що досить спірні. До конкретних видів порушень 

можна віднести дії зображені на рисунку 2 [8]. 
Боротьба з корупцією в системі закупівель як у державному, так і в 

комерційному секторах економіки неможлива без комплексного підходу до 

розв’язання цієї складної проблеми. Міжнародною практикою опрацьовано 

чотири основних підходи, які на практиці підтвердили свою дієвість: 

психологічні методи, технічні методи, регламентація процесів та процедурні 

методи [2]. 
Психологічні методи дають змогу впливати на саму першопричину 

корупції – прагнення найманих працівників до незаконного збагачення за 

рахунок роботодавця, а в нашому випадку – за рахунок держави, тобто за 

рахунок усіх громадян.  

 
Рисунок 2 – Дії, що порушують законодавство про публічні закупівлі 

Дії, що порушують законодавство про публічні закупівлі: 

створення такого складу учасників, який дає можливість уникати 
застосування процедур торгів поза певними обмеженнями і, натомість, 

використовувати більш спрощені процедури, включаючи пряме 
укладання договорів або закупівлю в одного виконавця;  

розробка технічних умов або технічних завдань з метою сприяння 
продажу певного продукту чи послуги або недопущення до участі в 

торгах потенційних учасників;  

висунення таких критеріїв оцінки тендерних (цінових) пропозицій, що 
абсолютно не відповідають вимогам фактичної закупівлі і, безсумнівно, є 

дискримінаційними щодо певних постачальників;  

розробка заходів щодо укладення контрактів з очевидним наміром 
сприяння певному постачальнику;  

маніпулювання процесом прийняття рішень у межах роботи тендерного 
комітету.  



259 

Технічні методи виключають або значно зменшують вірогідність змови 

представників закупівельних підрозділів і продавців, усуваючи можливість 

особистих контактів між учасниками угоди або підвищуючи ризик 

корупціонера бути викритим. 
Господарсько-правові регламентні методи спрямовані на здійснення всіх 

закупівель у повній відповідності із формалізованими внутрішніми правилами і 

процедурами, які знижують ризик виникнення корупції. В цьому випадку 

комплекс засобів протидії корупції здійснюється у двох напрямах:створення 

ефективної системи правил, які будуть детально регламентувати потенційні 

небезпечні етапи процедури державних закупівель та створення чітких 

механізмів контролю за точним дотриманням цих правил.  
У самій системі правил, які знижують ризик виникнення корупції, із 

самого початку повинні бути закладені контрольні заходи (у тому числі 

узгодження з підрозділами, не залученими до процедурної частини здійснення 

закупівлі), які дають змогу проводити незалежний поточний контроль і аналіз, а 

також подальший аудит процедур державних закупівель. 
Що стосується репресивних заходів, то вони спрямовані на створення умов 

«невигідних» корупційних діянь співробітників, відповідальних за проведення 

процедур державних закупівель.  
Основні принципи, які лежать в основі законодавства України про 

корупцію, передбачають, що будь-який державний або приватний службовець 

або його представник несе кримінальну відповідальність як за пропонування, 
так і за отримання хабара 

Таким чином, у міжнародному масштабі визначено, що боротьба з 

корупцією й удосконалення фінансової підзвітності є важливою складовою 

будь-якого відповідального керівництва, адже корупція в найгіршому випадку 

може підірвати всю систему економічного і політичного життя в країні. 

Необхідно відмітити, що застосування кожного з чотирьох методів протидії 

корупції на практиці обмежується специфікою методу і потребує залучення 

додаткових державних ресурсів. 
Ефективність застосування психологічних методів зумовлена певними 

факторами (рис.3) [5, c. 126]. 
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Застосування технічних методів обмежується властивостями товарів або 

послуг, що закуповуються, і поширенням технічних засобів серед потенційних 

продавців. Ці методи, напевно, будуть ефективними і мають право на 

застосування щодо так званих «біржових» товарів і послуг, характеристики 

яких стандартизовані і легко піддаються вимірюванню. До таких належать, 

наприклад, нафтопродукти, вугілля, зерно, метали тощо. І навпаки, ці методи 

практично не можуть бути застосовані для товарів і послуг з унікальними 

властивостями і характеристиками, тому що в такому випадку вимагається 

безпосередня взаємодія споживача і продавця для уточнення характеристик або 

параметрів технічних умов. Як приклад можна навести консультаційні або 

дослідницькі роботи, послуги з проектування Як уявляється, ефективність 

застосування господарсько-правових регламентних методів може гарантувати 

лише їх тотальне й неухильне виконання. Саме таким чином це тісно 

пов’язується з ефективністю механізмів контролю за дотриманням 

встановлених правил і процедур [10, c. 178]. 

Рисунок 3 – Фактори ефективності застосування психологічних методів 

Фактори ефективності застосування 
психологічних методів: 

 кваліфікація спеціалістів, яких 
залучатимуть для виконання робіт у 
цьому напрямі, а саме: проведення 

глибинних інтерв’ю, збирання й 
аналіз особистої інформації про 
кандидатів і співробітників, у 

деяких, випадках навіть 
застосування спеціальної техніки; 

 суб’єктивізм оцінки і висновків: 
провідну роль для оцінки конкретної 

ситуації або працівника, розробки 
відповідних шляхів або засобів 

впливу має висновок експерта певної 
галузі. Тому не виключається 

вірогідність помилок (у тому числі 
умисних); 

 неприйняття співробітниками 
закупівельних підрозділів деяких 

методів з причини того, що їх 
використання може межувати з 
порушенням особистих прав.  
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Що ж стосується дієвості і результативності репресивних заходів, то вона 

буде незначною за відсутності механізму «невідворотності покарання». 

Отже, отримати відчутні результати показників зниження корупції 

можливо лише шляхом застосування комплексного підходу, тобто 

збалансованого використання усіх методів протидії на всіх етапах процесу 

державних закупівель. Обмежуючись окремими галузями впливу або методами, 

можна отримати лише короткочасний ефект, однак через деякий проміжок часу 

структура і механізм вивільнення незаконного доходу зміняться, 

перемістившись в галузі, що не покриті інструментами контролю та протидії. 

В результаті сумарні корупційні втрати повернуться до попередніх 

розмірів або навіть перевищать їх. Слід зазначити, що в сучасних умовах все 

більшого поширення набуває процес здійснення електронних закупівель, який 

також містить ризики корупції. Інтенсивне використання комп'ютерних систем 

створює нові проблеми навколо цілісності і безпеки здійснення електронних 

закупівель.  
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Стаття присвячена дослідженню методики оподаткування підприємств 

сфери електронної торгівлі. Досліджено чинний механізм оподаткування 

електронного бізнесу в Україні. Визначено особливості електронної 

економічної діяльності та її види. Розглянуто досвід державного податкового 

регулювання електронного бізнесу та розроблено рекомендації щодо адаптації 

вітчизняного податкового законодавства до специфіки даного виду 

комерційної діяльності до зарубіжних аналогів.  
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комерція, доходи, витрати, фінансові результати, комерційна діяльність, 

механізм оподаткування. 

В сучасних умовах діяльність з електронної торгівлі здійснюється в 

різноманітних конфігураціях. Електронна комерція може здійснюватись 

паралельно з традиційною діяльністю суб'єкта господарювання. Однак 

електронна торгірля може являти собою нову лінію бізнесу. Так, суб'єкт 

господарювання може користуватися Інтернетом для продажу звичайної 

продукції, яку доставляють традиційними способами, за контрактом, що 

виконується в Інтернеті, або ж господарюючий суб'єкт може використовувати 

Web-вузол як для продажу, так і постачання цифрових виробів через Інтернет.  

Дослідженню проблематики оподаткування підприємств електронної 

торгівлі присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема 

Н. Борейко, Т. Вінтерса, Н. Дмитрієвої, С. Ільїчова, Ю. Коваленко, В. Коротуна, 

П. Мельника, Л. Патраманської, Ж. Писаренко, В. Танзі, Т. Тардаскіної, 

Л. Фролової, О. Шалевої, К. Швабія та інших.  

Віддаючи належне результатам проведених наукових досліджень по даній 

проблематиці, варто сказати, що загальної концепції оподаткування 

електронного бізнесу і досі не сформовано. Тому на даний час особливої 

актуальності набувають питання формування ефективного механізму 

оподаткування електронного бізнесу, що і зумовило необхідність проведення 

подальших наукових розвідок у цьому напрямі. 

Метою даного дослідження є аналіз сучасного стану та існуючих 

механізмів оподаткування електронного бізнесу та розробка рекомендацій 

щодо адаптації вітчизняного податкового законодавства до специфіки даного 

виду комерційної діяльності. 

Оподаткування є одним із вагомих важелів державного регулювання 

економічних процесів, важливість якого проявляється у стимулюванні розвитку 

як економіки в цілому, так і окремих її галузей. Водночас, стрімкий розвиток 

такої специфічної форми підприємницької діяльності в Україні, як 
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електронного бізнесу, не знайшов віддзеркалення у податковому законодавстві, 

що негативним чином відбивається на загальному розмірі податкових 

надходжень до бюджету.  

На сьогодні, оподаткування електронного бізнесу здійснюється на тих 

самих засадах, що і «традиційного», тобто специфіка його ведення не врахована 

при формуванні податкових механізмів. В результаті, окремі суб'єкти 

економічної діяльності знаходять різні шляхи ухилення від сплати податків, 

тим самим, уникаючи державної реєстрації підприємницької діяльності та не 

вносять доходи, отримані від ведення електронного бізнесу, у податкові 

декларації [5]. 

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій став 

передумовою інформатизації всіх сфер суспільної діяльності. Впровадження 

цих технологій у бізнес-середовище сприяло трансформації економічних 

відносин, переходу цих процесів до віртуального простору, що спричинило 

виникнення нових форм економічної діяльності:  

- електронного бізнесу; 

- електронного банкінгу;  

- електронного страхування; 

- електронної комерції; 

- електронних аукціонів та бірж; 

- інформаційних електронних послуг [7]. 

У суб’єктів господарювання, що поєднують в своїй практиці традиційну та 

електронну комерцію, виникає потреба визначати місце доходів і витрат 

одержаних (понесених) від операцій в системі он- лайн у загальній сукупності 

всіх доходів і витрат підприємства, та міру їх впливу на фінансові результати. 

Можливість реалізації цього завдання мають забезпечувати дані, накопичені в 

системі бухгалтерського обліку. Оскільки система бухгалтерського обліку 

вважається основним інформаційним джерелом апарату управління 

підприємства, вона повинна забезпечувати формування повної та достовірної 

інформації про господарські процеси і результати діяльності, необхідної 
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керівництву для досягнення оперативних та стратегічних цілей, а також 

довгострокового, ефективного функціонування й розвитку підприємства. 

Водночас дані фінансової звітності являються базисом для задоволення потреб 

різноманітних користувачів у фінансовій інформації, зокрема утворюють 

основу статистичних даних. 

 
Рисунок 1 – Групи існуючих Інтернет-магазинів [2, c. 102] 

Загальноприйнятим трактуванням категорії «бізнес» є здійснення 

підприємницької, комерційної чи будь-якої іншої діяльності, яка не суперечить 

чинному законодавству і спрямована на отримання доходу (прибутку). 

Тлумачення ж «електронного бізнесу» є досить неоднозначним. Більшість 

науковців вважають, що електронний бізнес є більш широким поняттям і 

електронна комерція є його складовою. До складу електронного бізнесу, поряд 

з електронною комерцією, відносять електронні послуги (банківські, 

брокерські, страхові, маркетингові, інформаційні), електронний рух капіталу, 

електронні системи управління поставками тощо [9]. 

Для ефективного управління бізнесом потрібна детальна характеристика 

доходів, витрат і фінансових результатів їх діяльності. Цьому сприятиме 

класифікація доходів і витрат в системі обліку із врахуванням сфер комерційної 

діяльності. Доцільним вважається виділяти такі сфери діяльності комерційного 

підприємства, як :  

Існуючі Інтернет - магазини можна 
розподілити на дві групи:  

самостійні Інтернет – магазини 
(торгівельна діяльність здійснюється 

виключно через Інтернет – магазин, що 
являється самостійною торговою точкою, і 
для створення якого не потрібно реальних 

торгових площ);  

дублюючі Інтернет – магазини (основна 
торгівельна діяльність здійснюється через 
реальні магазини, а Інтернет – магазини 

являються додатковою торговою 
площадкою і слугують для збільшення 

обсягу продаж, або ж навпаки). 
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- традиційна (оф-лайн) комерція; 

- електронна (он-лайн) комерція.  

З врахуванням цього облік доходів від реалізації товарів (готової 

продукції, робіт, послуг) можна проводити в розрізі: доходів від реалізації, 

одержаних в системі традиційної (оф-лайн) комерції; доходів від реалізації, 

одержаних в системі електронної (он-лайн) комерції. При цьому доходи від 

реалізації, одержані в системі електронної (он-лайн) комерції, можна додатково 

деталізувати за видами товару, що реалізується [4, c. 27].  

В залежності від виду реалізованого товару виділяють два основні типи 

електронної торгівлі:  

- торгівля товарами інформаційного походження (електронними, 

цифровими товарами); 

- торгівля матеріальними (традиційними) товарами.  

Детальний аналітичний облік доходів від реалізації, одержаних в системі 

електронної (он-лайн) комерції, для управлінських потреб можна здійснювати 

за способами оплати за товар:  

- готівкові розрахунки (передача грошей кур’єру в момент доставки 

товарів);  

- безготівкові розрахунки; послуги суб’єктів е-банкінгу (електронні гроші, 

тощо);  

- за іншими напрямками.  

В процесі своєї діяльності підприємство може отримувати інший 

операційний дохід, тому необхідно таким же способом виділяти ту частину 

доходу, що пов’язана із здійсненням електронної комерції, наприклад дохід від 

операційної курсової різниці, одержаний по дебіторській заборгованості з он-

лайн - контрактів тощо.  

Дотримуючись принципу відповідності доходів та витрат для визначення 

фінансового результату звітного періоду слід зіставляти доходи відповідного 

періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів [1]. 

Розглядаючи виручку від реалізації в розрізі сфер функціонування 
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підприємства як основний вид доходу від операційної діяльності, виникає 

потреба у визначенні собівартості реалізації за цими ж напрямами. Тому 

необхідно аналогічно розмежовувати ті витрати, які понесені підприємством на 

придбання (виготовлення, виконання, надання) товарів (продукції, робіт, 

послуг), що реалізуються в системі традиційної (оф-лайн) комерції, та ті, що 

стосуються реалізації при електронній (он-лайн) комерції. 

Чинне податкове законодавство спрямоване на регулювання традиційного 

бізнесу є непристосованим та неадаптованим до електронного, оскільки 

частина грошових потоків не підлягає відстеженню та контролю. Це операції з 

електронними грошима, продаж специфічних видів продукції (мультимедійної, 

телекомунікаційної, програмного забезпечення), надання спеціалізованих 

інформаційних та рекламних послуг тощо. Наприклад, власник веб-сервера або 

сайта, який здійснює рекламно-інформаційну діяльність, може і не 

оподатковуватись, якщо добровільно не зареєструвався платником податків [6]. 

Податковим законодавством передбачено два альтернативних механізми 

оподаткування доходів від ведення електронного бізнесу: сплата податку на 

прибуток за ставкою 18% або використання спрощеної системи оподаткування.  

Об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та 

за її межами, який визначається шляхом коригування фінансового результату 

до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно 

до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на податкові різниці, проте 

доходи Інтернет-магазину (нерезидента), отримані на території України, 

складно оподатковувати зазначеним податком, оскільки діяльність такого 

магазину не передбачає підведення його під поняття постійного представництва 

нерезидента із застосуванням до нього відповідного податкового режиму.  

Передумовою використання спрощеної системи оподаткування є 

дотримання суб’єктом господарювання ряду вимог щодо граничного розміру 

річного доходу, кількості найманих працівників, виду діяльності тощо. При 

цьому нерезиденти та їх постійні представництва не можуть бути платниками 

єдиного податку1-3 груп [6]. 
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Обов’язковою умовою перебування суб’єктом електронного бізнесу на 

спрощеній системі оподаткування є здійснення розрахунків за відвантажені 

товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі 

(готівковій або безготівковій). Відповідно використання електронних грошей, 

як засобу оплати, для платників єдиного податку виключається. 

Для вітчизняної економіки електронний бізнес є відносно новим видом 

підприємницької діяльності, що знаходиться на стадії становлення, і державне 

податкове регулювання не повинно перешкоджати його розвитку. Податкова 

політика держави щодо електронного бізнесу має забезпечити рівність умов для 

суб’єктів традиційного та електронного бізнесу, сприяти збільшенню 

податкових надходжень до бюджету внаслідок переходу суб’єктів електронного 

бізнесу з тіньового сектору економіки в реальний. В цьому контексті податки 

мають виконувати, перш за все, регулюючу функцію, яка враховує не тільки 

збалансування податкового навантаження, а й перспективність розвитку 

електронного бізнесу. 

Сучасний ринок електронного бізнесу розширюється швидкими темпами і 

національні уряди зацікавлені у його контрольованості та прозорості. При 

цьому базисом електронного оподаткування мають бути загальноприйняті 

міжнародні правові стандарти для уникнення протиріч між глобальною 

економікою та локальним характером національних систем оподаткування [8]. 

Таким чином, варто сказати, що електронний бізнес є одним із 

стратегічних векторів розвитку національної економіки та одночасно 

потенційним джерелом податкових надходжень до бюджету. Водночас, 

специфіка даного виду діяльності утруднює застосування до неї існуючих 

механізмів оподаткування.  

Для удосконалення державного податкового регулювання електронного 

бізнесу необхідно здійснити наступні заходи: 

- розробити нормативно-правову базу для врегулювання відносин у сфері 

надання електронних інформаційних послуг; 

- здійснити організацію податкового електронного документообігу, обліку 

та звітності, аудиту, ревізії та контролю; 
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- сформувати електронну базу даних про суб’єктів електронної 

економічної діяльності, зареєстрованих на території України, а також внесення 

нових видів електронної економічної діяльності до КВЕДу;  

- проводити моніторинг фінансово-господарської діяльності суб’єктів 

електронного бізнесу із застосуванням методу непрямого збору інформації із 

зовнішніх і внутрішніх (корпоративних) інформаційних джерел; 

- визначити відповідальність за правопорушення, допущені в процесі 

діяльності: адміністративне затримання електронно-технічних активів суб’єкта 

електронного бізнесу, механізми тимчасового блокування діяльності, розробка 

системи штрафних санкцій за порушення норм податкового законодавства та 

порядку їх погашення.  

 
Рисунок 2 – Специфічні аспекти національної електронної економічної 

діяльності [3, c. 8] 

Реалізація даних рекомендацій сприятиме врахуванню особливостей 

електронної економічної діяльності при формуванні податкових механізмів та 

подальшій конвергенції вітчизняної податкової системи з податковими 

системами країн ЄС. 

Національна система оподаткування має враховувати певну специфіку електронної 
економічної діяльності, а саме:  

анонімність продавця і покупця, що ускладнює ідентифікацію 
суб’єкта оподаткування;  

електронні угоди формуються автоматизованими інформаційними 
системами, розташованими в різних точках земної кулі, а веб-

сервер продавця може заходитись на території будь-якої держави, у 
тому числі в офшорних зонах, що дозволяє власнику електронного 

бізнесу мінімізувати податкові зобов’язання та акумулювати 
отриманий прибуток ; 

електронна поставка товарів та послуг унеможливлює контроль за 
обсягами торгівельних операцій, а відповідно і визначення об’єкта 

оподаткування;  

Україна є переважно імпортером товарів та послуг, тому безмитне і 
безподаткове їх придбання засобами Інтернет суттєво впливає на 
внутрішню конкуренцію і створює дискримінаційне середовище 

для вітчизняних виробників; 
територіальна розосередженість (кількість та види податків, 

об’єкти оподаткування, правила визначення податкової бази та 
податкові ставки варіюються залежно від податкового 

законодавства, прийнятого у певній країні). 
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У статті розглянуто основні теоретичні аспекти обліку адміністративних 

витрат. На підставі результатів дослідження запропоновано напрями 

удосконалення класифікації і обліку адміністративних витрат. Доведено 

доцільність і необхідність використання субрахунків і аналітичних рахунків 

для обліку адміністративних витрат. 

Ключові слова: адміністративні витрати, облік, контроль, класифікація, 

субрахунки, аналітичні рахунки. 

Підвищення ефективності господарювання підприємств зводиться, у 

першу чергу, до оптимізації та зниження обсягу різних витрат, які виникають у 

процесі діяльності суб’єктів господарювання: від собівартості продукції та 

послуг до витрат, які безпосередньо списують на фінансовий результат.  

Адміністративні витрати – загальногосподарські витрати, спрямовані на 

обслуговування та управління підприємством. Вони характеризують витрати 

звітного періоду, які безпосередньо не пов’язані з виробництвом продукції. 

Адміністративні витрати, які є витратами на управління, потребують 

своєчасного, повного та об’єктивного відображення в бухгалтерському обліку. 

Тому, удосконалення обліку непрямих витрат, зокрема адміністративних, є 

підставою для отримання інформації, необхідної для прийняття ефективних 

управлінських рішень у сучасних умовах, а також забезпечення оперативності і 

аналітичності обліку. 

Питання обліку адміністративних витрат досліджено у працях таких 

вчених, як Н. С. Андрющенко, П. В. Іванюта, Г. О. Партін, В. Я. Фаріон та інші. 

Водночас, існує потреба у подальшому дослідженні та вдосконаленні 

класифікаційних ознак адміністративних витрат і відображення в облікових 

регістрах та внутрішніх документах аграрних підприємств, які мають 

особливості у функціонуванні та управлінні витратами. 
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Узагальнення теоретичних особливостей та окреслення основних напрямів 

удосконалення обліку адміністративних витрат. 

У процесі діяльності господарюючого суб’єкта виникають витрати, які у 

виробничу собівартість не включають, а розглядають як витрати того періоду, в 

якому вони були чи будуть здійснені. У науковій літературі ці витрати 

називають витратами періоду. Отже, витрати періоду – це витрати, які не 

формують собівартості виробленої і реалізованої продукції, а покриваються за 

рахунок валового прибутку підприємства або збільшують валовий збиток [6].  

Адміністративні витрати, які мають місце на підприємстві будь-якої форми 

власності та господарювання, також відносяться до витрат періоду. Водночас, 

на думку В. П. Ярмоленка, покриття адміністративних витрат «валовим» 

прибутком перекручує їх економічну суть [7]. 

Адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати, спрямовані на 

обслуговування та управління підприємством [5]. 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 активів загальногосподарського 

використання; 

- витрати на врегулювання спорів у судових органах; 

-  податки; 
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- 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 [5]. 

Основною метою обліку витрат взагалі, та адміністративних витрат 

зокрема, є своєчасне, повне, вірогідне відображення фактичного розміру і 

складу витрат та контроль за використанням всіх ресурсів. З формулювання 

мети можна визначити основні завдання обліку адміністративних витрат. Це:  

1) контроль за збереженням ресурсів підприємства; 

2) правильне і своєчасне документальне оформлення та відображення в 

регістрах обліку адміністративних витрат; 

3) отримання документально обґрунтованих даних щодо адміністративних 

витрат за місцями їх виникнення, а також в розрізі осіб відповідальних за їх 

понесення; 

4) виявлення впливу адміністративних витрат на фінансовий результат 

підприємства [4]. 

До основних первинних документів, які використовуються при 

відображенні накопичення адміністративних витрат є: накладна, рахунок, 

авансовий звіт, видатковий касовий ордер, розрахунок бухгалтерії тощо. 

Для більш ретельного вивчення адміністративних витрат розглянемо 

класифікацію цих витрат залежно від ознаки. Важливою рисою витрат як у 

виробничій, так і в невиробничій сфері є характер їх зв’язку з певним об’єктом: 

підрозділом, проектом тощо. Залежно від характеру цього зв’язку витрати 

поділяються на прямі і непрямі. Адміністративні витрати належать до непрямих 

витрат – це витрати, що не можуть бути зараховані до певного об’єкта витрат 

економічно можливим шляхом.  

За цільовим спрямуванням і техніко-економічним призначенням витрати 

поділяються на основні та накладні. Адміністративні витрати належать до 

накладних – це витрати, пов’язані з управлінням і обслуговуванням 
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виробництва, необхідні для його нормального функціонування. Вони 

поділяються на загальновиробничі (цехові) та адміністративні (збираються по 

усьому підприємству в цілому). Величина цих витрат залежить від структури 

управління підрозділами, цехами і підприємствами. За своїм складом витрати 

можуть бути однорідними (одноелементними) або комплексними. 

Адміністративні витрати належать до комплексних, які складаються із 

сукупності різнорідних витрат [4]. 

Наведена класифікація, на нашу думку, може бути за потреби 

конкретизована. Без розроблення поглибленої номенклатури адміністративних 

витрат неможливо точно визначити різницю між будь-якими компонентами 

витрат, розробити відповідний механізм стимулювання зниження витрат як в 

цілому, так і у розрізі їх окремих груп, що лежить в основі ефективного 

управління адміністративними витратами на усіх стадіях розвитку діяльності. 

Для вдосконалення синтетичного і аналітичного обліку адміністративних 

витрат у господарстві доцільно за наведеною класифікацією використовувати 

субрахунки і аналітичні рахунки, за якими і відображати витрати у відомості. 

Раціональна організація аналітичного обліку адміністративних витрат має 

важливе значення для визначення їх рівня, контролю й аналізу, а також 

об'єктивного визначення фінансових результатів діяльності підприємства. 

Витрати на управління та обслуговування підприємства, не 

розподіляються між реалізованою та нереалізованою продукцією, а списуються 

щомісяця або в кінці року на фінансові результати основної діяльності в 

загальній сумі наростаючим підсумком з початку року з кредиту рахунку 92 на 

дебет субрахунку 791 «Результати основної діяльності». Списання 

адміністративних витрат на фінансові результати базового підприємства 

оформляється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.  

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку, на рахунку 92 «Адміністративні витрати», 

відображаються загальногосподарські витрати , пов’язані з обслуговуванням та 

управлінням підприємства. Аналітичний облік адміністративних витрат 

ведеться за статтями витрат.  
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Згідно з пунктом 18 ПСБО 16 «Витрати» рекомендується вести 

аналітичний облік адміністративних витрат за наступною номенклатурою 

статей, за дебетом: 1) загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, 

витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо); 2) витрати 

на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та 

іншого загальногосподарського персоналу; 3) витрати на утримання основних 

засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського 

використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, 

опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); 4) винагороди 

за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо); 5) витрати 

на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо); 6) амортизація 

нематеріальних активів загальногосподарського використання; 7) витрати на 

врегулювання спорів у судових органах; 8) податки, збори та інші передбачені 

законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових 

платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, 

послуг). За кредитом: списання сальдо адміністративних витрат на фінансові 

результати [5]. 
З метою удосконалення обліку окремих видів адміністративних витрат в 

аналітичному обліку доцільно виділити окремі субрахунки за видами цих 

витрат. Наприклад, до статті 2 «Витрати на службові відрядження і утримання 

апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського 

персоналу»: 
- Витрати на службові відрядження. 
- Витрати на заробітну плату. 
- Витрати на страхування. 
- Витрати на додаткові виплати. 
- Витрати на навчання. 
- Інші витрати на утримання апарату управління підприємством. 
Основні переваги облікової інформації про витрати, з точки зору її 

використання в управлінні, полягають у тому, що вона точно відображає, де 

були здійснені витрати, створює передумови для їх скорочення та допомагає 

керівництву виявити підрозділи, відповідальні за понесені витрати. 
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Удосконалення класифікації та обліку адміністративних витрат є 

підставою для їхнього ґрунтовного аналізу і планування, які у сукупності 

спрямовані на оптимізацію і мінімізацію витрат, враховуючи їх безпосередній 

вплив на фінансовий результат діяльності підприємства. Перспективами 

подальших досліджень є вивчення чинної законодавчо-нормативної бази, 

поглядів науковців і обґрунтування доцільності розподілу адміністративних 

витрат. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РОЗРАХУНКІВ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ: 

ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 

Розглянуто сутність та особливості обліку дебіторської заборгованості на 

українських підприємствах й проаналізовано причини, які сприяють її 

виникненню. Висвітлено питання управління дебіторською заборгованістю в 

системі бухгалтерського обліку. Визначено актуальні проблеми обліку 

дебіторської заборгованості, що потребують їх практичного розв'язання. 

Обгрунтовано і зроблено висновки щодо вирішення таких проблем.  

Ключові слова: дебіторська заборгованість, дебітори, контрагенти, 

розрахунки, суб’єкти господарської діяльності. 
Кожен суб’єкт господарської діяльності, незалежно від форми власності, 

найбільш зосереджує увагу на дебіторську заборгованість, а саме намагається 

підвищити ефективність управління нею, для своєчасного повернення її, а 

також не допущення, в майбутніх періодах, безнадійних боргів.  
Недоліки у сфері обліку розрахунків з дебіторами як на теоретичному, так і 

на практичному рівні призводять до того, що у підприємств не вистачає 

власних оборотних коштів для здійснення діяльності. Такий стан пояснюється 

тим, що за часів планової економіки фонди обігу, до яких відноситься 

дебіторська заборгованість, на підприємствах не планувалися, а отже було 

відсутнє наукове управління ними. Незважаючи на велику кількість публікацій, 

присвячених вивченню сутності поняття «дебіторська заборгованість», дана 

категорія настільки багатогранна, що і в даний час не існує єдиного підходу до 

її визначення. 
Згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», дебітори – це юридичні 

та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні 

суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. Відповідно, 

дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на 

певну дату [4]. 
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Дослідження і тлумачення інших праць: У більшості праць закордонних 

вчених тлумачення дебіторської заборгованості (accounts receivable – 

дебіторська заборгованість, обсяг продажу або дебітори) має такі варіанти 

перекладу: рахунки до отримання, рахунки дебіторів, дебітор за розрахунками. 

Як зазначають, Стоун Д., Хітчинг К. дебіторська заборгованість має назву 

«рахунки до отримання», а дебітори – це особи, які винні гроші за товари і 

послуги, вже одержані, але не оплачені ними [9].  

Професори Гарвардського університету Боді З. і Мертон Р.К. визначають 

дебіторську заборгованість як рахунки до отримання, зазнаючи, що це та сума, 

яку покупці продукції повинні виплатити підприємству [1]. 

Деякі українські вчені розглядають дебіторську заборгованість як кошти, 

вилучені у підприємства або які на певний термін знаходяться в інших осіб. На 

нашу думку, такий підхід є некоректним, оскільки кошти, вилучені у 

підприємства, не завжди перетворюються у дебіторську заборгованість. На 

думку вчених юристів, більш правильно для характеристики дебіторської 

заборгованості використовувати термін «майнові вимоги», тобто включені до 

складу майна підприємства його майнові вимоги до інших осіб, що є його 

боржниками в правовласності.  

Проблемні питання обліку і аналізу дебіторської заборгованості у своїх 

працях висвітлюють вітчизняні науковці за багатьма напрямами, зокрема:  

• аспекти сутності поняття «дебіторської заборгованості» у своїх працях 

розглядають М.Д. Білик, Є.В. Дубровська;  

• проблемам управління дебіторською заборгованістю в сучасних умовах 

господарювання приділяють увагу фахівці-економісти О.М. Кияшко, 

О.Г. Лищенко, Т. Мамонт, М.М. Нашкерська, В.П. Савчук;  

• щодо методики здійснення економічного аналізу дебіторської 

заборгованості висвітлювали свої думки Є.П. Гнатенко, Т.С. Єдинак, 

П.Я. Попович, Г.В. Савицька;  

• питання обліку і аналізу розрахунків, зобов’язань та заборгованості 

розглядали у своїх працях як вітчизняні так і зарубіжні вчені, зокрема: 
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Ф.Ф. Бутинець, О.М. Головащенко, М.Ю. Медведєв, М.С. Пушкар, 

Ю.Д. Чацкіс, В.О. Шевчук, Д. Стоун, Дж. Ван.Хорн, Боді Зві, Мертон, 

К. Роберт та інші.  

Незважаючи на значну кількість праць щодо обліку і аналізу дебіторської 

заборгованості в підприємствах проблемні питання у цій сфері залишаються 

актуальними і потребують подальших досліджень. 

Виклад основного матеріалу: Виникнення дебіторської заборгованості – це 

об'єктивний процес, зумовлений існуванням ризиків під час взаєморозрахунків 

між контрагентами за результатами господарської операції.  

Проте на її розмір та структуру впливають фактори, які можна поділити на 

три основні групи:  

1) загальноекономічні (зовнішні) фактори (стан економіки в країні, 

ефективність грошовокредитної політики НБУ, рівень інфляції, стан 

розрахунків тощо);  

2) галузеві фактори ( стан галузі, де працює фірма; динаміка виробництва 

цього виду продукції та попит на неї);  

3) внутрішні фактори ( організаційно-правова структура та форма 

власності підприємства, фінансовий менеджмент підприємства тощо).  

В бухгалтерському обліку необхідно розмежовувати нормальну і 

протерміновану заборгованість. Дебіторська заборгованість зумовлює нестачу 

на підприємстві фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів, 

погашення поточних зобов'язань, підвищує ризик зменшення прибутку.  

Тому для зменшення дебіторської заборгованості підприємству потрібно її 

проаналізувати та впровадити ефективні методи управління. В бухгалтерському 

обліку необхідно класифікувати дебіторську заборгованість за допомогою 

аналітичних рахунків. 

Класифікуючи дебіторську заборгованість, враховують такі фактори:   

– оцінка й класифікація покупців залежно від видів продукції, обсягу 

закупівель, платоспроможності, історії кредитних відносин та передбачуваних 

умов оплати;   
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– контроль за розрахунками з дебіторами, оцінювання реального стану 

дебіторської заборгованості;   

– аналіз і планування грошових потоків. [6, c. 370; 2]. 

З метою складання фінансової звітності дебіторська заборгованість 

класифікується за такими ознаками:  

- зв'язком з нормальним операційним циклом; терміном погашення;  

- об'єктами, щодо яких виникла заборгованість;  

- своєчасністю оплати боржником дебіторської заборгованості.  

За першими двома ознаками виділяють довгострокову і поточну 

дебіторську заборгованість.  Довгострокова дебіторська заборгованість – сума 

заборгованості, що не виникає в ході нормального операційного циклу і буде 

погашена після 12 місяців від дати балансу.   

Поточна дебіторська заборгованість – сума заборгованості, що виникає в 

ході нормального операційного циклу чи буде погашена протягом 12 місяців з 

дати балансу. 

Варто враховувати, що нормальний операційний цикл визначається 

виробничою необхідністю і може перевищувати 12 місяців, тобто в статтях 

активу балансу показують одночасно суми, що будуть одержані як до, так і 

після 12 місяців. У такому разі необхідно, щоб підприємство враховувало 

дебіторську заборгованість, що виникла в ході нормального операційного 

циклу і підлягає одержанню після 12 місяців від дати балансу окремо від тієї, 

котра підлягає одержанню протягом 12 місяців з дати балансу, тобто у разі 

настання терміну погашення заборгованості за операційним циклом до 

12 місяців.  

Для ефективного управління дебіторською заборгованістю необхідно 

впроваджувати ефективні методи оцінки. В методологічному аспекті варіанти 

оцінки тих чи інших об’єктів обліку, зокрема і розрахунків, визначаються 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.  

Варто пам'ятати, що політика управління дебіторською заборгованістю є 

одночасно складовою не лише фінансової, а й загальної стратегії підприємства, 
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інформацію для якої надає саме бухгалтерський облік. У процесі здійснення 

різноманітних виробничих та комерційних операцій, у підприємства може 

виникати дебіторська заборгованість за розрахунками з покупцями продукції, 

персоналом, власниками, бюджетом та позабюджетними фондами тощо. Але 

господарська практика свідчить, що на розрахунки з покупцями за 

відвантажену продукцію (виконані роботи і надані послуги) припадає більш як 

80 % загального обсягу дебіторської заборгованості підприємств, що робить її 

основним об'єктом фінансового управління.  

Для ефективного управління діяльності суб’єкта господарювання не тільки 

потрібно здійснювати кількісний аналіз показників оцінки поточного стану та 

стратегічно важливих перспектив управління активами підприємства. Доцільно 

застосовувати якісний аналіз. Основне його завдання – це виявлення видів 

продукції за якими виникає найбільша дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги найбільш важливих клієнтів (споживачів, посередників, 

постачальників) підприємства, основних видів продукції, за якими найчастіше 

виникає дебіторська заборгованість. 

Однією із проблем управління дебіторською заборгованістю підприємства 

є недоотримання коштів по дебіторській заборгованості. Професор О.А. 

Сарапіна у своїй праці пропонує шляхи вирішення цієї проблеми. 

Шляхи вирішення проблем по недоотриманню коштів по дебіторській 

заборгованості: 

- Проведення моніторингу стану дебіторської заборгованості шляхом 

залучення до нього оперативної облікової інформації; 

- Підвищення рівня достовірності інформації про стан роботи з 

дебіторами, що знижує ризик непогашення; 

- Розрахунок економічного ефекту від застосування факторингу для 

рефінансування дебіторської заборгованості; 

- Зменшення ризику втрати платоспроможності та мінімізації податкових 

наслідків; 

- Розрахунок планового показника допустимого залишку дебіторської 

заборгованості за продукцію, що реалізується з відстрочкою платежу; 
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- Достовірна оцінка найбільш оптимальних термінів надання відстрочки 

платежу дебіторам з урахуванням обсягів реалізації готової продукції та 

тривалості її обороту [2, с. 886]. 

Щодо класифікації дебіторської заборгованості за термінами погашення 

важливо, щоб в обліковій політиці підприємства були чітко визначені критерії 

такого розподілу, що є суттєвим для аналізу показників фінансового стану 

підприємства, що його характеризують.  

Дебіторська заборгованість повинна відповідати встановленим критеріям 

визнання активом та оцінки фінансової звітності. Відповідно до П(С)БО 10 

«Дебіторська заборгованість»  дебіторська заборгованість визнається активом, 

якщо виконуються такі умови: існує імовірність одержання підприємством 

майбутніх економічних вигод; суму дебіторської заборгованості можна 

вірогідно визначити. [4] 

Згідно з П(С)БО 15 “Дохід” поточна дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від 

реалізації таких товарів, робіт, послуг за наявності всіх наведених умов:  

- покупцю передані ризики і вигоди, зв'язані з правом власності на 

продукцію, товари, роботи, послуги, інший актив;  

- підприємство не здійснює надалі керування і контролю за реалізованою 

продукцією, товарами, роботами, послугами, іншими активами;  

- суму заборгованості можна вірогідно визначити; існує впевненість, що в 

результаті операції збільшаться економічні вигоди підприємства. [5] 

Дебіторська заборгованість як складовий елемент активу фінансової 

звітності повинна визнаватися і фіксуватися в балансі в грошовій сумі, що 

визначається з урахуванням таких факторів: по-перше, оцінки дебіторської 

заборгованості в поточному обліку; по-друге, оцінки дебіторської 

заборгованості у фінансових звітах.  

Відповідно до норм П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” поточна 

дебіторська заборгованість за реалізовані товари, роботи, послуги визнається 

активом одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг. 
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Сума такого доходу, як уже зазначалося, визнається договором між 

підприємством і покупцем і вимірюється за справедливою вартістю 

компенсації, що була отримана чи підлягає одержанню. [4] 

Оцінка дебіторської заборгованості у фінансових звітах залежить від 

ступеня визначеності її погашення. Якщо в підприємства з'являються сумніви 

щодо своєчасної (у визначений термін) оплати дебіторської заборгованості, то 

таку заборгованість вважають сумнівною.  

Отже, з огляду попередньо викладеної інформації, можна зробити 

відповідні висновки, що з погляду фінансової стабільності підприємства 

істотною складовою частиною операцій його фінансово-господарської 

діяльності є дебіторська заборгованість, тому що вона має більшу ліквідність, 

ніж інші статті активу балансу, є предметом постійного, безупинного контролю 

і вимагає оперативного регулювання з боку керівництва і фінансових служб. 

Тому важливим є якісне і своєчасне відображення, в системі 

бухгалтерського обліку, інформації про дебіторську заборгованість, з метою 

забезпечення максимальних гарантій для користувачів фінансової звітності 

щодо вірогідності, реальності, повноти і законності наведеної інформації про 

неї, а також контролювання та управління дебіторською заборгованістю, для 

своєчасного отримання аналітичної інформації за допомогою бухгалтерського 

обліку, що дає можливість  приймати ефективні управлінські рішення та 

вирішувати, різного роду виникнення заборгованості перед суб’єктами 

господарської діяльності. 
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Питання дослідження аудиту доходів за видами діяльності на 

підприємствах є дуже важливим і актуальним в наш час. Це пов'язано з тим, що 

з розвитком ринкових відносин та відносної стабілізації в економіці країни 

господарюючі суб'єкти почали окрім основної діяльності інвестувати вільні 

активи в фінансову та інвестиційну діяльність. Метою такої діяльності 

підприємства є отримання доходу. Фінансові результати відображають мету 

підприємницької діяльності; її доходність і є вирішальними для підприємства. 

Окрім його керівництва і колективу, вони цікавлять вкладників капіталу 

(інвесторів), кредиторів, державні органи, в першу чергу податкову службу, 

фондові біржі, які займаються купівлею-продажем цінних паперів та ін. 
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Дохід виступає головним критерієм ефективного розміщення ресурсів, 

ключовим показником діяльності підприємств, слугує джерелом подальшого 

розвитку підприємства. 
Питанню аудиту доходів підприємства приділяли достатньо уваги як 

вітчизняні, так і зарубіжні вчені-обліковці, а також практики. Проте ці питання 

настільки широкі, що були й залишаються актуальними для багатьох наукових 

пошуків. Питання, пов'язані з проблемами обліку, аудиту доходів підприємства 

та перспективами їх вирішення в Україні, знайшли певне відображення у 
роботах таких вчених як: Білоусова І., Білуха М., Бутинець Ф., Герасимович Я., 

Голов С., Жук В., Задорожний З., Кірейцев Г., Куцик П., Ластовецький В., 

Лінник В., Маренич Т., Михалевич С., Моссаковський В., Сльозко Т., Усач Б., 

Чумаченко Н., Швець В. та багато інших. 
Мета даної статті полягає в визначенні теоретичних основ і методичних 

аспектах аудиту доходів підприємства. 
На сьогоднішній день на кожному підприємстві найважливішим 

показником є результат його діяльності – прибуток чи збиток. Достовірно 

оцінити результат діяльності підприємства можливо лише за даними 

бухгалтерського обліку. Саме від повноти та достовірності отриманої 

керівництвом інформації залежить адекватність прийнятих ними в тій чи іншій 

ситуації рішень. Формування результатів діяльності, як відомо, безпосередньо 

пов'язані з доходами та витратами, які виникають у господарюючого суб'єкта, 

тобто вони являються визначальними складовими фінансових результатів. 

Тому їх облік у ринкових умовах набуває стратегічного значення для 

підприємства. 
Дохід – це економічна категорія, що означає одержання юридичною або 

фізичною особою певних активів (грошей, матеріальних, нематеріальних 

ресурсів) чи зменшення сум зобов’язань, які зумовлюють збільшення сум 

власного капіталу (за мінусом збільшення сум капіталу з внесків власників або 

учасників). Доходи підприємства є своєрідною подякою суспільства 

підприємству за те, що воно створює певні матеріальні та нематеріальні блага, 

які потрібні й корисні всьому суспільству або окремим його групам, членам                
[4, с. 205]. 
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Дохід, як джерело подальшої діяльності підприємства, покриття витрат 

виробництва, забезпечення робітників і держави фінансовими ресурсами, 

необхідними для життя усіх сторін, займає важливе місце в загальній системі 

обліково-аналітичного забезпечення підприємств. Дохід надзвичайно 

розповсюджене, широко застосовуване і одночасно багатозначне поняття, що 

використовується у різних значеннях. Дослідження свідчать, що в економічній 

літературі ототожнюються поняття «виручка» і «дохід», «дохід» і «прибуток». 

Виручка, дохід і прибуток тісно взаємопов'язані, однак їх бухгалтерська 

сутність різна (рис.1) [7, с. 135]. 

Щодо визначення сутності поняття «дохід», то, згідно з НП(С)БО                        

1 «Загальні вимоги до фінансової  звітності», доходи – це збільшення 

економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, 

які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу 

за рахунок внесків власників) [1]. Вказана категорія постійно знаходиться у 

полі зору світової облікової практики. Про це свідчить МСБО 18 «Дохід», який 

визначає дохід як «...валове надходження економічних вигід протягом періоду, 

що виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний 

капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків 

учасників власного капіталу» [2]. 

Інший підхід до визначення сутності доходу використовується FASB 

(Financial Ассоunting Standards Воаrd – Рада по розробці стандартів фінансового 

обліку), яка визначає дохід як надходження активів господарюючої одиниці або 

погашення його кредиторської заборгованості (або комбінація того чи іншого) в 

результаті постачання або виробництва товарів, надання послуг чи інших 

операцій, які складають його основну діяльність. Аналіз літературних джерел 

надає підстави зробити висновок, що дохід – це виручка підприємства, 

отримана в результаті проведення операцій із збільшення економічних вигод у 

грошовому чи матеріальному вигляді. Дане визначення дає найбільш загальне 

уявлення про доходи [3, с.75]. 
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Рисунок 1 – Схема взаємозв'язку між виручкою, доходом та прибутком 

 
Дохід – це досить складна і суперечлива економічна категорія, що виконує 

різноманітні функції. З одного боку, доходи є елементом національного доходу 

країни, джерелом постійного зростання матеріального й духовного рівня життя 

суспільства й утворення фінансових ресурсів держав, з іншого – виступають як 

кінцевий результат роботи окремих підприємств, служать джерелом їхнього 

подальшого розвитку, поліпшення фінансово-господарської діяльності 

підприємства [6, с. 38]. 

Аудиторські послуги з перевірки доходів підприємства є найефективнішим 

методом контролю, за умови відсутності структури внутрішнього контролю, 

особливо перед перевіркою податковою службою. Це обумовлено здійсненням 

перевірки третіми особами, що дозволяє виявити помилки та максимально 

об’єктивно оцінити правильність ведення бухгалтерського обліку. Аудиторська 

перевірка представляється у вигляді певної послідовності етапів, кожен з яких 

передбачає сукупність здійснюваних аудитором процедур. При цьому думки 
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авторів щодо черговості етапів та їх змісту нерідко відрізняються. Проте в 

будь-якому випадку дії, що здійснює аудитор під час перевірки, свідчать про 

необхідність інформації, яка дозволяє зробити висновки та висловити думку 

щодо достовірності звітності. У зв’язку з цим, важливими є точність, 

достовірність, надійність та своєчасність такої інформації. Ключовим питанням 

аудиторських послуг з перевірки доходів підприємства є визначення мети та 

конкретизація завдань аудиторської перевірки. 

У результаті дослідження, узагальнення, систематизації та розширення 

завдань аудиторів у літературних джерелах встановлено, що основними 

завданнями при перевірці доходів підприємства є:  

- перевірити дотримання положень облікової політики в частині обліку 

доходів; 

- перевірити свідоцтва платника податку (платника єдиного податку, 

платника ПДВ тощо); 

- визначити види діяльності, що здійснюються на підприємстві, та 

наявність дозволів на їх здійснення; 

- перевірити наявність доходів від здійснення господарської діяльності; 

- перевірити дотримання договірних зобов’язань перед покупцями 

(замовниками);  

- встановити відповідність відображення сум доходів на рахунках 

бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та звітності відповідно до 

наявних первинних документів; 

- перевірити правильність оцінки доходів відповідно до вимог П(С)БО та 

ПКУ; 

- перевірити легітимність отримання пільг в оподаткуванні; 

- встановити повноту та своєчасність відображення інформації в 

податковій звітності та узгодження з фінансовою [5, с. 93-94]. 

Щодо джерел інформації аудиторських послуг з перевірки доходів, то 

вчені в даному питанні одностайні. Джерелами інформації для аудиторських 

послуг з перевірки доходів є: 
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- Наказ про облікову політику підприємства;  

- первинні документи з обліку доходів (договори купівлі-продажу, міни, 

дарування, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги, 

акти переоцінки, довідки (розрахунки) щодо руху активів та зміни зобов’язань 

тощо);  

- облікові регістри, що використовуються для відображення 

господарських операцій з обліку доходів і результатів діяльності; 

- акти та довідки попередніх перевірок, аудиторські висновки та інша 

документація, що узагальнює результати контролю;  

- податкова звітність [5, с. 94]. 

Отже, на основі систематизації підходів щодо визначення аудиту 

встановлено, що метою аудиторських послуг з перевірки доходів підприємства 

є встановлення достовірності показників податкової звітності з податку на 

прибуток, повноти й своєчасності відображення доходів, та відповідність 

методології їх обліку нормативним актам. Визначено перелік завдань, які 

необхідно виконати при наданні аудиторських послуг з перевірки доходів 

підприємства, на основі яких розроблено програму. Порядок здійснення та 

узагальнення результатів аудиторських послуг з перевірки доходів 

підприємства є предметом подальших досліджень. В Україні існує велика 

кількість нормативно-правових актів, які регулюють облік і звітність доходів 

підприємства, проте проблеми обліку і аналізу операцій з доходами 

залишаються на даний момент достатньо складними і потребують подальшого 

наукового дослідження. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ 

НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 

Стаття присвячена дослідженню процесу організації обліку витрат 

виробництва на сільськогосподарському підприємстві. Висвітлені актуальні 

питання збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва та 

покращення її якості. Наведена характеристика обліку витрат виробництва 

продукції рослинництва та обліку групування за статтями. Розглянуто 

синтетичний та аналітичний облік витрат на виробництво і виходу продукції 

рослинництва. 
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Рослинництво є основною галуззю сільськогосподарського виробництва. 

Воно забезпечує потреби населення в продуктах харчування, є базою для 

розвитку тваринництва надає сировину для промисловості. Воно має 

специфічні особливості, що впливає на ведення бухгалтерського обліку. Для 

нього характерна сезонність виробництва, розрив між періодами виконання 

технологічного процесу та отримання готової продукції. Виробничі витрати в 

рослинництві здійснюються тривалий час причому дуже нерівномірно, 

технологічний процес залежить від природних умов і практично не може бути 

прискорений за рахунок інтенсифікації. Тому досить важливу роль відіграє 

організація обліку на підприємстві [4]. При цьому важлива правильність обліку 

витрат на виробництво певного виду продукції, облік оприбуткування, 

калькуляція собівартості виробленої продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням питання організації 

обліку витрат на виробництво продукції займалося значне коло науковців, 

серед яких Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Карпова Т.П., Малюга Н.М., 

Нападовська Л.В., Огійчук М.Ф. Плаксієнко В.Я., Пісьмаченко Л.М., 

Рябий Я.І., Чижевська Л.В. та ін. Проте, проаналізувавши ряд літературних 

джерел слід зробити висновок, що організація обліку витрат на виробництво 

продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах потребує 

подальшого дослідження. 

Метою організації обліку витрат виробництва на сільськогосподарському 

підприємстві є об’єктивне і своєчасне визначення їхньої величини. Інформація 

про витрати необхідна для визначення ціни на виріб, для того, щоб 

проаналізувати, який виробничий процес є економнішим, який підрозділ 

використовує ресурси найефективніше, та для прийняття багатьох 

управлінських та фінансових рішень.  

На сьогодні, коли світовою тенденцією є зростання вартості продукції 

сільського господарства та її нестача актуальним питанням є збільшення 
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обсягів виробництва продукції рослинництва та покращення її якості. Дана 

галузь, для держави є важливим сектором економіки, а для 

сільськогосподарського підприємства джерелом отримання прибутків. Тому, 

облік є єдиним джерелом інформації, необхідної для отримання даних 

визначення обліку витрат з вирощування продукції рослинництва, 

використанням всіх видів виробничих ресурсів, а також обсягу виробленої 

продукції (наданих робіт чи послуг) в натуральних та грошових вимірниках, а 

також загалом управління та контролю за її економічними показниками. 

Рослинництво як галузь народного господарства характеризується має низку 

особливостей, які визначаються з, одного обліку, впливом природних факторів, 

з другогосоціальних, які необхідно враховувати при організації 

бухгалтерського обліку. Головне призначення обліку витрат на виробництво 

полягає у контролі за виробничою діяльністю та управління витратами на її 

здійснення.  

Організація обліку витрат на сільськогосподарському підприємстві 

повинна бути організована за такими принципами [3]: показники обліку витрат 

і калькулювання собівартості продукції повинні бути погоджені з плановими і 

нормативними показниками документування витрат в момент їх здійснення, 

відокремлене відображення витрат за нормами і відхиленнями від норм витрат 

ресурсів і оплати праці;всі витрати, які відносяться до виробництва продукції 

даного періоду, повинні бути включені до її собівартості;всі витрати через 

систему рахунків бухгалтерського обліку повинні бути згруповані за об’єктами 

обліку витрат і статтям витрат;собівартість продукції калькулюється на основі 

даних бухгалтерського обліку витрат, що потребує ідентифікації об’єктів 

обліку витрат з об’єктами калькулювання.  

Керівник повинен створити необхідні умови для правильного ведення 

бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, 

службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, 

правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та 

подання первинних документів. 
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Основною метою обліку витрат на виробництво продукції рослинництва 

сільськогосподарського підприємства є своєчасне, повне, вірогідне 

відображення фактичного розміру і складу витрат та контроль за 

використанням всіх видів виробничих ресурсів, а також обсягу виробленої 

продукції в натуральних та грошових вимірниках. 

Витрати на виробництво продукції рослинництва у плануванні та обліку 

групуються за статтями, які господарство визначає самостійно і затверджує 

наказом про облікову політику [2]. 

Витрати в рослинництві обліковують за такими статтями: 

– на оплату праці; 

– відрахування на соціальні заходи; 

– насіння і посадковий матеріал; 

– добрива; 

– засоби захисту рослин; 

– роботи та послуги; 

– витрати на утримання основних засобів;  

– інші витрати; 

– витрати на організацію виробництва й управління. 

Синтетичний облік витрат на виробництво і виходу продукції 

рослинництва на сільськогосподарському підприємстві ведуть на рахунку 23 

«Виробництво», до якого відкривають субрахунок 231 «Рослинництво» [1]. За 

економічним змістом він належить до групи рахунків господарських процесів, 

за призначенням і структурою до групи операційних, калькуляційних рахунків. 

Субрахунок 231 активний на початок року, активно-пасивний протягом року. 

За дебетом рахунка 23 «Виробництво» в розрізі субрахунків за об'єктами обліку 

витрат відображуються прямі матеріальні витрати, трудові та інші прямі 

витрати, а також виробничі накладні витрати та витрати від браку; за кредитом 

– надходження продукції, виконані роботи та послуги . 

За кредитом субрахунку 231 «Рослинництво» сільськогосподарські 

підприємства згідно П(С)БО 30 «Біологічні активи» обліковують 
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сільськогосподарську продукцію рослинництва за її справедливою вартістю, 

зменшеною на очікувані витрати на місці продажу[6]. Первісне визнання 

сільськогосподарської продукції відображається у тому звітному періоді, у 

якому вона відокремлена від біологічного активу. Сільськогосподарську 

продукцію після її первісного визнання оцінюють і відображують відповідно до 

П(С)БО 9 «Запаси». Організація синтетичного та аналітичного обліку витрат 

виробництва повинна забезпечити: відображення всіх проведених операцій 

щодо витрат, відповідний розподіл витрат за об’єктами обліку і об’єктами 

калькулювання, визначення собівартості продукції, своєчасне отримання 

необхідної інформації для потреб управління[5]. На організацію аналітичного 

обліку витрат впливають різноманітні фактори, основні серед яких: тип 

виробництва, особливості його організації і технологи: 

– асортимент продукції; 

– структура управління підприємства; 

– організація обліку за місцями і центрами витрат, центрами відповідальності; 

– методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції; 

– рівень автоматизації облікових робіт. 

Для обліку витрат і виходу продукції основного виробництва 

використовують рахунок 23 «Виробництво», субрахунок 231 «Рослинництво». 

Цей рахунок балансовий, активний, операційний, калькуляційний. По дебету 

облічують збирання витрат, а по кредиту вироблену продукцію[2]. Аналітичний 

облік за субрахунком 231 «Рослинництво» ведеться за видами виробництв, за 

статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється. На великих 

виробництвах аналітичний облік витрат можна вести за підрозділами 

підприємства та центрами витрат і відповідальності. 

Для обліку основних виробництв (субрахунок 231 «Рослинництво») 

передбачено ведення Звіту № 5.5 с.-г. про витрати та вихід продукції основного 

виробництва; промислових, допоміжних виробництв, витрат на утримання та 

експлуатацію машин та обладнання (рахунок 23 «Виробництво») та інших 

виробництв – Звіту № 5.6 с.-г. про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) 
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інших виробництв; загальновиробничих витрат – Звіту № 5.7 с.-г. про 

загальновиробничі витрати; адміністративних витрат – Звіту № 5.8 с.-г. про 

адміністративні витрати; витрат на збу т – Звіту № 5.9 с.-г. про витрати на збут. 

Отже, одержання точної інформації для прийняття бухгалтерських рішень 

залежить від правильної організації підприємства. Організації обліку витрат 

виробництва продукції рослинництва, основні її положення закріпленні в 

Положенні про облікову політику підприємства і є підставою для оформлення 

витрат та виходу продукції рослинництва. Проте, на організацію обліку 

виробничих витрат впливають різноманітні фактори, основними з яких є: види 

діяльності, структура управління, масштаб підприємства, особливості 

технологічних процесів та організації виробництва і т.д. У сучасних умовах 

господарювання зростає роль бухгалтерського обліку, як системи 

інформаційного забезпечення управління діяльністю підприємств усіх форм 

власності. Безпомилковий вибір методу обліку витрат рослинництва 

визначається особливостями технологій і залежить від керівництва та 

бухгалтерів підприємства.  

Список використаних джерел: 

1. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, затверджена наказом 

Мінфіну України № 291 від 30 лист. 1999 р. [Електронний ресурс] / Верховна 

Рада України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 

2. Методичні рекомендації з планування обліку і калькулювання 

собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, 

затверджені наказом МАПУ   № 132 від 18 трав. 2001 р. [Електронний ресурс] / 

Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 

3. Огійчук М. Ф. Фінансовий та управлінський облік на 

сільськогосподарських підприємствах: [підручник] / за ред. 

проф М. Ф Огійчука; 5-те вид., перероб. і допов. – К. : Алерта, 2009. – 1056 с. 

4. Плаксієнко В. Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві 

України : [підручник] / Плаксієнко В. Я., Пісьмаченко Л. М., Рябий Я. І.; за заг. 

ред. Плаксієнка В. Я. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 946 с. 



296 

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», Наказ 

Міністерства фінансів України № 318 від 31 груд. 1999 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0027-00. 

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», 

Наказ Міністерства фінансів України №790 від 18 лист. 2005 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=243748. 

 

УДК 658.784 (045) 

Кислощук О.В.  

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТА 

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

В статті розглянуто поняття сутності виробничих запасів, наведено та 

показано основні методи оцінки виробничих запасів та їх ефективного 

використання на підприємстві.  

Ключові слова: виробничі запаси, матеріальні ресурси, ринкова економіка, 

ефективне використання, оцінка, методи, функціонування виробничого 

процесу. 

Постановка проблеми. Для забезпечення та функціонування виробничого 

процесу кожне підприємство використовує у своїй діяльності виробничі запаси. 

Тому для раціонального і ефективного використання запасів необхідно 

досліджувати та розробляти нові методи ефективного їх використання. 

Провадження господарської діяльності в сучасних складних умовах вимагає 

використання методів оцінки виробничих запасів, які будуть найбільш 

ефективними та принесуть економічну вигоду для підприємства. 

Виходячи із цього є актуальним дослідження сутності, ефективності 

використання та методів оцінки виробничих запасів. 

Аналіз літературних джерел. Питання сутності, ефективності використання 

виробничих запасів та методи їх оцінки  вивчали такі вчені, як Ф.Ф.Бутинець, 
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В.В.Сопко та В.П.Завгородній, О.І.Гадзевич, та ін. А також теоретичні основи 

структуризації та використання виробничих ресурсів викладені та дослідженні 

в наукових працях таких вчених, як Ф. фон Візер, Дж.Б.Кларк, К.Маркс, 
К.Менгер,  Д.Рікардо, А.Сміт, М. Туган-Барановський та ін.  

Аналіз літературних джерел свідчить, що питання сутності, ефективності 

використання та методів оцінки виробничих запасів достатньо широко 

висвітлені у спеціалізованій літературі, але необхідно підкреслити, що на 

ефективність використання виробничих запасів впливає і ряд інших важливих 

факторів і чинників, які  також необхідно дослідити і розглянути більш 

детально методи оцінки виробничих запасів. 
Метою дослідження є розкриття сутності виробничих запасів і 

характеристика основних методів оцінки виробничих запасів, які 

застосовуються на підприємстві і показують їх рух та зумовлюють ефективне 

використання запасів. 
Виклад основного матеріалу. Вдале функціонування підприємства 

неможливе  без наявності виробничих запасів. В умовах ринкової економіки 

для покращення якості та конкурентоспроможності продукції та в подальшому 

отримання прибутку необхідно швидко адаптуватись до змін ринку та 

підлаштовуватись під закон попиту та пропозиції, а також уникати 

нераціонального використання матеріальних ресурсів, а саме виробничих 

запасів. Виробничі запаси є складовою частиною матеріальних ресурсів, тобто 

це товарно-матеріальні цінності, які згідно плану рахунків включають в себе 

такі складові як: сировина й матеріали, купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби, паливо, тару й тарні матеріали, будівельні матеріали, 

матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали 

сільськогосподарського призначення та ін. матеріали.   
Варто зазначити, що у теоретичних джерелах запаси трактуються досить 

неоднозначно. Взагалі термін «запаси» у вітчизняній науковій літературі 

з'явився в період реформування бухгалтерського обліку в Україні з метою 

наближення його до міжнародних стандартів. Із прийняттям в Україні 

національних положень, які мають узгодженість з МСБО та відповідно до 

П(С)БО 9 «Запаси» цей термін має таке значення: Запаси – активи, які: 
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утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської 

діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва 

продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління 

підприємством [6]. Попри це в більшості літературних джерел виробничі запаси 

визначаються як матеріальні, виробничі ресурси або як виробничі запаси, 

залежно від того, з якої позиції вони розглядаються: економічного чи 

бухгалтерського підходу. 
Виробничі запаси – активи, які використовуються для подальшого 

продажу, використання під час виробництва продукції, виконання робіт і 

надання послуг, а також управління підприємством [3, c.313]. 
Виробничі запаси на підприємстві являються важливою економічною та 

обліковою категорією. 
Виробничі запаси є складовою частиною матеріальних витрат 

підприємства і їхня вартість має значний вплив на собівартість виготовленої 

продукції. Також гостро і актуально постає питання за місцями зберігання 

виробничих запасів та їх раціонального використання підрозділами 

підприємства. 
Виробничі запаси являють собою сукупність усіх матеріалів, які має 

підприємство, частина оборотних засобів підприємства, які ще не включені у 

процес виробництва, але надійшли на робочі місця [1, c.139]. 
Виробничі запаси є важливою складовою та з’єднувальною ланкою в 

діяльності кожного підприємства. Важливу роль на кожному підприємстві 

відіграє  оцінка виробничих запасів, так як вона впливає на визначення 

собівартості продукції. Це питання особливо актуальне за сучасних умов 

господарювання, коли ринкові ціни на виробничі запаси постійно змінюються і 

як правило зростають. Методика оцінки запасів є дієвим інструментом 

організації ефективної фінансово-господарської діяльності підприємства і 

викликає значний інтерес бухгалтерів у зв’язку з необхідністю визначення 

реальної вартості запасів [2, c.237]. 
При надходженні запасів застосовуються такі види оцінки згідно 

П(С)БО 9: 
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- первісна вартість; 

- фактичні витрати; 

- виробнича собівартість; 

- справедлива вартість; 

- балансова вартість. 

Згідно П(С)БО 9 існує також ще шість методів оцінки вибуття запасів: 

- ідентифікованої собівартості, 

- середньозваженої собівартості, 

- ФІФО, 

- нормативних затрат, 

- за цінами продажу [6] . 

Метод ідентифікованої собівартості передбачає оцінку вибуття запасів за 

цінами їх фактичного надходження. 

Метод ідентифікованої собівартості є найбільш точним з точки зору 

формування фінансових результатів, але потребує наявності значних за 

розміром складських приміщень для відокремленого зберігання кожної партії 

запасів, вимагає організації натурально-вартісного обліку запасів у розрізі їх 

найменувань. Застосовується для дорогих, взаємонезамінних запасів.  

Метод середньозваженої собівартості передбачає оцінку вибуття запасів за 

середньозваженою ціною, яка визначається за формулою: 
 

 

 

де Цсер. – середньозважена ціна запасів, 

к – кількість окремої партії запасів; 

ц – ціна окремої партії запасів. 

Цей метод є простим у застосуванні і достатньо точним, оскільки враховує 

середню ціну на запаси [5, с. 210]. 

Метод собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) 

базується на припущенні, що першими вибувають ті запаси, які надійшли 

першими. 
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Тому оцінка їх вибуття здійснюється за цінами перших за часом 

надходжень, а оцінка залишків – за цінами останніх за часом надходжень. 

Оскільки ціни перших надходжень завжди внаслідок інфляції нижчі за ціни 

наступних, то за цим методом собівартість вибулих запасів занижується, а 

прибуток підприємства завищується. Тому цей метод є вигідним для держави у 

фіскальних цілях і призводить до сплати більшого розміру податку на 

прибуток. 
Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до 

фактичних норм затрат і ціни повинні регулярно перевірятися і переглядатися. 
Метод нормативних затрат використовується на виробничих 

підприємствах з невеликою номенклатурою продукції, наприклад, на 

підприємствах легкої, харчової та меблевої промисловості. Суть його полягає в 

тому, що для кожного виду продукції, що випускається на підприємстві, 

розробляють та затверджують норми використання визначених складових.  
Метод оцінки за нормативними витратами базується на застосуванні норм 

витрат на виробництво одиниці продукції (робіт, послуг). Такі норми 

розраховуються із урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, 

виробничих потужностей та діючих цін [5, c.207]. 
Метод ціни продажу передбачає ведення обліку товарів за продажними 

цінами, облік і розподіл торговельної націнки в кінці місяця між залишками 

товарів і товарами реалізованими. Цей метод можуть застосовувати 

підприємства, що мають значну й змінну номенклатуру товарів із приблизно 

однаковим рівнем торговельної націнки. Собівартість реалізованих товарів 

визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих 

товарів і сумою торговельної націнки на реалізовані товари. Сума торговельної 

націнки на товари визначається як добуток продажної (роздрібної) вартості 

реалізованих товарів і середнього відсотка торговельної націнки [5, c.208]. 
Середній відсоток торговельної націнки визначається діленням суми 

залишку торговельних націнок на початок звітного місяця й торговельних 

націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму 

продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця та 

продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів. 
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Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або 

однорідна група (вид) [4, c.249]. Для всіх одиниць бухгалтерського обліку 

запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, 

застосовується тільки один із методів вибуття запасів. 

Доцільність вибору того чи іншого методу оцінки запасів при їх вибутті 

залежить від технології їх використання, облікової політики підприємства а 

також умов діяльності. 

Серед головних завдань управління запасами, які можна визначити для 

підприємства є:  

1. Оптимізація загального розміру і структури запасів.  

2. Зменшення  витрат на їхнє обслуговування.  

3. Забезпечення ефективного контролю за їх рухом.  

4. Контроль за доцільністю і кількістю використаних запасів. 

Висновки. Кожне підприємство вибирає метод оцінки який є найбільш 

актуальним і ефективним для нього в залежності від обсягів виробництва. Саме 

правильно підібраний метод дозволить раціонально та ефективно 

використовувати запаси і отримувати економічну вигоду. Необхідно пам’ятати, 

що від оптимальності запасів залежать усі кінцеві результати діяльності 

підприємства. Постійне слідкування за станом виробничих запасів і вибір 

оптимального методу оцінки зумовить ефективність використання і отримання 

максимального прибутку. 

На сучасному рівні ринкової економіки беззаперечно важливим є 

виробництво конкурентоспроможної, якісної продукції та в подальшому її 

реалізація. Також одночасно основною передумовою здійснення господарської 

діяльності кожного підприємства є достатній обсяг та раціональне 

використання  виробничих запасів. Тому розробка та впровадження основних 

напрямків підвищення ефективності господарської діяльності підприємства 

передбачає також  вдосконалення методів оцінки виробничих запасів. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ  

У статті дослідженні чинники що впливають на формування прибутку 

підприємств. Досліджено економічну сутність прибутку в сучасних умовах 

господарювання та визначено пріоритети для збільшення прибутку 

підприємства, а також окреслено чинники що впливають на фінансові 

результати діяльності суб’єкта господарювання.  

Ключові слова: прибуток підприємства, чинники підвищення прибутку, 

фінансові результати, управління прибутком, механізм формування прибутку, 

доходи. 
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Сучасна економіка вимагає суттєвого удосконалення управління 

діяльністю суб’єктів господарювання в загальному і конкретно в управлінні їх 

фінансовими результатами. Головною метою будь-якого суб’єкта 

підприємницької діяльності є отримання прибутку, але в сучасних умовах 

світових стандартів виникає дуже багато труднощів. Проте з’являється і багато 

перспектив для підвищення ефективності виробництва, збуту продукції, в тому 

числі і експорт та рух закордонних інвестицій до вітчизняних виробників. 

На підприємстві має вплив на формування прибутків багато факторів 

економічного, організаційного, соціального і навіть політичного характеру, які 

часто неможливо не брати до уваги, тому на сьогодні розгляд і вивчення 

чинників, які впливають на величину прибутку є однією з найпоширеніших 

проблем. Визначний вплив на формування фінансових результатів в 

господарстві справляє галузева структура.  

Прибуток підприємства – це показник діяльності підприємства, який 

забезпечує його подальше існування, відсутність якого спричиняє виникнення 

боргів, що у кінцевому результаті може призвести до фінансової кризи та 

банкрутства підприємства, а зростання визначає темпи розвитку суб’єктів 

господарювання. Чинниками, що впливають на фінансові результати на 

підприємствах, можуть бути: порядок формування та використання прибутку, 

зміни обсягу виробництва та ефективність фінансового менеджменту 

господарств тощо. Тому, пошук альтернативних шляхів збільшення прибутку 

підприємства – умова для подальшого існування в реаліях ринкової економіки, 

в інтеграції України у світову економічну систему і зумовили вибір напряму 

наукових досліджень. 

Проблема прибутковості підприємств стала на даний час визначальною як 

з позицій забезпечення їх економічного зростання, так і в частині наповнення 

бюджету країни через механізм оподаткування прибутку. 

Мета статті – узагальнити теоретичні та методичні підходи до визначення 

прибутку підприємства та дослідити економічну сутність формування та 

використання прибутків підприємства. 
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Питання обліку формування та використання прибутку підприємства 

висвітлювало багато зарубіжних вчених, таких як: Д. Соломона, Р. Брейлі, 

С. Майерс, Ф. Найт, Є. Брігхем, Б. Файфер, В. Ковальов, А. Шеремет, 

Р. Сайфулін, та вітчизняні: В. Гриньова, О. Філімоненкова, Ф. Бутинець, 

А. Герасимович, В. Мурашка, В.Савченко, В.Сопко, Л. Сук та ін. Тлумачення 

економічної сутності категорії «прибуток» розглянуто у наукових та навчально-
методичних виданнях, досліджено і у практичному застосуванні. Проте 

динаміка  руху економіки відповідно до світових стандартів вимагає 

поглиблення теоретичних поглядів та удосконалення практичного механізму 

управління фінансовими результатами з метою підвищення ефективності 

господарської діяльності та максимізації прибутку вітчизняних підприємств. 
Метою створення будь-якого підприємства є отримання прибутку. 

Максимізація прибутку є одним із основних завдань фінансового менеджера, 

яке для свого вирішення потребує оптимальних рішень у сфері капітальних 

вкладень, управління структурою та вартістю капіталу, доходами і витратами, 

основним і оборотним капіталом. Стабільне зростання прибутку – це результат 

ефективного управління фінансами господарюючого суб'єкта в цілому. Тому 

управління прибутком можна розглядати як у широкому, так і вузькому 

розумінні. 
Ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств в сучасних 

умовах сильно пов’язана з раціональним формуванням та розподілом 

фінансових ресурсів з метою досягнення високих фінансових результатів. 

Враховуючи різні аспекти планування діяльності підприємства головним є 

процес управління прибутком, як процес дослідження і прийняття 

управлінських рішень за усіма основними аспектами його формування, 

розподілу і використання. Звідси виходить, що прибуток – важлива економічна 

категорія та основна мета діяльності підприємства, завдяки якій 

прослідковуються необхідні економічні взаємозв’язки, що забезпечують 

розвиток підприємства. 
Дослідження економічної сутності прибутку бере початок ще з XVII ст. і 

до сьогодні має актуальність, тому не дивно що за весь період утворилось 

багато різних концепцій його формування. 
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Деякі дослідники розглядають прибуток у вигляді заробітної плати, 

відсотку та ренти, інші вважають, що це – відсоток на капітал, марксисти 

стверджують, що це перетворена форма додаткової вартості, створена 

найманою працею. При цьому, на думку більшості авторів, головним джерелом 

прибутку є їхній капітал. 

Поняття прибутку в економічній системі існує у взаємозв’язку з наявністю 

товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо 

приватної.  

Передумови, які сприяли такому виникненню наведені на рис. 1. 

На сьогодні, в умовах переходу до світових стандартів значення прибутку 

неможливо недооцінити. Ця важлива категорія ринкових відносин виконує ряд 

важливих функцій, а саме фіскальну, оціночну та стимулюючу. Саме прибуток 

характеризує економічну ефективність діяльності підприємства. 

 
Рисунок 1 – Історичні передумови виникнення поняття прибутку 

На формування прибутку на підприємстві впливає багато факторів, одні 

негативно впливають на його величину, інші – позитивно. Ці чинники можна 

поділити на дві групи: зовнішні (самостійні, ззовні, не залежать від діяльності 

підприємства) та внутрішні (ті, які безпосередньо залежать від діяльності 

суб’єкта господарювання. 

Історичні передумови виникнення поняття прибутку 

Поява капіталістичного виробництва з використанням найманої робочої сили 

Підвищення суспільної продуктивності праці в капіталістичному виробництві 

Виникнення конкуренції та повязаного з нею ціноутворення на основі ціни 

виробництва 

Раціональне ведення господарської діяльності 

Необхідність виявлення рентабельності виробництва продукції 
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Зовнішні фактори можна поділити на 3 групи: 

- загальноекономічні (характер виробничих відносин, створення 

організаційно-правових структур ринкового типу, вид інфраструктури ринку); 

- ринкові фактори (нестабільність пропозиції та попиту, рівень справжніх 

доходів населення, коливання фінансового ринку); 

- інші зовнішні фактори (політичний вплив, негативні демографічні 

показники та ін..) 

Внутрішні фактори також можна розділити на три групи: 

- виробничі фактори (наявна матеріально-технічна база на виробництві, 

трудовий потенціал працівників); 

- інвестиційні фактори (ресурси, нові засови праці); 

- фінансові фактори (утворення фінансової стратегії, формування плану 

діяльності, склад джерел фінансування). 

Ключовим показником діяльності підприємства, на основі якого 

визначається ефективність його роботи є фінансовий результат, оскільки є 

основою розвитку інвестицій в підприємство, розширення його діяльності та 

збільшення конкурентоспроможності. Фінансовий результат діяльності 

підприємства, в свою чергу, характеризується  показником прибутку або 

збитку. Звичайно, прибуток – мета роботи будь-якого суб’єкта господарювання, 

оскільки від його величини залежить власний капітал, дотримання виконання 

договірних відносин зобов’язань, інвестиції та платоспроможність 

підприємства. Також від його розміру залежить виплата дивідендів та рівень 

встановлення заробітної плати.  

Бухгалтерський облік фінансових результатів полягає у визначенні 

кількісних і якісних параметрів фінансового результату: прибуток чи збиток, 

формування даних щодо фінансових результатів для потреб складання 

фінансової звітності й податкових декларацій, інформаційне забезпечення 

порядку розподілу прибутку та здійснення операцій щодо розрахунків за 

сумами належних до бюджету податків та обов’язкових платежів, з 

акціонерами та засновниками за нарахованими їм дивідендами, формування 
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резервів власного капіталу тощо. Однак у бухгалтерському обліку перевагу 

надають терміну «чистий прибуток», що визначається як різниця між доходами 

і витратами. Для обліку доходів призначено рахунки класу 7 «Доходи і 

результати діяльності», облік витрат ведеться з використанням рахунків класу 9 

«Витрати діяльності» або класу 8 «Витрати за елементами». Досліджувне 

підприємство користується рахунками класу 9. Доходи класифікуються в 

бухгалтерському обліку за такими групами: - дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг); - чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг); - інші операційні доходи; - фінансові доходи; - інші 

доходи. ПСБО 15 «Доходи» визначає, що до фінансових доходів включаються 

дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій, а до 

складу інших доходів, зокрема, включаються: дохід від реалізації фінансових 

інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які 

виникають у процесі господарської діяльності. Про доходи від інвестиційної 

діяльності в ПСБО 15 «Доходи» нічого не визначено. У наказі про облікову 

політику досліджуваного підприємства розкривається склад доходів кожної 

групи, який наводить його у примітках до фінансової звітності.  

Конкретно для підсумку та обліку інформації про фінансові результати 

застосовується рахунок 79 «Фінансові результати». По кредиту рахунку 79 

зображуються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, по дебету – 

суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума 

нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунку при його закритті 

списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки» (непокриті збитки). 

Фінансова звітність підприємства – це величезний масив даних, який 

включає інформацію про фінансовий стан, сукупний дохід і та рух грошових 

коштів підприємства за певний звітний період. 

Складається звітність для забезпечення користувачів повною та реальною 

інформацією про доходи, витрати, та фінансові результати (прибутки чи 

збитки) від роботи суб’єкта господарювання за звітний період. 

Вона є прозорою та можливий доступ для загального користування 
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зовнішніми користувачами передбачена Законом. Ст. 14 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».  Існує також різновид 

закритої звітності для потреб управлінського персоналу для ефективності 

керування внутрішніми підрозділами, ухвалення оперативних управлінських 

рішень. Вона теж ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. 

Фінансова звітність відображає фінансові результати операцій та інших 

подій, об’єднуючи їх у відповідні групи за економічними характеристиками. 

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс 

підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Проміжна 

(місячна та квартальна) звітність складається наростаючим підсумком з початку 

звітного періоду 

Для дослідження результату діяльності підприємства чи то прибутку, чи то 

збитку в звіті співставляють доходи звітного періоду з витратами. При цьому 

доходи та витрати відображають в бухгалтерському обліку у момент їх 

виникнення, а не в момент надходження або сплати грошей (спосіб 

нарахування). 

Отже, питання формування та використання прибутку підприємства є 

важливим при складанні  фінансової та податкової звітності підприємства. 

Останніми роками важлива увага приділяється питанням удосконалення 

ведення бухгалтерського обліку на підприємствах бізнесу,  розглядаються 

аспекти вдосконалення обліку, які спрямовані на вимоги змін облікового 

законодавства, що загалом не покращує інформаційну якість облікових даних 

для прийняття ефективних управлінських рішень. Тому нами було розглянуто 

елементи облікової політики підприємств, найважливіші характеристики 

організації обліку; відображено критерії віднесення облікової інформації до 

суттєвої за методичними рекомендаціями Міністерства фінансів України щодо 

застосування суттєвості; визначено специфіку предмета та об’єктів обліку в 

організації діяльності підприємств, які займаються сільськогосподарським 

виробництвом. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ 

РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 

В роботі розглянуто питання побудови моделей діагностики банкрутства 

сучасних підприємств. Проаналізовано існуючі методи діагностики 

банкрутства підприємства, визначено їхні переваги, недоліки та можливість 

застосування на практиці. Систематизовано основні підходи до діагностики 

банкрутства підприємства. 

Ключові слова: банкрутство, діагностика банкрутства, методи, оцінка, 

прогнозування платоспроможності. 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин підйом та 

конкурентоспроможність економіки України багато в чому залежить від 

ефективності функціонування промислових підприємств. Визначною 

характеристикою господарської діяльності підприємства є його економічна 

стабільність. Тому в умовах ринку саме економічна стабільність підприємств 
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стає визначальним чинником їх економічного зростання. Нестабільність 

усвітовій економіці сприяє настанню періоду, котрий ряд економістів називає 

«епохою глобальної невизначеності», характерною рисою якої є різке зростання 

кількості банкрутств підприємств на тлі уповільнення економічного зростання. 
Банкрутство підприємств в Україні є поширеним явищем сьогодення. 

Світова економічна криза, нестабільність економічного і політичного 

середовища в країні, недосконалість правового та податкового законодавства 

призвели до збільшення кількості неплатоспроможних підприємств, які 

прямують до банкрутства, що призводить у більшості випадків до ліквідації 

таких підприємств. Процедура банкрутства застосовується переважно до малих 

приватних підприємств у сфері торгівлі, що є негативним не лише для 

збанкрутілих підприємств, але й для їх кредиторів, партнерів, працівників, 

держави та економіки в цілому. У зв’язку з цим держава втрачає платників 

податків, працівники – робочі місця, і кредитори не отримують у повному 

обсязі повернення своїх коштів. 
Під банкрутством підприємства розуміють неможливість виконання ним 

своїх фінансових зобов’язань. З позицій фінансового менеджменту банкрутство 

характеризує реалізацію катастрофічних ризиків підприємства в процесі його 

фінансової діяльності, унаслідок якої воно не в змозі задовольнити у 

встановлений термін пред’явлені з боку кредиторів вимоги і виконати 

зобов’язання перед бюджетом. 
Зараз багато уваги приділяється питанню діагностики банкрутства. Так, 

проблема діагностики банкрутства знайшла своє відображення в дослідженнях 

багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. І. Жучкова та В. Фудюрко 

адаптували методику експертних оцінок для прогнозування банкрутства 

вітчизняних банків. Л. Лигоненко запропонував розробку стохастичної 

імітаційної моделі ймовірності банкрутства. А. Романов та Б. Одинцов для 

прогнозування банкрутства використовували нейромережеві системи. 

Г. Семенов, О. Єропутова, О. Плаксюк розглядають діагностику банкрутства 

підприємства на базі застосування статистичних моделей. Темі діагностики 

ризику банкрутства та впливу інфляції на прийняття рішень фінансового 

характеру присвятили свої роботи М. Болюх та В. Бурчевський [1-8]. 
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Метою даної роботи є розкриття методів оцінки й прогнозування 

банкрутства підприємства, а також дослідження їх актуальності у використанні 

сучасними підприємствами. 
В умовах становлення ринкової економіки в Україні, коли майже всі 

підприємства функціонують на межі банкрутства, уміння вчасно спрогнозувати 

банкрутство за допомогою проведення діагностики є однією з найважливіших 

складових науки виживання. 
Термін «діагностика» дослівно перекладається з давньогрецької як 

розпізнавання стану об’єкта за другорядними ознаками. Інший можливий 

приклад цього терміна – вивчення стану об’єкта, у тому числі й економічного, 

що відповідає традиційній термінології економічного аналізу. 
Діагностика банкрутства, на думку І.А. Бланка [1, с. 431], являє собою 

систему цільового фінансового аналізу, спрямованого на виявлення параметрів 

кризового становища підприємства, що генерують загрозу його банкрутства в 

майбутньому періоді. 
Даний етап розвитку економіки характеризується великою кількістю 

підходів для оцінки та прогнозування ймовірності банкрутства підприємства. Їх 

порівняльна характеристика та методи розрахунку подані в табл.1. 
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика моделей визначення 

вірогідності настання банкрутства підприємства [9, с. 70] 

Модель Розрахункова 
формула 

Переваги Недоліки 

1 2 3 4 
Модель Ліса Z=0,063К1 + 0,092К2  

+ 0,057К3 + 0,001К4 

Простота розрахунку Модель не пристосована до 
українських підприємств, вона 
розроблена для Англії; 
Модель створювалась з 
урахуванням західного розвитку 

Модель Чессера Z = -0,20434 – 
5,24К1+0,053К2 – 
6,6507К3 + 4,40К4 – 
0,79К5 – 0,10К6 

Модель дозволяє 
оцінити факт 
непогашення займу 
та інші умови 

Кількість факторів у моделі не 
обмежена; 
Модель створена для оцінки 
рейтингу позичальника 

Модель 
Таффлера і 
Тшсшоу 

Z = 0,53К1+0,13К2 + 
0,18К3 + 0,16К4 

Простота розрахунку Її можна застосовувати лише 
відносно підприємств, що 
котирують свої акції на фондових 
біржах 

Універсальна 
дискримінантна 
функція 

Z = 1,5Х1+0,08Х2 + 
10Х3 + 5Х4 + 0,3Х5 + 
0,1Х6 

Широка критеріальна 
шкала оцінювання. 
Системний і 
комплексний підходи 

Високий ступінь складності 
ухвалення рішення в умовах 
багатокритеріальності завдання; 
Інформаційний характер 
розрахованих показників 
У цілому модель можна 
застосувати лише для 
підприємства США, Європи 



312 

Продовження таблиці 1 

Модель 

Флумера 
Н = 5,528V1 

+0.212 V2+ 0.073 
V3 +1.27 V4+ 0.12 
V5 +2.33 V6 + 0.575 
V7+ 1.08V8 + 0.894 
V9 – 6.075 

Широке охоплення 

показників; 
Вірогідність – 1 рік 

– 98%, 2 роки – 
81%. 

Розроблена для застосування 

в банківській практиці; 
Модель була створена з 

урахуванням специфіки 

західних країн; 
Необхідна корекція на 

національну валюту 
Модель 

Сайфуліна та 

Кадикова 

R = 2K1  0.1K2+ 
0.08K3+0.45K4+K5 

Простота 

розрахунку 
Модель не дозволяє оцінити 

причини потрапляння 

підприємства «в зону 

неплатоспроможності»; 
Нормативний зміст 

коефіцієнтів, що 

використовуються для 

рейтингової оцінки, не 

враховують галузевих 

особливостей підприємства; 
Залежність результатів 

оцінювання від досвіду і 

кваліфікації аналітика; 
Незбалансованість значень 

вагових коефіцієнтів; 
Прихильність до одного 

джерела інформації. 
Модель 

Давидової-
Бєлікова 

Z = 8,38К1+К2 + 
0,054К3 + 0,63К4 

Простота 

розрахунку. 
Зрозумілість і 

обґрунтованість 

етапів розрахунку 

Відсутнє врахування 

особливостей галузевої 

специфіки 

 Z = 1,03Х1 + 0,66Х3 
+ 0,4Х4 

Точність ≥ 90% Модель була створена для 

підприємств США і Канади; 
Коефіцієнти наведені в доларах; 
Модель створена для 

оцінювання 

кредитоспроможності 

підприємств. 
Двофакторна 
модель 
Альтмана 

Z1 = -0,3877 – – 
0,0736 КШЛ+ + 
0,0579КДЗ ПЗ 
 

Простота 
розрахунку. 
Наявність лише 
2-х факторів 
 

– модель була створена для 

США, а в Україні 
інші темпи інфляції, інші цикли 

макро- та мікроекономіки, інші 

рівні продуктивності праці; 
– модель не забезпечує 

об’єктивної оцінки фінансового 
стану підприємства, а тому  
можливі значні відхилення 

прогнозу від реальності; її можна 

застосовувати лише 
відносно підприємств, що 

котирують свої акції на 

фондових біржах та пройшли 
лістинг 
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Застосувавши сучасні моделі і методи діагностики кризи на підприємствах 

України, виявилиїхні переваги і недоліки щодо визначення спроможності їх 

адаптації до сучасних економічних умовгосподарювання. 

Модель Альтмана була розроблена в 1968р., автор обстежував 66 

підприємств, половина з яких збанкрутувала в період між 1946 і 1965 роками, а 

друга половина працювала успішно, ідосліджував 22 аналітичних коефіцієнти, 

які могли бути корисні для прогнозування можливого банкрутства. Так, 

Альтман з цих показників фінансового стану відібрав п'ять найзначущіших і 

побудував багатофакторне регресійне рівняння. Отже, індекс Альтмана 

єфункцією від деякихпоказників, що характеризують економічний потенціал 

підприємства і результати його роботи заминулий період. У цій моделі є 

значний недолік – це те, що вона була створена на основідослідження 

підприємств США і Західної Європи, що робить неможливим її застосування 

длявітчизняних підприємств без належної адаптації під час розрахунку 

коефіцієнтів. 

Критерій Конана і Голдера показав високу ймовірність настання 

банкрутства надосліджуваних підприємствах, перевагами якого є можливість 

прогнозування банкрутства від 10 до100%, виявлення стратегічних проблем, 

визначення конкурентної переваги і можливість порівнянняз конкурентами. На 

кінець досліджуваних періодів імовірність настання банкрутства становила 

80%, однак, і цю оцінку не можна вважати однозначно дійсною, тому що сам 

критерій Конана іГольдера у своєму розрахунку не використовує багатьох 

факторів. 

Моделі Спрінгейта і Фулмера теж не бездоганні і мають недоліки: 

– під час розрахунків не були враховані умови розвитку економіки різних 

країн, орієнтованона Канаду і США; – необхідна корекція на національну 

валюту, яка, своєю чергою, порушуєбезперервність; 

– значення змінних в оригінальних моделях надані в канадських 

іамериканських доларах. Перерахунок на долари в інших країнах проблему 

вирішує, але зміни курсу залишають відхилення. 
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Також модель Фулмера застосовна лише для малих підприємств, оскільки 

побудована завибіркою малих компаній та не містить показників ринкової 

капіталізації, що також ускладнює аналіз. Треба відзначити, що ці моделі не 

раціонально використовувати для оцінювання станудосліджуваних 

підприємств, бо вони визначають лише сам факт банкрутства, а не вірогідність 

його настання. 

Модель оцінювання рейтингу позичальника Чессера можна використати 

для оцінюваннянадійності кредитів, але у разі використання математичних 

методів під час управління позикамибанку, необхідно пам’ятати, що надання 

комерційних кредитів – це не моментне явище. Цескладний процес, в якому 

важливі два аспекти: це людські стосунки між сторонами та технічніаспекти. 

Модель не враховує значення міжособистісних відносин, а в 

практицікредитного аналізу ікредитування цей фактор необхідно враховувати. 

Рейтингова оцінка підприємства-позичальникарозраховують на основі набутих 

значень фінансових коефіцієнтів і є заключним узагальнюючимвисновком 

аналізу кредитоспроможності клієнта. 

Розглядаючи модель за Сайфуліним, можна теж побачити деякі недоліки, 

бо методикапобудована на використанні тільки бухгалтерської звітності. 

Виділимо недоліки: 

1. Ця методика не стимулює розвиток масштабів відтворення, оновлення і 

модернізаціювиробництва, що пов’язані зі збільшенням вартості основних 

фондів. Чим вища вартість основнихфондів, тим менший чисельник коефіцієнта 

K0 і, відповідно нижчий загальний результатрейтингової оцінки. 

2. Не врахована якість виторгу під час розрахунку коефіцієнта K2. 

3. Не врахований тиск податкової складової на розміри чистого прибутку 

під час розрахункукоефіцієнта K3. 

4. Не врахована якість власного капіталу, динаміка котирувань, вартість 

акціонерногокапіталу через фондові біржі й незалежні рейтингові агентства 

підчас розрахунку K4. 

Розглянувши недоліки, можна відзначити, що модель не придатна 

дляконкретнихпідприємств. 
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На заході практикують кількісні індикатори банкрутства – багатофакторні 

моделі економістів – Ліса, Таффлера, Тісшоу, розроблені для підприємств 

Великобританії і США. Однак, потрібно відзначити, що за наявності всіх 

переваг цих моделей, які розроблені дляпрогнозування банкрутства, побудовані 

на основі вивчення поведінки компаній в умовах західного розвитку, що не 

відповідає умовам розвитку економіки України. 

Побудова багатофакторних моделей для української економіки досі 

залишаєтьсяпроблемною, по-перше, через нестабільність і недосконалість 

нормативно-законодавчої базибанкрутства українських підприємств; по-друге, 

через відсутність урахування багатьох факторів, що впливають на фінансову 

стійкість підприємств; по-третє, через необ’єктивні дані стосовностатистики 

банкрутств. Крім того, ці моделі будують на основі дискримінантного методу 

застатистичними даними підприємств конкретної країни, тоді як використання 

моделей обмеженемежами цієї країни. Також, вагоме значення мають якість 

фінансово-звітної документації та ступінь інформативності статистичних даних 

і коефіцієнтів, на які спираються моделі. ці моделі можнабуде використати як 

підхід до побудови системи оцінювання ймовірності банкрутства, аленеобхідно 

враховувати особливості національної економіки. 

Більшість моделей побудована на тому, що виділяється певний фактор. Так 

деякі моделі, орієнтовані на фактор фінансової стійкості, що пов’язаний із 

фінансовою структурою підприємства, ліквідністю, залежністю підприємства 

від кредиторів. Сюди належать: показник діагностикиКонана і Гольдера та 

модель Тафлера. У цих моделях під час прогнозування банкрутства автори 

надають перевагу показникам ліквідності, короткострокової та довгострокової 

заборгованості, платоспроможності. Деякі моделі оцінюють схильність 

підприємства до банкрутства на основі показників діловоїактивності та 

рентабельності. У таких моделях зазначені показники домінують як за 

кількіснимскладом, так і за важливістю впливу на остаточний результат моделі. 

До таких моделей можназарахувати модель Альтмана, модель Спрінгейта та 

модель Ліса. 
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У цих моделів орієнтація під час визначення банкрутства на фактори 

ділової активності тарентабельності не завжди виправдана. Хоча збитковість 

фінансово-господарської діяльностіпідприємства свідчить про загрозу 

банкрутства, однак, це не означає, що будь-яке збитковепідприємство 

обов’язково повинне збанкрутувати. Збитковість може бути тимчасовою, і 

завдякиефективним діям керівництва підприємство може доволі швидко 

відновити прибутковість. З іншогобоку, висока рентабельність не виключає 

можливості банкрутства. За наявності високоїрентабельності в певний момент 

на підприємстві можуть бути незадовільними показникиліквідності та 

фінансової стійкості, що свідчить про небезпеку банкрутства [10]. 

Так, будь-яка модель даватиме надійнірезультати лише за конкретних умов 

функціонування об’єктів, котрі досліджуються, що нехарактерно для 

вітчизняних підприємств і не може вплинути як на коефіцієнти моделі, так і на 

їїкритичні значення, які застосовують для оцінювання фінансового стану 

підприємства іпрогнозування можливості його банкрутства. 

Так, потрібно розробити модель, в якій оцінка фінансового стану 

українських підприємствбазувалася б на вітчизняних стандартах обліку і 

звітності, яка б використовувала статистичну, інформаційну базу вітчизняних 

підприємств з урахуванням специфіки галузі, що дало б змогувраховувати 

особливості їх діяльності. 
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Климчук Т.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ 

НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

У статті надано визначення неприбуткових організацій згідно нормативно-

правових актів. Окреслено основні завдання обліку неприбуткових установ та 

згруповано користувачів облікової інформації. Охарактеризовано процес 

організації бухгалтерського обліку неприбуткової установи та визначено 

основні розділи Наказу про облікову політику. 
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Ключові слова: облік, неприбуткові організації, організація обліку, 

нормативно-правове регулювання, доходи, витрати. 

Неприбуткові організації задовольняють різнопланові соціальні потреби 

громадян та сприяють розвитку суспільних благ, функціонуючи у соціальний 

сфері. Особливості організації обліку в неприбуткових організаціях обумовлені 

специфікою їх діяльності. Поряд із такими ділянками обліку, які не 

відрізняються від комерційних підприємств, у неприбуткових організаціях є 

специфічні ділянки обліку, характерні як для значної частини з них, так і для 

окремих видів таких організацій.  

Проте низка питань методики бухгалтерського обліку в цих організаціях на 

сьогодні не вирішено: це стосується визначення відповідних рахунків для 

обліку витрат і доходів, відображення на рахунках бухгалтерського обліку 

специфічних операцій тощо. Крім того, наявність специфічних ділянок обліку в 

неприбуткових організаціях потребує уточнення методики обліку в них.  

Законодавча база України має багато нормативно-правових актів, які 

регламентують діяльність неприбуткових організацій, але у той же час 

нормативне забезпечення побудови обліку, яким би враховувалися особливості 

їх галузевої специфіки відсутнє, що зумовлює доцільність проведення 

дослідження за цією темою, розглядаючи актуальні проблеми з якими 

зіштовхуються неприбуткові організації. 

Питанню організації обліку в неприбуткових організаціях у цілому та за 

окремими їх видами присвячені роботи вітчизняних авторів: О. Іваненко, 

С. Левицької, Л. Ловінської, О. Откаленко, С. Свірко та інших, але в них 

розглядаються не всі специфічні питання організації обліку в цих організаціях. 

Метою даної роботи є дослідження особливостей організації обліку 

неприбуткових організацій для того, щоб визначити шляхи вдосконалення їх 

розвитку та регламентації діяльності.  

Неприбуткова організація – це самостійний господарюючий суб’єкт, який 

має права юридичної особи та здійснює діяльність, передбачену статутними 

документами, має самостійний баланс, поточні рахунки в установах банків, 

печатку. 



319 

Неприбуткові організації як сектор економіки є недержавними, 

неурядовими; головним чином не залежать як від держави, так і від бізнесу; для 

них характерні неприбутковість, некомерційність; вони засновані на 

добровільній активності громадян [1]. 

Визначення «неприбуткові організації» надається у Податковому кодексі 

України, Цивільний кодекс України дає визначення «непідприємницьких 

товариств», Господарський кодекс України розглядає діяльність 

«некомерційної господарської діяльності». Розглянемо детально трактування 

«неприбуткової діяльності» за зазначеними нормативними актами. 

Відповідно до статті 52 Господарського кодексу України некомерційне 

господарювання – це самостійна систематична господарська діяльність, що 

здійснюється суб’єктами господарювання, спрямована на досягнення 

економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку 

[2]. 
Відповідно до ч. 1 ст. 85 Цивільного кодексу України непідприємницькими 

товариствами є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його 

подальшого розподілу між учасниками. Як зазначено у ст. 86 Цивільного 

кодексу України, непідприємницькі товариства (кооперативи, крім виробничих, 

об'єднання громадян тощо) та установи можуть, поряд зі своєю основною 

діяльністю, здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено 

законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та 

сприяє її досягненню [3]. 

У ст. 14 Податкового кодексу України визначено, що «неприбуткові 

підприємства, установи та організації - неприбуткові підприємства, установи та 

організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств» [4]. 

Усі неприбуткові організації повинні бути внесені до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій. Реєстр неприбуткових установ та 

організацій є автоматизованою системою збору, накопичення та обробки даних 

про неприбуткові підприємства, установи та організації [5].  
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Метою ведення обліку і складання звітності є надання користувачам для 

прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про 

фінансове становище, результати діяльності та рух коштів організації. 

Основними завданнями обліку в неприбуткових організаціях є: 

1) збирання, обробка та відображення первинних даних про стан 

господарської діяльності таких установ; 

2) систематизація, групування та зведення даних для одержання 

підсумкової інформації про фінансово-господарські операції; 

3) формування інформаційної бази для планування, організації, 

регулювання, аналізу і контролю за фінансово-господарською діяльністю 

установи; 

4) забезпечення достовірною і своєчасною інформацією внутрішніх і 

зовнішніх користувачів облікової інформації про господарські процеси і явища, 

що здійснювалися установою, та про наявність і стан майна установи та його 

джерел; 

5) забезпечення систематичного контролю за ходом виконання кошторисів, 

станом розрахунків з організаціями, установами, підприємствами, 

працівниками, використанням матеріальних і грошових ресурсів та їхнім 

збереженням; 

6) своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській 

діяльності установ і виявлення внутрішньогосподарських резервів для їхньої 

мобілізації та ефективного використання; 

7) контроль дотримання фінансової дисципліни. 

У процесі функціонування неприбуткових установ та організацій виникає 

потік різнобічної інформації про їхню діяльність, включаючи ті чи інші види 

обліку. Функціонування неприбуткових організацій в нових умовах 

господарювання вимагає такої організації обліку, що давала б змогу 

користувачам інформації мати звітні дані про активи та джерела їх утворення, 

господарські процеси та їхні фінансові результати. 
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Користувачів облікової інформації неприбуткових установ умовно можна 

поділити на внутрішніх і зовнішніх (див. табл. 1). 

Зазначені групи користувачів облікової інформації мають різні потреби в її 

обсязі, змісті, деталізації та групуванні показників. Такі відмінності існують 

також у межах кожної з груп. 

Для того, щоб облікова інформація була корисною і надійною як для 

внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів, вона повинна бути зрозумілою, 

істотною, достовірною та своєчасною. 

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» [6] порядок ведення обліку та складання фінансової 

звітності неприбуткових установ регулює Міністерство фінансів України 

(центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

фінансової / бюджетної політики). Цей державний орган розробляє План 

рахунків бухгалтерського обліку і порядок його застосування, інструкції, 

методичні вказівки та рекомендації тощо. Така сувора регламентація 

методології обліку забезпечує його єдність, порівняння показників установ 

різних галузей невиробничої сфери, можливість отримання зведених показників 

для контролю за виконанням кошторисів. Важливу організаційну роль в 

організації бухгалтерського обліку відіграє Міністерство фінансів України, 

Державна казначейська служба України, Державна служба статистики України. 

Таблиця 1 – Користувачі облікової інформації неприбуткових установ  
Види 

користувачів Групи користувачів Інформаційні потреби користувачів 

Внутрішні 

Керівний 

(управлінський) 

персонал 

організації 

Необхідна інформація про доходи та витрати установи, 

наявність майна, про ефективність виконання окремих 

угод / проектів, оцінки якості управління, рівня 

ресурсів, потрібних для продовження діяльності, 

ресурсів, які можуть виникнути внаслідок 

продовження діяльності, а також відповідних ризиків 

та невизначеностей  

Працівники 

організації 

Необхідна інформація щодо стабільності та 

неперервності діяльності, а також забезпечення 

зайнятості, оплати праці та дотримання соціальних 

стандартів  
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Продовження таблиці 1 

Зовнішні 

Вищепоставлені організації та 

установи 

Необхідна інформація щодо виконання 

нормативних показників, суворого 

дотримання фінансової дисципліни, оцінки 

якості управління, результатів діяльності з 

погляду ефективності та досягнень мети 

діяльності тощо 

Партнери організації, інші 

кредитори 

Необхідна інформація щодо своєчасної сплати 

заборгованості за отриманими товарами 

(продукцією, роботами, послугами) 
Клієнти / замовники, споживачі 

послуг 
Необхідна інформація щодо своєчасності 

отримання необхідних послуг, їх якості  

Органи державного і 

міжнародного регулювання та 

контролю (органи фіскальної 

служби, органи казначейства, 

органи статистики тощо) 

Необхідна інформація щодо: 
- своєчасності і повноти сплати податкових 

зобов’язань і обов’язкових платежів; 
- визначення податкової, бюджетної, 

соціальної політики держави / регіону; 
- цільового використання бюджетних коштів  

 

Громадськість (громадські 

організації, профспілки) 

Необхідна інформація щодо вирішення 

соціальних питань трудового колективу та 

регіону, своєчасності надання 

адміністративних та інших послуг, їх якості, 

охорони навколишнього середовища тощо  
 

Визначаючи організацію бухгалтерського обліку, керівництво 

неприбуткової установи самостійно:  

1) визначає за погодженням з уповноваженим органом відповідно до 

установчих документів облікову політику установи; 

2) вибирає форму бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів 

бухгалтерського обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення 

інформації в них з дотриманням єдиних засад, встановлених Законом України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та з урахуванням 

особливостей діяльності й технології обробки облікових даних; 

3) визначає методи організації бухгалтерського обліку в бюджетних 

установах; 

4) розробляє систему і форму управлінського обліку, звітності й контролю 

господарських операцій, визначає права працівників на підписання 

бухгалтерських документів; 

5) затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової 

інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку. 
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Згідно зі ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» [6] облікова політика – це сукупність принципів, методів і 

процедур, що використовується підприємством для складання та подання 

фінансової звітності. Основне призначення облікової політики полягає в: 
- упорядкуванні облікового процесу в організації; 
- методологічному та методичному відображенні майна організації, 

господарських операцій та результатів діяльності; 
- наданні бухгалтерському обліку планомірності та цілеспрямованості; 
- забезпеченні ефективності обліку. 
Наказом керівника неприбуткової організації затверджується облікова 

політика та порядок організації бухгалтерського обліку. Цим наказом, зокрема, 

визначається: 
1) засади формування облікової політики неприбуткової установи; 
2) чисельність, структура облікового апарату, його підпорядкованість і 

розміщення; 
3) методика ведення обліку (за допомогою яких рахунків, документів, 

форм обліку, які реєстри використовуються, яка техніка ведення обліку та 

технологія обробки облікової інформації); 
4) терміни та спосіб здійснення збирання, обробки, узагальнення та 

надання інформації; 
5) план інвентаризації; 
6) робочий план рахунків та їхня кореспонденція тощо. 
Таким чином, бухгалтерський облік у неприбутковій організації повинен 

забезпечити систематичний контроль за виконанням кошторисів, станом 

розрахунків з підприємствами, організаціями і працівниками цих установ, 

використанням нематеріальних, матеріальних та грошових ресурсів та їхнім 

збереженням, має сприяти поліпшенню фінансово-господарської діяльності та 

розвитку невиробничої сфери.  
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Проведення аудиту власного капіталу дуже важливе як для підприємства 

так і для засновників, оскільки власний капітал є основним початковим та 
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умовно безстроковим джерелом фінансування господарської діяльності 

підприємства, а також джерелом погашення збитків підприємства, він є одним з 

найвагоміших показників, що використовуються при оцінці фінансового стану 

підприємства, оскільки показує, з одного боку, ступінь фінансової 

самостійності підприємства (його незалежності від зовнішніх джерел 

фінансування), а з іншого – ступінь кредитоспроможності підприємства 

(забезпеченості вимог кредиторів фактично наявним у підприємства капіталом 

засновників) [3]. 

Від правильності, достовірності і законності його проведення залежить як 

прибутковість і ефективність діяльності підприємства, так і подальші рішення 

щодо розвитку підприємства, інвестиційної та кредитної політики, виходу на 

зовнішні ринки. 

Метою статті є розкриття особливостей методики аудиту власного 

капіталу підприємств. 

Особливості організації та методики аудиту власного капіталу розглянуті у 

наукових працях багатьох вітчизняних вчених, серед яких такі, як: Армаш Г.О., 

Бутинець Ф.Ф., Зінченко О.В., Іванова Н.А., Кулаковська Л.П., Макаренко А.П., 

Малініна Ю.В., Піча Ю.В., Пилипчук Н.М., Петровська О.П., Ролінський О.В., 

Фабіянська В.Ю. 

Оцінювання рівня виконання поставлених завдань у процесі формування і 

використання власного капіталу господарюючого суб’єкта забезпечується 

аудитом, а саме незалежною формою контролю, який є одним з елементів 

контрольної функції управління [1, с. 47].  

Аудит власного капіталу є найважливішим розділом проведення аудиту, 

оскільки слугує гарантією стабільної діяльності підприємства і від правильності 

ведення його обліку значним чином відображаються майнові відносини 

власників та відіграє першочергову роль у фінансовому забезпеченні 

підприємства. Завданням аудиту власного капіталу є перевірка правильності 

формування та відображення в обліку, перевірка правильності відображення 

його у фінансовій звітності.  
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Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 

власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після 

вирахування його зобов’язань [4]. 

Власний капітал підприємства за своєю структурою є неоднорідний і 

складається із накопиченого в результаті діяльності та вкладеного 

засновниками капіталу Рис.1.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Класифікація власного капіталу підприємства [6, ст. 11] 

Структура власного капіталу залежить від організаційно-правової форми 

підприємства (товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне 

товариство тощо). 

Вкладений капітал ще називають інвестованим, оскільки внески власників 

та засновників є фінансовою основою для початку господарської діяльності 

новоствореного суб’єкта господарювання. 

Основним вкладеного капіталу є статутний (зареєстрований) капітал, 

формування якого відбувається у момент створення 

підприємства. До додаткового капіталу відноситься приріст власного капіталу 

(емісійний дохід) і накопичені курсові різниці за внесками до статутного 

(зареєстрованого) капіталу, безоплатно одержані необоротні активи [6, ст. 13]. 

Накопичений капітал створюється у процесі функціонування підприємств 

за рахунок реінвестованого капіталу, нерозподіленого прибутку і набутого 

капіталу. Джерелом формування реінвестованого капіталу є чистий прибуток 

звітного року, який є позитивним кінцевим фінансовим результатом, виявленим 

Власний капітал 

Накопичений капітал Вкладений капітал 

− Капітал у дооцінках 
− Резервний капітал  
− Нерозподілений  прибуток 

− Зареєстрований (статутний, 

пайовий капітал) 
− Додатковий капітал 



327 

за звітний період, за мінусом встановлених відповідно до законодавства 

податкових й інших аналогічних платежів із податку на прибуток. Набутий 

капітал формується за рахунок джерел, не пов'язаних із діяльністю 

підприємства: приріст вартості майна внаслідок переоцінки основних засобів, 

безоплатне надходження майна, приріст майна за рахунок інвестованих коштів 

власників, використані за призначенням цільові засоби в комерційних 

підприємствах. Основною статтею набутого капіталу є приріст вартості майна 

внаслідок переоцінки об'єктів основних засобів. 

Метою аудиту власного капіталу є встановлення достовірності та 

правильності відображення в обліку операцій з власним капіталом відповідно 

до чинного законодавства та висловлення аудитором незалежної думки щодо 

правильності відображення інформації у звітності підприємства [5, ст. 51]. 

Джерелами інформації для аудиту власного капіталу є: 

- установчі документи (установчий договір, статут, протоколи зборів 

засновників, учасників, акціонерів);  

- документи з формування та руху (надходження коштів, матеріальних 

цінностей від засновників,основні засоби);  

- регістри бухгалтерського обліку, розрахунки з учасниками (журнали, 

відомості, оборотні відомості, головна книга);  

- документи права власності на майно, (яке є внеском до власного 

капіталу), свідоцтво права власності на нерухомість, земельні ділянки, 

транспортні засоби, інтелектуальну власність;  

- акти та довідки попередніх перевірок, дані внутрішнього контролю та 

інша документація, що узагальнює її результати;  

- фінансова та статистична звітність [1, ст. 47].  

Під час аудиту власного капіталу перевіряють операції, пов’язані із його 

створенням, а також взаємовідносини, що виникають при цьому між 

підприємством та його власниками (працівниками). 

Перевірка зазначених документів дозволить аудиторам виділити основні 

порушення, а також застосувати аудиторські процедури «по суті»: формування 
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статутного та інших капіталів суб’єкта підприємництва; нарахування та виплата 

дивідендів; операцій з цінними паперами власної емісії; перевірка розподілу 

прибутку та інше [6, ст. 15]. 

Методика аудиту власного капіталу враховує особливості його 

формування і включає в себе такі складові: перевірка установчих документів, 

статуту, ідентифікація суб’єкта, підтвердження легітимності 

зареєстрованого(пайового) капіталу, методи оцінки часток засновників, 

організаційно-правову форму підприємства, види додаткового капіталу та 

період створення господарюючого суб’єкта, достовірність обліку та 

відповідність його встановленим методологічним засадам [1, ст. 47]. 

Розглянемо етапи аудиту власного капіталу. На початковій стадії аудиту на 

практиці часто проводиться тестування контролю щодо обліку капіталу. 

Аудиту підлягає насамперед структура капіталу господарюючого суб’єкта 

за джерелами його утворення.  Здійснюючи аудит власного капіталу, виходять 

із того, що він формується на основі внесків власників підприємства у вигляді 

грошових коштів, майна, нематеріальних активів у розмірах, визначених 

установчими документами. Надходження внесків засновників необхідно 

перевірити аудитору на підставі даних первинних документів і записів за 

кредитом рахунка 67 «Розрахунки з учасниками» в кореспонденції з дебетом 

рахунків основних засобів, грошових коштів, нематеріальних активів, 

виробничих запасів тощо. Кожний внесок повинен підтверджуватися 

документами, на які обов’язково роблять посилання при формуванні статутного 

капіталу [2, ст. 172]. 

Наступний етап аудиту – перевірка своєчасності внесків у статутний 

(зареєстрований) капітал засновниками підприємства. 

Моментом фактичного надходження внесків у статутний (зареєстрований) 

капітал є: 

- для грошей – дата зарахування їх на рахунок у банку чи внесення у касу 

підприємства. 

- для основних засобів, матеріальних і нематеріальних активів – дата 
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складання акта приймання передання основних засобів, матеріальних і 

нематеріальних активів або інших документів, що підтверджують надходження 

вказаних об’єктів на підприємство. Одним із важливих завдань аудиту є 

перевірка дотримання принципу стабільності величини статутного капіталу, 

його відповідності розміру, визначеному засновницькими документами. 

Аудитору необхідно перевірити правильність розподілу прибутку між 

учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до 

статутного капіталу, резервного капіталу тощо. 

Основним критерієм ефективності капіталу є його рентабельність, що 

визначається аудитом як на стадії формування, так і на стадії використання на 

підприємстві. Рентабельність вкладення капіталу є рушійною силою у бізнесі, 

інвестиційній діяльності. При цьому необхідно визначати вартість капіталу у 

широкому розумінні, тобто, скільки обходиться підприємству весь капітал, 

який використовується, або яку віддачу має фізична чи юридична особа від 

вкладення своїх коштів у підприємство. 

Завершальним етапом аудиту узагальнення виявлених відхилень в обліку 

власного капіталу і обґрунтування пропозицій щодо їх усунення. 

Отже, аудит власного капіталу є одним із найважливіших напрямків 

проведення аудиту, оскільки він є гарантією стабільної роботи підприємства, 

ефективності і прибутковості його діяльності, у результатах аудиту власного 

капіталу зацікавлені як внутрішні, так і зовнішні користувачі фінансової 

звітності. Проведення аудиту сприяє отриманню повної інформації щодо 

формування, руху та використання власного капіталу підприємства. 
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ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В статті розглянуто економічну сутність виплат працівникам, їх особливості 

та складові елементи згідно МСБО 19 «Виплати працівникам» та П(С)БО 26 

«Виплати працівникам». Наведено рахунки витрат, зобов’язань та 

забезпечень, пов’язаних з виплатами працівникам. 

Ключові слова: виплати працівникам, міжнародні стандарти фінансової 

звітності, національні стандарти бухгалтерського обліку, оплата праці. 

Постановка проблеми. Виплати працівникам є важливою складовою усіх 

витрат підприємства та одним із складних об’єктів бухгалтерського обліку. 

Структура та рівень виплат працівникам мають велике соціальне значення і 
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впливають на майбутні показники діяльності підприємства. Належна 

організація обліку витрат на виплати працівникам сприяє ефективному 

використанню трудових ресурсів. У зв’язку з цим питання розуміння суті 

виплат працівникам та їх облікового забезпечення є досить актуальними.  
Мета статті: дослідити економічну сутність виплат працівникам, розкрити 

їх особливості бухгалтерського обліку, порівняти міжнародні та національні 

стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що регулюють 

виплати працівникам. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні, теоретичні та 

організаційні аспекти обліку виплат працівникам досліджували у своїй роботі 

багато вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, К.В. Безверхий, 

М.М. Демченко, Л.І. Жидєєва, В.С. Лень, К.В. Романчук, К.В. Шиманська, 

Ю.О. Михайленко, Т.Г. Мельник, Ф.Ф. Бутинець, О.Ю. Шоляк, С.Я. Зубілевич, 

Н.М. Старченко, О.Ф. Ярмоюк, І.В. Жиглей. 
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі як в міжнародній 

практиці так і в національній значна увага приділяється питанням виплат 

працівникам. Відображення в обліку та звітності виплат працівникам 

регулюються Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 19 «Виплати 

працівникам». У національному обліку є його прямий аналог – Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам».  
Поняття «виплати працівникам» не наведено ні в нормативних документах 

України, ні у документах з питань бухгалтерського обліку. Проте дане поняття 

«виплати працівникам» наведене в МБСО 19. І згідно з цим стандартом виплати 

працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає суб’єкт господарювання в 

обмін на послуги, надані працівниками [5]. 
Зазначаємо, що у нормативних документах України, у тому числі з питань 

бухгалтерського обліку, визначення поняття «виплати працівникам» відсутнє. 
На думку Лень В.С. та Штупун М.П., виплати працівникам є сукупністю 

об’єктів бухгалтерського обліку, пов’язаних з їх поточними та майбутніми 

доходами, які отримує працівник за рахунок підприємства безпосередньо або 

через третю особу, а також зобов’язання підприємства з передачі працівнику 

первинних та вторинних інструментів власного капіталу [4, с. 273]. 
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Визначення поняття «виплати працівникам» вітчизняними вченими 

наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Сутність категорії «виплати працівникам» 

Автор Визначення поняття «виплати працівникам» 
О.Ф. Ярмолюк  
[8, с. 33] 

Компенсаційні платежі за надані послуги працівникам, що 
акумулюються у складі довгострокових і поточних зобов’язань та 
забезпечень підприємства 

І.В. Орлов [6, с. 143] Сукупність оплати праці і доходів працівників 

В.С. Лень,  
М.П. Штупун  
[4, с. 270] 

Родове (категоріальне) поняття бухгалтерського 
обліку, яке включає в себе видові поняття, визначення яких наведено 
в міжнародних та національних стандартах бухгалтерського обліку, 
які у свою чергу також включають у себе поняття наступного рівня 

П(С)БО 26 виплати працівникам поділяє на п’ять видів (чотири з яких 

дублюють види виплат, передбачені МСБО 19, а також виплати інструментами 

власного капіталу підприємства, що МСБО 19 не передбачено) (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура виплат працівникам відповідно до МСБО 19 та 

П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [5, 7]. 

а) короткострокові виплати працівникам (зокрема, заробітну плату, внески 

на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та тимчасову 

непрацездатність, участь у прибутку та премії (які підлягають виплаті протягом 

12 місяців з дати балансу), а також негрошові пільги теперішнім працівникам 

(зокрема, оплата медичного обслуговування, надання житла, автотранспорту, 

безкоштовних чи субсидованих товарів або послуг); 

За П(С)БО 26 «Виплати 

працівникам» 
За МСБО 19 «Виплати 

працівникам» 
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б) виплати по закінченні трудової діяльності (в тому числі пенсії, інші 

види пенсійного забезпечення, страхування життя та медичне обслуговування 

по закінченні трудової діяльності); 

в) інші довгострокові виплати працівникам (зокрема, додаткову відпустку 

за вислугу років або оплачувану академічну відпустку, виплати до ювілеїв чи 

інші виплати за вислугу років, виплати за тривалою непрацездатністю, 

отримання частки прибутку, премії та відстрочену компенсацію), якщо вони 

підлягають виплаті після 12 місяців з дати балансу; 

г) виплати при звільненні. 

МСБО 19 включає перелік видів виплат працівникам, які класифікуються 

як короткострокові (за умови дотримання встановлених вимог (рис. 2)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Умови визнання виплат працівникам короткостроковими 

відповідно до п.9 МСБО 19 [5] 

Виплати після закінчення трудової діяльності здійснюються переважно за 

певними програмами, для виконання яких у майбутньому створюються 

відповідні забезпечення, якщо виплати будуть здійснюватись підприємством 

(установою, організацією) безпосередньо з відображенням витрат у минулих 

поточних періодах. Якщо виплати будуть здійснюватись третьою особою, то 

забезпечення не створюються. Виплати за такими програмами працівнику 

та/або членам його сім’ї здійснюються у грошовій та/або натуральній формі. За 

своєю суттю такі виплати є додатковим благом. 

Зарплати робітникам та 

службовцям і внески на 

соціальне забезпечення 

Короткострокові 

компенсації за 

відсутність 

Участь у прибутку 

та премії 

Негрошові пільги 

для теперішніх 
працівників 

Підлягають сплаті протягом 12 місяців після закінчення періоду, в якому працівники 

надають відповідні послуги 

Якщо очікується їх погашення у повному обсязі протягом 12 місяців після закінчення річного звітного 

періоду, у якому працівники надають відповідні послуги 

КОРОТКОСТРОКОВІ ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ 
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До інших довгострокових виплат працівникам входять виплати, які 

належать до фонду заробітної плати (додаткові оплачувані періоди відсутності 

на роботі; виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу років) та не 

належать (виплати за тривалою непрацездатністю). Всі ці виплати пов’язані з 

минулими послугами працівника підприємству і за ними також необхідно 

створювати забезпечення на основі наявних у суб’єкта бухгалтерського обліку 

документів та прогнозів. 

Виплати при звільненні поділяються на 2 види: виплати, які підлягають 

сплаті в результаті рішення суб’єкта господарювання звільнити працівника до 

встановленої дати виходу на пенсію; виплати, що підлягають сплаті в 

результаті рішення працівника погодитися на добровільне звільнення в обмін 

на такі виплати. Для таких виплат можуть створюватись поточні та/або 

довгострокові забезпечення. Перелік та склад забезпечень підприємство 

здійснює самостійно, виходячи з необхідності та доцільності. 

Певні виплати працівникам пов’язані з розміром заробітної плати 

(наприклад, оплата відпусток, пенсії), а деякі – не пов’язані (зокрема, медичне 

обслуговування та виплати з нагоди ювілеїв) або мають опосередкований 

зв’язок з розміром заробітної плати. 

Нарахування виплат працівникам у залежності від виду і призначення 

здійснюється із використанням рахунків витрат класу 9 «Витрати діяльності» 

та/або класу 8 «Витрати за елементами» (залежить від облікової політики 

підприємства щодо використання витратних рахунків). Визнання зобов’язань 

щодо виплат працівникам підприємства обліковують на рахунках класу 6 

«Поточні зобов’язання» (66 «Розрахунки за виплатами працівникам»): 

 –Дт рах. 15, 23, 24, 91, 92, 93, 94 Кт рах. 66 – за умови використання 

тільки рахунків класу 9;  

– Дт рах. 81 Кт рах. 66 – за умови використання тільки рахунків класу 8; 

 – Дт рах. 81 Кт рах. 66 та одночасно Дт рах. кл. 9 Кт рах. 81 – за умови 

використання рахунків класів 8 і 9 [1, с. 32]. 
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Виплати працівникам є сукупністю об’єктів бухгалтерського обліку, 

пов’язаних з їх поточними та майбутніми доходами, які отримує 

(отримуватиме) працівник за рахунок підприємства безпосередньо або через 

третю особу, а також зобов’язання підприємства з передачі працівнику 

первинних та вторинних інструментів власного капіталу. Аналіз МСБО 19 та 

Національних П(с)БО 26, П(с)БО 10, П(с)БО 11, П(с)БО 16 дозволяє виділити 

рахунки витрат, на які слід списувати, залежно від виду і призначення, 

нарахування виплат працівникам, а саме: 15 «Капітальні інвестиції», 16 

«Довгострокові біологічні активи», 23 «Виробництво», 24 «Брак у 

виробництві», 39 «Витрати майбутніх періодів», 91 «Загальновиробничі 

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

витрати операційної діяльності», 97 «Інші витрати». Зобов’язання за виплатами 

відображаються на рахунках: 55 «Інші довгострокові зобов’язання», 61 

«Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями», 65 «Розрахунки 

за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 67 «Розрахунки 

з учасниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями». У разі створення 

забезпечень використовується рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і 

платежів». 

За окремими виплатами працівникам може виникати дебіторська 

короткострокова або довгострокова заборгованість працівників, яку 

обліковують відповідно на рахунках 37 «Розрахунки з різними дебіторами» та 

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість на інші необоротні активи». 

Також за виплатами працівникам можуть виникати як балансові, так і 

позабалансові зобов’язання [4, с. 272 ].  
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Таблиця 2 – Структура та призначення рахунку 47 «Забезпечення 

майбутніх витрат і платежів (в частині виплат працівникам)» [3, с. 126] 

Номери та назви 

субрахунків 
Призначення субрахунків Аналітичний 

розріз дебет кредит 
471 

«Забезпечення 

виплат 

відпусток» 

Використання 

забезпечень 
Нарахування забезпечень на оплату 

чергових відпусток працівникам та на 

обов’язкових відрахувань (зборів) від 

забезпечення виплат відпусток на 

відрахування на загальнообов’язкове 

державне страхування 
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472 
«Додаткове 

пенсійне 

забезпечення» 

Використання 

забезпечень 
Нарахування пенсійних забезпечень 

477 
«Забезпечення 

матеріального 

заохочення» 

Використання 

забезпечень 
Нарахування забезпечення на 

матеріальне заохочення працівників, 

зокрема на виплату працівникам 

винагороди, допомоги, премії, які 

підлягають сплаті протягом 12 місяців 

по закінченні періоду, у якому 

працівники виконали роботу, що надає 

їм право на отримання таких виплат у 

майбутньому 
 

Відображення інформації розрахунків за виплатами працівникам знаходить 

місце у наступних формах фінансової звітності: у формі 1 «Баланс «Звіт про 

фінансовий стан») у пасиві балансу, зокрема в розділі 3 (Поточні зобов’язання і 

забезпечення), відображається інформація про кредиторську заборгованість 

перед працівниками, у формі 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)» відображаються витрати на заробітну плату за методом 

нарахування. За МСФЗ витрати можуть класифікуватися постатейно, по 

функціях, або за елементами (класифікація витрат за характером). Якщо 

витрати класифікуються постатейно, то в Примітках до фінансової звітності 

розкривається додаткова інформація про елементи (витрати на заробітну плату, 

витрати на соціальні заходи тощо). 
Отже, виплати працівникам – це всі форми поточної та майбутньої 

компенсації та додаткових благ, що їх надає суб’єкт господарювання 

самостійно або через третю особу працівнику та членам його сім’ї згідно із 

законодавством та внутрішньою практикою в обмін на майбутні, поточні та 

минулі послуги та у зв’язку з фактом поточних та минулих трудових відносин.  
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Подальші дослідження доцільно спрямувати на обґрунтування порядку 

визнання різних виплат працівникам, їх оцінок, розроблення форм внутрішньої 

звітності для управління ними та проведення їх інвентаризації. 
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Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ 

У статті висвітлено основні засади організації бухгалтерського обліку 

товарних операцій на підприємствах торгівлі та розглянуто особливості 

ведення  бухгалтерського обліку в торговельній сфері.  

Ключові слова: запаси, оцінка запасів, товар, товарні операції, торговельна 

діяльність. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання важливе місце 

в діяльності торговельних підприємств займають товари. Їх рух на підприємстві 

здійснюється постійно: починаючи від моменту надходження до моменту 

вибуття. Саме бухгалтерський облік товарів на підприємствах торгівлі 

забезпечує своєчасне та повне відображення здійснюваних товарних операцій 

та надає необхідну інформацію для прийняття ефективних управлінських 

рішень.  

На сьогоднішній день в умовах нестабільної економічної ситуації 

актуальність даної теми дослідження значно зростає, тому важливо правильно 

проводити облік товарних операцій на підприємстві, що забезпечить в 

майбутньому досягнення позитивного фінансового результату. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідження організації 

обліку товарних операцій на підприємствах торгівлі відповідно до вимог 

чинного законодавства та нормативно-правових актів. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичні та практичні 

особливості організації обліку товарних операцій на підприємствах торгівлі 

висвітлені в працях вітчизняних науковців, зокрема: О.Г. Дроздова, 

В.М Мариненко, О.В. Онищенко, І.В. Височин, М.Є. Скрипник, М.О. Степура, 

Г.В. Шум’як, В.К. Орлова, В.І. Савич, Л.А. Костецька, Т.Я. Сенчукта інші. 
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Однак, не зважаючи на значну кількість наукових публікацій потрібно сказати, 

що в умовах постійних змін в торговельній діяльності питання організації 

обліку потребують подальших наукових досліджень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нормативно-правові акти, що 

регулюють питання обліку товарів – це Господарський кодекс України, 

Цивільний кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», Інструкція щодо застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських 

операцій підприємств та організацій, Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 9 «Запаси», Закон України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». 

На сьогодні однією із основних галузей вітчизняної економіки є торгівля, 

оскільки вона забезпечує оборот товарів на ринку. Методологічні засади 

формування в бухгалтерському обліку торговельного підприємства інформації 

про товари і розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 9 «Запаси» згідно з яким «товари – це матеріальні 

цінності, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою 

подальшого продажу»[5]. 

На підприємствах торгівлі основними господарськими процесами, які 

пов’язанні з придбанням товарів, їх зберіганням, рухом та подальшою 

реалізацією називають товарними операціями. 

Організація бухгалтерського обліку товарних операцій на підприємстві 

насамперед передбачає, розробку облікової політики підприємства, що 

забезпечує ефективність ведення бухгалтерського обліку. Облікова політика є 

важливою складовою організації обліку, яка формується на підприємстві. Саме 

від правильної її організації залежить подальша діяльність суб’єкта 

господарювання. 

Достовірність відображення інформації по товарним операціям у 
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бухгалтерській звітності та надання цієї інформації зацікавленим користувачам, 

залежить від деталізації та правильності обраних елементів облікової політики 

підприємства [2, с.57]. 
Для забезпечення правильності ведення бухгалтерського обліку товарних 

операцій облікова політика може включати в себе наступні елементи: первісну 

оцінку товарів, облік транспортно-заготівельних витрат, методи оцінки при 

вибутті товару, порядок нарахування торгової націнки, порядок проведення 

уцінки, визначення матеріально-відповідальних осіб, перелік первинних 

документів та облікових регістрів щодо руху товарів, графік документообороту, 

робочий план рахунків бухгалтерського обліку. Однак, слід зауважити, що 

підприємства самостійно обирають структуру і склад облікової політики. 
Основним завданням облікової політики на підприємствах торгівлі в 

частині обліку товарних операцій є ефективне управління товарами, яке 

спрямоване перш за все на розширення обсягів збуту. 
До найважливіших завдань бухгалтерського обліку належить безпосереднє 

спостереження за всіма господарськими операціями що здійснюється на 

підприємстві. Відповідно, щоб забезпечити це спостереження кожну 

господарську операцію оформляють відповідними документами. В системі 

бухгалтерського обліку документ, який є носієм інформації про господарську 

операцію, виступає єдиним доказом здійснення товарних операцій. Для 

документального оформлення товарних операцій на торгівельних 

підприємствах використовують наступні первинні документи:  
1) при придбанні товарів на умовах розрахунку та обміну:накладна, 

товаро-транспортна накладна, довіреність, доручення, рахунок 

фактура,податкова накладна, сертифікат якості;  
2) у разі безкоштовного отримання: накладна, товаро-транспортна 

накладна,сертифікат якості;  
3) надходження товарів як внесок до статутного капіталу: заява особи, яка 

вносить ці товари, накладна, податкова накладна, сертифікат якості;  
4) оприбуткування лишків або недостачі товарів: акт інвентаризації; 
5) реалізація товарів оформлюється видатковою накладною (реалізація 

товарів і послуг), податкова накладна, рахунком на оплату. 
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Одним із важливих компонентів облікової політики в частині обліку 

товарів є затвердження порядку проведення їх інвентаризації з метою 

забезпечення контролю за їх збереженням та для забезпечення достовірності 

облікової інформації. Крім того, в обліковій політиці варто зазначати порядок 

відшкодування завданих збитків та нестач з урахуванням положення про 

інвентаризацію активів та зобов’язань. 

Для поліпшення організації обліку торгівельних підприємств доцільно 

використовувати відповідні програмні продукти, що дадуть можливість 

бухгалтерії підприємства максимально автоматизувати процес обліку товарів, 

як на складах оптових підрозділів, так і в мережі роздрібної торгівлі. Якщо 

автоматизація складського обліку оптової торгівлі буде базуватися на обробці 

первинної документації, то автоматизація обліку в роздрібній торгівлі може 

використовувати дані з касових апаратів, що повинні використовуватись 

підприємствами торгівлі [3, с.98]. 

З метою посилення місця обліку товарних операцій у системі управління 

торгівельними підприємствами слід забезпечити контроль за надходженням 

товарів і виконанням договорів постачань у напрямах: виконання плану 

надходження товарів загалом, а також за джерелами надходжень, виконання 

договірних обов’язків постачальниками за кількістю, об’ємом, асортименту, 

якістю, строком постачання товарів, своєчасне і повне оприбуткування товарів 

матеріально відповідальними особами, що є важливою умовою забезпечення 

збереження товарно-матеріальних цінностей. 

Для обліку товарів на підприємствах торгівлі Планом рахунків 

бухгалтерського обліку активів, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій передбачено активний балансовий рахунок 28 

«Товари». На цьому рахунку ведеться облік руху товарно-матеріальних 

цінностей, придбаних для продажу за первісною вартістю, або за цінами 

реалізації. За дебетом рахунка відображається збільшення вартості придбаних 

(отриманих) товарів, за кредитом зменшення вартості реалізованих (вибулих) 

товарів. За дебетом субрахунків 281-284відображається збільшення товарів та 

їх вартості, а за кредитом – зменшення. 
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Якщо відбувається списання товарів в результаті вибуття, то 

використовується один із методів оцінки вибуття товарів: метод оцінки за 

ідентифікованою собівартістю, оцінка за середньозваженою вартість, метод 

ФІФО, ціна продажу. Важливо звернути увагу на такий обліковий аспект, як 

метод відображення вартості товару, який може значно вплинути на обсяг 

прибутку підприємства. Найбільш оптимальним варіантом визначення методу 

обліку буде той, що дозволить мінімізувати обсяг зобов’язань зі сплати податку 

на прибуток, який зумовить високий бухгалтерський прибуток. 

Товари, які надійшли на підприємство але не відповідають 

стандартам,технічним умовам, відображаються на позабалансовому рахунку 

023«Матеріальні цінності на відповідному зберіганні», і опубліковуються за 

ціною, яка вказана у документах постачальника або за справедливою вартістю, 

до моменту узгодження ціни із постачальником. У випадку нестачі або товару 

невідповідної якості,пошкодження товару при прийнятті відображається на 

субрахунку 947«Нестачі і втрати від псування цінностей». 

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» призначений для узагальнення про 

результати здійснення товарних операцій, а саме субрахунок 702 «Дохід від 

реалізації товарів». По кредиту цього субрахунку відображається збільшення 

доходу від реалізації разом із сумою непрямих податків, зборів, обов’язкових 

платежів, які включені в ціну продажу, по дебету – належна сума непрямих 

податків, зборів, обов’язкових платежів, щорічне або щомісячне віднесення 

суми чистого доходу на рахунок 79 «Фінансові результати».  

Порівняно із іншими видами обліку на підприємствах, бухгалтерський 

облік торговельної діяльності відзначається своїми особливостями. Основними 

відмінностями обліку в торгівлі є: 

1) на відмінну від виробництва, в торгівлі нічого не виробляють, надана 

послуга не має кількісних характеристик; 

2) у торгівлі відсутній процес визначення виробничої фінансової 

собівартості результату, а отже, прямих і непрямих (накладних)витрат, обліку 

готової продукції та інших облікових робіт,характерних для виробництва; 
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3) з огляду на велику номенклатуру товарів бухгалтерський облік 

роздрібного товарообороту здійснюють лише у вартісному вираженні за цінами 

продажу. Кількісно-вартісний облік ведуть за товарами, що потребують 

особливого контролю; 

4) в оптовій торгівлі здійснюють груповий облік товарів на підставі 

розрахункового методу згідно з бухгалтерськими документами та 

оперативними даними; 

5) у роздрібній торгівлі окремо облікують різницю між купівельною і 

продажною вартістю придбаних товарів для обчислення доходу і результатів 

діяльності; 

6) витрати торгівельних підприємств становлять витрати обігу, що не 

включають до вартості товарів, належать до витрат звітного періоду, 

обліковуються на відповідних статтях адміністративних витрат, витрат на збут і 

фінансових витрат, а також списують на фінансовий результат звітного періоду; 

7) завдяки плану рахунків можна визначити прибуток чи збиток, облік 

товарів та їх реалізація, облік фінансових результатів. 

Таким чином, враховуючи особливості діяльності підприємства торгівлі, 

належно організований облік товарних операцій досягне своєї головної мети – 

обліковий процес забезпечить достовірні данні у процесі бухгалтерського 

обліку, повноту та своєчасність їх відображення в облікових регістрах і 

правильність ведення обліку відповідно до прийнятої облікової політики. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

У статті досліджено організацію і методика аудиту виробничих запасів. 

Розкрито економічну сутність запасів відповідно до Положення стандарт 

бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Розглянуто мету, основні етапи 

проведення аудиту запасів. Виділено документи, облікові регістри, які аудитор 

використовує як інформаційну базу для перевірки. 

Ключові слова. Запаси, оцінка запасів, справедлива вартість, мета аудиту 

виробничих запасів. 

Запаси є найважливішою частиною оборотних активів підприємства і 

займають особливе місце у складі майна та велику частку у структурі витрат 

підприємства та обов’язково враховується при визначенні результатів 

господарської діяльності підприємства та інформації про його фінансовий стан. 

Важливе значення для правильного обліку має порядок оцінки запасів. Вартісна 

оцінка активів господарюючого суб’єкта дозволяє нам отримати узагальнене 

уявлення про всі господарські процеси, явища і події в рамках одного 

підприємства.  

Аудит запасів будь-якого суб’єкта господарювання є чи не найскладнішою 
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частиною аудиторської перевірки. А якщо йдеться про перевірку діяльності 

підприємств виробничої сфери, то рівень складності значно підвищується. 

Питання аудиту виробничих запасів набувають особливої актуальності у зв'язку 

з необхідністю забезпечення керівництва оперативною і достовірною 

інформацією для здійснення управління підприємством, а також процесами, які 

в ньому відбуваються. Окрім того, достовірна інформація у фінансовій звітності 

клієнта представляє інтерес і для інших груп як внутрішніх, так і зовнішніх 

користувачів, кожна із яких має різні інформаційні потреби та може висувати 

нові вимоги (критерії) до інформації, що надається аудитором. 
Вагомий внесок у дослідження проблем обліку та аудиту виробничих 

запасів зробили такі вітчизняні науковці, як А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова, 

Т.В Божидарнік, О.В. Болдуєва, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, 

М.Я. Дем'яненко, М.М. О.І. Коблянська, О.П. Левченко, Н.М. Малюга, 

К.Є Нагірська, Л.В. Нападовська, М.Ф. Огійчук, О.М. Рибалко, І.Б. Садовська, 

Н.М., П.Я. Хомин та ін. Однак вивчення наукових праць свідчить про те, що й 

досі залишаються дискусійними теоретичні положення і важливі питання 

аудиту  виробничих запасів, що потребують удосконалення. 

Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів аудиту 

запасів. 

Основним нормативним документом, у якому визначаються методологічні 

основи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси та 

розкриття її у фінансовій звітності є Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 9 «Запаси». 

Відповідно до П(С)БО 9, запаси – це активи, які: 

- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської 

діяльності; 

- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва; 

- утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання 

робіт та надання послуг і управління підприємством [4]. 
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В свою чергу, оцінка запасів – важлива передумова організації обліку 

цього об’єкта, тому що вона впливає на точність фінансових результатів. У 

сучасних умовах основним завданням є визначення кращого методу в 

конкретній ситуації. 

Вибір методу оцінки здійснюється господарюючим суб’єктом самостійно в 

рамках прийнятої облікової політики, що впливає не тільки на величину витрат 

виробництва, продажу чи собівартість, але й на прибуток і суму сплачуваних 

податків. На сьогодні оцінка вибуття запасів у разі відпуску матеріалів у 

виробництво, продажу або ін. згідно з П(С)БО 9 здійснюється за одним із таких 

методів: ідентифікованої собівартості одиниці запасів;  середньозваженої 

собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); 

нормативних затрат; ціни продажу [2, с. 153]. 

Первіснa вaртість зaпaсів, придбaних зa плaту, включaє тaкі фaктичні 

витрaти:  

– суми, що сплaчуються згідно з договорaми постaчaльнику (продaвцю), зa 

вирaхувaнням непрямих подaтків;  

– суми ввізного митa під чaс імпортувaння зaпaсів;  

– суми непрямих подaтків у зв’язку з придбaнням зaпaсів, які не 

відшкодовуються підприємству;  

– зaтрaти із зaготівлі, нa нaвaнтaжувaльно-розвaнтaжувaльні роботи, 

трaнспортувaння зaпaсів до місця їх використaння, уключaючи витрaти зі 

стрaхувaння й ризику трaнспортувaння зaпaсів;  

– трaнспортно-зaготівельні витрaти (зaтрaти нa зaготівлю зaпaсів, оплaтa 

тaрифів (фрaхту) зa вaнтaжно-розвaнтaжувaльні роботи тa перевезення зaпaсів 

усімa видaми трaнспорту до місця їх використaння, уключaючи витрaти зі 

стрaхувaння ризиків трaнспортувaння зaпaсів);  

– інші витрaти, які безпосередньо пов’язaні з придбaнням зaпaсів, 

доведенням їх до стaну, у якому вони придaтні для використaння в 

зaплaновaних цілях (прямі мaтеріaльні витрaти, прямі витрaти нa оплaту прaці, 

інші витрaти підприємствa нa доопрaцювaння й підвищення якісно технічних 

хaрaктеристик зaпaсів) [1, с. 155]. 
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Спрaведливa вaртість – це сумa, зa якою може бути здійснений обмін 

aктиву aбо оплaтa зобов’язaння в результaті оперaції між обізнaними, 

зaцікaвленими й незaлежними сторонaми. 

Відповідно до П(С)БО 9 не включaються до первісної вaртості зaпaсів, a 

нaлежaть до витрaт того періоду, у якому вони здійснені (устaновлені): 

понaднормaтивні втрaти й недостaчі зaпaсів; відсотки зa користувaння 

позикaми; витрaти нa збут; зaгaльногосподaрські тa інші подібні витрaти, які 

безпосередньо не пов’язaні з придбaнням і достaвкою зaпaсів тa приведенням їх 

до стaну, придaтного до використaння зa признaченням [4]. Ці витрaти 

нaлежaть до витрaт діяльності того звітного періоду, у якому вони були 

здійснені. 

Предметом аудиту операцій із запасами є господарські процеси та операції, 

пов’язані з їх надходженням, а також відносини, що виникають при цьому 

всередині підприємства та за їх межами.  

Мета аудиту виробничих запасів – висловлення аудитором думки про те, 

чи відповідає фінансова інформація щодо руху і залишків запасів у всіх 

суттєвих аспектах нормативним документам, які регламентують порядок її 

підготовки і надання користувачам [5, с. 380].  

І дійсно, з цим твердженням важко не погодитись, адже аудит виробничих 

запасів проводиться для того, щоб одержати належні і достовірні аудиторські 

докази, щодо їх обліку та відображення у фінансовій звітності з метою 

висловлення незалежної думки аудитора щодо її достовірності та відповідності 

концептуальній основі фінансової звітності. 

Для задоволення потреб користувачів в отриманні повної, правдивої та 

неупередженої інформації щодо виробничих запасів аудитору необхідно 

виконати такі основні завдання для досягнення вказаної мети: 

- здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства щодо 

операцій з виробничими запасами; 

- встановлення правильності визнання активів запасами згідно з П(С)БО№ 

9 «Запаси»; 
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- перевірка дотримання підприємством облікової політики щодо 

відображення запасів в обліку та звітності; 

- перевірка правильності формування первісної вартості запасів; 

- дослідження стану складського господарства запасів; 

- встановлення повноти і правильності відображення в бухгалтерському 

обліку надходження запасів за їх каналами; 

- підтвердження (спростування) доцільності вибору підприємством методу 

списання запасів на витрати підприємства; 
- перевірка дотримання встановлених нормативів використання запасів на 

виробництво; 
- дослідження правильності і повноти відображення в обліку 

господарських операцій з вибуття запасів за їх каналами [6]; 
- перевірка правильності віднесення вартості запасів, використаних на 

виробництво; 
- перевірка правильності та своєчасності відображення виробничих запасів 

в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності; 

- дослідження протизаконних дій, пов'язаних із рухом виробничих запасів, 

суттєвих порушень і помилок у бухгалтерському обліку та звітності. 

Джерелами інформації для здійснення аудиту виробничих запасів є 

документи, які зазначені в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 – Джерела інформації для аудиту виробничих запасів 
Вид джерела 

інформації 
Найменування 

Первинні документи по 
обліку запасів 

Накладні, рахунки-фактури, картки складського обліку, 
прибуткові ордери, накладні-вимоги на відпуск, лімітно-
забірні карти 

Аналітичні регістри 

обліку запасів 
Відомості аналітичного облік запасів,звіти матеріально-
відповідальних осіб 

Регістри синтетичного 

обліку запасів 
Головна книга, відомості руху запасів, журнали №3,5,6 

Фінансова звітність 

підприємства 
Баланс (Звіт про фінансовий стан), Примітки до річної 

фінансової звітності 
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Провівши критичний аналіз наведених джерел нами виділено наступні 

етапи аудиту матеріальновиробничих запасів: 

1. Аудит наявності та стану збереження запасів.  

1.1. Інвентаризація.  

1.2. Аудит складського господарства і забезпечення збереження запасів.  

2. Аудит надходження запасів.  

2.1. Аудит формування первісної вартості запасів.  

2.2. Аудит правильності оцінки виробничих запасів в обліку.  

2.3.Аудит прибуткових документів.  

2.4. Аудит правильності відображення запасів на рахунках 

бухгалтерського обліку.  

3. Аудит вибуття запасів.  

3.1. Аудит видаткових документів.  

3.2. Оцінка методу вибуття запасів.  

3.3. Аудит правильності віднесення запасів на витрати підприємства.  

4. Аудит регістрів аналітичного обліку запасів.  

4.1. Звірка даних регістрів з руху запасів з даними Головної книги.  

4.2. Аудит фінансової звітності в частині відображення в ній матеріально-

виробничих запасів. 

Попереднє планування здійснюється на початковій стадії аудиту і має 

ґрунтуватися на попередньому вивченні особливостей бізнесу клієнта. Отже, 

отримання аудитором уявлення про стан справ на підприємстві є 

найважливішою складовою планування аудиту. План аудиту – це документ, 

який за своїм змістом є більш деталізованим, ніж загальна стратегія аудиту. 

Зокрема, він розглядає характер, час та обсяг аудиторських процедур, які мають 

виконуватися працівниками аудиторської фірми для отримання достатніх та 

відповідних аудиторських доказів з метою зменшення аудиторського ризику до 

прийнятно низького рівня [1, с. 253].  

МСА 300 визначає, що аудитор має також документувати будь-які значні 

зміни до початково запланованої загальної стратегії аудиту і детального плану 
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аудиту, враховуючи причини цих значних змін та дії аудитора у відповідь на 

події, умови або результати аудиторських процедур, що призвели до цих змін. 

План аудиту затверджується до початку виконання процедур отримання 

аудиторських доказів, проте він може переглядатися залежно від зміни 

обставин, що виникають у процесі аудиту. Тобто, план аудиту не має раз і 

назавжди сформованого змісту, його зміст знаходиться в процесі постійного 

розвитку. 

На підставі плану аудиту аудитор складає програму перевірки, де 

встановлює перелік аудиторських процедур, які б дали можливість: 

1. Встановити достовірність первинних даних бухгалтерського обліку 

щодо фактичної наявності та руху виробничих запасів.  

2. Перевірити повноту і своєчасність відображення первинних даних з 

обліку виробничих запасів у зведених документах та реєстрах.  

3. Перевірити правильність ведення обліку виробничих запасів відповідно 

до чинних законодавчих і нормативних актів, облікової політики суб’єкта 

господарювання.  

4. Перевірити стан збереження виробничих запасів у суб’єкта 

господарювання.  

5. Підтвердити або спростувати показники фінансової звітності суб’єкта 

господарювання, які залежать від достовірності, повноти, й своєчасності 

відображення господарських операцій, пов’язаних із рухом виробничих запасів. 

Залежно від аудиторського дослідження, завдань, передбачених договором 

та власних можливостей аудитор на свій розсуд обирає методику проведення 

аудиту виробничих запасів [6]. Основна мета обраної методики зводиться до 

встановлення об’єктивної істини про досліджуваний об’єкт. Проводити 

суцільну перевірку недоцільно – це потребує великих матеріальних і трудових 

затрат. Тому бажано перевірити й оцінити систему внутрішнього контролю та 

обліку на підприємстві, залежно від отриманих результатів, розширювати 

сукупність досліджень чи навпаки, довіритися даним клієнта і провести лише 

деякі перевірочні процедури, щоб підтвердити довіру до інформації системи 

внутрішнього контролю. 
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Вивчення й оцінка внутрішнього контролю і системи бухгалтерського 

обліку виробничих запасів потребує проведення тестування, в результаті якого 

можна вивчити слабкі і сильні сторони об’єкта дослідження. Тести системи 

контролю – застосовують для одержання аудиторських доказів відносно 

відповідності структури та ефективності функціонування систем обліку та 

внутрішнього аудиту. Це перелік методів та порядок їх застосування аудитором 

для оцінки ефективності функціонування системи обліку і внутрішнього 

контролю. За результатами тестування аудитор переходить до складання 

програми аудиту витрат діяльності. Кількість аудиторських процедур зворотно 

пропорційна оцінці системи внутрішнього контролю: чим вища оцінка системи 

внутрішнього контролю, тим менше аудиторських процедур може планувати 

аудитор. 

Варто зауважити, що практика показує, що типовими помилками, що 

виникають під час здійснення операцій з виробничих запасів можуть бути: 
- незадовільна організація складського господарства; 
- невиконання завдань щодо заготовлення (придбання) матеріалів; 
- завищення собівартості придбаних матеріалів; 
- порушення правил приймання вантажів; 
- неповне оприбуткування запасів; 
- необґрунтовані претензії до постачальників; 
- нераціональне витрачання матеріалів на виробництво; 
- порушення норм і лімітів відпуску; 
- порушення порядку проведення інвентаризації (порушення строків 

проведення, нерівномірний їх розподіл за календарними періодами, порушення 

принципу раптовості, неякісне проведення інвентаризації, недбале і 

несвоєчасне оформлення документів тощо); 
- нестача, надлишок, присвоєння ТМЦ; 
- помилки і підробки в документах; 
- підміна нових матеріалів старими; 
- помилки у визначенні сум уцінок, дооцінок запасів та їх відображення в 

обліку; незадовільне ведення бухгалтерського обліку [2, с. 152]. 
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Таким чином, організація і методика аудиту виробничих запасів є 

важливою складовою перевірки на підприємстві. Аудит запасів призначений 

для того, щоб здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства 

щодо операцій з виробничими запасами, встановити повноту і правильність 

відображення в бухгалтерському обліку надходження запасів за їх каналами, 

встановити правильність визнання активів запасами згідно з П(С)БО № 9 

«Запаси», дослідити стан складського господарства запасів, перевірити 

дотримання обраних методів обліку виробничих запасів, які зазначені у наказі 

про облікову політику. Основне призначення аудиту виробничих запасів – 

допомога клієнту у визначенні основних недоліків, порушень та помилок в 

обліку виробничих запасів, можливість ліквідувати їх та запобігти подальшому 

виникненню, що призведе до покращення фінансового стану підприємства. 

Тому правильна та раціональна організація і методика аудиту виробничих 

запасів допоможе аудитору досягти поставленої мети. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРИТАМАННІ РИЗИКИ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ 

У статті розглянуто структуру ризики електронної комерції. Виокремлено 

поняття електронної комерції. Виявлено ризики, що притаманні електронній 

торгівлі.  

Ключові слова: ризики, електронна торгівля, витрати, прибуток, Інтернет. 

Застосування сучасних засобів інформаційних технологій в електронній 

комерції, її розвиток та розширення, з одного боку дозволяє підвищити 

ефективність торгівлі, а з іншого – збільшує комерційні ризики, що 

супроводжують цей процес. Розвиток підприємств електронної комерції в 

Україні , міжнародний характер їх діяльності, застосування нових підходів до 

організації та ведення бізнесу зумовили необхідність адаптації наявної системи 

бухгалтерського обліку до вимог нового виду бізнесу. Використання новітніх 

інформаційних технологій дозволило розширити інформаційне забезпечення 

торгових операцій: за допомогою мережі Інтернет можливо знайти інформацію 

про існуючі та нові товари і послуги, підприємства та організації, знайти бізнес-
партнерів, постачальників і покупців, інвестиції, вигідні комерційні пропозиції, 

а також зробити онлайнове замовлення, укласти онлайнову міжнародну угоду, 

створити Інтернет-магазин, віртуальне підприємство або створити віртуальну 

спільноту. В той же час потрібно враховувати ризики, що супроводжують нові 

можливості електронної торгівлі, як найбільш важливої складової економічної 

безпеки електронного бізнесу [1].  
Електронна комерція – це сфера цифрової економіки, що включає всі 

фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних 

мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій [1, 2]. 
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До електронної комерції відносять електронний обмін інформацією           

(англ. Electronis Data Interchange, EDI), електронний рух капіталу 

(англ. Electronic Funds Transfer, EFT), електронну торгівлю (англ. E-Trade), 

електронні гроші (E-Cash), електронний маркетинг (англ. E-Marketing), 

електронний банкінг (англ. E-Banking), електронні страхові послуги                     

(англ. E-Insurance) тощо [3, 4]. 

Окремі аспекти проблеми адаптації бухгалтерського обліку до вимог 

користувачів, що приймають рішення на підприємствах електронної комерції, 

розглянуто у працях багатьох учених – обліковців і бухгалтерів – практиків. 

Бухгалтерів, податкових консультантів і юристів цікавлять проблеми, що мають 

більш прикладний характер, зокрема, системи оподаткування, що можуть бути 

використані в Інтернет-магазинах [3]; особливості реєстрації , постановки та 

ведення обліку в Інтернет-магазині [4]; порядок укладання та реєстрації 

електронних договорів на підприємствах електронної  комерції [5]. 

Для наукових публікацій за заданою тематикою характерний більш 

високий рівень узагальнення та систематизації інформації, порівняння наявної 

системи обліку із міжнародним досвідом, пропозиції щодо вдосконалення 

вітчизняної системи бухгалтерського обліку відповідно до вимог сучасної 

економіки [6; 7].  

У межах нашого дослідження будуть визначені проблеми бухгалтерського 

обліку операцій, пов’язаних із оплатою товарів, придбаних в Інтернет-

магазинах кінцевими споживачами. 

Метою дослідження є визначення проблемних аспектів в електронній 

комерції, пов’язаних з оцінкою властивих ризиків в даній сфері та їх 

характеристика і можливості запобігання чи усунення. 

Перші системи електронної комерції у своїй найпростішій формі з'явилися 

у 1960-х роках в США та використовувались головним чином у транспортних 

компаніях для замовлення квитків та обміну інформацією між транспортними 

службами перед підготовкою до рейсів [5, 6]. Компанія American Airlines 
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впровадила систему автоматизації процедури резервування місць на авіарейси 

[7]. Сумісна з IBM розробка отримала назву SABRE[en] (Semi-Automatic 

Business Research Environment, Sabre) та почала працювати повною мірою у 

1964 році. 

Спочатку електронна комерція опиралася на комунікації, які не належали 

до Інтернет, та характеризувалися використанням різноманітних автономних 

стандартів та протоколів. Першим загальноприйнятим стандартом став EDI 

(Electronic Data Interchange), який був прийнятий у 1980 році. Цей стандарт 

визначав як типові бізнес-транзакції і документи (замовлення, накладні, митні 

декларації тощо), які мають бути оброблені та передані через цифрові мережі. 

На початку 1990-х років ISO розробила новий стандарт EDIINT (Electronic Data 

Interchange for Administration, Commerce and Transport over Internet) який 

опирався на EDI та визначав засоби передачі EDI-транзакцій за допомогою 

протоколів мереж IP та Інтернет. Багато великих торговельних організацій 

інвестували кошти у розвиток EDI, але він ніколи не досяг того рівня 

популярності, як web-орієнтована електронна комерція, за такими причинами: 

- висока вартість впровадження EDI-рішень не дозволяла середнім та 

малим підприємствам стати учасниками електронної комерції; 

- повільний розвиток стандартів EDI; 

- складність розробки програм за специфікаціями EDI зумовила нестачу 

кваліфікованих спеціалістів. 

З розвитком Інтернету у 1990-х роках виникла відповідна форма 

електронної комерції у формі Інтернет-магазинів, де користувачі могли 

замовляти товари та послуги з оплатою за допомогою банківських карток. 

Розвиток Інтернету став чинником значного зниження витрат використання 

електронної комерції завдяки низької вартості обміну інформацією. Це також 

стимулювало подальший розвиток електронної комерції, серед якої сьогодні 

розрізняють такі рівні її призначення: Бізнес-Бізнес (B2B – Business-to-

Business), Бізнес-Споживач (B2C – Business-to-Customer) та інші. 

У багатьох випадках електронна комерція дозволяє скоротити шлях 
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перепродажу продукту від виробника до споживача. Це можливо завдяки 

використанню Інтернет-технологій, що надають можливість ефективної прямої 

взаємодії з кінцевим споживачем, тому компанії можуть виконувати роль, яку 

традиційно виконували проміжні постачальники. Це також дозволяє 

накопичувати інформацію про усі продажі та про усіх клієнтів, що у свою чергу 

дозволяє виконати досконалий бізнес-аналіз та маркетингові дослідження. Це є 

великою перевагою у конкурентній боротьбі. 

Електронне середовище широко використовується для доставки цифрового 

медіа-контенту (музика, фільми, преса тощо), корисної інформації, освітніх 

матеріалів, а також компаніями-виробниками програмного забезпечення для 

його продажу. 

Найбільшою перевагою електронної комерції є суттєве зниження витрат на 

оформлення угоди та її подальше обслуговування. Тому бізнес-процеси, які 

можуть бути переведені на електронну основу мають потенціал зниження 

витрат на них, що у свою чергу призводить до зниження собівартості товару чи 

послуги. Найвідомішим прикладом здійснення електронної комерції є Інтернет-

магазин, який являє собою веб-ресурс з каталогом продукції та можливістю 

замовлення і оплати товарів, які сподобались покупцю. Все більше компаній у 

світі впроваджують рішення електронної комерції у своєму бізнесі. Наприклад, 

всесвітньо відома компанія CISCO не має традиційної мережі дистриб'юторів. 

Замість того, вона приймає замовлення тільки в електронній формі зокрема зі 

свого веб-сайту. Інший приклад – це виробники ноутбуків. На своїх веб-сайтах 

вони розміщують інтерактивні сторінки, де користувач може зконфігурувати 

собі ноутбук за своїми потребами та оформити замовлення і оплату. 

Види електронної комерції. Бізнес-до-бізнесу (B2B). B2B електронна 

комерція – це електронна комерція між компаніями. Це тип електронної 

комерції, що має справу з відносинами між видами комерційної діяльності. 

Приблизно 80% електронної комерції належать до цього типу, і більшість 

експертів пророкує, що B2B електронна комерція продовжить поширюватися 

швидше ніж B2C. Загальніші B2B приклади й найкращі практичні моделі: IBM, 
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Hewlett Packard, Cisco та Dell. На сайті моделі B2B можна розміщувати 

комерційні пропозиції компанії, отримувати відомості від своїх партнерів, 

постачальників, формувати рахунки для оплати товарів і послуг або навіть 

укладати контракти. Створення сайтів B2B для компаній дозволяє їм виявляти 

високу активність на внутрішньому або міжнародному ринку.[8] 

Бізнес-до-споживача (B2C). Електронна комерція бізнес-до-користувача, 

або торгівля між компаніями й споживачами, включає збирання інформації 

клієнтами; купівлю фізичних речей чи інформаційних/електронних товарів; і, 

для інформаційних товарів, одержування товару (програми, електронної книги) 

по електронній мережі. Це друга по величині й найперша форма електронної 

комерції. Приклади B2C моделей — мережні компанії продажу в роздріб типу 

Amazon.com, Drugstore.com, Beyond.com. B2C електронна комерція зменшує 

ціну угод (особливо ціну пошуку), збільшуючи доступ споживачів до 

інформації й дозволяючи споживачам знайти саму конкурентоспроможну ціну 

за товар або послугу. B2C електронна комерція також зменшує ринкові бар'єри 

входу, тому що вартість створення й розкручування сайту набагато менша ніж 

установка структури фірми. У випадку інформаційних товарів, B2C електронна 

комерція ще привабливіша, тому що це зберігає фірми від факторингу в 

додатковій вартості фізичної мережі розподілу. Крім того, для країн із 

зростаючою кількістю користувачів Internet, поставка інформаційних товарів 

стає усе більше й більше доступною. 

Споживач-до-споживача (C2C). Електронна комерція споживач-до-

споживача або C2C – торгівля між приватними індивідуумами або 

споживачами. Цей тип електронної комерції характеризований ростом 

електронних ринків і мережних аукціонів, особливо у вертикальних галузях 

промисловості. С2С можливо має найбільший потенціал для того, щоб 

розвивати нові ринки. Цей тип електронної комерції входить принаймні в три 

форми: 

1) аукціони на кшталт eBay, що дозволяє інтерактивно пропонувати ціну в 

реальному масштабі часу; 
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2) однорангові системи, типу моделі Napster (протокол спільного 

використання файлів між користувачами в системах типу IRC) і пізніші моделі 

обміну грошей; 

3) оголошення тематичних категорій у портальних сайтах типу 

Тематичних категорій Excite і eWanted (діалоговий, мережний ринок, де 

покупці і продавці можуть вести переговори). 

Мобільна торгівля (m-commerce). Мобільна торгівля – закупівля й продаж 

товарів і послуг через бездротову технологію, тобто, кишенькові пристрої типу 

мобільних телефонів і особистих цифрових помічників. У 2017 році дві 

мільярди людей здійснили мобільну електронну комерційну транзакцію. 

Протягом останніх 5 років український ринок електронної комерції 

показував щорічне зростання на рівні 50%-60% незалежно від перманентних 

економічних коливань. При цьому ринок володіє серйозним потенціалом. 

Наприклад, в Німеччині ємкість ринку електронної комерції становить близько 

$36 млрд. В Україні аналогічний показник становить не більше $400-$500 млн. 

Основні фактори, які гальмують розвиток українського ринку електронної 

комерції:
 

відсутність законодавчої бази, яка б регулювала процес 

купівлі/продажу онлайн, здійснення електронних платежів за оплачені 

товари/послуги та яка б встановлювала прозорі правила гри на ринку (як для 

продавців, так і для покупців) 

- слабо розвинена національна система електронних платежів 

- низька ефективність більшості існуючих українських торговельних 

майданчиків 

- низький рівень проникнення інтернету (особливо в регіонах) 

Для України актуально на сьогодні, для ведення бізнесу в Інтернет, 

вирішення наступних питань: 

- прийняття та регламентація законів, нормативних актів, інструкцій; 

- фінансування наукових досліджень; 

- криптографії; 

- цифрового підпису; 
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- платіжних систем для ведення розрахунків в Інтернет; 

- створення в правоохоронних органах, зокрема в МВС, підрозділів по 

боротьбі з кіберзлочинами. 

Ризики, що виникають у цих учасників, можуть бути поділені на 3 групи: 

інформаційні, технологічні та комерційні ризики. До інформаційних можна 

віднести такі ризики, як: порушення авторських прав (незаконне відтворення та 

розповсюдження матеріалів); незахищеність доменного імені; фіктивні фірми; 

продаж товарів низької якості; злодійство, поширення та пошкодження 

інформації після несанкціонованого доступу до веб-ресурсу (незаконне 

стирання, руйнування, псування або приховування даних без права на це); 

поширення інформації у зв'язку з переходом працівників до конкурентів (витік 

інформації, що часто супроводжується втратою клієнтів та важливих фахівців). 

До технологічних ризиків можна віднести: помилки, допущені в розробці 

програмного забезпечення (помилки в програмі або системі, яка видає 

несподіваний або неправильний результат); несанкціонований доступ до веб-

сайту (протиправні дії, в результаті яких, зловмисник отримує доступ до 

закритої для сторонніх осіб інформації); злам електронного магазину для 

продажу посилань та поширення рекламних матеріалів без дозволу власника 

магазину; збій в роботі сервера; неправильна інтеграція системи електронної 

комерції з внутрішніми робочими процесами. Що стосується комерційних 

ризиків, то до них можна віднести такі, як фізичні загрози (будь-які загрози для 

персональних даних, які можуть дозволити стороннім людям отримати 

фізичний доступ до комп'ютера, а також загрози крадіжки, знищення 

комп'ютера, стихійних лих, пожеж та ін.); людський фактор (помилки 

співробітників); нанесення шкоди корпоративному іміджу бізнесу (дії, що 

здійснюються винятково з наміром заподіяти шкоду веб-сайту, а також 

зловживання правами, нанесення збитку діловій репутації компанії) [2]; ризики, 

пов'язані з оплатою онлайн в електронних магазинах (наявність обману та 

шахрайства при розрахунку електронними грошима зі злочинним веб-

магазином); ризики, пов'язані з постачальниками, надання їм доступу до даних, 
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поширення стратегії й тактики маркетингу (неправомірне поширення 

комерційної таємниці компанії та іншої важливої інформації); ризики, пов'язані 

з клієнтами, надання їм доступу до даних, поширення стратегії й тактики 

маркетингу (зловживання наданою інформацію та неправомірне її поширення); 

недостатня інтеграція електронної комерції з каналами постачання товарів 

(основною причиною недостатньої ефективності або рівня розвитку 

електронних закупівель є розрив між традиційною та електронною логістикою 

на підприємстві); небезпека втрати введених даних (номер кредитної карти, 

ім'я, адреси можуть бути перехоплені й використані для шахрайської 

діяльності); фальсифіковані продукти (продукти, які існують тільки на сторінці 

(X)-магазину, в реальності їх немає). 

Знизити рівень виникнення ризиків у всіх учасників електронної торгівлі 

можна при розумному підході, поетапному виконанні та плануванні всіх 

заходів. Але ризики можуть з’являтися не тільки для електронних магазинів 

взагалі, але й для відвідувачів та покупців магазину, різних фінансових установ 

та інших. До заходів, що можна запропонувати для мінімізації ризиків при 

проведенні електронної торгівлі, можна віднести: використання безпечного 

браузера; встановлення та своєчасне оновлення антивірусного захисту; 

перевірка клавіатури на підключення до неї записуючих пристроїв для збору 

інформації при кожному натисканні кнопок, включаючи паролі; перевірка 

наявності невпізнаного програмного забезпечення на комп'ютері, деякі 

програми здатні записувати всі натискання на клавіатурі; регулярну зміну 

паролів; шифрування інформації (процес перетворення інформації, щоб 

зробити її незрозумілою для всіх, окрім отримувача); аутентифікацію 

(застосовується для перевірки права доступу користувача до певних даних); 

використання програмного забезпечення з можливостями захисту даних та 

своєчасне його оновлення [5]; навчання персоналу ідентифікації цілей та 

розпізнавання слабких місць системи; користування популярними 

(перевіреними) онлайн-магазинами. 

Отже, врахування ризиків в електронній комерції та впровадження 
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запропонованих заходів допоможе усім її учасникам позбутися зайвих витрат 

при комерційних торгових операціях. Але треба враховувати те, що усіх 

ризиків остаточно позбутися неможливо, користування Інтернетом не дає 

стовідсоткової гарантії невиникнення ризикової ситуації. Тому для ефективного 

ведення онлайн-комерції необхідно приймати ті антиризикові заходи, які 

відповідають ситуації, яка виникає. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Прибуток як визначальна економічна категорія, є не 

лише основним фінансовим показником оцінки господарської діяльності 

підприємств, а й має важливе значення в системі вартісних інструментів 

управління економікою держави. На сьогодні, відсутній єдиний методичний 

підхід щодо визнання доходів, витрат та фінансових результатів за вимогами 

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Податкового кодексу 

України. Проте зміна системи оподаткування в Україні та спрямування її 

відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності має на меті 

узгодження норм національних, міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку та податкового законодавства. Необхідність побудови узгодженого 

підходу до формування та використання прибутку у бухгалтерському обліку з 

урахуванням потреб різних користувачів обумовлює актуальність обраного 

дослідження. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми теоретичних і 

методичних підходів обліку, нарахування та сплати податку на прибутку 

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

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

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

Однак, недостатня теоретична база для відображення в бухгалтерському 

обліку прибутку підприємства, та практичних аспектів методології його 

формування та використання зумовили необхідність подальшого дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є аналіз економічної 

сутності та дослідження особливостей впровадження в Україні податку на 

прибуток. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Прибуток як визначальна 

економічна категорія, є не лише основним фінансовим показником оцінки 

господарської діяльності підприємств, а й має важливе значення в системі 

вартісних інструментів управління економікою держави.  

Прибуток є однією з найскладніших економічних категорій, та вважається 

http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/47236/source:default
http://opac.library.vn.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=AN&P21DBN=AN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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суб’єктивною величиною, що залежить від підходів до його розуміння та 

способів обчислення. Серед науковців ведуться дискусії стосовно сутності 

категорії «прибуток» ще з самого початку його існування. Щодо обчислення 

прибутку історично утворилося два підходи: економічний та бухгалтерський, 

кожен з яких є економічно виправданим та має право на існування.  

Кожна теорія зазначає передумови та джерела утворення прибутку, 

відображає певний історичний етап розвитку категорії «прибуток».  

Як економічна категорія прибуток виник ще за часів товарно-обмінних 

відносин. Протягом століть змінювалися джерела утворення прибутку, фактори 

впливу на прибуток, але не змінювалися підходи щодо визначення сутності 

прибутку. Прибуток завжди дорівнював позитивній різниці між доходами та 

витратами суб’єкта господарювання, але до XVII ст. він вимірювався у 

грошовому вигляді, а з XVII-XVIІІ ст. став розрахунковою величиною. 

Ідея прибутку в бухгалтерському обліку пов’язана тільки з отриманим 

результатом, хоча в економічному сенсі важливо те, що буде отримано в 

майбутньому. У зв’язку з цим, дані обліку можуть надавати неповну 

інформацію. 

Тобто, економічний прибуток відрізняється від бухгалтерського на 

величину потенційних надходжень грошових коштів. А для отримання 

фінансової інформації потрібно досліджувати не абсолютну величину 

прибутку, а вплив факторів та операцій, у результаті яких він сформувався. 

Економічний прибуток є меншою величиною порівняно з бухгалтерським, 

адже при обчисленні економічного прибутку враховується лише операційна 

діяльність. Бухгалтерський прибуток визначається за даними бухгалтерського 

обліку та є фактичним приростом власного капіталу протягом звітного періоду.  

Методика розрахунку бухгалтерського прибутку визначається 

законодавчо-нормативними актами і має за мету надання правдивої інформації 

про прибуток. Тобто в бухгалтерському обліку відображаються тільки ті 

доходи і витрати, які можна точно визначити та обчислити. Доходи й витрати, 

які мають альтернативний характер і залежать від прийняття різних 
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управлінських рішень, разом з доходами і витратами, відображеними у 

бухгалтерському обліку, використовуються для обчислення економічного 

прибутку. А тому, найбільші вигоди використання вкладеного капіталу 

підприємства показує економічний прибуток. 

Бухгалтерський прибуток визначають як позитивну різницю між доходами 

підприємства, під якими розуміється приріст сукупної вартісної оцінки його 

активів, що супроводжується збільшенням капіталу власників підприємства, та 

його затратами, під якими розуміється зниження сукупної вартісної оцінки 

активів, що супроводжується зменшенням капіталу власників підприємства, за 

виключенням результатів операцій, пов’язаних з навмисною зміною цього 

капіталу (внаслідок додаткових вкладень власників, безоплатного внеску у 

вигляді активів, переоцінки активів).  

У межах діючого законодавства бухгалтерський прибуток є достовірним 

індикатором ефективності діяльності підприємства, має достатньо зрозумілий і 

практичний алгоритм розрахунку. 

Податок на прибуток підприємств – одна з найрозвиненіших форм 

оподаткування, яка має багатовікову історію. Цей податок є платою з боку 

виробництва за сприятливі умови господарювання, тобто вилучаючи частину 

доходів юридичних осіб, держава гарантує їм ефективніше використання ка- 

піталу, що залишається в їх розпорядженні. Податок на прибуток за своєю 

економічною сутністю є прямим податком. Його розмір прямо залежить від 

розміру прибутку платника. Тому його вплив на результати господарської 

діяльності досить істотний [2].  

Оподаткування прибутку здійснюється за допомогою відповідного 

механізму, який характеризується як система спеціаль- но розроблених і 

законодавчо закріплених форм і методів оподаткування фізичних та юридичних 

осіб. До основних елементів ме- ханізму оподаткування прибутку належать: 

об’єкти оподаткування, податкові ставки та податкові пільги [3].  

Для визначення прибутку у бухгалтерському обліку послідовно 

порівнюють доходи і витрати (принцип нарахування та відповідності доходів і 

витрат). Порядок формування чистого прибутку (збитку) наведено на рис. 1.  
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В Україні податок на прибуток підприємств почали застосовувати з 1991 

року, закріпився, як основний вид прямого податку з юридичних осіб на 

підставі Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» з 1995 

року. Відповідний фінансово-правовий акт неодноразово змінювався, така 

нестабільність нормативно-правової бази негативно вплинула на діяльність 

підприємств [3]. На сьогоднішній день з 2011 року діють нові правила 

обкладення податком на прибуток, встановлені у розділі ІІІ ПКУ, що мають на 

меті стабілізувати процес оподаткування суб’єктів господарювання. 

Досвід України у створенні системи оподаткування прибутку (доходу) 

свідчить про брак чіткої державної концепції податкової політики. Протягом 

1991-1997 pp. неодноразово змінювався об’єкт оподаткування. У цей період 

об’єктами оподаткування послідовно були: 1991р. – прибуток, 1992 р. – 

валовий дохід, 1993 р. (перший квартал) – прибуток, 1993 (з другого кварталу) 

– 1994pp. – валовий дохід, 1995-1997pp. (до 1 липня) – прибуток, що визначався 

коригуванням балансового прибутку, з 1 липня 1997р. – прибуток, що 

визначався через коригування валового доходу. Непослідовність у визначенні 
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об’єкта оподаткування, часті суттєві зміни методики його розрахунку 

створювали значні труднощі для платників податків і справили негативний 

вплив на розвиток підприємницької діяльності в цілому [4]. 

Однією з найочікуваніших подій як у сфері бухгалтерського обліку, так і 

вітчизняної економіки в цілому стало прийняття у 2010 р. Податкового кодексу 

України, який вступив у дію із 1 січня 2011 р. Кодекс майже не змінив правила 

розрахунку ПДВ і його відображення у бухгалтерському обліку (залишилося 

так зване «правило першої події»), але Кодексом введено принципово нові 

правила розрахунку податку на прибуток підприємств, що вплинуло 

безпосередньо й на відображення таких сум на рахунках бухгалтерського 

обліку. Прийняття Кодексу стало передумовою для вирішення більшості 

облікових проблем, які неодноразово піднімалися науковцями та бухгалтерами-

практиками [7]. 

Висновки. Таким чином, аналізуючи вищевикладене, можна зробити 

висновки, що, прибуток є узагальнюючим кількісним показником, який 

характеризує ефективність діяльності підприємства. Концепція його визначення 

залежить від інтересів суб’єктів господарювання, що породжує різноманітність 

підходів до сутності, теорій, класифікацій та видів дефініції «прибуток».  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВИХ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто і обґрунтовано науково-теоретичні положення 

організації аудиту ефективності формування фінансових резервів 

підприємства. Проаналізовано ряд нормативно-правових актів, які 

врегульовують питання аудиту. Висвітлено шляхи удосконалення організації 

аудиту ефективності формування фінансових резервів, попри несприятливі 

ситуації, що виникають.  

Ключові слова: аудит, фінансові резерви, ефективність, організація, виробничі 

підприємства. 

У ринковій економіці з моменту її появи визначальне положення займали 

резерви та інші механізми, які гарантують виконання зобов'язань на 

найрізноманітніших умовах, найрізноманітнішими суб’єктами, починаючи від 

статутних резервів і закінчуючи резервами і механізмами, які представляють 

комерційну таємницю. 
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Питанню сутності резервів приділяли увагу в своїх працях наступні вчені: 

Єременко Д. В., Гіляровська Л. Т., Дорогостайський В. Г., Козлова М.О., 

Мазуховска Б, Орищенко М. М., Снеткова Т. А. , Петрик О. А., Соколов Я. В., 

Терещенко Ю. Н., Ткач В. І., Романова С. В., Чещев С. А. та інші. 
Під резервами розуміються невикористані і постійно виникаючі 

можливості зростання і вдосконалення, покращення його кінцевих результатів. 

Процес утворення резервів безперервний, оскільки пов’язаний з науково-
технічним прогресом, удосконаленням організації праці й управління. 

Виявлення резервів необхідно для обґрунтованого планування, 

своєчасного виконання і перевиконання планів, підвищення ефективності 

роботи торговельного підприємства. 
Планомірна організація пошуку резервів можлива лише тоді, коли є чітке 

уявлення про характер і місця їх виникнення [2, с. 9-10]. 
Підприємства утворюють фінансовий резерв за рахунок відрахувань від 

прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, в розмірах, 

передбачених статутом, для покриття непередбачених втрат і збитків. 
Характеристика фінансових резервів наведена в таблиці 1 [4, c. 279]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Характеристика фінансових резервів 
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Процес формування резервів є одним із найефективніших інструментів 

забезпечення стабільності діяльності підприємства та самострахування від 

ризиків. фінансові резерви створюються для забезпечення непередбачених 

витрат, спеціальних потреб, усунення тимчасових фінансових труднощів і 

забезпечення нормальних умов діяльності. 

Одним з основних напрямів удосконалення системи державного 

фінансового контролю в Україні слід вважати розроблення і запровадження 

механізмів аудиту ефективності в цілому та аудиту ефективності формування 

фінансових резервів зокрема, який сьогодні залишається новим та недостатньо 

дослідженим поняттям для вітчизняної теорії і практики.  

Організаційна система аудиту ефективності формування фінансових 

резервів відображає синтез взаємозв'язків різних елементів, які функціонують 

для досягнення мети. Організацію аудиту Єременко Д. В. [3] розглядає як 

сукупність заходів, спрямованих на інформаційне та матеріально-технічне 

забезпечення процесу аудиту з метою висловлення професійної незалежної 

думки стосовно предмету аудиту при дотриманні правил і принципів, 

встановлених законом та нормативами. На думку Петрик О.А. [5, с. 12], під 

поняттям організація аудиту слід визначати систему методів, способів, засобів, 

норм і правил, що забезпечують ефективне здійснення аудиту та подальший 

його розвиток як галузі наукових знань, так і сфери практичної діяльності. 

Сучасні світові тенденції розвитку фінансового контролю і аудиту 

спрямовані на своєчасне виявлення негативних відхилень від поставлених 

завдань та обґрунтування методів їх усунення. Фінансовий аудит – форма 

фінансового контролю, що передбачає перевірку законності та правильності 

розподілу фінансових ресурсів, ведення обліку, достовірності складання 

фінансової звітності, активно доповнюється аудитом ефективності, основним 

призначенням якого є встановлення рівня продуктивності, результативності та 

економічності фінансово-господарської діяльності як державних органів та 

організацій, так і приватних компаній, корпорацій і фірм [2, c. 55].  
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Переваги аудиту ефективності перед фінансовим аудитом полягають у 

концентрації на результатах діяльності; формулюванні відповідей про те, що 

було, і те, чого не було досягнуто; забезпеченні коментарів щодо якості. 

Недоліком є більш широкий масштаб, тобто необхідність урахування, крім 

внутрішніх, ще й зовнішніх доказів та фактів [1, c. 58].  

На сьогодні більшість підприємств не формують фінансові резерви, хоча 

це може негативно позначитися на їх діяльності. У випадку, якщо фінансові 

резерви формуються на підприємстві, то для аудитора важливим є 

встановлення правильності їх розміру та ефективність формування. Саме тому 

аудит ефективності формування фінансових резервів є актуальним. Його 

особливістю є те, що він синтезує в собі фінансовий аудит і економічний аналіз 

і може бути визначений як оцінка менеджменту підприємства. 

Процес планування аудиту ефективності формування фінансових резервів 

регламентується МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності». 

Планування аудиту ефективності формування фінансових резервів є одним з 

обов'язкових етапів, що складається у визначенні стратегії й тактики, обсягу 

перевірки, і складанні загального плану та розробки програми аудиту. 

Планування аудиту ефективності формування фінансових резервів 

повинне проводитися аудиторською фірмою відповідно до основних 

принципів, а саме: комплексності, безперервності та оптимальності планування 

[6, c. 52]. 

Одержавши в процесі попереднього планування дані про підприємство, 

аудитор приступає до розробки плану та програми. Займаючись їх розробкою, 

аудитору необхідно визначити аудиторський ризик і рівень суттєвості                     

[3, c. 156-157]. 

У загальному плані аудитор повинен передбачити строки проведення 

аудиту ефективності формування фінансових резервів і скласти графік його 

проведення, підготовки звіту, висновків та рекомендацій. Крім того, визначити 

спосіб проведення аудиту ефективності формування фінансових резервів на 

підставі результатів попереднього аналізу, оцінки надійності системи 

внутрішнього контролю та ризиків. 
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Програма аудиту ефективності формування фінансових резервів являє 

собою детальний перелік змісту аудиторських процедур, необхідних для 

реалізації плану. Аудиторську програму варто складати у вигляді програми 

тестів засобів контролю й у вигляді програми процедур по суті [6, c. 58]. 

Етап безпосереднього проведення аудиту ефективності формування 

фінансових резервів містить наступні стадії: 

1) збір інформації і фактичних даних про фінансові резерви для отримання 

аудиторських доказів; 

2) систематизація і розробка аудиторських доказів; 

3) оформлення і систематизація документів аудиту ефективності 

формування фінансових резервів. 

Ціллю даного етапу є збір необхідних даних та доказів про фінансові 

резерви у відповідності з цілями програми та їх оцінка з точки зору 

відповідності визначеним параметрам або критеріям законності, ефективності 

досягнення цілей. 

Результати роботи, що виконують аудитори повинна документуватися. 

Показником успішного результату аудиторської перевірки є наявність 

рекомендацій щодо вирішення наявних та майбутніх проблем, а показником її 

якості – повнота контролю, витрати на його проведення [4, c. 374]. 

Звіт за результатами аудиту ефективності формування фінансових 

резервів є підсумковим документом, в якому викладені основні результати 

проведеного контрольного заходу поряд з висновками, пропозиціями, 

рекомендаціями. 

Підготовка висновків і пропозицій здійснюються за результатами збору 

та аналізу відповідної інформації. Висновки базуються на результатах 

проведеного дослідження і є основою підготовки пропозицій і рекомендацій.  

[5, c. 19]. 

Логічним завершенням аудиту ефективності діяльності є аудиторські 

рекомендації. Рекомендації вносяться у звіт за принципом пріоритетності: 

фундаментальні, значущі та такі, що заслуговують на увагу [3, c. 60-61]. 
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Таким чином, організація аудиту ефективності формування фінансових 

резервів є сукупністю аудиторських процедур на всіх етапах аудиту, що 

дозволяють оцінити як діяльність торговельного підприємства в цілому, так і 

процес формування фінансових резервів зокрема та сформулювати об’єктивні 

висновки та рекомендації. Перспективами подальших наукових досліджень є 

розробка та удосконалення організації аудиту ефективності формування 

фінансових резервів із застосуванням інформаційних технологій, що сприятиме 

виявленню наявних недоліків та розробці заходів щодо їх усунення. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА 

ПІДРЯДНИКАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У статті досліджено економічну сутність розрахунків з постачальниками та 

підрядниками підприємства, наведено погляди науковців на трактування 

процесу постачання продукції, значна увага приділена економічні класифікації 

розрахункових операцій. Досліджено складові та алгоритм формування 

процесу постачання в розрізі податкового, облікового та управлінського 

аспекту. 

Ключові слова: заборгованість, постачальники, підрядники, постачання, 

розрахунки, заготівля, поставка. 

Господарська діяльність будь-якого суб’єкта господарювання пов’язана з 

використанням коштів, матеріальних і нематеріальних цінностей. Фундаментом 

їх безперервного кругообігу є господарські процеси. Однією з важливих 

передумов подальшої діяльності підприємства є процес постачання, що тісно 

пов’язаний з розрахунковими операціями, які можуть призводити до утворення 

зобов’язань. Порушення строків погашення зобов‘язань призводить до їх 

накопичення та знецінення грошових коштів для кредиторів, в свою чергу це 

негативно впливає на фінансовий стан підприємства. Тому правильне, 

ефективне та своєчасне ведення розрахунків з постачальниками та 

підрядниками, достовірне відображення облікової та аналітичної інформації 

набуває досить важливого значення в сучасних умовах господарювання.  

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Проблемам обліку й аналізу 

розрахунків з постачальниками та підрядчиками присвячено багато праць 

вчених-економістів. Вагомий внесок у їхнє вирішення зробили такі вітчизняні 

та зарубіжні науковці, як Х. Андерсон, Ф.Ф. Бутинець, А. Велш Глен, 

С.Ф. Голов, В.Г. Гетьман, А.М. Герасимович, І.П. Житна, Л.М. Кіндрацька, 
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Д. Колдуелл, Ю.А. Кузьмінський, Я.Д. Крупка, І.Д. Лазаришина, Б.М. Литвин, 

Є.В. Мних, Б. Нідлз, О.В. Олійник, В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, 

О.В. Соловьова, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, І.Д. Фаріон, П.Я. Хомин, 

С.І. Шкарабан, Г. Шорт Даніел та інші.  

Проведений огляд наукових праць провідних вчених-економістів та 

практиків з обліку свідчить про те, що окремі теоретичні положення щодо 

трактування розрахункових операцій є дискусійними, а низка важливих 

аспектів класифікації, визнання, оцінки потребують уточнення та подальшого 

вдосконалення. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних і методичних 

підходів до визнання й оцінки розрахунків з постачальниками та підрядниками 

на сучасному етапі розвитку економіки. 

Виклад основного матеріалу. У процесі господарської діяльності 

підприємства вступають у взаємовідносини з іншими суб’єктами 

господарювання щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт чи 

послуг із метою забезпечення їх безперервного функціонування. 

Розрахунки з постачальниками та підрядниками виникають унаслідок 

договірних відносин, що опосередковують процес придбання, відповідно 

докладного аналізу потребує цей процес. Поняття “придбання” значно ширше 

понять “заготівля”, “постачання”, тому що для створення запасів 

матеріальними цінностями підприємство має їх набути. 

На підприємстві здійснюються операції з постачання, які забезпечують 

діяльність оборотними засобами, необхідними для отримання основної мети 

створення підприємства - одержання прибутку. Досить часто під процесом 

постачання розуміють поставку та заготівлю цінностей. 

Терміни “поставка” та “постачання” вживаються переважно як синоніми. 

Поняття “процес постачання” доцільно вживати, коли йдеться про 

підприємство-постачальника, який організовує цей процес і задовольняє 

потреби споживача. Під постачанням слід розуміти динамічний процес руху 

цінностей від однієї сторони іншій, “поставка” відображає статику і стосується 

моменту часу, у який відбувається передача цінностей. 
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Термін “заготівля” можна розглядати як процес, що полягає в забезпеченні 

безперервності діяльності суб’єкта господарювання через акумулювання 

засобів виробництва на складах. Підприємство самостійно досліджує фактори 

зовнішнього середовища, наявні на ринку ресурси, знаходить постачальників. 

Для того, щоб здійснювати будь-яку діяльність, суб’єкт господарювання, 

насамперед, має здійснити ряд активних дій щодо налагодження зв’язків із 

зовнішнім середовищем із приводу руху цінностей - як надходження, так і їх 

вибуття. Налагодження таких зв’язків та їх надійне функціонування 

забезпечують підприємству успішну та прибуткову діяльність. 

Основне завдання процесу постачання полягає в забезпеченні потреб 

виробничого процесу в ресурсах – сировині, матеріалах, паливі, тарі, запасних 

частинах, малоцінних і швидкозношуваних предметах тощо. Таким чином, 

процес постачання предметів праці є важливою передумовою здійснення 

основної діяльності підприємства. Цей процес має відбуватися безперервно й 

рівномірно, оскільки надлишок або нестача цінностей негативно впливає на 

кінцевий результат господарської діяльності. 

Елементом обліку процесу постачання є облік розрахункових операцій з 

постачальниками та підрядниками. Поняття постачальники трактуються так: 

постачальники – це юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання 

товарно - матеріальних цінностей, надають послуги, виконують роботи. 

Підрядники – це спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які 

виконують будівельно-монтажні роботи при спорудженні об’єктів на підставі 

договорів підряду на капітальне будівництво. 

При купівлі товарно-матеріальних цінностей дуже важливим фактором є 

вибір постачальника. Тому при його виборі для зменшенні ризику і підвищення 

надійності поставок потрібно враховувати наступні моменти: 

- вартість товару (включаючи витрати на зберігання, транспортування і 

страхування); 

- умови платежу; 

- цінова конкурентоспроможність; 
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- гарантійні строки; 

- географічне місце розташування; 

- ремонт і післяпродажне обслуговування; 

- відповідність продукції постачальника стандартам якості; 

- виробнича потужність та обсяги випуску продукції за останні роки; 

- можливість закупівель безпосередньо у виробників або оптовиків; 

- основні види діяльності та його фінансовий стан; 

Порядок та форми розрахунків між постачальником та покупцем 

визначаються в господарських договорах. При купівлі товарів укладається 

договір купівлі-продажу. 

Укладаючи договори купівлі-продажу, необхідно враховувати дію трьох 

факторів, які впливають на порядок відображення їх результатів у 

бухгалтерському обліку та обліку податкових розрахунків, тим самим 

змінюючи фінансовий результат та структуру активів підприємства:  

- вибір моменту виникнення податкового кредиту та зобов’язань з ПДВ 

(касовий метод або метод нарахування);  

- вибір форми розрахунків за товари (попередня чи наступна оплата)  

- вибір моменту переходу права власності в договорі (момент передачі 

товарів або момент оплати). 

Розрахунки з постачальниками є кредиторською заборгованістю за 

товарно-матеріальні цінності за умов наступної оплати, а у випадку здійснення 

передоплати в бухгалтерському обліку виникає дебіторська заборгованість за 

авансами виданими. Тому облік, залежно від форми розрахунків, буде різним. 

[3,с.257] 

В міру насичення ринку різними видами товарів і послуг все ширше 

практикується попередня оплата. В даний час на ринку явно виявляються 

тенденції до заохочення покупця, що здійснює попередню оплату. Форма 

заохочень може бути різна, у вигляді знижок у ціні, додаткових послуг тощо.  

Попередня оплата – це внесення повної або часткової суми для оплати 

придбаного товару, або послуги до факту його безпосереднього отримання. 
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Тобто при попередній оплаті людина платить гроші заздалегідь, покупець не 

може відразу після здійснення оплати почати користуватися придбанням. 

Відзначимо, що повна попередня оплата - це внесення всієї суми, а часткова 

частини. Виплату авансів можна також вважати попередньою оплатою, але не в 

повному розмірі, а саме в частковому. 
Основне значення попередньої оплати полягає в підвищенні гарантій 

укладення угоди. Як правило, в укладених угодах з попередньою оплатою 

ставиться умова: якщо покупець відмовляється купувати товар і сплачувати за 

нього повну суму за фактом доставки, то продавець має право залишити собі 

внесену передоплату і сам товар. Виходить, якщо покупець відмовиться від 

угоди, на яку постачальник вже почав розраховувати, він виявиться в 

невигідному становищі: втратить свої гроші просто так, проте в деякій мірі 

отримає вигоду: товар залишиться у нього, та й гроші будуть отримані «за 

повітря» – ні за що. Звичайно, доставка товару може бути пов’язана з 

витратами, продавати деякі товари після відмови покупця складно, але зазвичай 

всі ризики повинні окупатися сумою попереднього платежу. 
Отже, для постачальника будь-якого товару попередня оплата вигідна, але 

вигідна вона для покупця? Так, покупець теж отримує свою вигоду. Зазвичай, 

коли покупець дає попередню оплату продавцю, укладається угода, що товар 

буде переданий тільки даному покупцю і нікому іншому. Тобто, якщо прийде 

інша людина і захоче придбати товар у продавця, продавець не має права 

зробити продаж, так як попередня оплата за товар вже була внесена. Сума 

грошей, яка вноситься покупцем в якості попередньої оплати, найчастіше 

називається заставою. Нерідко в обмін на заставу покупець отримує 

підтвердження, що товар «закріплений» за ним, підтвердження може мати 

форму простого договору або матеріальної речі. Припустимо, при внесенні 

застави за будинок, покупець має право забрати від будинку ключі. Можна 

зробити висновок, що існування можливості зробити попередню оплату в 

повному або частковому розмірі однаково вигідно і продавцеві, і покупцеві, 

крім цього можливість внесення попередньої оплати підвищує ймовірність 

успішного проведення операції, що робить підприємницьку діяльність більш 

надійною і вигідною. 
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Розрахунки з постачальниками та рідрядниками проводяться шляхом 

готівкових або безготівкових перерахунків через установи банків. Готівку 

використовують в окремих випадках для розрахунків за товари та послуги. Між 

підприємствами, організаціями та фінансово-кредитними установами 

розрахунки здійснюються в безготівковій формі. Платежі шляхом 

безготівкових перерахунків через банк є основною формою розрахунків                

[2, c.187]. 

Вибір постачальників і перехід на довгостроковий характер співпраці з 

найбільш відповідальними і надійними є також важливим фактором 

нормального забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. На думку 

багатьох авторів, у покупця оперативний контроль виконання договірних умов 

здійснює відділ постачання або фінансовий відділ, куди, в першу чергу, і 

надходять отримані від постачальника документи. Їх реєструють у журналі 

обліку вантажів, що надходять, і в книзі обліку виконання договорів, 

акцептують і передають у бухгалтерію. 

Книга обліку договорів є першочерговою ланкою у організації вибору 

постачальника для наступної співпраці, допомагає провести контроль за 

виконанням договірних умов постачальниками, вказує, які заходи вживались у 

разі затримок чи інших порушень у поставках, наскільки оперативно реагує 

підприємство на ті чи інші відхилення [1, с.128]. 

Узагальнюючи теоретичне дослідження розрахунків з постачальниками та 

підрядниками можна зробити такі висновки: 

Заборгованість – це стан розрахунків за фінансовими зобов’язаннями на 

будь-який момент часу. 

Розрахунки – це система взаємин між юридичними і фізичними особами, 

що виникають у момент практичного виконання юридично оформлених 

фінансових зобов'язань при здійсненні товарних і нетоварних операцій. 

Кредитори – юридичні і фізичні особи, яким внаслідок минулих подій  

підприємство заборгувало певні суми коштів, їхніх еквівалентів чи інших 

активів. 
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Кредиторська заборгованість – сума заборгованості підприємства 

кредиторам на визначену дату. 

Таким чином, у статті було розглянуто сутність розрахункових операцій 

підприємства, основні складові постачальницької діяльності, відзначено деякі 

особливості складових процесу постачання на підприємстві. 
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При розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і впровадження 

всесвітньої мережі Інтернет в споживчу та державну сфери стає питання про її 

раціональне використання і контроль. З огляду на той факт, що в останні роки 

економічного розвитку країни, які принесли масу інновацій в сферу 

електронного управління, слід оцінити їх ефект на саме існування поняття 

«електронного урядування» та його невід’ємної складової – публічних 

закупівель. З огляду на той факт, що з 2016 року велика частина державних 

закупівель проводиться в електронному вигляді і уже відсутня жодна 

альтернатива такому інструменту закупівель за державні кошти, надання 

високоякісного сервісу в цій сфері має суттєве значення. Створення відкритого, 

прозорого та конкурентного середовища для закупівельних процедур 

розпорядників бюджетних коштів знижує ризики корупції і шахрайства, що, в 

свою чергу, підтримує успішну реалізацію антикорупційної політики країни. 

Серед вагомих наукових досліджень вітчизняних вчених з питань 

впровадження та розвитку електронного урядування як в Україні, так і в інших 

країнах світу слід відзначити праці: К. Вознюк, О. Загаєцька, О. Ємельяненко, 

П. Клімушин, М. Голованенко, О. Кулак, К. Линьов, Д. Мартинович,  

В. Міняйло, О. Міняйло, М. Нефьодов, В. Прядко, Н. Ткаченко, Я. Олійник, 

Н. Павлютенко, А. Серенок, Ю. Уманців, тощо. 

Метою дослідження є вивчення теоретичних та оцінки практичних 

аспектів щодо специфічних особливостей діяльності різних учасників системи 

електронних державних закупівель. 

Державні закупівлі є одним з ключових компонентів системи управління 

державними фінансами, їх частка у бюджеті країни становить приблизно 25 

відсотків. Ефективне управління державними закупівлями є важливою сферою 

інтересів громадянського суспільства, а тому є підконтрольним об’єктом 

органів контролю законодавчої влади. Для функціонування такої системи 

закупівель електронне середовище повинне забезпечити конфіденційність, 

цілісність і доступність існуючих даних як замовника, так і покупця на основі 

ефективної політики закупівель і процедур [5, с. 3]. 
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Перехід на електронний формат було запроваджено Законом України              

№ 922-VIII «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року. А з 01.08.2016 року 

цей Закон був розповсюджений на всіх суб’єктів, які здійснюють закупівлі за 

бюджетні кошти (Замовники) [6]. 

Згідно Закону замовники поділяються на дві категорії:  

- перша категорія замовників – можуть виступати ті особи, у яких вартість 

предмета закупівлі товару, послуги дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, 

а робіт – 1,5 мільйона гривень;  

- друга категорія замовників – можуть виступати ті особи, які здійснюють 

діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість предмета 

закупівлі товару або послуги дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а 

робіт – 5 мільйонів гривень. 

В інших випадках замовники дотримуються принципів здійснення 

публічних закупівель. Вони можуть користуватися системою електронних 

державних закупівель для того, щоб підібрати собі замовника або надавача 

послуги, а також виконавця робіт для укладення договору [1, с. 8]. 

Система Prozorro – це база даних, яка розташована на сервері, до неї не 

можна підключитися напряму, а лише через один з авторизованих електронних 

майданчиків, які мають до неї доступ. До 10 січня 2017 року Уповноважений 

орган авторизував близько 18 майданчиків. Всі дії, визначені Законом № 922, 

що передбачають оприлюднення та розміщення інформації, подачу пропозицій, 

скарг та інше на веб-порталі Уповноваженого органу, здійснюються лише через 

майданчики. Вся інформація дублюється на всіх авторизованих майданчиках, 

вся інформація синхронізується в Центральну Базу Даних, тобто Prozorro [7]. 

Варто окремо відзначити, що такі електронні майданчики є конкурентами 

на своєму ринку, а отже, зацікавлені в залученні великої кількості клієнтів, у 

тому числі використовуючи різноманітні маркетингові інструменти. На 

практиці такий підхід дозволить ще більше популяризувати нову систему 

публічних закупівель серед бізнесу.  

Оскільки реєстрації на електронному майданчику дає учаснику можливість 
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приймати участь у процедурі публічних закупівель, новим Законом 

передбачено лише три можливі процедури закупівлі, а не п’ять як було до 

реформи, а саме: відкриті торги, конкурентний діалог і переговорна процедура 

закупівлі [4, с. 112]. 

Процедура відкритих торгів базується на принципі відкритості та рівного 

(недискримінаційного) доступу до закупівель усіх учасників, утім, із 

обов’язковим застосуванням системи електронних закупівель та проведенням 

електронного аукціону. Відкриті торги є головною процедурою закупівель, у 

якій можуть брати участь усі бажаючі та для проведення якої має бути не 

менше 2-х учасників. Слід відмітити головне нововведення відкритих торгів – 

можливість проведення електронного аукціону. Даний аукціон полягає в 

поетапному зниженні цін або їх визначенні з урахуванням показників інших 

критеріїв оцінки за математичною формулою, встановленою замовником                

[3, с. 134]. 

Конкурентний діалог є нововведенням, яке поєднує в собі елементи 

двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації учасників. Застосовується 

замовником у тому випадку, якщо неможливо визначити необхідні технічні, 

якісні характеристики товарів та робіт або визначити вид послуг або якщо для 

прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести 

переговори з учасниками де предметом закупівлі є консультаційні, юридичні 

послуги, розробка інформаційних систем, програмних продуктів, проведення 

наукових досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-

конструкторських, будівельних робіт [4, с. 112]. 

Переговорна процедура закупівлі є прототипом процедури державних 

закупівель, яка передбачалася старим законом, і застосовується у вигляді 

виключення. Вона полягає в наступному: замовник укладає з учасником договір 

про закупівлю після проведення переговорів з одним або кількома учасниками. 

Так, на практиці переговорна процедура закупівлі застосовується в основному 

при закупівлі електроенергії, водопостачання, водовідведення або за 

необхідності продовження будівельних робіт тим самим підрядником. 
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Підкреслимо, що проведення переговорної процедури закупівлі вимагає від 

замовника обов’язкового обґрунтування застосування саме даного виду 

закупівлі [3, с. 135]. 
Електронні закупівлі передбачають чотири етапи (рис. 1).  

Кожному наступному етапу передуватиме широке ознайомлення більшості 

замовників зі здобутками попереднього етапу з метою поступового 

нарощування потенціалу державного та приватного секторів [1, с. 9]. 

Моніторинг системи публічних закупівель став можливим завдяки модулю 

візуалізації та агрегації даних (BI) на базі програмного забезпечення 

QlikView. Існують дві версії модуля: публічний (вільний доступ) 

(http://bi.prozorro.org) і професійний (необхідна ліцензія для користування). 

Функціонал обох модулів передбачає візуалізацію даних ЦБД в зручному для 

користувачів форматі, але лише професійний модуль дозволяє користувачам 

завантажувати дані. Кожна версія модуля є інтерактивною онлайн-системою 

звітності, де користувачі можуть перевіряти узагальнені результати публічних 

закупівель, а також досліджувати закупівлі більш детально. 

 

Рисунок 1 – Етапи електронних публічних закупівель [1, с. 8] 

На першому етапі замовник, на підставі плану закупівель та додатку до нього, 
затвердженого тендерним комітетом установи-замовника, подає на електронний майданчик 
в Інтернеті оголошення про те, що хоче закупити або які послуги потрібно отримати. Після 

розміщення оголошення кілька днів триває період уточнень.  

На другому етапі проводяться електронні аукціони, де учасники знижують ціни. Замовник 
не має змоги впливати на ці процеси.  

На третьому етапі замовник визначає переможця торгів. Основним критерієм при 
визначенні переможця є ціна. Учасники торгів можуть оскаржувати торги в АМКУ.  

Завершальним, четвертим, етапом торгів є укладання договору з переможцем, поставка 
товарів, виконання робіт і послуг та оплата  
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Модулі мають кілька вкладок, у яких інформація згрупована за логічними 

характеристиками. В публічному модулі візуалізовані кілька індикаторів, які 

мають на меті дати певну оцінку результативності процедур та системи 

загалом. У професійному модулі, на додаток до показників публічного модулю, 

візуалізовано також інші показники, які можна в комбінації використовувати 

для оцінки результатів системи. Наприклад, группа показників «Ефективність 

аукціону» ранжує тендери по їх відстані від тендерів з найбільшою та 

найменшою історичною економією в даній групі предметів закупівлі. Метою 

коефіцієнта є поширення позитивного досвіду між учасниками закупівельного 

процесу для подальшого використання його у власній практиці. Водночас 

особливо нетипові випадки можуть представляти інтерес для громадськості             

[2, с. 7]. 

Держава – головний покупець товарів, робіт і послуг на ринку України. З 

метою проведення реформування закупівель за державні кошти в грудні 

2015 року Верховна Рада України прийняла закон «Про публічні закупівлі». 

Закон дозволяє створювати в сфері тендерів відкриту конкуренцію, підвищити 

прозорість торгів, запобігає корупції в держзакупівлях, і головне економить 

бюджетні кошти. Основна ідея, що закладено в систему ProZorro при ії 

створенні – «Всі бачать все». Оприлюднену на торгах інформацію, мають 

можливість, бачити і аналізувати не тільки учасники торгів, а і журналісти, 

громадські активісти і решта Інтернет – користувачів [1, с. 20]. 

Електронна форма системи публічних закупівель має багато переваг:  

- оптимізує процес за рахунок збільшення швидкості операцій (немає 

необхідності бути присутнім під час проведення торгів); 

- зменшує адміністративний тягар (менше документів і часу для 

підготовки процедури закупівлі), забезпечує більш високий рівень безпеки 

документів, розміщених через Інтернет; 

- електронна форма закупівель є одним із багатьох рушійних факторів 

посилення конкурентоспроможності у короткостроковій та довгостроковій 

перспективі. 
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Короткостроковий ефект впливу PoZorro на конкурентність очікується 

побачити у збільшенні кількості учасників, підвищенні однорідності учасників 

та зменшенні мотивації до змови між замовником та постачальником. У цілому, 

більша кількість учасників робить конкуренцію більш інтенсивною, що має 

вплинути на зниження ціни. Конкуренція у процесі закупівель має ставати 

більш інтенсивною, коли в тендерах починають брати участь нові компанії, які 

схожі між собою/однорідні, тобто мають аналогічні можливості до задоволення 

потреб на ринку, як і решта учасників тих же тендерів. Збільшення кількості 

учасників тендерів може також негативно впливати на можливість змов. 

Довгостроковий ефект втілюється через зміни в технології – учасники повинні 

бути більш ефективними, щоб конкурувати [2, с. 12]. 

Окрім значних переваг, електронні публічні закупівлі в Україні мають і 

недоліки під час використання (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Недоліки використання електронних публічних закупівель 

в Україні [1, с. 10] 

Отже, електронна система публічних закупівель знизила тривалість 

процедур, зменшила обсяг паперової роботи, забезпечила додатковий захист 

документів та збільшила конкурентність. Після закінчення тендеру в 

електронній системі можна побачити всю інформацію стосовно поданих 

пропозицій всіх учасників, рішень тендерної комісії, всі кваліфікаційні 

документи, тощо. Система ProZorro дає великі можливості малим та середнім 
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підприємствам, а також бюджетним установам. Зазначені учасники торгів 

мають можливості отримати новий, значний за обсягами ринок для збуту своєї 

продукції за більш спрощеною процедурою, їм немає необхідності додатково 

витрачати кошти на просування свого товару, рекламу, пошуку партнерів, 

інвесторів тощо. 
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА  

В статті розглянуто сутність товарних операцій підприємства в сучасних 

умовах господарювання. Узагальнено основні класифікаційні ознаки товарних 

запасів в розрізі окремих функцій управління, що дозволило уточнити методику 

оцінювання витрат на замовлення, закупівлю, перевезення, збереження 

товарів, вантажно-розвантажувальні роботи.  

Ключові слова: товари, запаси, облік, витрати, система управління, контроль 

Основним напрямом розвитку торгівлі на теренах України є створення 

конкурентоспроможних підприємств з широким асортиментом товарів. 

Удосконалення логістики товарного забезпечення обороту підприємств торгівлі 

необхідно здійснювати за рахунок створення інтегрованої інформаційної бази, 

яка має включати електронні системи обліку і контролю на всіх стадіях обігу 

товарів у торговельному процесі. Оперативне управління товарним 

забезпеченням обороту торговельної мережі потребує відповідної адаптації 

обліку і контролю, взаємовідносин між виробництвом та споживанням товарів, 

що набуває особливої актуальності в умовах економічної кризи. Стратегії 

розвитку підприємств, що розробляються в сучасних умовах, не відповідають 

новим вимогам до процесу планування та прогнозування на підприємства 

торгівлі. Тому виникає потреба у розробці концепцій, що враховують 

економічну ситуацію та специфіку кожного конкретного товарного ринку. 

Дослідженню питання обліку товарних операцій присвячено праці 

багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: Білухи М.Т., Бутинця Ф.Ф., 

Кузьмінського А.М., Сопко В.В., Загороднього В.П., Марцина В.С., Соколова 

Я.В., Криковцевої Н.О., Зубілевич С.Я., Патрова В.В., Андерсона Х., Муса Г., 

Антоні Р. та інших. Проте, незважаючи на значну кількість наукових розробок, 

низка питань з обліку, котролю та аналізу товарних операцій на підприємствах 

торгівлі, на нашу  думку, недостатньо висвітлені. 
Метою статті виступило дослідження сутності товарних операцій як 

об’єкту обліку.  
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Необхідність створення комплексної системи управління товарними 

операціями торговельного підприємства пояснюється тим, що процес 

управління товарними операціями не є ізольованим процесом. Цей процес тісно 

взаємозв'язаний з основною діяльністю підприємства торгівлі: закупівлями і 

реалізацією товарними запасів. За цієї причини, під час вирішення більшості 

практичних задач, процес управління товарними операціями трактується як 

незалежний процес, на який накладено обмеження, що визначаються 

основними показниками торговельної діяльності (рівнем обслуговування, часом 

виконання замовлення, обмеженим розміром наявного капіталу і площами для 

зберігання запасів тощо). Іншими словами, торговельна діяльність у цілому 

виявляється лише в тих випадках, коли вона стикається з процесом управління 

товарними запасами, що дозволяє при визначенні необхідної політики 

управління ними уникати труднощів, пов’язаних із розглядом всієї 

торговельної операції.  

Товар виступає основою здійснення товарних операцій, а отже розглянемо 

сутність товарів в ринкових умовах економіки.  

Товар є важливою складовою комплексу ефективних засобів впливу на 

споживачів, продуктом праці, виготовленим для реалізації, має матеріальну 

форму, утримується підприємством та пропонується на ринок з метою його 

подальшого продажу, використання або споживання. Ця категорія передує 

іншим економічним категоріям (грошам, капіталу та ін.) не лише логічно, але й 

історично, оскільки товарне виробництво існувало до капіталістичних відносин. 

Тривалий час виготовлені матеріальні блага не вважалися товаром, а виступали 

в якості речей, оскільки були призначені для споживання безпосередньо.  

Торгово-технологічний процес на торговельному підприємстві являє 

собою комплекс взаємопов'язаних торгових (комерційних) і технологічних 

операцій і є завершальною стадією всього торгово-технологічного процесу 

товароруху [1]. Структура торгово-технологічного процесу, послідовність 

виконання різних операцій залежать від виду торгового підприємства, 

застосовуваного методу продажу товарів, типу, розміру магазину та інших 

факторів. 
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Торгово-технологічний процес торгівельного підприємства можна 

розділити на три основні частини: операції з товарами до пропозиції їх 

покупцям; операції безпосереднього обслуговування покупців; додаткові 

операції з обслуговування покупців (рис. 1). 

На якість торговельного обслуговування істотний вплив роблять операції з 

товарами до пропозиції їх покупцям. До них відносять: розвантаження 

транспортних засобів; доставку товарів у зону приймання; приймання товарів 

за кількістю та якістю; доставку товарів у зону зберігання, підготовки до 

продажу або безпосередньо в торговельний зал (залежно від ступеня готовності 

їх до продажу); зберігання товарів; підготовку товарів до продажу; 

переміщення товарів у торговий зал; викладку товарів на торговому 

устаткуванні (друк буклетів, каталогів, створення Інтернет сайтів). Для того 

щоб забезпечити високий рівень обслуговування покупців необхідно: постійно 

вивчати попит, який служить підставою для складання заявок на завезення 

товарів; проводити прийом товарів тільки відповідної якості; створити умови 

зберігання товарів і підготовки їх до продажу; правильне розміщення товарів в 

торговельному залі [2].  

Рисунок 1 – Торгово-технологічний процес торговельного підприємства 
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Найбільш відповідальну частину торгово-технологічного процесу 

становлять операції з обслуговування покупців, до яких відносяться: зустріч 

покупця; пропозиція товарів; відбір товарів покупцями; розрахунок за відібрані 

товари; надання покупцям додаткових послуг. На цій стадії торгово-

технологічного процесу виникають міжособистісні психологічні контакти, які 

відображають складні економічні відносини, пов'язані з купівлею-продажем 

товарів.  

Застосування різних підходів до організації та проведення торгівлі, 

запозичення закордонного досвіду має як позитивний, так негативний характер. 

Зокрема, до позитивного можемо віднести той факт, що розширюється 

значення торгівлі як соціального наповнення потреб населення [3]. Торговельні 

підприємства із їх різноманітними утвореннями задовольняють потреби 

споживачів як в плані отримання якісної продукції, так і в плані задоволення 

потреб пов’язаних із процесом купівлі та після подальшим обслуговуванням. 

Тобто враховуючи закордонний досвід, вітчизняні підприємства не лише 

здійснюють процес купівлі-продажу, але надають різноманітні послуги, 

пов’язані із процесом продажу (так зване після продажне обслуговування) [4]. 

Однак, з іншої точки зору, організація та проведення торгівлі за зарубіжним 

зразком призводить до нагромадження великої кількості торговельних 

утворень, які, використовуючи ті чи інші ознаки, досить часто не враховують їх 

особливостей. 

У сучасній економічній літературі управління товарними операціями 

розглядається в різних якісних характеристиках, що свідчить про 

багатогранність даного поняття та його важливість для науки й практики 

торговельної діяльності.  З метою побудови класифікації товарів для цілей 

обліку, в табл. 1 представлено приклад використання окремих класифікаційних 

ознак товарних запасів, які характерні для окремих функцій управління               

(табл. 1). 

 

 



391 

Таблиця 1 – Система основних класифікаційних ознак товарних 

запасів в розрізі окремих функцій управління 
Класифікаційні ознаки товарних запасів 

І. В системі 

бухгалтерського 

обліку 

ІІ. В системі 

операційного 

менеджменту 

ІІІ. В системі 

фінансового 

менеджменту 

ІV. В системі 

логістичного 

менеджменту 
1. Термін 

оцінки 
2.  Метод 

оцінки при 

відпуску у 

продаж 

1. Призначення 
2. Види  товарів 
3. Групи товарів 
4. Характер 

попиту 
5. Ціновий рівень 
6. Рівень 

потенційної 

доходності 

1.  Період 

функціонування 
2. Форма 

фінансування 
3.  Форма 

надаваного 

товарного 

кредиту 

1. Стадія операційного 

процесу 
2. Ступінь сумісності в 

процесі зберігання та 

реалізації 

 

Наступне важливе питання, яке є не до кінця вирішене науковцями, є 

питання пов’язане із класифікацією торговельних підприємств, як основних 

форм вираження процесу торгівлі. Враховуючи різноманітність торговельних 

підприємств в сфері торгівлі, зосередимо увагу саме на сфері торгівлі щодо 

класифікації торговельних підприємств.  
Так. підприємства оптової торгівлі реалізують товар господарюючим 

суб'єктам, які купують товар для подальшого перепродажу або для виробництва 

будь-якого виду продукції (виконання робіт, надання послуг). Відмінними 

рисами оптової торгівлі є можливість пропонувати різні за обсягом партії 

товарів стабільної якості за порівняно невисокими цінами протягом тривалого 

періоду часу, що дозволяє їм мати успіх конкурентної боротьби.  
Торгівля – це продаж товарів кінцевим споживачам, а не комерційному 

підприємству. На відміну від оптового продажу приводом для закупівлі в 

роздрібній торгівлі є задоволення особистих потреб покупця або членів його 

сім’ї за рахунок споживання купленого товару [5]. 
Цінова політика торговельного підприємства впливає на рівень 

торговельної надбавки, що також має своє відображення в обліку. Поділ 

торговельних об’єктів за формою продажу та формою оплати відображає 

особливості здійснення торговельної діяльності, що тягне за собою адаптацію 

бухгалтерського обліку під такі особливості, а також формування додаткових 

посередницьких відносин (комісійна торгівля, торгівля в кредит).  
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Для цілей управління необхідно, окрім ознак виділених для цілей 

бухгалтерського обліку, враховувати також розмір підприємства, вподобання та 

купівельну спроможність покупців, а також характер їх обслуговування. 

Орієнтація більшості великих торговельних підприємств спрямована на 

здійснення певного соціального ефекту від своєї діяльності, що пов’язано із 

наданням додаткових торговельних послуг. Саме тому для цілей 

управлінського обліку необхідно чітке розмежування підприємств за 

наведеними ознаками, що покращить управління фінансовими показниками і, 

як наслідок, результатом діяльності. Співвідношення фінансового та 

управлінського обліку можуть бути різними, що залежить від особливостей 

діяльності торговельних підприємств, проте наявність певних податкових 

розрахунків буде у будь-якому випадку, що і призводить до певної тривимірної 

системи в якій функціонує торговельне підприємство. 

Важливим моментом в управлінні товарними операціями є оцінювання 

витрат на замовлення, закупівлю, перевезення, збереження товарів, вантажно-

розвантажувальні роботи. Так, при перевищенні запасів товарів від 

оптимального рівня потрібно мати додаткові приміщення, додаткових людей. 

Крім того, підприємства для зменшення ризику втрат товарів проводять їх 

страхування, в тому числі і надлишкових запасів товарів. Це свідчить про те, 

що і при збереженні запасів товарів підприємство може понести витрати, яких 

можна запобігти. 

З обсягом витрат, пов’язаних із запасами товарів, тісно пов’язані витрати 

щодо виконання замовлень на них. Витрати щодо виконання замовлень 

включають в себе конторські витрати з оформлення замовлення, витрати на 

телефонні переговори та відрядження з укладання договорів поставки, 

транспортні витрати, витрати з приймання замовлення. 

Якщо розглянути взаємодію витрат на збереження запасів товарів та 

виконання замовлення, то вони мають тенденцію компенсувати один одного. 

Так, при збільшенні обсягу замовлення зменшуються витрати на його 

виконання за рахунок економії транспортних та інших витрат, пов’язаних з 
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ним. Крім того, продавці часто при більшому обсязі замовлення зменшують 

ціну за одиницю, або при певному обсязі замовлення зобов’язуються доставити 

його власним транспортом. Водночас збільшуються витрати, пов’язані зі 

збереженням ресурсів.  

Проаналізувавши завдання обліку, контролю та аналізу можна виділити 

наступні завдання системи управління товарних операцій, що здійснюються на 

підприємствах торгівлі товарами: 

- збір даних про товарні операції, їх фіксування в робочих документах 

Microsoft Excel (переважно у формі таблиць); 

- аналіз зібраної інформації; 

- щоденний моніторинг усіх показників, пов’язаних з товарними операції; 

 коригування відхилень; 

- планування і прогнозування товарних операцій; 

- забезпечення бази для ціноутворення (особливо встановлення 

трансфертних цін (внутрішні ціни, за якими один структурний підрозділ 

підприємства (мережі) передає іншому товари); 

- надання деталізованої та конкретизованої інформації керівництву щодо 

товарних операцій; 

- пропонування найбільш раціональних управлінських рішень, що 

стосуються товарних операцій; 

- складання внутрішньої звітності по товарних операціях. 

Для досягнення поставлених цілей обліку товарних операцій необхідно 

враховувати загальні напрямки розвитку, а також дійсний стан фінансового 

обліку, аналізу, планування і контролю на підприємстві. Крім того, слід брати 

до уваги, що система управління товарними операціями на кожному 

підприємстві унікальна, оскільки враховує специфіку його діяльності. Не існує 

однакових систем управління так само, як і не існує однакових підприємств. 

Кожна з існуючих систем будується для конкретних цілей її функціонування. 

Кожен суб’єкт господарської діяльності самостійно, за власним бажанням 

(виходячи з потреб, затрат та очікуваного результату), будує систему 

управлінського обліку, зокрема товарних операцій. 
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Висновки. Дослідження питання розвитку і запровадження обліку 

товарних операцій на підприємствах торгівлі товарами актуальні на сьогодні і 

потребують удосконалення. Сучасний управлінський облік товарних операцій 

повинен розробляти методи здобування інформації про вирішальні чинники 

успіху: витрати, час, якість товару тощо. 

З метою забезпечення не лише виживання, але й ефективного 

функціонування в умовах конкуренції підприємства торгівлі товарами повинні 

удосконалювати управлінський облік товарних операцій так, щоб він відповідав 

змінам у ринковому конкурентному середовищі. 
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ДЛЯ ПОТРЕБ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ 

У статті досліджено суттєві класифікаційні ознаки грошових коштів та їх 

еквівалентів, які повинні стати основою інформаційного забезпечення управління 

високоліквідними активами підприємства, чітко структурувати їх. Показано 

важливість окремих ознак класифікації для конкретних потреб управління. 

Ключові слова: грошові кошти, рух грошових коштів, безготівкові розрахунки, 

каса. 

На сьогоднішній день актуальність і значимість грошових коштів не 

викликає сумнівів. Грошові кошти за своєю природою є початковою і кінцевою 

стадією кругообігу господарських засобів, швидкість руху грошових коштів 

визначається ефективністю діяльності підприємства. Обсяг наявних у 

підприємства грошей визначає платоспроможність підприємства (одну з 

найважливіших характеристик фінансового становища підприємства). Грошові 

кошти – це унікальний вид оборотних коштів, який володіє абсолютною 

ліквідністю, тобто здатний негайно виступати засобом платежу за 

зобов’язаннями підприємства в будь-який час.  

Метою статті є виділення класифікаційних ознак грошових коштів та їх 

еквівалентів, що має забезпечити вирішення проблем, пов’язаних з 

організацією їх обліку, контролю та економічного аналізу. 

Основою досліджень в галузі обліку грошових коштів стали роботи таких 

зарубіжних економістів, як М. ван Бреда, Г. А. Велш, К. Друрі, Б. Нідлз, 

Д. Г. Шорт. Вітчизняні дослідники М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, 

Л. В. Нападовська, В. М. Пархоменко, М. С. Пушкар, В. В. Сопко, Р. Л. Хом'як, 

М. Г. Чумаченко крім обліку коштів досліджували також питання їх контролю та 

економічного аналізу. 
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На практиці облік грошових коштів та їх еквівалентів є достатньо 

регламентованим законодавчими та підзаконними нормативно-правовими 

актами України. Але розширення форм і видів здійснення розрахунків, 

властивостей та функцій грошових коштів викликали необхідність детального 

дослідження високоліквідних активів з метою коректного формування 

інформаційної бази, основою якої є бухгалтерський облік та економічний 

аналіз.  

Згідно з нормативними документами до грошових коштів відносять 

готівку, кошти на рахунках у банку та депозити до запитання. Готівковий і 

безготівковий грошові обороти органічно пов'язані між собою, що реалізується 

через перехід однієї форми в іншу. Наприклад, виручка надходить до каси 

підприємства, а потім здається до установи банку для зарахування на поточний 

або інший рахунки. Із цих рахунків у банку проводяться розрахунки між 

господарюючими суб'єктами та надходить готівка в касу підприємства для 

видачі заробітної плати, авансу підзвітним особам тощо. 

Багато економістів вважають що таке визначення потребує уточнень, тому 

в економічній літературі існує безліч визначень поняття «грошові кошти» 

(табл. 1). 

Таблиця 1 – Економічна сутність поняття «грошові кошти»  

Джерело  Визначення  
С.М. Остафійчук [1]  Грошові кошти – готівка в касі підприємства, депозити до запитання, 

кошти на банківських рахунках, які характеризуються абсолютною 

ліквідністю, тобто можуть у будь-який момент бути використані для 

здійснення розрахунків, або обміняні на законні платіжні засоби.  
Г.В. Осовська [5]  Грошові кошти – це доходи і надходження, що акумулюються у 

грошовій формі на рахунках підприємства, організації, установи у 

банках і використовуються для забезпечення їх власних потреб або 

розміщення у вигляді ресурсів банків  
О.С. Філімоненко 

[6]  
Грошові кошти – це кошти у вигляді грошей, які знаходяться в касі 

підприємства, на рахунках в установах банку, в акредитивах, у 

підзвітних осіб та на депозитах до запитання  
О.С. Височан [7]  Грошові кошти – це кошти в касі, електронні гроші, кошти на 

поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані у 

будь-який момент для проведення розрахунків в процесі здійснення 

господарських операцій  
В.І. Єфименко,  
Л.І. Лук’яненко [8]  

Грошові кошти – це готівка, яка зберігається на підприємстві, гроші 

в банках (на рахунках); банківські векселі, грошові чеки та перекази 

від клієнтів  
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Продовження таблиці 1 

Ф.Ф. Бутинець [9]  Грошові кошти – форма існування грошей, використовується як 

засіб обігу та платежу; грошові знаки національної валюти України – 
банкноти і монети, в тому числі пам’ятні та ювілейні монети, що 

знаходяться в обігу і є дійсними платіжними засобами  
Н.М. Ткаченко [10]  Грошові кошти – касова готівка, кошти на рахунках у банках, інші 

грошові кошти 
 

Як відомо, при дослідженні об’єкта суб’єкту пізнання важливо 

систематизувати отриману інформацію про першого, тому правильна 

класифікація грошових коштів та їх еквівалентів дозволить забезпечити 

раціональну постановку управління ними.  

Для розуміння сутності грошових коштів потрібно уяснити їхню роль. 

Прийнято вважати, що найкраще економічна суть грошей проявляється в їх 

функціях. Традиційно в економічній науці виділяють п’ять основних функцій 

грошей: міра вартості; засіб обігу; засіб платежу; засіб нагромадження; світові 

гроші. Перелічені функції у своїй системній єдності становлять реальне 

функціонування грошової маси.  

За своєю природою грошові кошти є ресурсом забезпечення 

платоспроможності, зв’язуючою ланкою всіх господарських процесів 

підприємства. Не зважаючи на те, що грошові кошти займають незначну 

питому вагу у загальній сумі активів підприємства, вони відіграють 

надзвичайно важливу роль для забезпечення його існування та гармонійного 

розвитку – із них починається операційний цикл, ними ж він і закінчується. 

Нами наведено визначення грошових коштів, яке найбільше відповідає 

потребам бухгалтерського обліку. Грошові кошти – це готівка в касі 

підприємства, депозити до  запитання, кошти на банківських рахунках, які 

характеризуються абсолютною ліквідністю, тобто можуть у будь-який момент 

бути використані для здійснення розрахунків, або обміняні на законні платіжні 

засоби [1, с. 218].  

Проф. В. В. Сопко наводить наступну класифікацію грошових коштів 

[3, с. 215]:  
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1. За видами валют: національна валюта, іноземна валюта; 

2. За місцем зберігання: аванси видані, підзвітні кошти, еквіваленти 

грошових коштів, рахунок в банку, каса; 

3. За призначенням: необоротні, оборотні; 

4. За джерелами надходження: власні, запозичені, залучені. 

Остафійчук С. М. пропонує виділити наступні ознаки класифікації 

грошових коштів, які б у повній мірі відповідали реальним потребам 

користувачів бухгалтерської інформації: 

І. За формою існування розрізняти готівкові та безготівкові грошові кошти. 

До готівкових грошових коштів відносити грошові кошти в касі, до 

безготівкових – грошові кошти на рахунках в банках та електронні гроші. 

ІІ. За видом валюти: грошові кошти у національній валюті та грошові 

кошти в іноземних валютах. Класифікація грошових коштів за видами валют 

має надзвичайно важливе значення для управління залишком грошових коштів, 

оскільки дозволяє керівництву підприємства оперативно реагувати на зміну 

курсів іноземних валют відносно національної валюти. 

ІІІ. За місцем зберігання: грошові кошти в касі; грошові кошти на рахунках 

в банках; електронні гроші (залишки на депозитних платіжних картках та 

кошти на рахунках платіжних систем в Інтернеті). Дана класифікаційна ознака 

має дуже важливе значення для проведення інвентаризації грошових коштів. 

Загальний підхід до класифікації руху грошових коштів наведений на 

рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Розподіл грошових потоків за видами діяльності 

Така класифікація дає можливість; 

- оцінити здатність підприємства забезпечувати грошові кошти, необхідні 

для продовження та розширення основної діяльності без залучення зовнішніх 

джерел фінансування; 

- виявити вкладення коштів в активи, які забезпечуватимуть генерування 

прибутку і грошових потоків у майбутньому; 

- передбачити майбутній рух грошових коштів, пов’язаний з вимогами 

осіб, які надали підприємству капітал [4]. 

Зарахування конкретної операції, пов’язаної з рухом грошових коштів, в 

певну класифікаційну групу обумовлюється перш за все характером 

господарської діяльності підприємства.  

На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновок, 

що класифікація грошових коштів та їх еквівалентів сприятиме розумінню їх 

суті, проведенню оцінки, здійсненню інвентаризації та коректному 

відображенню у звітності. В подальшому необхідно звернути увагу на функції 
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грошових коштів та їх еквівалентів, дослідити питання оцінки вказаних активів, 

звернувши увагу на електронні гроші, питома вага яких у розрахунках значно 

зростає. 
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МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙНИХ 

ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 

Із введенням нових правових і облікових принципів, правил, законів, нормативів 

докорінно змінилися підходи до визначення витрат, розрахунку собівартості, 

оптимальних баз розподілу витрат, формування витрат діяльності. 

Ключові слова: операційні витрати, операційна діяльність, облік витрат. 

Витрати підприємства поділяють на: витрати операційної діяльності; 

витрати інвестиційної діяльності; витрати фінансової діяльності; інші витрати 

звичайної діяльності. 

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші 

види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 

Головною умовою ефективного управління виробничим підприємством є 

отримання повної, достовірної та оперативної інформації про витрати, які 

формують собівартість виготовленої продукції. Таку інформацію надає облік 

витрат виробництва, що є центральною підсистемою в інформаційній системі 

бухгалтерського обліку. Від належної організації обліку витрат та 

калькулювання собівартості продукції залежать рівень економічного 

управління підприємством, ступінь впливу результатів діяльності окремих 

підрозділів на підвищення ефективності виробництва, обґрунтованість 

планування якісних та кількісних показників й оптимальне ціноутворення. 

Із введенням нових правових і облікових принципів, правил, законів, 

нормативів докорінно змінилися підходи до визначення витрат, розрахунку 

собівартості, оптимальних баз розподілу витрат, формування витрат діяльності. 

На сьогодні існують ґрунтовні розробки з питань управління витратами 

виробництва, складу, визначення впливу їх на економічні показники діяльності 

підприємства. Певний внесок у вивчення цієї проблеми зробили такі видатні 
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зарубіжні та відчизняні економісти, як А. Андерсон, А. Апчерч, А. Візер, 

І. Ворст, К. Друрі, К. Ерроу, Р. Коуз, Б. Нідлз, П. Ревентлоу, Дж. Ріс, Т. Скоун, 

Г. Фандель, Д. Хан, Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, І. Бланк, Ф. Бутинець, 

А. Гальчинський, С. Голов, В. Завгородній, О. Орлов, М. Пушкар, Є. Рясних, 

Л. Радецька, М. Чумаченко, І. Фаріон та інші. 

Метою даної статті є вивчення діючої методики обліку й аналізу 

операційних витрат. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:  

 зясувати суть поняття «операційна діяльність» та її складові; 

  розкрити значення операційних витрат;  

 вивчити методику відображення в обліку операційних витрат відповідно 

до національних стандартів бухгалтерського обліку та вимог податкового 

законодавства;  

 описати методику відображення в обліку прямих операційних витрат та 

витрат періоду, виявити існуючі проблеми, запропонувати шляхи їх 

вирішенння; 

Будь-яка діяльність неможлива без витрат ресурсів. Закономірності 

розвитку ринкових відносин, логіка пізнання показують, що спочатку мають 

місце витрати ресурсів, а потім – результати, пов’язані з цими витратами. 

Основним мотивом діяльності будь-якого підприємства в ринкових умовах є 

максимізація прибутку. Реальні можливості реалізації стратегічної мети в 

багатьох випадках обмежені витратами виробництва та попитом на продукцію, 

що виробляється. Отримання найбільшого ефекту з найменшими витратами, 

економія природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать 

від того, як підприємство вирішує питання управління витратами, котре 

передбачає пошук способів їх зниження [1]. 

Витрати є основним обмежником прибутку і одночасно головним 

фактором, який впливає на обсяг пропозиції. 

Котляров С.А. вказує на те, що під «расходами» слід розуміти витрати 

певного періоду, які відносять на реалізовану за цей період продукцію [2]. 
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Б. Юровський [7], навпаки, стверджує, що поняття «затраты» і «расходы» є 

синонімами, і розтлумачує їх як споживання ресурсів підприємства та вартість 

робіт і послуг, виконаних для підприємства. 

Важливим питанням при розумінні операційної діяльності є дослідження 

господарської діяльності, яка є по суті відображенням постійної взаємодії 

суб’єкта господарювання з факторами виробництва в процесі їх розвитку та 

перетворення. 

Термін «операція», що характеризує сутність операційної діяльності 

визначається деякими авторами [3] як «наскрізна, міжфункціональна система 

взаємозалежних споріднених процедур, реалізація яких призводить до 

використання ресурсів з метою створення певної продукції, що має цінність для 

внутрішньо організаційних чи зовнішніх споживачів та формування 

конкурентних переваг підприємстві» [3]. 

У контексті дослідження вважаємо за потрібне виділяти в складі основної 

діяльності такі господарські процеси, які за своїм змістом є окремими 

процесами, що між собою взаємопов’язані та представляють цілісну операційну 

функцію підприємства: закупівельна діяльність, виробнича діяльність, 

діяльність з реалізації товарів, робіт та послуг, інноваційна діяльність в сфері 

виробництва і послуг. 

Витрати, пов’язані зі здійсненням операційної діяльності (операційні 

витрати), включають: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати. 

За елементами операційні витрати поділяються на матеріальні, витрати на 

оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні 

витрати. 

Головною умовою ефективного управління виробничим підприємством є 

отримання повної, достовірної та оперативної інформації про витрати, які 

формують собівартість виготовленої продукції. Таку інформацію надає облік 

витрат виробництва, що є центральною підсистемою в інформаційній системі 

бухгалтерського обліку. Від належної організації обліку витрат та 
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калькулювання собівартості продукції залежать рівень економічного 

управління підприємством, ступінь впливу результатів діяльності окремих 

підрозділів на підвищення ефективності виробництва, обґрунтованість 

панування якісних та кількісних показників й оптимальне ціноутворення [4]. 

Облік витрат підприємства постійно розвивається й поліпшується у зв'язку 

із удосконаленням комп'ютерної техніки і комунікаційного середовища, 

методології й організації бухгалтерського обліку як основного інформаційного 

джерела про витрати підприємства. Проте поряд із цим існує ряд проблем 

обліку витрат. Однією з основних проблем обліку витрат підприємствах в 

Україні, є проблема повноти та своєчасності їх відображення у системі обліку. 

Ця проблема досить багатопланова, надзвичайно складна й стосується всього 

нашого суспільного ладу, особливо системи влади, способу життя, системи 

оподаткування й тіньового сегмента української економіки [5]. 

Для забезпечення достатньої аналітичності інформації її необхідно 

завчасно перевірити щодо відповідності сучасним вимогам: порівнянності, 

однозначності тлумачення, достовірності, дохідливості й доречності. Не 

згрупована, належним чином не оформлена інформація про витрати 

підприємства може на деякий час загальмувати процес первинної обробки 

аналітичної інформації, призвести до помилкової оцінки здійснюваних 

підприємством господарських процесів, занизити або завищити деякі витрати 

тощо. 

Стосовно шляхів вдосконалення обліку адміністративних витрат, можна 

виокремити таке: 

– вдосконалення та зміна законодавчої бази з метою забезпечення 

достовірності інформації про витрати для потреб управління; 

– вдосконалення методики визначення і оцінки витрат діяльності; 

– покращення та вдосконалення комп’ютерних систем призначених для 

автоматизації облікової роботи; 

– обов’язковість застосування автоматизованих систем обліку на 

підприємствах, з метою точності та зручності обліку. 
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Об'єктами аналізу операційних витрат підприємства є такі показники: 

 виробнича собівартість виготовленої продукції, наданих послуг і 

виконаних робіт в цілому та за статтями витрат підприємства та його 

структурних підрозділів; 

 собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та інших 

активів; 

 адміністративні витрати; 

 витрати на збут; 

 витрати від іншої операційної діяльності; 

 витрати на 1 грн. чистого доходу;  

 операційні витрати за елементами витрат; 

 окремі елементи та статті витрат; 

 співвідношення: витрати – чистий дохід – прибуток [6]. 

За результатами проведеного дослідження щодо методики та організації 

обліку й аналізу операційних витрат підприємства можна зробити такі 

висновки: 

1. Поняття «операційна діяльність» має неоднозначний характер, оскільки 

в сучасних наукових розробках та законодавстві не повністю розкривається 

економічна сутність цього терміну. 

2. Витрати, пов’язані зі здійсненням операційної діяльності (операційні 

витрати), включають: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати. 

3. Провівши дослідження та проаналізувавши різні класифікації витрат, 

можемо стверджувати, що вітчизняними економістами не проводилась детальна 

класифікація витрат іншої операційної діяльності, а тому не відносились ці 

витрати до певної класифікаційної категорії. 

4. Аналізуючи вітчизняний досвід з питань обліку та обрахування витрат 

промислових підприємств, потрібно зазначити таке. 

По-перше, принципи організації обліку витрат найбільшою мірою 
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відповідають тим, які використовуються у країнах Західної Європи. Тобто 

дотримання таких принципів у веденні обліку витрат, як періодичність, 

автономність, безперервність, початкової вартості, притаманні для українських 

підприємств. При цьому варто визначити, що вже в умовах переходу до 

ринкової економіки в чинному законодавстві України щодо ведення 

бухгалтерського обліку, зокрема й обліку витрат, відбулися якісні зміни в 

напрямах наближення таких систем до загальноєвропейських вимог. Це 

потрібно вважати важливим і позитивним фактором для входження економіки 

України до європейських та світових ринків, зниження фінансового ризику 

вітчизняних і зарубіжних інвесторів під час створення спільних підприємств.  

По-друге, у вітчизняній практиці, порівняно з розвиненими країнами, 

значно менше уваги звертається на оцінку ефективності використання витрат. 

На тепер практично ще не створені механізми контролю за ефективністю 

витрат на підприємствах державної і недержавної форм власності. При цьому 

варто зазначити, що дослідження у напрямах створення таких механізмів дедалі 

поглиблюється. Необхідність їх запровадження у практику господарювання 

останніми роками не тільки не викликає сумніву серед урядовців та 

контролюючих органів, але й широкого кола фахівців.  

По-третє, недоліки законодавчої бази та фіскальна податкова політика 

держави спонукає підприємства до зниження результатів виробництва та 

завищення витрат на виготовлення і збут продукції. Численні перевірки 

фінансової і бухгалтерської документації з боку контролюючих органів, 

зазвичай, не дає очікуваних результатів. Більше того, така практика, за 

відсутності чітких правил поведінки перевіряючих органів та адміністрації 

підприємств, призводить до зниження ефективності такої роботи та підвищення 

непродуктивних витрат на її здійснення. Визначені недоліки обліку витрат 

підприємства в системі управління ними на підприємствах промисловості 

України негативно вплинули не тільки на ефективність їх роботи, а й 

національної економіки загалом. 
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Пepeдумoвoю eфeктивнoгo poзвитку будь-якoгo пiдпpиємствa, нeзaлeжнo вiд 

фopми влaснoстi, є функцioнувaння систeми внутpiшньoгo контролю, однaк нa 

практиці, незважаючи на те, що внутpiшнiй кoнтpoль oпepaцiй з тapoю пpисутнiй 

нa бiльшoстi пiдпpиємств, вiн нe зaвжди є eфeктивним. Чiтка тa послідовна 

opгaнiзaцiя внутpiшньoгo кoнтpoлю oпepaцiй з тapoю є oдним зi шляхiв 

пiдвищeння йoгo eфeктивнoстi. 

Пpaвильнo opгaнiзoвaний кoнтpoль пoвинeн нe тiльки виявляти нeдoлiки i 

пopушeння, a й зaпoбiгaти їм, тaкoж спpияти їх свoєчaснoму усунeнню. 

Eфeктивнiсть викopистaння зaпaсiв пiдпpиємствa зaлeжить вiд нaлeжнoї 

opгaнiзaцiї oблiку тa внутpiшньoгo кoнтpoлю нa всiх стaдiях їх pуху. 

Метою статті є дослідження організаційно-методичних засад внутрішнього 

контролю операцій з тарою, визначення мети, об’єктів та суб’єктів 

внутрішнього контролю операцій з тарою.  

Пpoблeми oблiку тa внутpiшньoгo кoнтpoлю зa викopистaнням у діяльності 

підприємств виpoбничих зaпaсiв poзглядaлaся в пpaцях тaких вчeних, як 

Т.A. Бутинeць, Ф.Ф. Бутинeць, С.В. Бapдaш, М.Д. Корінько, Є.А. Кочерін, 

М.В. Кужeльний, C.О. Лeвицькa, Л.В. Нaпaдoвськa, О.А. Чабанюк, В.М. Яценко 

тa iншi, aлe дeякi пpoблeми зaлишaються нeдoстaтньo poзкpитими. 

В умoвaх pинкoвoї eкoнoмiки функцiї упpaвлiння тaкими видaми зaпaсiв як 

тapa, тiснo пoв’язaнi з систeмoю внутpiшньoгoспoдapськoгo кoнтpoлю зa їх 

збepeжeнням i викopистaнням. Ця систeмa кoнтpoлю пoстiйнoгo спoстepeжeння 

зa нaдхoджeнням, збepiгaнням i eфeктивним викopистaнням мaтepiaльних 

aктивiв ствopює йoгo oкpeму гaлузь, тoбтo пoстiйнo дiючий пoпepeднiй i 

пoтoчний внутpiшньoгoспoдapський кoнтpoль. Виняткoвo вaжливe знaчeння 

мaє внутpiшньoгoспoдapський кoнтpoль нa oб’єктaх (склaдaх, цeхaх, 

дiльницях), дe зoсepeджується i викopистoвується вeличeзнa кiлькiсть piзних 

видiв тapи. Тaкий кoнтpoль здiйснюється бeзпoсepeдньo нa пiдпpиємствi в 

пpoцeсi здiйснeння oпepaцiй нaдхoджeння, збepiгaння i викopистaння тapи, щo 

зaбeзпeчує oпepaтивнiсть кoнтpoлю, a цe, в свoю чepгу, ствopює мoжливiсть 

свoєчaснo вникaти в сутнiсть цих oпepaцiй, oпepaтивнo i свoєчaснo виявляти 

нeдoлiки в пpoцeсi нaдхoджeння, викopистaння i збepiгaння тapи. 
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Є.А. Кочерін зазначає, що суб’єкти внутрішнього контролю – це частина 

даної організації [2, с. 152]. У свою чергу, М.Д. Корінько до основних суб’єктів 

внутрішнього контролю суб’єкта господарювання відносить: “керівництво, а 

також спеціалістів підприємства при виконанні ними своїх функціональних 

обов’язків; органів управління та контролю відповідно до засновницьких 

документів підприємства – ревізійну комісію, спостережну раду, аудиторський 

комітет, комісію з розслідування надзвичайних подій, інвентаризаційні комісії 

та інші комісії підприємства; обліковий персонал разом із головним 

бухгалтером, бухгалтери-ревізори; службу внутрішнього аудиту (внутрішній 

аудитор, аудитори); службу нагляду; контролерів, ревізорів, інших посадових 

осіб підприємства, що виконують спеціальні контрольні дії; службу безпеки 

діяльності підприємства; аналітичну службу; сторонні організації, в т.ч. 

зовнішні аудиторські фірми” [1, с.16]. Дані твердження є дещо суперечливими. 

Суб’єкт та oб’єкт внутpiшньoгo кoнтpoлю oпepaцiй з тapoю пpeдстaвлeно 

нa pис. 3.4. 

Суб’єктaми внутpiшньoгo кoнтpoлю oпepaцiй з тapoю мoжуть виступaти 

упpaвлiнський пepсoнaл; oблiкoвий пepсoнaл нa чoлi з гoлoвним бухгaлтepoм, 

якoму нaлeжaть функцiї кoнтpoлю нa всiх eтaпaх вiдoбpaжeння гoспoдapських 

пpoцeсiв; спeцiaльнi внутpiшнi кoнтpoлюючi служби, ствopeнi нa пiдпpиємствi 

з мeтoю пpoвeдeння тoгo чи iншoгo кoнтpoлю. 

 

Pисунок 1 – Oб’єкт, суб’єкт внутpiшньoгo кoнтpoлю oпepaцiй з тapoю 
 

Об’єкт внутрішнього контролю операцій з тарою 

операції з надходження тари на підприємство; тара, що надійшла на підприємство; 

операції з вибуття тари; тара, що вибуває з підприємства (на етапі вибуття); тара, що 

вибула (на етапі здійснення наступного контролю), тара, що є власністю підприємства та 

передана в заставу, в оренду, в користування та на тимчасове зберігання; операції з руху 

тари; тара, що використовується в діяльності; тара, що тимчасово не використовується; 

тара, що передана іншим суб’єктам господарювання в заставу, в оренду, в користування 

та на відповідальне зберігання 

працівник підприємства, який приймає тару; бухгалтер; юрист; інвентаризаційна комісія; 
матеріально-відповідальна особа 

Суб’єкт внутрішнього контролю операцій з тарою 
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Oб’єктaми внутpiшньoгo кoнтpoлю oпepaцiй з тapoю є гoспoдapськi 

пpoцeси пoстaчaння, збepiгaння, пepeдaчi тa peaлiзaцiї тapи, якi в сукупнoстi 

стaнoвлять гoспoдapську дiяльнiсть суб’єктa гoспoдapювaння. 

Мета внутрішнього контролю операцій з тарою – це забезпечення 

достовірних даних у процесі бухгалтерського обліку тари, повноти та 

своєчасності відображення даних оерацій в регістрах обліку та звітності. 

Гoлoвним зaвдaнням пpoвeдeння внутpiшньoгo кoнтpoлю операцій з тарою 

нa сьoгoднi є пepeвipкa гoспoдapських oпepaцiй з мeтoю нeдoпущeння 

нераціонального використання тари, пpaвильнoстi відображення в 

бухгaлтepськoму oблiку [4]. 

Основними завданнями внутрішнього контролю операцій з тарою є: 

– забезпечення своєчасного та достовірного відображення операцій з руху 

тари в бухгалтерському обліку; 

– обґрунтування та вибір документів, якими оформлюються операції з 

надходження та відпуску тари; 

– вибір форм внутрішньої звітності для відображення операцій з тарою; 

– забезпечення проведення контролю за правильністю та доцільністю 

господарських операцій з тарою; 

– забезпечення безперервного процесу обробки інформації, пов’язаної з 

рухом тари у системі бухгалтерського обліку 

– визначення обов’язків облікових працівників, відповідальних за ведення 

бухгалтерського обліку операцій із тарою; 

– надання інформаційної підтримки управлінському персоналу про стан 

використання тари в господарському обороті з метою прийняття ефективних 

управлінських рішень; 

– оцінка діяльності окремих підрозділів підприємства, пов’язаних з рухом 

тари з метою їх стимулювання; 

– аналіз ефективності прийнятих управлінських рішень, пов’язаних з 

управління активами, в т. ч. тарою як його складовою [3]. 

Реалізація внутрішнього контролю операцій з тарою надасть можливість 
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удосконалити технологію здійснення внутрішнього контролю операцій з тарою 

на підприємстві, оскільки буде існувати чітка координація дій між особами, що 

здійснюють контроль. 

Метою проведення внутрішнього контролю операцій з тарою є 

виявлення відхилень та порушень, встановлення точності, правомірності та 

законності здійснення господарських операцій з тарою, попередження 

розкрадань, псувань та втрат тари, а також перевірка достовірності 

облікового відображення даних операцій, що надасть змогу своєчасно 

прийняти необхідні управлінські рішення щодо усунення недоліків системи 

управління. 

Організацію та здійснення внутрішнього контролю операцій з тарою 

пропонуємо проводити за наступними етапами: 

– постановка завдань за стадіями життєвого циклу тари (перевірка 

повноти оприбуткування тари; перевірка дотримання умов договорів щодо 

надходження (передачі) тари в частині строків отримання, здійснення 

розрахункових операцій, моменту переходу права власності; перевірка 

правильності визначення первісної вартості тари; перевірка правильності 

відображення в бухгалтерському обліку та звітності операцій з надходження 

тари залежно від її видів, призначення та умов надходження на 

підприємство; контроль за станом зберігання тари; попередження 

зловживань та розкрадань тари; перевірка відповідності напрямів 

використання тари договірним умовам, розпорядчим документам 

підприємства, особливостям діяльності; перевірка відповідності напрямів 

використання тари її призначенню; контроль за правильністю 

документального оформлення використання тари; перевірка правильності 

оцінки тари; перевірка повноти, правильності та законності списання тари; 

контроль за порядком вибуття тари в частині доцільності та законності 

відповідних операцій; контроль за станом повернення тари заставодавцю та 

орендарю; перевірка дотримання порядку обов’язкової утилізації тари; 

контроль за правильністю документального оформлення та облікового 
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відображення вибуття тари, розробка програми внутрішнього контролю 

щодо перевірки операцій з тарою на стадії попереднього, поточного та 

наступного контролю;  

– вибір об’єктів контролю (тара в залежності від її призначення в 

господарській діяльності суб’єкта господарювання); 

– збір групування та обробка облікових даних пов’язаних з операціями з тарою 

(Журнал 4, 5, Головна книга, Баланс, Примітки до річної фінансової звітності);  

– здійснення контрольних заходів на основі сформованого алгоритму 

залежно від призначення тари за всіма етапи її життєвого циклу – перевіряється 

правильність визнання, оцінки, документування відображення на рахунках та у 

звітності, визначеними суб’єктами організації внутрішнього контролю операцій 

з тарою; 

– узагальнення результатів контролю операцій з тарою та формування на їх 

основі висновків контролерів; 

– внесення пропозиції щодо покращення процесу ведення обліку операцій 

з тарою [3]. 

Варто зазначити, що організація внутрішнього контролю за етапами та 

його структура залежить від виду діяльності суб’єкта господарювання, 

технологічних і галузевих особливостей діяльності суб’єкта, методики 

формування і обробки інформації, а також інших факторів, що мають 

індивідуальний характер.  

Використання запропонованих рекомендацій з удосконалення 

організаційних засад функціонування системи внутрішнього контролю 

забезпечує високий рівень та якість проведення перевірок щодо операцій з 

тарою за стадіями її життєвого циклу та оперативне виявлення порушень та 

відхилень у процесі застосування контрольних процедур. 

Список використаних джерел: 

1. Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в 

умовах її диверсифікації: теорія, методологія, диверсифікація: монографія / 

М.Д. Корінько. – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2007.– 429 с. 



413 

2. Кочерин Е.А. Контроль в системе управления социалистическим 

производством: Вопросы теории и практики / Е.А. Кочерин - М.: Экономика, 

1982. – 216 с. 

3. Михалків А.А. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль операцій з 

тарою  : дис…канд. екон. наук : 08.00.09 / А.А. Михалків. - Житомир, 2012. – 282 с. 

4. Онищенко Т. Операції з тарою / Т. Онищенко. – Х.: Фактор, 2012. – 

122 с.  

 

УДК 657 

Максимчук О.П. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Розглянут о основні мет одологічні особливості організації обліку доходів 

основної діяльності, визначено порядок оцінки, документування та 

відображення в облікових регістрах та фінансовій звітності. 

Ключові слова: облік доходів, внутрішній контроль доходів, аналіз доходів, 

доходи основної діяльності, відображення доходів у фінансовій звітності. 

На сучасному етапі розвитку кожне підприємство незважаючи на форму 

власності, тип чи розміри ставить собі за мету в результаті фінансово-

господарської діяльності здобути якомога більше економічних вигод, т обт о 

максимізувати свої прибутки. Це прагнення є головною ціллю і мет ою 

існування кожного підприємства чи організації. Основою зростання 

прибутковості підприємства є збільшення його доходів. При цьому, основну 

пит ому вагу у складі доходів більшості підприємств складає дохід від основної 

діяльності. Саме т ому вивчення процесу організації та ведення обліку доходів 

від основної діяльності є надзвичайно актуальним. 

Проблемам формування та обліку доходів підприємств, пошуку й 

обґрунтуванню шляхів підвищення економічної ефективності їх 

господарювання присвячені праці вітчизняних учених: В.Я. Амбросова, В.О. 
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Бланка, В.П. Вишневського, М.Я. Дем’яненка, В.А. Козубенка, 

В.Н. Косинського, І.І. Лукінова, П.М. Макаренка, Д.С. Молякова, С.О. Нікітіна, 

Б.Й. Пасхавера, В.Я. Плаксієнка, П.Т. Саблука, М.Ф. Соловйова, В.Й. Шияна, 

О.М. Шпичака та ін. 

Проблема тлумачення таких загальних термінів, як дохід, витрати та 

прибут ок, є характерною не лише для вітчизняної практики обліку. Протягом ст 

оліть розвивались і співіснували теорії, які відображали підходи до визначення 

доходів і фінансових результатів діяльності в системі бухгалтерського обліку. 

Реформування бухгалтерського обліку в Україні наблизило мет оди обліку, що 

заст осовуються в Україні, до світ ових стандартів.  Незважаючи на те, що нові 

мет оди заст осовуються вже тривалий час, проблеми раціональної побудови 

обліку фінансових результатів залишаються актуальними для багатьох 

підприємств. Зокрема, важливе значення для дост овірного визначення прибутку 

має порядок визнання доходів підприємства. Для узагальнення інформації про 

доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а 

також від надзвичайних подій призначені рахунки класу 7 «Доходи і результати 

діяльності» [1]. 

Рахунки даного класу є тимчасовими та використ овуються для 

накопичення даних про доходи за звітний період. У кінці звітного періоду 

сальдо цих рахунків переноситься на рахунок 79 «Фінансові результати». На 

почат ок звітного періоду рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності» 

мають нульове сальдо. 

На рахунках класу 7 «Доходи і результати діяльності», крім рахунку 76 

«Страхові платежі», протягом звітного періоду за кредит ом відображається 

сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов'язкових 

платежів), за дебет ом – щомісячне відображення належної суми непрямих 

податків, зборів (обов'язкових платежів) і віднесення суми чист ого доходу на 

рахунок 79 «Фінансові результати» [11]. 

Різні види доходу від реалізації мають відповідні критерії визнання. 

Виникнення доходів збігається з момент ом, коли надійшли активи або 
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зменшилися зобов'язання. Особливості визнання різних видів доходу від 

реалізації у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності передбачено 

вимогами П(С)БО 15 «Дохід». Дохід від реалізації продукції (товарів, інших 

активів) визнається у випадку наявності ряду умов (рис. 1.). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Умови визнання доходу від реалізації продукції 

Важливе значення при визнанні доходу мають умови договору продажу 

активу. Якщо умовами договору передбачено, що право власності на продукцію 

(т овари, інші активи) переходить до покупця з моменту її доставки на склад, т о 

відповідно всі ризики транспортування несе продавець, а т ому відображення в 

бухгалтерському обліку доходу відбувається після підтвердження факту 

оприбуткування об'єкту продажу на склад покупця. Якщо умовами контракту 

передбачено, що право власності на продукцію (товари, інші активи) 

переходить до покупця з моменту їх завантаження на транспортні засоби, т о 

відображення в бухгалтерському обліку доходу відбувається після 

підтвердження факту списання реалізованих активів зі складу продавця [2]. 

Визнаний дохід від реалізації продукції (т оварів, інших активів) не 

коригується на величину сумнівної і безнадійної заборгованості. Сума такої 

заборгованості визнається витратами підприємства. 

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня 

завершеності операцій з надання послуг на дату балансу та за таких умов 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Умови визнання доходу від надання послуг 

Розглянуті мет оди передбачають визнання доходу в тих звітних періодах, у 

яких надаються відповідні послуги. 

Визнання доходу від надання послуг за мет одом оцінки ступеня 

завершеності операцій здійснюється трьома способами: 

♦ вивчення виконаних робіт (коли ст орони, вивчивши вже надані послуги, 

визначили ступінь їх гот овності та оцінили конкретну суму); 

♦ визначення пит омої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у 

загальному обсязі послуг, які повинні бути надані. 

Визнання доходу від надання послуг за мет одом рівномірного нарахування 

здійснюється у випадках, якщо надання послуг полягає у виконанні 

необмеженої кількості дій (операцій) за певний період часу. 

У випадку відсутності можливості визначення доходу від надання послуг, 

він відображається у розмірі визнаних витрат, які підлягають відшкодуванню. 

Якщо не існує ймовірності відшкодування вказаних витрат, т о дохід не 

визнається, а понесені витрати належать до витрат звітного періоду. 

Дохід від цільового фінансування визнається лише в сумі витрат, 

пов'язаних з цим фінансуванням, у період їх виникнення. Не обов'язковим є 

навіть надходження «цільових» сум на рахунок підприємства. Для цього досить 

мати підтвердження, що таке фінансування буде отримано (табл. 1.). 
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Таблиця 1 – Порядок визнання доходу від цільового фінансування  
№ 

з/п Вид доходу Порядок визнання Порядок невизнання 

1 Цільове, фінансування 
у вигляді: 
- компенсації витрат (збитків), 

яких зазнало підприємство 
- термінової фінансової 

підтримки підприємства без 

установлення умов витрачання 

фінансування на виконання у 

майбутньому певних заходів 
 

Визнається доходом т ого 

періоду, в якому виникла дебіт 

орська заборгованість, пов'язана 

з цим фінансуванням 

Не визнається доходом того 

періоду, в якому не виникла 

дебіт орська заборгованість, 

пов'язана із цим 

фінансуванням 

2 Отримане цільове фінансування Визнається доходом тих 

періодів, у яких було здійснено 

витрати, пов'язані з 

використанням умов цільового 

фінансування 
 

Не визнається доходом тих 

періодів, у яких не було 

здійснено витрат, пов'язаних 

з використанням умов 

цільового фінансування 

3 Цільове фінансування 

капітальних інвестицій 
Визнається доходом періоду 

корисного використання 

відповідних об'єктів 

інвестування (необоротних 

активів) пропорційно до сум 

нарахованої амортизації цих 

об'єктів 

Не визнається доходом 

періоду, в якому немає 

корисного використання 

відповідних об'єктів 

інвестування (необоротних 

активів) 

 

Що ст осується П(С)БО 15 «Дохід», т о в ньому взагалі немає умови 

визнання доходу в питанні наявності права підприємства на одержання доходу, 

а також умов, за яких підприємство буде мати впевненість, що в результаті 

операції відбудеться збільшення економічних вигід. Ст. 1 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [10] визначено, що 

«економічна вигода – потенційна можливість отримання підприємством 

грошових коштів від використання активів». Таким чином, наявність 

впевненості в надходженні грошових коштів на розрахунковий рахунок 

підприємства, на наш погляд, є необхідною умовою визнання доходу в 

бухгалтерському обліку продавця, оскільки це сприяє реальності даних про 

фінансові ресурси підприємства, а також відхиляє необхідність визнавати 

доходи та сплачувати відповідні податки до моменту реального надходження 

грошових коштів. 

Однак формулювання цього критерію впевненості щодо збільшення 

економічних вигід підприємства як у П(С)БО 15 «Дохід», так і в міжнародному 
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стандарті бухгалтерського обліку 18 «Дохід» є неконкретним. У даному 

випадку під час формування критерію впевненості в одержанні доходу 

необхідно враховувати також положення п. 135.2 ст. 135 Податкового кодексу 

України [1], в якому зазначено, що «доходи визначаються на підставі 

первинних документів, що підтверджують отримання платником податку 

доходів». 

Таким чином, вважаємо за необхідне ввести до переліку умов, виконання 

яких потрібне для визнання доходу, зазначених в П(С)БО 15 «Дохід», 

додатковий критерій впевненості щодо збільшення економічних вигід 

підприємства, що підтверджується документами або на надходження грошових 

коштів як оплати, або на одержання банківських гарантій на оплату, або на 

виставлення покупцем акредитива. 

Запропонований критерій впевненості щодо збільшення економічних вигід 

підприємства характеризує справжні гарантії надходження доходу на рахунок 

підприємства-продавця за виконання таких умов: 

– підприємством одержано грошові кошти за продукцію (т овар, інший 

актив) у сумі як попередньої, так і наступної оплати; 

– наявні банківські гарантії щодо оплати продукції в сумі цієї гарантії; 

Отже, введення такого критерію впевненості виключає можливість його 

неоднозначного трактування у П(С)БО 15 «Дохід» та сприяє реальному 

відображенню доходів, підтверджених справжнім надходженням грошових 

коштів. 

Отже, на основі здійсненого аналізу вважаємо за необхідне доповнити 

перелік умов визнання доходу, встановлених П(С)БО 15 «Дохід» та 

застосовувати їх у такому вигляді: 

– право власності на продукцію (т овар, інший актив), згідно договору, 

перейшло до покупця; 

– сума доходу відповідно договору може бути дост овірно визначена; 

– підприємство на основі договору або іншого, передбаченого 

законодавством документа має право на одержання доходу [5]. 
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Заст осування запропонованих принципів визнання доходу, що враховують 

перехід права власності та встановлюють гарантії збільшення економічних 

вигід підприємства, дозволить підтвердити величину визнаного в 

бухгалтерському обліку доходу реальними грошовими пот оками. Крім того, 

визначення в договорі умов переходу права власності дозволить чітко 

ідентифікувати момент виникнення доходу, а зазначення порядку оплати 

надаватиме підприємству право на його одержання. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МАЙНОВОГО 

СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглядається роль формування та оцінки майнового стану 

підприємства в управлінні. Запропонована методика оцінки майнового стану, 

зокрема основних засобів підприємства, з метою розробки та реалізації 

управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, користуванням, 

розпорядженням і володінням об'єктами майна. 
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основних засобів, фондовіддача. 

Інтеграція України в міжнародний економічний простір супроводжується 

перебудовою економічної системи, в тому числі і за процесами формування і 

використання майнового потенціалу на промислових підприємствах. Якісна і 
релевантна інформація про стан, рух і рівні використання майнового 

потенціалу, в даному контексті, набуває винятково важливого значення, будучи 

підставою прийняття економічних рішень широким колом, як внутрішніх, так і 

зовнішніх користувачів. Методична оцінка майнового стану, як базовий 

елемент виробничого потенціалу, виступає в якості найважливішого важеля 

управління інвестиційно-інноваційними процесами на мікрорівні виробничого 

підприємства різної галузевої спрямованості, в тому числі і у сфері легкої 

промисловості. 
Виступаючи в якості системоутворюючого елемента виробничого 

потенціалу, майно в процесі його використання істотно впливає на такі ключові 

характеристики діяльності організації, як ринкова вартість компанії, 

кредитоспроможність, ділова активність, фінансова стійкість, соціальна 

(корпоративна) відповідальність, виробничі і фінансові результати та інше, у 

зв'язку з цим розробка положень комплексної оцінки стану майнового 

потенціалу в умовах конкурентного середовища і ризику є актуальним 

завданням. 
Крім усього іншого, експлуатація виробничого обладнання та деяких 

інших видів основних засобів пов'язана з несприятливим впливом на 

навколишнє середовище. У світлі останніх законодавчих ініціатив, 

спрямованих на посилення норм і правил екологічної безпеки, даний 

тематичний блок комплексного дослідження майнового стану набуває 

особливої актуальності і затребуваності в економічній науці. 
Принципові питання формування майнового стану розглядалися різними 

вченими. Значний внесок у розробку цих питань внесли такі вітчизняні 

дослідники, як Виговська Н.Г., М. Я. Дем’яненко,Т. А. Бурова, В.І. Ганін, 

І. П. Житна, В. П. Завгородній, Я. В. Соколов, С. В. Покропиний, 

Ф. Ф. Бутинець, А. В. Максименко, Є.В. Мних, О. Бондар, І. Павлюк, 

Н. І. Дорош, Р. Л. Хом’як, Сегеда С.А. та ін. Разом з тим, ряд положень 

методичного характеру оцінки майнового стану вимагають додаткових 
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досліджень з урахуванням їх недостатньої розробленості. Так, зокрема існує 

потреба у визначенні внутрішньої структури їх комплексного аналізу. В 

недостатній мірі розроблений механізм оцінки впливу динаміки, структури і 

ефективності використання майна на проміжні та кінцеві результати 

господарської діяльності. Слід визнати незакінченими дослідження методики 

аналізу майнового потенціалу і, особливо, ефективності його використання.   
Метою статті слало з’ясування особливостей формування та оцінки 

майнового стану на підприємства. 
Сучасному промисловому підприємству необхідно в умовах конкуренції 

шукати способи й інструменти, що підвищують ефективність управління 
майновим станом, тому що це одна з головних умов успішної діяльності 

промислового підприємства. Проведення аналізу майнового стану є найбільш 

важливим напрямком удосконалення управління майном на підприємстві і, як 

показує практика, без нього неможливо прийняти ефективне управлінське 

рішення. 
Під майном підприємства розуміються всі матеріальні, нематеріальні та 

грошові кошти, що знаходяться в користуванні, володінні та розпорядженні 

підприємства [1]. У балансі підприємства майно представлено необоротними та 

оборотними активами. 
Оборотні активи - грошові кошти, а також такі види активів, що беруть 

участь в обігу, продані або спожиті необмежені у використанні: легко 

реалізовані цінні папери, рахунки дебіторів, товарно-матеріальні запаси, 

витрати майбутніх періодів. Оборотні активи можуть включати чи не включати 

в себе готівку і її еквіваленти, на вибір компанії. 
Необоротні активи - активи з тривалістю використання більше одного 

року: довгострокові фінансові вкладення, нематеріальні активи, основні засоби, 

інші довгострокові активи [2]. 
Методика оцінки майнового стану підприємства як єдиний методологічний 

підхід включає в себе: 
1. горизонтальний аналіз активних статей балансу, заснований на вивченні 

динаміки показників і визначенні їх абсолютних і відносних змін; 
2. вертикальний аналіз активних статей балансу, що вивчає структуру 

майна і причини її зміни [4]. 
Важливим показником майнового стану виробничого підприємства галузі 
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легкої промисловості є основні засоби та рівень їх використання, оскільки саме 

вони впливають на обсяг виробництва продукції, виконання робіт і надання 

послуг.  
Мета аналізу такого структурного елементу майнового стану, як основні 

засоби полягає у визначенні забезпеченості основними засобами за умови 

найбільш інтенсивного їх використання та пошуку резервів підвищення 

фондовіддачі. Завдання, об’єкти, етапи аналізу використання основних засобів 

наведено на рис. 1. 

 

Рисунок 1 - Завдання, об’єкти, та етапи аналізу використання основних 

засобів* 
*узагальнено за даними [2; 3; 4; 6] 
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Завданнями оцінки основних засобів підприємства є: 
- визначення розміру потреби в прирості основних засобів; 
- розробка плану розвитку матеріально-технічної бази підприємства; 
- вибір форми задоволення потреби в прирості основних засобів; 
- обґрунтування ремонтної політики підприємства; 
- оптимізація строків експлуатації основних засобів. 
Суб’єктами в системі формування та використання основних засобів 

підприємства є спеціалісти фінансової служби, бухгалтерія, керівництво та 

власники підприємства, тощо. Об’єктами аналізу формування та використання 

основних засобів є: обсяги, структура основних засобів, стан та ефективність 

використання основних засобів, лізингові операції, резерви підвищення 

ефективності використання основних засобів. 
Основними етапами аналізу наявності та ефективності використання 

основних засобів є:  
- аналіз забезпеченості основними засобами (аналіз динаміки, складу та 

структури основних засобів; аналіз технічного стану основних засобів за 

термінами корисного використання; аналіз руху основних засобів); 
- аналіз екстенсивного та інтенсивного використання виробничого 

устаткування; 
- аналіз ефективності використання основних засобів (аналіз за 

показниками фондовіддачі; аналіз ефективності використання виробничих 

потужностей). 
Важливу роль у забезпеченні дієвості економічного аналізу основних 

засобів мають зміст та якість інформаційної бази аналітичних досліджень: 

первинні документи, дані бухгалтерського обліку, облікові регістри, фінансова 

звітність, статистична звітність та інші джерела. Означені джерела інформації 

використовуються для проведення ретроспективного аналізу. Оперативний 

аналіз проводиться на підставі даних первинних документів а саме за 

інформацією рахунків 10 “Основні засоби”, 13 «Знос (амортизація) 

необоротних активів», 15 «Капітальні інвестиції». Прогнозний аналіз 

ефективності використання майнового стану застосовується при оцінці 

відповідних альтернативних управлінських рішень [2, с. 71].  
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Також для аналізу використання основних засобів розробляють систему 

економічних показників, що характеризують статику (стан) і динаміку (рух) 

активів. Особливе значення для аналізу мають показники ефективності 

використання основних засобів, що відображають рівень їх впливу на 

фінансовий стан і фінансові результати діяльності підприємства. 

Важливе значення має аналіз вивчення руху та технічного стану основних 

засобів, що проводиться на підставі таких показників, як: коефіцієнт зносу, 

коефіцієнт придатності, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт 

приросту, частка зданих в операційну оренду основних засобів, частка 

одержаних в операційну оренду основних засобів тощо. Основні показники для 

аналізу руху та технічного стану основних засобів узагальнено в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Основні показники для аналізу руху та технічного стану 

основних засобів
**

 

Показник 

Формула 

розрахунку за 

формами 

звітності* 

Примітки 

2 3 5 

1. Коефіцієнт 

зносу  
Ф.1 р. (1012) 

/Ф.1 р. (1011) 

Розраховується за кожним видом виробничих основних 

засобів. Характеризує частку вартості основних засобів, 

то списана на витрати діяльності в попередніх періодах, і 

вказує на зношеність основних засобів підприємства 

2. Коефіцієнт 

придатності 

1 – К.зносу або 
Ф.1 р. (1010)/ 

Ф.1. р. (1011) 

Розраховується за кожним видом  виробничих основних 

засобів як на початок, так і на кінець року. Характеризує 

частку не перенесеної на новий продукт вартості 

основних засобів і ступінь можливості використання 

основних засобів, їх сучасності та технічної новизни 

3. Коефіцієнт 
оновлення 

Ф.5. р.2. гр. 5 / 

Ф.1. р.(1011), 

гр. 4 

Розраховується за кожним видом виробничих основних   

засобів. Характеризує інтенсивність оновлення основних 

засобів; показує частку вартості засобів, які надійшли за 

аналізований період, у їх загальній вартості на кінець 

періоду 

4. Коефіцієнт 
вибуття 

Ф.5. р.2. гр. 8 / 

Ф.1. р.(1011), 

гр. 3 

Розраховується за кожним видом основних засобів. 

Відображає інтенсивність вибуття засобів, показує частку 

вартості засобів, які вибули за певний період, у загальній 

вартості основних засобів на початок періоду 
5. Коефіцієнт 

приросту 
Ф.1.р. (1010) 

(гр. 4-гр.3) / 

Ф5, р.2, гр. 3 

Характеризує рівень приросту основних засобів або 

окремих його груп за певний період 

 
* Ф.1 – Баланс (Звіт про фінансовий стан); Ф.2 – Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід); Ф.5 – примітки до річної фінансової звітності. 
**узагальнено автором за даними [3; 4; 6; 7] 
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Наведені показники та коефіцієнти доцільно розраховувати для всіх 

виробничих основних засобів, активної їх частини, окремих груп виробничих 

основних засобів, основних видів обладнання за різні періоди часу. 

Аналізуючи отримані результати, необхідно, перш за все, окрему увагу 

приділити коефіцієнту зносу. Зростання коефіцієнта зносу (і, відповідно, 

зниження коефіцієнта придатності) може бути зумовлене: 

- методом нарахування амортизації, що застосовується; 

- придбанням або отриманням від інших господарюючих суб’єктів 

основних засобів з рівнем зносу більше, ніж в середньому по підприємству; 

- низькими темпами оновлення основних засобів; 

- невиконанням завдання з введення в експлуатацію основних засобів та 

їх модернізації [4, c. 309]. 

Потрібно врахувати, що коефіцієнт зносу не відображає фактичної 

зношеності основних засобів, а коефіцієнт придатності не дає точної оцінки їх 

поточної вартості. Це зумовлено наступними причинами:  

1) на суму зносу основних засобів великий вплив здійснює метод 

нарахування амортизації, що застосовується на підприємстві;  

2) вартісна оцінка основних засобів залежить від стану кон’юнктури 

попиту, а отже, може відрізнятися від оцінки, отриманої за допомогою 

коефіцієнту придатності;  

3) на законсервоване обладнання нараховується амортизація на повне 

відновлення, однак фізично ці основні засоби не зношуються, а загальна сума 

зносу зростає. 

Загальним показником ефективності використання основних виробничих 

засобів є виробництво товарної (валової) продукції в розрахунку на 1 грн. їх 

середньої вартості – фондовіддача. 

ОЗ

ТП
Ф                                                         (2.3) 

де ТП – обсяг товарної (валової) продукції;  

ОЗ – середня вартість основних засобів за період, що аналізується                       

[4, c. 311; 7, с. 89]. 
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Економічний аналіз передбачає, поряд з визначенням стану і зміни 

результативних показників господарської діяльності, виявлення зв'язків між 

явищами, причин і факторів, які вплинули на зміни цих явищ. На основі 

вивчення кожного фактора можна розробити рекомендації для прийняття 

управлінських рішень щодо усунення наявних недоліків, закріплення 

позитивних моментів, впровадження інновацій та модернізацій в виробничий 

процес, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових і 

трудових ресурсів.  

Фактор – це показник внутрішнього і зовнішнього середовища, який 

впливає на результативні показники господарської діяльності [1; 2]. 

Так, розширення означеної моделі визначення фондовіддачі, пропонуємо 

наступним чином: 

СТ

ТП

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

Т

Т
КДФ

годакт

Дакт

зм

год

ЗМ

1 (1) 

де, Ф – фондовіддача, грн.; ОЗакт – вартість активної частини основних 

засобів, грн.; ОЗд – вартість діючих основних засобів; Кзм – коефіцієнт змінності 

роботи обладнання; Тзм – кількість верстато-змін, відпрацьованих усім 

обладнанням; С – середня вартість одиниці обладнання; Тгод – кількість 

машино-годин, відпрацьованих усім обладанням. 

Для розрахунку впливу факторів при детермінованою моделі 

застосовуються різні методи: адитивного розкладання основних показників, 

мультиплікативна модель впливу чинників, скоригованих показників, 

ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних величин, балансовий метод. 

Вплив структури основних засобів та ефективності використання їх 

активної частини на фондовіддачу визначається на підставі залежності:  

ФВаОЗФ акт                                                     (2) 

де ΔОЗа – частка активної частини основних засобів в загальній їх вартості; 

ФВа – фондовіддача активної частини основних засобів.  
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Поряд з розглянутими факторами, на зміну фондовіддачі впливають 

продуктивність праці робітників підприємства та їх фондоозброєність: 

ФО

ПП
ФВ                                                                (3) 

де ПП – продуктивність праці робітників підприємства;  

ФО – фондоозброєність праці робітників [4]. 

Збільшення фондовіддачі основних виробничих засобів показує на 

підвищення ефективності їх використання, що є позитивним явищем в 

економіці підприємств. Для підвищенню фондовіддачі основних виробничих 

засобів необхідно збільшувати обсяг виробництва валової (товарної) реалізації 

за рахунок більш інтенсивного використання названих засобів, з одного боку, 

та знижувати середньорічну вартість цих засобів за рахунок ліквідації 

зношених, малопродуктивних та не використовуваних у виробництві основних 

засобів, з іншого. 

Методика аналізу ефективності оцінки майнового стану за елементним 

складом основних засобів повинна враховувати ряд принципових положень: 

- функціональна корисність основних засобів зберігається протягом 

декількох років, тому витрати з їх придбання і експлуатації розподілені в часі; 

- момент фізичної заміни (оновлення) основних засобів не співпадає з 

моментом їх вартісного заміщення, у результаті чого можуть виникнути втрати 

і збитки, що зменшують фінансові результати діяльності підприємства; 

- ефективність використання основних засобів оцінюється по-різному в 

залежності від їх виду, належності (власні, орендовані), характеру участі у 

виробничому процесі, а також призначення. 

Оскільки основні засоби обслуговують не тільки виробничу сферу 

діяльності підприємства, а й соціально-побутову, культурну, природно-

екологічну тощо, ефективність їх використання визначається не лише 

економічними, а й соціальними, екологічними та іншими факторами. 

При розробці і реалізації управлінського рішення в структурі 

вертикального і горизонтального аналізу варто звернути увагу на результати 
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аналізу: високу частку дебіторської заборгованості в структурі оборотних 

коштів; дуже низький рівень ліквідності майна. При оцінці основних засобів – 

вагомого показника оцінки майнового стану, варто використовувати відповідні 

абсолютні та відносні показники, використовувати різні методи аналізу, 

зокрема факторний аналіз за параметричним рядом та структури впливу.  
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ГОСПОДАРСТВА 

У статті розглянуто теоретико-практичні особливості  обліку доходів та 

витрат фермерського господарств та перспективи вдосконалення обліку 

витрат з урахуванням вимог сучасної ринкової економіки  . 

Ключові слова: фермерське господарство, спрощена форма обліку, 

витрати,доходи, фінансовий результат. 

Господарська діяльність будь-якого господарюючого суб’єкта нерозривно 

пов’язана з понесенням витрат. А якщо мова йде  про аграрне підприємництво, то 

процес понесення витрат значно обтяжується ще й ризиками екстраординарного 

характеру, що напряму залежать від природнього непередбачуваного впливу 

стихій на виробничий процес господарювання таких підприємств. Безпосередньо 

витрати – це процес, пов'язаний з перетворенням праці, її засобів та предметів в 

нову продукцію. В загальній структурі доходу (виручки) від реалізації продукції, 

робіт та послуг фермерського господарства вони займають вагому частку.  

На сьогоднішній час  метою діяльності будь-якого підприємства є 

отримання прибутку. Фермерські господарства не є виключенням у даному 

прагненні, а тому намагаються оптимізувати та значно скоротити свої витратні 

статті. Без належно налаштованого облікового забезпечення даного процесу 

такі намагання часто виявляються безуспішними. Позитивний ефект в такому 

випадку можливо забезпечити виконанням наступних умов: своєчасного та 

якісного документування, достовірного та оперативного облікового 

відображення витрат та представлення їх у  звітних формах, належно 

організованого контролю за раціональним використанням ресурсної бази 

господарюючого суб’єкта, проведення порівняльного та прогностичного 

аналізу, зорієнтованого на  пошук шляхів скорочення витрат. 
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Питання обліку результатів діяльності фермерських господарств 

розглядаються в працях Г.Г. Кірейцева, М.Я. Дем’яненка, Л.К. Сука, 

О.С. Кривоконя, В.С. Леня, О.А. Нестерука, Н.А. Канцедала та інших фахівців. 

На нашу думку, саме облік витрат потребує більш ґрунтовного дослідження 

так, як тенденції до раціонального ведення господарства продиктовані умовами 

сучасної ринкової економіки  і нерозривно пов’язані з  якісно налагодженою 

обліково-аналітичною системою господарюючих суб’єктів. 

Фермерське господарство, згідно зі статтею 28 Закону України «Про 

фермерське господарство», повинне з моменту його реєстрації вести 

бухгалтерський облік результатів діяльності, складати і подавати фінансову, 

статистичну та інші види звітності [6]. Одним з основних елементів системи 

бухгалтерського обліку є форма бухгалтерського обліку. Форма 

бухгалтерського обліку – це певна система регістрів бухгалтерського обліку, 

порядку і способу реєстрації та узагальнення в них інформації. Форму 

бухгалтерського обліку визначає певне поєднання хронологічного та 

систематичного обліку, форми зв’язку між обліковими регістрами, спосіб та 

техніка облікових записів [4]. Обрана форма бухгалтерського обліку 

фермерським господарством повинна забезпечувати складання фінансової, 

податкової, статистичної та управлінської звітності. Отже, вибір оптимального 

варіанту форми ведення бухгалтерського обліку у фермерських господарствах є 

однією з проблем для фермера, а також предметом чисельних дискусій у 

науковому середовищі. У зв’язку з цим питання вибору форми бухгалтерського 

обліку фермерськими господарствами та її приведення у відповідність до 

потреб складання звітності та управління залишаються актуальними [3]. 

Вітчизняне облікове законодавство передбачає використання подвійного 

запису, крім простої форми для селянських (фермерських) господарств. Згідно з 

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

Україні» підприємства, які мають право ведення спрощеного обліку доходів і 

витрат та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, можуть 

узагальнювати інформацію в регістрах бухгалтерського обліку без застосування 

подвійного запису.  
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Отже згідно з цим Законом, та враховуючи вимоги Податкового Кодексу 

України, проста форма обліку без застосування подвійного запису, яка 

затверджена Методичними рекомендаціями з організації та ведення 

бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, може бути 

застосована фермерськими господарствами, які: 
• не зареєстровані платниками податку на додану вартість у зв’язку з тим, 

що обсяг оподатковуваних ПДВ операцій не перевищує 300 тис. грн з 

урахуванням ПДВ; 
• які за обсягом річного оподатковуваного доходу належать до ІV або 

VІ групи юридичних осіб, не є платниками податку на додану вартість та 

сплачують єдиний податок за ставкою 5 або 7 % [5].  
Слід також зазначити, що норма Методичних рекомендацій з організації та 

ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, щодо 

дозволу вести бухгалтерський облік за простою формою селянським 

(фермерським) господарствам без залучення найманих працівників згідно з 

Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» не 

працює, адже в Законі застосування простої форми не пов’язане з залученням 

найманих працівників. Тобто, навіть за наявності найманих працівників, проста 

форма обліку без застосування подвійного запису може застосовуватись, якщо 

фермерське господарство відповідає зазначеним вище вимогам. В інших випадках 

фермерські господарства можуть використовувати форми обліку, які базуються на 

подвійному записі. На вибір форми бухгалтерського обліку впливає також 

юридична форма господарювання та податкове законодавство [5]. 
Наслідки діяльності фермерського господарства визначають на підставі 

записів у Журналі.  
До складу його доходів входять виручка від реалізації продукції, товарів, 

матеріалів і основних засобів, виконання робіт та надання послуг на сторону, 

суми, одержані від інших господарств як дохід на вкладений пай, придбані акції 

і сертифікати, відсотки за зберігання грошей на рахунках у банку тощо. 

Виручку від реалізації продукції відображають у графі (ПДВ), одночасно 

реєструючи одержані суми у графах (при надходженні грошей) або у графі (при 

виникненні заборгованості) [1]. 
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До складу витрат господарства включають вартість наданих сторонніми 

організаціями та особами послуг чи виконання робіт та придбаних товарно-

матеріальнихцінностей, а також нараховану оплату праці найманим особам, 

податки та інші платежі, які згідно з діючим законодавством включають до 

витрат виробництва. До складу виробничих витрат не включаються використані 

на будівництво і придбання основних засобів та закладку багаторічних 

насаджень, кошти на товарно-матеріальні цінності. Ці суми відображають у 

графі як збільшення вартості об’єктів, що споруджуються [3]. При здійсненні 

господарством кількох видів діяльності або здійсненні кількох видів витрат 

(операційні, надзвичайні тощо) та кількох видів доходів (операційні доходи, 

надзвичайні доходи тощо) для обліку доходів і витрат кожного з них 

використовують Відомість обліку витрат виробництва. Прибуток визначається 

по кожному виду діяльності окремо шляхом порівняння доходів та витрат. 

Суми, що являють собою вилучення частини одержаного прибутку, 

відображають у окремій графі. До складу цих сум відносять: 

• збитки від операцій минулих років, виявлені в поточному році тощо; 

• вартість товарно-матеріальних цінностей та продукції, використаних на 

утримання сім’ї фермера; 

• витрати на благодійні цілі, включаючи і вартість продукції; 

• оплачені податки (на майно, на землю, що використовують у 

сільськогосподарському або виробничому обороті, з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів тощо) [3]. 

При складенні заключного балансу на ці суми зменшують суму 

одержаного доходу. Правильність записів у Журналі перевіряють шляхом 

зіставлення підсумків операцій за звітний період, відображених у парних та 

непарних графах Журналу. Ці підсумки мають бути рівні [3]. Фінансовий 

результат розраховують як різницю між доходом (виручкою) від реалізації 

продукції, робіт і послуг на сторону та іншими доходами, що записані в графі 

Журналу та витратами. До одержаного результату додають (віднімають) 

різницю між вартістю незавершеного виробництва, товарноматеріальних 
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цінностей, продукції і молодняка тварин на кінець року та вартістю 

незавершеного виробництва, товарно-матеріальних цінностей, продукції і 

молодняку тварин на початок року. Дохід, одержаний господарством, 

визначається за видами діяльності та в цілому по господарству. Він 

зменшується на суму витрат за рахунок прибутку (графа). Визначений дохід 

розподіляється між членами господарства пропорційно трудовому внеску 

кожного з них і використовується для визначення заробітку, утримань і 

відрахувань на соціальні заходи згідно з чинним законодавством. Майновий 

стан господарства фермер визначає, при потребі, на підставі даних Журналу та 

відомостей шляхом складання заключного бухгалтерського балансу [3]. 

Так як у фермерських господарствах не ведеться внутрішньгосподарський 

оборот, то оцінювання  готової продукції проводиться за справедливою вартістю, 

зменшеною на очікувані витрати на місці продажу і разом з запасами її фактичні 

залишки відображаються в балансі за результатами інвентаризації, в свою чергу, 

фінансовий результат регулюється на суми залишків запасів, незавершеного 

виробництва, оплачених податків, збитків від операцій минулих років тощо. В 

зв’язку з цим  фермер протягом звітного періоду не володіє інформацією про реально 

понесені витрати, обсяги готової продукції, що унеможливлює проведення якісного 

аналізу фінансових результатів. 

Вважаємо, що забезпечення процесу коригувань в межах записів 

господарських операцій та перехід до оприбуткування продукції протягом 

усього звітного року дозволить забезпечити якісно налагоджений контроль за 

витратними статтями та сприятиме ефективному проведенню аналізу 

фінансових результатів фермерських господарств. Господарські операції з 

нарахування та сплати податків та податкових платежів повинні відображатися 

протягом звітного періоду, а сума залишків запасів має бути включена до 

складу витрат діяльності  також протягом звітного періоду.  

Мають проводитися корегування доходів та витрат по сумі виявлених 

залишків, в межах господарських операцій і виключно за результатами якісно 

проведеної інвентаризації. 
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Чітко налагоджена облікова система фермерських господарств, особливо 

стосовно обліку доходів, витрат та фінансових результатів здатна забезпечити 

процес становлення даного виду господарювання на шляху до його 

конкурентоздатності в сучасному економічному бізнес середовищі.  
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА 

АНАЛІЗУ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

У статті визначено теоретико-методичні основи фінансового контролю та 

аналізу коштів загального і спеціального фондів бюджетних установ, а також 

розроблено рекомендації щодо його удосконалення в сучасних умовах. 

Ключові слова: бюджетна установа, фінансове забезпечення, кошторисне 

фінансування, спеціальний фонд бюджетних установ, фінансовий контроль. 

Однією з проблем, які існують на сьогодні у системі фінансового 

контролю України є те, що досі не розроблено системного підходу і чіткого 

переліку бюджетних правопорушень, що на практиці призводить до вільного 

трактування цього терміна як з боку контрольних органів, так і підконтрольних 

об’єктів. Недостатній розвиток державного фінансового контролю в Україні 

спричинений не відсутністю його інституціональної структури, а слабкістю 

теоретичної та методичної бази, недоліками в організації процесу контролю. 

Тому, необхідно посилити положення щодо відповідальності за порушення 

фінансової дисципліни. Для цього слід розробити та затвердити відповідний 

правовий акт, який би містив повне визначення терміну «бюджетне 

правопорушення», конкретний перелік бюджетних правопорушень та міру 

відповідальності щодо кожного з них. Це частково унеможливить ухилення від 

покарання осіб, відповідальних за фінансові махінації. 

Актуальним залишається також питання чіткого розподілу завдань 

контролюючих органів у державі, оскільки прослідковується дублювання 

функцій органами державного фінансового контролю. Крім того, виникає 

ситуація коли окремі сфери державних фінансів можуть досить слабо 

контролюватися, а інші, навпаки, підпадають під надмірний контроль зі 
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сторони відповідних служб. Це досить часто заважає основній діяльності 

установ. З цією метою слід чітко розмежувати функції і повноваження 

контрольних органів, визначивши їх основні завдання, регламентувати 

відносини між суб’єктами та об’єктами контролю, встановити відповідальність 

уповноважених посадових осіб та затвердити сказане вище на законодавчому 

рівні. Також слід оптимізувати кількість суб’єктів, що здійснюють контроль за 

використанням бюджетних коштів, а витрати на їх утримання повинні 

оправдовувати себе. Всі ці заходи дозволять з меншими затратами виявляти 

порушення у використанні коштів та вчасно їх ліквідовувати, тобто 

покращувати фінансове забезпечення установ. 

Питання теоретико-методичних основ фінансового контролю та аналізу 

коштів загального і спеціального фондів бюджетних установв исвітлюють 

автори: Ф. Ф. Бутинець, М. Т. Білуха, Б. І. Валуєв, М. С. Пушкар, В. О. Шевчук. 

Питанню обліку та аналізу доходів і витрат кошторису бюджетних установ 

присвячені праці П. Й. Атамаса, Л. В. Діканя, І. Т. Канєвої, В. О. Матвєєвої, 

І. Т. Ткаченко та ін. Проте питання щодо врегулювання фінансового контролю 

за виконанням кошторису бюджетних установ та дослідження основних етапів 

його проведення залишається досить актуальним. Проте варто зауважити, що в 

сучасній фінансовій літературі України питання фінансового аудиту 

бюджетних установ розглядалися вченими лише за окремими галузями 

господарювання із застосуванням тих чи інших форм та методів. 

Мета дослідження полягає в дослідженні теоретичної сутності процесів 

фінансового аудиту бюджетних установ, визначенні форм та методів такого 

контролю та обґрунтуванні шляхів його вдосконалення. 

За своєю економічною сутністю фінансовий контроль – це комплекс 

заходів, що вживаються законодавчими і виконавчими органами влади всіх 

рівнів, а також спеціально створених установ, для забезпечення законності та 

ефективності формування, володіння та використання фінансових ресурсів з 

метою захисту фінансових інтересів держави, місцевого самоврядування, 

суб’єктів господарювання та громадян, а також успішного досягнення 

поставлених цілей у сфері фінансів. 
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Фінансовий контроль є, з одного боку, засобом зв’язку між фінансовим 

плануванням та фінансовим обліком, а з іншого – передумовою здійснення 

функцій фінансового аналізу та регулювання. За його допомогою можна 

запобігти нецільовому використанню коштів, незаконному списанню 

матеріальних цінностей, проведенню зайвих виплат внаслідок завищення 

обсягу та вартості затверджених потреб, заниженню в обліку вартості активів. 

Збережені за рахунок ефективного контролю кошти можна використати на 

компенсаційні та заохочувальні виплати працівникам, проведення ремонтних 

робіт, матеріально-технічне забезпечення установи тощо. Проте щоб впливати 

на діяльність бюджетних установ та їх фінансове забезпечення фінансовий 

контроль має бути ефективно організований на державному рівні. 

В Україні фінансовий контроль значно зосереджений на поточному 

контролі. У практичній діяльності його застосовують переважно як засіб 

силового впливу на суб’єкти господарювання усіх форм власності. Світова 

практика розвинутих країн довела ефективність іншого підходу: контроль не 

заради контролю, а контроль як механізм ефективного управління. Державний 

контроль, що обмежується перевіркою законності й цільового використання 

бюджетних коштів, є неефективним; головною проблемою органів фінансового 

контролю є те, що вони фіксують допущені порушення, тоді як їх потрібно 

передбачати й попереджати. 

Тому, у процесі переходу до ринкових відносин дедалі важливішу роль 

відіграє превентивний фінансовий контроль. Він здійснюється на етапі 

розгляду i прийняття рішень з фінансових питань. У зв’язку з цим доцільно 

було б залучати органи державної фінансової інспекції до здійснення 

попереднього контролю на стадії формування кошторисів доходів і видатків 

бюджетних установ, або уповноважити фінансові органи та органи Державної 

казначейської служби здійснювати, крім поточного, ще й попередній контроль 

за формуванням фінансових ресурсів бюджетних установ та організацій. Для 

забезпечення відповідними органами оперативного контролю за цільовим, 

повним та раціональним використанням коштів бюджетними установами 

необхідна повна інформація, яку отримують за допомогою даних 
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бухгалтерського обліку. Показники обліку служать для проведення 

усестороннього аналізу з метою вибору ефективних методів бюджетного 

фінансування, уникнувши при цьому можливих ризиків. Попередній контроль 

за витрачанням коштів з Державного бюджету здійснюють органи Державного 
казначейства. З метою забезпечення такого контролю операційно-контрольне 

управління ГУДКУ, відділи обліку лімітів видатків та контролю за виконанням 

кошторисів, операційні відділи, відділи бухгалтерського обліку і звітності 

територіальних відділів ДКУ на підставі поданих розпорядниками коштів 

платіжних доручень з доданими до них рахунками, рахунками-фактурами, 

накладними, трудовими угодами, договорами на виконання робіт, актами 

виконаних робіт, тощо здійснюють перевірку щодо доцільності і ефективності 

видатків загального та спеціального фондів. 
Контроль здійснюють також при отриманні готівки на виплату заробітної 

плати, стипендії, допомоги, витрат на службові відрядження тощо. З метою 

створення необхідних умов для ефективного використання коштів з 

Державного бюджету згідно з постановою КМУ від28.07.1998 року 

№ 1139 розпорядники коштів, що утримуються за рахунок Державного 

бюджету і не переведені на казначейське виконання кошторисів видатків, 

подають розрахункові документи до установ банків після їх попередньої 

перевірки органами ДКУ та за умови наявності на них відбитків штампу 

казначея. 
Запровадження кошторису видатків і жорстокого контролю за 

використанням коштів за кожною категорією видатків – вимушені дії, 

викликані дефіцитом доходів бюджету і необхідністю проведення комплексу 

заходів щодо економного використання бюджетних коштів, а також ліквідації 

маневрів з бюджетними та позабюджетними коштами, тобто ліквідації 

неправомірних дій по використанні коштів Державного бюджету. 
На сьогоднішній день, бюджетні установи потребують державного 

регулювання з питань реформування існуючої системи державного фінансового 

контролю й розробки його нормативно-правової бази, у тому числі й 

внутрішнього аудиту. 
Економічні передумови діяльності внутрішнього аудиту в бюджетних 
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установах обумовлюються загальним становищем України сьогодні. 

Нестабільність законодавства, фінансові кризи, ріст податкових зборів, дефіцит 

бюджету - усе це ознаки молодої ринкової економіки. Для бюджетних установ, 

які фінансуються безпосередньо з Державного або місцевого бюджетів, а також 

можуть одержувати кошти з інших спеціальних джерел, внутрішній аудит 

необхідний і актуальний, як інструмент внутрішнього контролю всіх напрямків 

життєдіяльності й функціонування господарюючого суб'єкта. 

У ринкових умовах зростає роль внутрішнього аудиту в бюджетних 

установах, оскільки потрібно не тільки порівнювати здійснені витрати з 

отриманими доходами, але провадити активний пошук ефективного 

використання кожної вкладеної гривні й здійснювати жорсткий контроль за 

витратами. 

Необхідність організації внутрішнього аудиту в бюджетних установах 

обумовлюється тим, що сьогодні спостерігається тенденція зростання різних 

видів надаваних платних послуг і робіт, які виконують бюджетні установи 

залежно від профілю своєї діяльності, платне навчання у вищих навчальних 

закладах, платні медичні послуги, науково-дослідні роботи, транспортні 

послуги і т.д 

Розглядаючи позицію державного регулювання у вирішенні назрілих 

питань внутрішнього аудиту в державному секторі, слід зазначити, що 

Міністерством фінансів України разом із Головним Контрольно-Ревізійним 

Управлінням розроблена Концепція розвитку державного внутрішнього 

фінансового контролю, що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України 24 травня №158-р., яка спрямована на зміну ідеології фінансового 

контролю відповідно до норм і правил Європейського Союзу (ЄС) 

вдосконалення правового поля в сфері державного фінансового контролю. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2005 року 

№456-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Концепції 

розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на 2005-2009 року», 

передбачене створення таких служб у центральних органах виконавчої влади, в 
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органах місцевого самоврядування, у комунальних і державних підприємствах, 

державних цільових фондах, а також у суб'єктах господарювання, у статутних 

фондах яких більше 50% належить державі. У центральних органах влади 

планується створити служби внутрішнього аудиту до 2008 року, в інших 

державних установах і організаціях такі служби будуть створені після 

формування законодавства про державний внутрішній фінансовий контроль. 

Вирішення проблем правового й методологічного забезпечення 

державного фінансового контролю,  дасть можливість створити: 

- принципово нову систему державного фінансового контролю, у тому 

числі й внутрішнього аудиту на рівні всіх розпорядників бюджетних коштів; 

- нормативно-правову базу державного фінансового контролю, у тому 

числі й внутрішнього аудиту; 

- впровадити сучасний методичний, логічний, матеріально-технічний й 

інформаційний ефективний державний контроль. 

Сьогодні, як один з інструментів системи внутрішнього контролю, 

планування кошторисних призначень, бухгалтерського обліку й ефективного 

керування, може виступити внутрішній аудит. Його організація дозволить 

«розвантажити» плановий відділ, бухгалтерську службу від здійснення не 

тільки наступного контролю, але й від економічного аналізу з елементами 

управлінського аудиту. 

Організація ефективного внутрішнього аудиту потребує певних витрат - як 

фінансових, так і з погляду часу й зусиль, необхідних для пошуку або 

підготовки кваліфікованих фахівців з аудиту в бюджетних установах. 

У бюджетних установах доцільно створювати внутрішній фінансовий 

аудит, виходячи з бюджету організації, складності й специфіки здійснюваних 

фінансово-господарчих операцій і чисельності працюючих. 

Сформований структурний підрозділ внутрішнього аудита й комплекс 

розроблених планів організаційних заходів, методичного забезпечення його 

діяльності дозволить постійно здійснювати контроль цільового й ефективного 

використання бюджетних коштів, давати зважену оцінку об'єктам внутрішнього 
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аудиту в сучасний момент і що важливо дати оцінку майбутнього стану 

досліджуваних об'єктів. Оцінка майбутнього стану досліджуваних об'єктів - 

результат дослідження проблем удосконалювання відповідних сторін системи 

керування бюджетним механізмом. 

Доцільно класифікувати внутрішній аудит у бюджетній установі. 

Функціональний аудит по характеру бюджетної установи провадиться для 

оцінки якості виконання основних функцій установи й керування підрозділом 

або посадовою особою. 

Пропонується класифікувати внутрішній аудит за джерелами формування 

дохідної частини, що складається з доходів загального й спеціального фондів, з 

урахуванням специфіки діяльності (проведених витрат) бюджетної установи. 

Аудит за джерелами доходів із метою вдосконалювання передбачає об'єктивне 

обстеження й всебічний аналіз здійснюваних витрат загального й спеціального 

фондів із метою їхнього скорочення, доцільного перерозподілення. 

Пропонується розподіл внутрішнього аудиту за часом проведення на 

попереднього, поточного й наступного аудита. 

Попередній аудит виражає процедури контролю, здійснюваного до 

здійснення господарської операції. 

Поточний аудит виражає процедури контролю, здійснюваного в ході 

здійснення різних господарських операцій. У силу цих причин поточний аудит 

називають оперативним. І дійсно, цьому аудитові властиве максимальна 

оперативність і гнучкість. 

Наступний аудит виражає процедури контролю, здійснюваного після 

здійснення господарських операцій. Наприклад, аудит фінансової звітності. 

Дана класифікація не претендує на закінченість, може змінюватися або 

доповнюватися з урахуванням змін зовнішнього середовища. 

Підбиваючи підсумок дослідженню й огляду законодавчих актів, 

сформулюємо наступні висновки: 

- внутрішній аудит організаційно призначений для обслуговування 

інтересів керівництва й органів державного контролю; 
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- до служб внутрішнього аудита бюджетної установи ставляться служби, 

створювані в установі, призначувані керівництвом , діяльність яких, повинна 

регулюватися державними законами й нормативними актами; 
- функції внутрішнього аудита бюджетної установи, залежно від характеру 

діяльності бюджетної установи, можуть поширюватися до рівня функцій 

контролювання інформаційного забезпечення, регулювання й контролю 

(моніторингу), завдання якого шляхом підготовки управлінської інформації 

орієнтувати керівництво на прийняття оптимальних управлінських рішень. 
Для вдосконалення державного фінансового контролю та підвищення його 

ефективності, в першу чергу, необхідно покращити теоретичну базу, а саме 

законодавчо визначити сутність бюджетного правопорушення, їх конкретний 

перелік та міру відповідальності щодо кожного з них, що унеможливить 

ухилення відповідальних осіб від покарань. Також задля уникнення 

дублювання функцій органами державного фінансового контролю необхідно 

чіткого розподілити їх завдання та функції. З метою попередження порушень у 

діяльності бюджетних установ необхідно більшу увагу приділити 

попередньому контролю. Крім того, якісному контролю за формуванням 

доходів і видатків бюджетних установ, забезпеченню ефективності 

використання фінансування та економії грошових і матеріальних ресурсів 

сприятиме запровадження автоматизованої системи обліку з використанням 

сучасних програмних продуктів. 
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СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОДИН З НАЙВАЖЛИВІШИХ 

ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто поняття «собівартість продукції» та її види за 

класифікаційними ознаками. Описано взаємозв’язок даного показника і ціни. 

Перераховано основні цілі обліку собівартості. Запропоновано шляхи її 

зниження та спосіб розрахунку .  

Ключові слова: собівартість, витрати, ціна, рентабельність, окупність, 

ціноутворення. 

На сьогоднішній день стан економіки України є доволі складним та 

нестабільним. Це негативно впливає на діяльність будь-якого підприємства, 

оскільки важко оперативно реагувати на зміни в економічній, соціальній та 

фінансових сферах, а також приймати альтернативні варіанти рішень для різних 

економічних ситуацій. 

Для прийняття управлінських рішень необхідна певна інформація, яку 

можна отримати з ряду економічних показників. Одним із найважливіших в 
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діяльності виробничого підприємства є собівартість продукції. В основу його 

покладені затрати природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, 

основних фондів, трудових ресурсів та інших затрат на виробництво та 

реалізацію. Собівартість продукції впливає на рентабельність і самоокупність 

підприємства. Собівартість є частиною ціни товару, причому вона відбиває 

велику частину вартості продукції і залежить від зміни умов виробництва і 

реалізації продукції. Собівартість входить до числа особливо значимих 

показників ефективності господарської діяльності. Вона являє собою витрати 

підприємства на виробництво й обіг, служить основою порівняння витрат і 

доходів, тобто самоокупності. Собівартість показує, у що обходиться 

підприємству продукція, скільки можна заробити на продажу продукції або яку 

«накрутку» зробити понад собівартості, тобто вона є основою ціноутворення. 

Якщо вартість реалізованої продукції більше собівартості, то має місце, 

розширене виробництво. Якщо в процесі реалізації продукція менше 

собівартості, то на підприємстві не забезпечується навіть просте відтворення 

виробництва. Без перебільшення цей показник найбільш чуйно реагує на 

ситуацію, яка складається на підприємствах у виробництві окремих видів 

виробів і в цілих галузях . Тому дана тема є доволі актуальною на сьогоднішній 

день та потребує детальнішого огляду. 
Основною метою статті є обґрунтування важливості показника 

«собівартість продукції» та висвітлення усіх аспектів, що його стосуються. 
Сучасний стан економіки вимагає від підприємств постійного підвищення 

ефективності виробництва, розробки нових ідей, збільшення 

конкурентоспроможності продукції, тим самим забезпечуючи більш сталий 

рівень прибутковості. Важлива роль у реалізації цих завдань належить 

управлінню собівартістю продукції. Собівартість є одним з визначальних 

показників господарської діяльності підприємств, оскільки відображає майже 

всі аспекти виробничих процесів. 
Під собівартістю продукції, робіт і послуг розуміють витрати у грошовій 

формі, які складаються із прямих та розподілених витрат, віднесених на 

виробництво продукції з урахуванням залишків незавершеного виробництва на 

початок та кінець звітного періоду [2, с.132]. 



445 

Для обліку витрат використовують сукупність прийомів організації 

документування і облікового відображення виробничих витрат, які дозволяють 

визначити фактичну собівартість продукції та подають необхідну інформацію 

для контролю над процесом формування собівартості продукції.  

Крім того, для  обліку витрат використовують і методи калькулювання, що 

являють собою сукупність способів і прийомів, необхідних для розрахунку 

собівартості конкретного виду продукції калькулювання[2, c.496]. 

Собівартість обліковують для того, щоб: 

- своєчасно, повно і достовірно визначити фактичні витрати, пов’язані з 

виробництвом і збутом продукції; 

- розраховувати фактичну собівартість окремих видів і усієї продукції; 

- вести контроль за використанням матеріальних , трудових і грошових 

ресурсів. 

Собівартість продукції має тісний зв’язок з ціною. Це проявляється в тому, 

що собівартість слугує базою ціни товару і її нижньою межею для виробника. 

Якщо вартість реалізованої продукції більше собівартості, то має місце 

розширене виробництво. Якщо в процесі реалізації ціна продукції менше 

собівартості, то не забезпечується навіть просте відтворення. Без 

перебільшення цей показник найбільше реагує на ситуацію, що складається на 

підприємствах, у виробництві окремих видів виробів й у цілих галузях [2, c.17]. 

Собівартість продукції класифікують за наступними чинниками: 

1. В залежності від часу формування витрат:  

- планова собівртість - визначають перед початком планового періоду на 

основі прогресивних норм затрат ресурсів та цін на ресурси на момент 

складання плану; 

- фактична собівартість – відображає фактичні затрати на виробництво і 

реалізаціюпродукції за даними бухгалтерського обліку; 

- нормативна собівартість- затрати на виробництво і реалізацію продукції 

за даними бухгалтерського обліку; 

- кошторисна собівартість – характеризує затрати або замовлення, на вибір 

які виконуються в разовому порядку. 
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2. В залежності від місця формування затрат та порядку формування:  

- технологічну – витрати, безпосередньо пов’язані з технологією 

виробництва; 

- цехова – сума затрат на виробництво продукції в межах всого 

підприємства;  

- виробнича – грошові затрати на виробництво продукції в межах вього 

підприємства; 

- повна – сукупність виробничої собівартості і позавиробничих затрат. 

3. За тривалістю розрахункового періоду: 

- місячну; 

- квартальну; 

- річну. 

4. За складом продукції: 

- собівартість товарної продукції; 

- собівартість валової продукції; 

- собівартість реалізованої продукції; 

- собівартість незавершеного виробництва. 

5. У промисловості: 

- індивідуальна собівартість – характеризує затрати окремого підприємства 

на виробництво і реалізацію продукції; 

- галузева собівартість – показує середні у галузі затрати на виробництво і 

реалізацію продукції [2, c. 132]. 

До основних шляхів зниження собівартості продукції можна віднести: 

підвищеннятехнічного рівня виробництва, покращення організації 

виробництвата праці, зниженняматеріаломісткості продукції, що в той же час 

буде сприяти збільшеннюобсягувиробництва. Зниження собівартості продукції 

дозволить досягти таких цілей: організувати виробництво 

конкурентоспроможної продукції; мати можливість використовувати гнучке 

ціноутворення, а також оцінки діяльності кожного підрозділу зфінансової точки 

зору; прискорити прийняття ефективних управлінських рішень [4]. 
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Розрахунки собівартості окремих виробів, товарної і валової продукції 

використовуються для визначення потреби в оборотних коштах, прибутку, 

економічної ефективності окремих організаційно-технічних заходів та 

виробництва в цілому, для внутрішньозаводського планування, а також для 

формування цін, контролю за використанням матеріальних, трудових та 

грошових ресурсів. 

Найпоширенішим способом розрахунку собівартості є підрахунок одиниці 

готової продукції. 

Перший крок. Підрахунок витрат, які змінюються пропорційно до обсягів 

виробництва продукції. Це змінна складова: матеріали, сировина, технологічна 

енергія, комплектуючі, заробітна плата, втрати від бракованої продукції (або 

погано наданих послуг). 

Другий крок. Підрахунок періодичних витрат – стала сума, яку сплачують 

за певний період. Це оренда, ремонт будівель, обладнання, споруд, управлінські 

витрати, амортизація. Також ними є банківські відсотки за кредитами. 

Собівартість одиниці продукції визначається діленням повної суми витрат 

за період на кількість одиниць продукції, проведеної за цей період. 

Собівартість можна розрахувати залежно від того, які витрати були у 

підприємства, або ж від затверджених норм витрат сировини і матеріалів. 

Застосування фіксованої собівартості допоможе контролювати ефективність 

витрат ресурсів, а також вчасно реагувати на відхилення. 

Показник собівартості дає можливість глибоко аналізувати економічний 

стан підприємства і виявляти резерви підвищення ефективності виробництва. 

За інших однакових умов підприємство тим більше одержуватиме прибутку на 

одиницю проджуції, чим нижча її собівартість, і навпаки. Із зниженням 

собівартості зростає цінова конкурентоспроможність продукції, а отже, і 

зміцнюються позиції підприємства на товарному ринку. 

Отже, прибутковість підприємства у великій мірі залежить від 

собівартості. З її зниженням зростає прибуток та створюються сприятливі 

умови для прискорення темпів розширеного відтворення та підвищення 
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матеріальної зацікавленості працівників.В ринкових умовах особливим є те, що 

поряд із ціною комплексний показник собівартості відображає ефективність 

виробничо-господарської діяльності підприємства. Також собівартість як 

сумарна величина витрат є відправним пунктом визачення величини прибутку. 

Тому даний показник є доволі важливим в діяльності кожного підприємства. 
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Теоретичний розгляд питань про розрахунки з оплати праці має актуальне 

значення, оскільки оплата праці є досить важливою ланкою системи соціально-
трудових відносин і найскладнішою у вирішенні соціально-економічною 

проблемою. З одного боку вона є основним (і часто єдиним) джерелом 

грошових доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту 

членів їхніх сімей, з іншого – суттєвою часткою витрат виробництва і 

ефективним засобом мотивації працівників до досягнення головної мети 

діяльності підприємства. Оплата праці входить до складу національного доходу 

країни, виступає об’єктом державного регулювання. 
Питання економічної сутності розрахунків із оплати праці досліджували 

такі автори, як Бутинець Ф. Ф., Ганін В.І., Гурова К. Д., Живко З. Б., Лень В. С., 

Мних Є.В., Нашкерська Г. В., Рудницький В. С., Тарасенко Н. В. та багато 

інших. 
Метою статті є висвітлення теоретичних підходів до сутності операцій з 

оплати праці як інструменту стимулювання трудового потенціалу підприємства 
Оплата праці – система відносин, пов'язаних із забезпеченням 

встановлення і здійснення роботодавцем виплат працівникам за їх працю 

відповідно до законів, іншими нормативними правовими актами, колективними 

договорами, угодами, локальними нормативними актами та трудовими 

договорами. Центральним елементом цієї системи відносин є заробітна плата, 

яка виступає як винагорода за працю залежно від кваліфікації працівника, 

складності, кількості, якості та умов виконуваної роботи, а також виплати 

компенсаційного і стимулюючого характеру. 
В основі заробітної плати лежить ціна праці як фактора виробництва, яка 

зводиться до його граничної продуктивності. Відповідно до теорії граничної 

продуктивності, працівник повинен зробити продукт, відшкодовує його 

заробітну плату, отже, заробітна плата ставиться в пряму залежність від 

ефективності праці працівника.  
Як соціально-економічна категорія заробітна плата потребує розгляду з 

точки зору її ролі та значення для працівника і роботодавця. Для працівника 

заробітна плата є головною і основною статтею його особистого доходу, 

засобом підвищення рівня добробуту його самого і членів його сім'ї.  
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Отже, стимулююча роль заробітної плати полягає в покращенні 

результатів праці для збільшення розміру отримуваної винагороди. Для 

роботодавця заробітна плата працівників представляє собою одну з основних 

статей витрат на виробництво. 

Заробітна плата виконує три основні функції:  

- відтворювальну; 

- мотиваційну; 

- регулюючу. 

Відтворювальна функція забезпечує працівникові обсяг споживання 

матеріальних благ та послуг на рівні, достатньому для нормального відтворення 

робочої сили та підвищення інтелектуального потенціалу відповідно до 

мінливих технічними та соціальними чинниками виробництва.  

Мотиваційна функція полягає у можливості спонукати працівника до 

трудової активності, підвищенню ефективності праці. Цій меті служить 

встановлення розміру заробітків в залежності від досягнутих працівником 

результатів праці. Реалізація цієї функції здійснюється керівництвом 

підприємства через конкретні системи оплати праці.  

Регулююча функція відіграє роль балансу інтересів працівників і 

роботодавців. Вона виступає регулятором попиту на продукцію та послуги 

підприємства, а також на робочу силу на ринку праці. Основа реалізації 

регулюючої функції полягає в диференціації оплати праці по групах 

працівників, по пріоритетності діяльності або іншими ознаками. Тим самим 

виробляється певна політика щодо встановлення рівня оплати праці для різних 

категорій працівників у конкретних умовах виробництва .  

У ринковій економіці ціни на товари і послуги постійно змінюються, але 

переважає в цьому процесі тенденція до зростання цін. Періодично змінюється і 

грошова заробітна плата.  

Отже змінюються й кількість товарів і послуг, які може оплатити робітник 

своєю заробітною платою. На цій основі виділяють номінальну і реальну 

заробітну плату. 



451 

Важливо розрізняти номінальну і реальну заробітну плату. Номінальна 

заробітна плата – це сума грошей, яку одержує працівник за годину, день, 

місяць. Реальна заробітна плата виражається в кількості товарів і послуг, які 

працівник може придбати за свою грошову (номінальну) заробітну плату. 

Динаміка реальної заробітної плати залежить від зміни номінальної заробітної 

плати та зміни цін на товари та послуги. 

За своєю структурою плата неоднорідна, кожний її елемент виконує 

властиву їй функцію матеріального стимулювання і має певну економічну 

самостійність за необхідного взаємозв`язку і взаємозумовленості всіх її частин. 

Заробітна плата робітників і службовців складається з основної (постійної) 

і додаткової (змінної) частин, а також заохочувальних виплат. 

Основна заробітна плата – цевинагорода за виконану роботу відповідно до 

встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові 

обов`язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і 

відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. 

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені 

норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона 

включає доплати, надбавки, гарантії і компенсаційні виплати, передбачені 

чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і 

функцій. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – це винагорода за підсумки 

роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні 

та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного 

законодавства або які здійснюються понад установлені зазначеними актами 

норми. 

У ринковій економічній системі застосовуються дві основні форми 

заробітної плати – почасова (погодинна) і відрядна (поштучна) .  

Почасова заробітна плата нараховується робітникам залежно від 

кваліфікації і фактично відпрацьованого часу. Вона застосовується у тих 

випадках, коли результати праці або не піддаються обліку, або не залежать від 
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зусилля працівників (оплата інженерно-технічних працівників, службовців, 

налагоджувальників, робітників на конвеєрах та автоматичних лініях). Вона 

може бути простою погодинною та погодинно-преміальною, яка враховує 

якість продукції, економію матеріалів та інше. 

Відрядна форма заробітної плати виступає як пряма відрядна, яка 

передбачає залежність заробітку від кількості виготовленої продукції 

відповідно до встановлених розцінок; як відрядно-преміальна, при якій поряд з 

оплатою за кількістю продукції здійснюється виплата премій за певні 

показники, які обумовлюються в колективному договорі, і як відрядно-

прогресивна, при якій виробіток за встановлену норму оплачується за 

незмінними розцінками, а все те, що виконується понад норму" оплачується за 

прогресивною шкалою. 

Організація оплати праці проводиться на основі: 

- законодавчих та інших нормативних документів; 

- генеральної угоди на державному рівні; 

- галузевих, генеральних угод; 

- трудових договорів. 

Робота з організації оплати праці на підприємстві передбачає вирішення 

таких питань, як: 

- вибір способу нарахування заробітної плати працівників підприємства;  

- визначення форм і систем оплати праці;  

- розробка системи посадових окладів службовців і спеціалістів;  

- розробка критеріїв преміювання й встановлення розмірів винагород 

працівникам підприємства.  

Найпоширенішим на підприємствах є застосування тарифної системи. 

Тарифна система дає змогу порівнювати між собою складність різних видів 

праці й умов їх виконання і відповідно диференціювати заробітну плату 

працівників різних категорій та кваліфікацій. 

Основні елементи тарифної системи оплати праці: 

- тарифно-кваліфікаційні довідники;  
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- тарифні сітки;  
- тарифні ставки;  
- схеми посадових окладів. 
Тарифно-кваліфікаційні довідники – це нормативні документи, які містять 

кваліфікаційні характеристики робіт і професій, згруповані за виробництвами й 

видами робіт. В Україні застосовується Єдиний тарифно-кваліфікаційний 

довідник робіт та професій робітників (ЄТКД). Він призначений для 

визначення складності різних видів робіт і їх тарифікації, надання 

кваліфікаційних розрядів робітникам, а також для формування навчальних 

програм підвищення кваліфікації робітників. ЄТКД містить за кожним 

розрядом даної професії відповідні характеристики, які складаються з трьох 

розділів: «Характеристика робіт», «Повинен знати», «Приклади робіт». 
Розробляються тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) 

Міністерством праці та соціальної політики України.  
Тарифна сітка застосовується для визначення співвідношення в оплаті 

праці робітників різної кваліфікації, які виконують роботи різної складності. 

Вона являє собою сукупність тарифних розрядів і відповідних їм тарифних 

коефіцієнтів.  
Тарифний розряд характеризує рівень кваліфікації робітника й складності 

роботи. У більшості галузей промисловості рівень кваліфікації робітників і 

складність робіт тарифікуються за шістьма розрядами. 
Певний розряд присвоюють робітнику за результатами складеного ним 

іспиту зі знання техніки й виконання робіт відповідного розряду. 
Другий елемент тарифної сітки – тарифний коефіцієнт – показує, у скільки 

разів тарифна ставка кожного розряду кваліфікованих робітників перевищує 

тарифну ставку робітника першого розряду, яким тарифікується праця 

некваліфікованого робітника. Тарифний коефіцієнт першого розряду завжди 

дорівнює одиниці.  
Тарифна ставка визначає абсолютний розмір заробітку за годину, день або 

місяць роботи. Вона встановлюється урядом для кожної галузі окремо, як 

правило, для робітників, працю яких за складністю відносять до першого 

розряду. 
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Контроль за оплатою праці є досить трудомістким процесом, який 

потрібно проводити досить ретельно та уважно, адже витрати на оплату праці 

займають досить значну часту у структурі витрат підприємства. 
Система оплати праці повинна бути гнучкою, стимулювати підвищення 

продуктивності праці, володіти достатнім мотиваційним ефектом. Зростання 

оплати праці не повинен випереджати темпів зростання продуктивності, 

ефективності. Гнучкість системи оплати праці полягає в тому, що певна 

частина заробітку ставиться в залежності від загальної ефективності роботи 

підприємства. 
У сучасних умовах для стимулювання підвищення ефективності та 

продуктивності необхідно міняти не тільки систему оплати праці, а й сам підхід 

до її формування, потрібні інші психологічні установки, мислення і шкала 

оцінок. Зміна підходів до оплати праці проявляється в тому, що оплачуються не 

витрати, а результати праці - визнання продукту праці як товару. Кошти від 

реалізації товарів стають вищим критерієм для оцінки кількості і якості праці 

товаровиробників і основним джерелом їх особистих доходів. 
Кожен підприємець (менеджер) з усього різноманіття існуючих форм 

оплати праці вибирає той варіант, який найбільшою мірою відповідає 

конкретним умовам виробництва (технологічного процесу, рівнем спеціалізації, 

характеру продукції, що випускається, наявності виробничих ресурсів). 
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У статі визначено принципові положення, що використовуються в системі 
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Ефективність управління економікою, перш за все, залежить від повноти, 

достовірності та обґрунтованості інформації про фінансово-господарську 

діяльність платників податків. Для здійснення комплексних досліджень 

системи оподаткування одним з головних джерел інформації є податкова 

звітність. Звітність за податками розкриває її користувачам інформацію про 

наявність зобов’язань за кожним податком за звітний (податковий) період на 

підставі якого здійснюється сплата або регулювання заборгованості платника 

податків за таким податком. Тому, однією з найважливіших складових сучасної 

економічної політики України є реформування системи оподаткування. 

Процес формування звітності підприємства є завершальним етапом у 

визначенні ефективності діяльності суб'єкта господарювання та джерелом 

інформації для прийняття управлінських рішень різними державними 

структурами. Інформація, що сформована у звітності, може бути оперативно 

опрацьована у випадку її подання в електронній формі. 
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Вивченням питань, що пов’язані з системою електронної податкової 

звітності займалися провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: 

Букало Н. А., Дземішкевич І. О., Сіренко М., Собченко А.М. та інші. 

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів та оцінка практичних 

моментів представлення звітності в електронній формі, основні особливості та 

переваги електронної звтності. 

Варто зазначити, що складання податкової звітності є одним з етапів 

виконання податкового обов‘язку, який відповідно до Податкового кодексу 

України (далі – ПКУ) визначається як обов‘язок платника податку обчислити, 

задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, 

передбачені цим кодексом, законами з питань митної справи.  

Процес виконання податкового обов‘язку містить такі етапи, як:  

1) виникнення податкового обов‘язку;  

2) формування первинних бухгалтерських документів;  

3) нарахування податку за базовий (звітний) податковий період;  

4) складання податкової звітності;  

5) подання податкової звітності до фіскальних органів;  

6) виникнення податкового зобов‘язання;  

7) сплата податкового зобов‘язання [1, c. 192]. 

Дієвим способом вирішення проблем здійснення інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності органів державної фіскальної служби 

(далі – ДФС) є запровадження відповідного комплексу, який передбачає 

подання, приймання і комп’ютерну обробку податкової звітності та реєстрів 

податкових накладних в електронному вигляді, створення електронних реєстрів 

податкових накладних і використання аналітичних процедур для всебічного та 

оперативного аналізу даних податкової звітності. Нові інформаційні технології 

та передові системи зв’язку відкривають широкі можливості раціоналізації не 

тільки роботи органів ДВС, але й всієї системи взаємовідносин платників 

податків з державою. На сьогодні вже звичайною практикою стало подання 

податкових декларацій і звітності в електронній формі (у вигляді комп’ютерних 

файлів або електронними каналами зв’язку) [2, c. 56].  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%9D$
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У результаті впровадження системи платники податків мають можливість 

подавати електронні звіти в інспекції, в яких вони зареєстровані, через Центр 

обробки електронних звітів (ЦОЕЗ) Державної податкової адміністрації 

України, в тому числі і через оператора. Запровадження централізованої 

системи подання електронних звітів скоротить час обробки даних електро- 

нних звітів, оптимізує роботу державних податкових інспекцій, дозволить 

зекономити державні кошти. Така система передачі електронних звітів значно 

прискорює отримання платником податків квитанції про підтвердження дати та 

часу подання звіту (максимум впродовж 30-ти хвилин з моменту отримання 

звіту ЦОЕЗ або оператором), надає йому можливість оперативно отримати 

інформацію про стадію проходження електронного звіту та гарантує, що звіт 

буде своєчасно доставлений в інспекцію, де платник податків зареєстрований. 

Крім того, оператор забезпечує цілодобове та без вихідних отримання звітів, що 

є додатковою зручністю для платників податків. 

Обов'язковою умовою подання електронної звітності є реєстрація 

електронного підпису посадових осіб у встановленому законодавством 

порядку. Для формування та подання платниками податків податкової звітності 

та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді спочатку платник 

податків звертається до податкової інспекції за місцем перебування на 

податковому обліку та укладає договір про визнання електронних документів 

між платником податків та ДФС [3, c.110]. 

До переваг подання податкової звітності в електронному вигляді слід 

віднести:  

– суттєву економію робочого часу. Завдяки Інтернету відпадає потреба 

витрачати час на дорогу і вистоювати в чергах, марнувати кошти на транспорт і 

придбання бланків. Достатньо звітність лише сформувати в електронному 

вигляді за допомогою спеціальних програм і передати через мережу Інтернет у 

податковий орган;  

– можливість відслідковувати платнику рух свого звіту на шляху до 

податкової. Після відправлення звіту має прийти відповідь (перша квитанція) 
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про прийняття або відмову в прийнятті звітності теж в електронному вигляді. 

Потім повинна прийти друга квитанція, яка підтверджує внесення податкових 

документів у базу даних ДПС;  
– можливість безкоштовно завантажити з офіційного веб-сайту ДПС 

України або отримати у ДПІ за місцем проживання необхідне програмне 

забезпечення;  
– можливість оперативного оновлення форматів подання документів в 

електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних каналів зв’язку;  
– конфіденційність інформації та зниження впливу людського фактора. 

Система електронних ключів робить електронну звітність захищеною від 

стороннього втручання;  
– оперативність обробки одержаної інформації;  
– можливість платникам своєчасно і зручно звітувати в усі контролюючі 

державні органи;  
– звітність, яка відправлена до податкового органу електронною поштою 

через мережу Інтернет із застосуванням посилених сертифікатів ключів 

електронного цифрового підпису, не потребує дублювання на паперових носіях 

та зберігання останніх;  
– скорочення терміну проведення перевірок щодо правомірності заявлених 

платниками податків до відшкодування сум ПДВ та своєчасність 

відшкодування ПДВ;  
– відсутність потреби у перенавчанні, адже сторінки електронної форми 

звітності повністю відповідають звітному документу на паперових носіях;  
– автоматичну перевірку документів на наявність арифметичних і 

методологічних помилок та описок [4, c.102].  
Незважаючи на вищенаведені переваги, електронна звітність має і 

недоліки. До них можна віднести такі, як:  
– за програмне забезпечення та послуги з передачі даних фірмі потрібно 

платити, а це до даткові витрати;  
– відправка електронної декларації в фінансові служби залежить від стану 

технічної бази та роботи інтернет провайдера, але іноді відбуваються збої в 

програмі і тоді звітність може не надійти до податкового органу;  
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– якщо при заповненні електронного формату бухгалтер припустився 

помилки, які програма не змогла виявити через збої, документ не пройде 

вхідний контроль у податковій. В такому випадку бухгалтер муситиме 

надсилати декларацію повторно;  

– при оперативній звірці документів іноді виявляють розбіжності 

отриманих даних з тими, які були представлені через збої програмного 

забезпечення. Через це доводиться дублювати всі звітні документи, 

представляючи їх в паперовому та електронному вигляді;  

Програмне забезпечення звітності виконує чимало спеціальних 

автоматичних розрахунків і самостійно знаходить помилки. Це стало 

надзвичайно актуальним з набранням чинності Податковим кодексом України, 

адже коли змінюються бланки та форми заповнення звітності, бухгалтер може 

помилитися мимоволі, а система одразу про це сигналізує. Тому, завжди можна 

відправити відкоригований чи новий звіт, і остання відправлена версія 

вважається у податковій правильною [5, c.280].  

Отже, впровадження нових механізмів звітування платників податків 

шляхом подання податкової звітності засобами електронного зв’язку 

залишається для органів ДФС одним із важливих напрямків поліпшення 

процесу обслуговування платників податків, який забезпечить підвищення 

рівня обслуговування платників податків, зниження затрат та поліпшення їх 

звітності, полегшення процедур, спрощення отримання та обробки звітності, 

безконтактний метод, який унеможливлює зловживання у податковій сфері. 

Подання звітності в електронному вигляді є не тільки засобом забезпечити 

прозорість відносин між податковими органами і платниками податків, але і 

питанням престижу для підприємства, яке демонструє свою позицію 

сумлінного платника податків. 
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У статті висвітлено актуальні питання з обліку грошових активів 

підприємства. Наведено теоретичні основи організації обліку грошових 

коштів. Здійснено аналіз останніх досліджень і публікацій та висвітлено 

думки науковців із питань обліку грошових активів. Досліджено та визначено 

основні проблеми організації обліку та руху грошових коштів в сучасних умовах 

господарювання.  
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Актуальність теми дослідження полягає у тому, що грошові кошти та 

безперервний рух грошових потоків є основою економічної ефективності 

роботи підприємства. Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони 

присутні на початковому на кінцевому етапі облікового циклу, який включає 

придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг.  

Як показує практика, перед господарюючими суб’єктами постійно 

виникають проблеми щодо організації контролю над поновленням та 

подальшим збереженням динаміки циклів усієї діяльності підприємства. Успіх 

діяльності підприємства багато в чому визначається здатністю їх раціонально 

використовувати, саме тому організація обліку грошових коштів є важливим 

питанням під час контролю операцій з ними [3, с. 82]. 

В процесі тривалого розвитку ще з давніх часів проблема обліку грошових 

коштів ніколи не втрачала своєї актуальності і завжди залишалась дискусійним 

питанням, що знайшло своє відображення у багатьох вітчизняних та 

зарубіжних дослідженнях. Найбільш обґрунтовано облік грошових коштів було 

висвітлено в наукових працях таких учених, як: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, 

А.С. Гальчинський, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, В.В. Сопко, 

Н.М. Малюга, М.С. Пушкар, М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук, Г.В. Савіцька та ін.  

Метою написання даної статті є висвітлення актуальних питань, основних 

проблем та шляхів вдосконалення обліку грошових активів на підприємстві. 

Грошові кошти підприємства являють собою сукупність коштів в часі, 

надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються його господарською 

діяльністю. Висока роль ефективного управління грошовими потоками 

підприємства визначається такими основними положеннями:  

1. Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності 

підприємства практично у всіх її аспектах.  

2. Образно грошовий потік можна представити як систему «фінансового 

кровообігу» господарського організму підприємства. Ефективно організовані 

грошові потоки підприємства є найважливішим симптомом його «фінансового 

здоров’я», передумовою досягнення високих кінцевих результатів його 

господарської діяльності в цілому.  
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Грошовим коштам належить значне місце в діяльності підприємств, 

установ, організацій. Грошові кошти виступають важливим відокремленим 

об’єктом системи бухгалтерського обліку і водночас грошовим вимірником для 

інших облікових об’єктів. 

Для того, щоб краще зрозуміти суть грошових коштів, необхідно 

визначити їх роль. Найкраще економічна суть грошей проявляється в їх 

функціях. Традиційно в економічній науці виділяють п’ять основних функцій 

грошей: міра вартості; засіб обігу; засіб платежу; засіб нагромадження; світові 

гроші. Перелічені функції у своїй системній єдності становлять реальне 

функціонування грошової маси. 

Предметом бухгалтерського обліку грошових коштів є процеси 

документального оформлення руху коштів у касі підприємства та на рахунках у 

банку, господарські операції, пов'язані з надходженням і видатками грошових 

коштів [4, с. 150]. 

Проблеми обліку грошових коштів є досить важливим питанням, тому що 

від достовірності та оперативності обліку залежить уся фінансова діяльність та 

звітність підприємства. До наявних облікових проблем стосовно руху та 

наявності грошових коштів слід віднести:  

1) визнання та класифікацію грошових коштів;  

2) правильне їх відображення у фінансовій звітності;  

3) організацію контролю над процесом збереження та використання 

грошових коштів;  

4) оптимізацію надходжень і виплат готівки та формування інформаційної 

бази даних для аналізу отриманих і втрачених вигод від проведених заходів;  

5) повноту та своєчасність відображення в системі обліку руху грошових 

коштів. 
Найактуальнішим вважається питання оприбуткування готівки. 

Оприбуткування готівки - це проведення підприємствами та підприємцями 

обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, 

книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій. 
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Підприємства, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими 

ордерами і веденням касової книги, здійснюють облік готівки в повній сумі її 

фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових 

ордерів. У свою чергу, приватні підприємці не зобов’язані виписувати 

прибуткові та видаткові касові ордери, замість касової книги вони ведуть книгу 

обліку доходів і витрат, в якій і відображають рух готівки.  

Серед інших основних проблем системи організації та обліку грошових 

активів можна виділити наступні. По-перше, не зважаючи на останні 

вдосконалення системи організації та обліку грошових коштів в Україні, існує 

проблема неузгодженості національних положень, що регламентують цю сферу 

бухгалтерського обліку, із міжнародними стандартами, основними з яких є:  
- відмінність у трактуванні поняття «грошові кошти» у національних та 

міжнародних положеннях бухгалтерського обліку;  
- при тотожності у тлумаченні, відмінність самих категорій: «рух грошових 

коштів» у національних положеннях та «грошові потоки» - у міжнародних;  
- розбіжності в ідентифікації потоків грошових коштів за видами 

діяльності (наприклад, віднесення грошових потоків, що виникають від 

податків на прибуток до певного виду діяльності; розбіжності у відображенні 

сплачених та отриманих дивідендів та відсотків тощо);  
- неузгодженість норм і правил щодо складання фінансової звітності з руху 

грошових коштів тощо.  
Другою проблемою є недосконалість системи управлінського обліку та 

відсутність управлінської звітності з руху грошових коштів на підприємстві, що 

зумовлює нестачу аналітичних та оперативних даних, що характеризують 

реальні фінансові процеси на підприємстві для подальшого проведення цих 

операцій у бухгалтерському обліку, формування і складання повної та 

достовірної фінансової звітності та прийняття ефективних управлінських 

рішень [1, с. 324].  
Ще однією проблемою обліку операцій з грошовими коштами є ухилення 

від оподаткування шляхом використання необлікованих готівкових грошових 

коштів. Головною причиною цього є надто високий рівень  оподаткування 

заробітної плати в порівняні з низьким рівнем соціальних гарантій [5]. 
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Крім того, до загальних облікових проблем у сфері управління грошовими 

коштами можна віднести: недостатність та недосконалість форм та методів 

розрахунків, особливо для здійснення зовнішньоекономічної діяльності; слабке 

матеріально-технічне та організаційне забезпечення ведення обліку грошових 

коштів; наявність грубих порушень платіжної дисципліни та недосконалість 

механізмів контролю за дотриманням касової дисципліни, тощо.  

Для усунення як зазначених проблемних питань, так і проблем організації 

та обліку грошових потоків загалом, можна запропонувати наступні шляхи 

вдосконалення системи бухгалтерського обліку у сфері управління грошовими 

коштами:  

- розширення та вдосконалення форм та методів здійснення розрахунків 

(клірингових розрахунків, використання рахунків овердрафт, тощо);  

- вдосконалення та розвиток систем і технологій банківського 

обслуговування підприємств (корпоративних карток, системи «Клієнт – Банк» 

тощо) [2, с. 81];  

- подальше адаптування Національних положень бухгалтерського обліку 

що регламентують організацію та облік грошових коштів до міжнародних 

стандартів;  

- розробка механізмів та методів зміцнення платіжної дисципліни і 

контролю за дотриманням касової дисципліни (наприклад, проведення 

інвентаризації каси не рідше одного разу на місяць, створення фонду дрібної 

готівки та введення відповідного активного рахунку в Плані рахунків 

бухгалтерського обліку);  

- розробка та запровадження форм, методів та механізмів функціонування 

управлінської системи обліку грошових коштів (наприклад, запровадження 

автоматизованої системи управління грошовими потоками на підприємстві, 

розробка форм управлінської звітності з руху грошових коштів та механізмів її 

складання тощо);  

- необхідність розширення та удосконалення нормативно-правової бази з 

ведення бухгалтерського обліку грошових коштів на підприємствах [1, с. 325]. 
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Застосування на підприємствах системи контролю грошових коштів дасть 

змогу значно підвищити ефективність усього процесу управління його 

діяльністю. Сьогодні важливою є необхідність повної автоматизації обліку 

грошових коштів, що забезпечить високу точність облікових даних, пов’язаних 

із рухом грошових коштів. Не менш важливою є й потреба повноти та 

своєчасності відображення грошових коштів у системі обліку, адже якщо 

грошові кошти не будуть повністю та своєчасно оприбутковані, то не буде 

чіткого відображення реального розміру коштів.  
Діяльність кожного підприємства прямо залежить від правильної 

організації обліку грошових коштів, оскільки основу діяльності підприємства 

становлять операції, пов'язані з рухом грошових коштів. Проблеми обліку 

грошових коштів та їх вирішення є актуальними і важливими для всіх 

підприємств, адже від достовірності та оперативності обліку залежить уся 

фінансова діяльність підприємства. Побудова належної системи 

бухгалтерського обліку грошових коштів передбачає правильність здійснення 

та відображення всіх етапів їх руху, починаючи з нормативно-правових вимог, 

заповнення первинних документів, узагальнення та систематизації інформації в 

регістрах і завершуючи складанням звітності.  
Таким чином використання на підприємстві в комплексі всіх 

запропонованих заходів щодо удосконалення організації грошових коштів на 

підприємстві дасть можливість перевести всі розрахунки підприємства у 

безготівкову форму. Це дозволить зекономити велику кількість часу та засобів. 

Запропоновані заходи полегшать роботу бухгалтера та зекономить його час, 

дозволять оптимізувати документообіг та удосконалити облікові роботи на 

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

зберіганням готівки та утриманням каси, зникне необхідність використання 

касового апарату, його обслуговування, складання та надання звітності, 

удосконалити аналітичний облік на підприємстві з метою отримання детальної 

інформації з операціями з грошовими коштами та виявити помилки у 

бухгалтерському та податковому обліку операцій з грошовими коштами, і як 

наслідок посилити відповідальність серед працівників та попередити фінансові 

санкцій з боку податкових органів. 



466 

Список використаних джерел: 

1. Абрамчук М.Ю. Проблеми обліку грошових потоків на підприємстві та 

шляхи їх вирішення / М.Ю. Абрамчук, О.О. Оголь // Економічні проблеми 

сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. 

ред. О.В Прокопенко, М.М. Петрушенка. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 324-325. 

2. Ананська М. О. Шляхи удосконалення організації обліку грошових 

коштів на прикладі підприємств оптової торгівлі / М. О. Ананська, 

Н. О. Пильнева, М. О. Полозов // Економіка: реалії часу. - 2014. - № 4. - С. 78-83 

3. Парді С.Р. Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів / С. Р. Парді // 

Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова, 2015. – Т. 18. Вип. 2 /1. – С. 82 – 86. 

4. Стефаненко М.М. Облік грошових коштів підприємства: сучасні моделі / 

М.М. Стефаненко, Д.І. Септарова // Ученые записки Крымского инженерно-

педагогического университета. - 2011. - Вып. 28. - С. 149-152.  

5. Титаренко Я. Проблеми організації обліку грошових коштів та 

рекомендації щодо її удосконалення. – [Електронний  ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.rusnauka.com/ 4_SND_2012/Economics/7_100051.doc.htm 

 

УДК 657.471(045) 

Моторна О.С. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В 

БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ  

У статті  розглянуто сутність витрат на забезпечення якості продукції в 
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Будь-які цілі суб’єкта господарювання не можуть бути досягнуті, якщо 

його продукція не користується попитом. Тому питання, пов'язані із 

забезпеченням якості продукції, не можуть розглядатися окремо від 

економічної діяльності підприємства. Отже, з розвитком конкуренції 

з'являється першочергова потреба пов’язати витрати на якість з кінцевими 

результатами виробничої діяльності, рівнем якості виробів, обсягом продажів, 

прибутком, що дозволяє ефективніше управляти підприємством та отримати 

більший прибуток. 

Наші дослідження показали, що вітчизняні підприємства враховують 

витрати, безпосередньо які стосуються забезпечення якості продукції, загалом в 

складі комплексних статей витрат. Одні підприємства враховують згадані 

витрати в складі загальновиробничих та загальногосподарських витрат, інші 

відносять їх до витрат на продаж, або до витрат на капітальні вкладення. На 

деяких підприємствах пропонується відносити витрати на забезпечення якості 

продукції на фінансові результати в складі інших витрат. 

Таким чином, тема цієї наукової роботи є актуальною в області 

реформування  обліку виробничих витрат в цілому і однією з найважливіших 

його складових - обліку витрат на забезпечення якості продукції, зокрема. 

Обліку витрат на виробництво продукції присвятили свої праці вітчизняні 

та зарубіжні вчені: Г.Г. Азгальдов, Ю.С. Бурдін, Ф. Кросбі, В.М. Пархоменко, 

В.Е. Серьогін. І.Ю. Тимрієнко, А. Фейгенбаум, Дж. Шанк та інші. 

Мета статті полягає в розробці рекомендацій, що стосуються здійснення 

обліку витрат на забезпечення якості продукції на вітчизняних підприємствах. 

Предметом дослідження роботи є теорія і практика сучасного вітчизняного 

бухгалтерського обліку витрат на забезпечення якості продукції. 

Якість продукції - це сукупність властивостей продукції, що 

характеризують здатність останньої задовольняти певні потреби споживачів 

відповідно до її цільового призначення. Чим вища якість продукції, тим більше 

задовольняються потреби споживачів та ефективніше вирішуються соціально - 

економічні проблеми розвитку суспільства [4, с.110]. 
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Тобто поняття якості має включати певні характеристики і формувати такі 

властивості, які б задовольнити виробника та споживача продукції. Потреби 

споживача досягаються в якості спожитої продукції та її підтвердженні, а 

потреби виробника – в оптимізації витрат виробництва, оцінки якості, 

можливості мінімізації та скорочення витрат на запобіжні заходи, пов’язані з 

дотриманням якості продукції, а саме – попередження та усунення дефектів 

тощо [5, с.227]. 

Якість продукції має задовольнити потребу споживачів, забезпечити 

надійність виготовленої продукції та при цьому оптимізацію витрат 

підприємства. Вказані характеристики якості формують вартісну величину 

продукції від процесу її виробництва до післяпродажного обслуговування, що у 

комплексному розумінні складає систему управління якістю [5, с.227]. 

Наявність такої системи, особливо з урахуванням переходу підприємств на 

роботу в умовах процесного підходу, дозволяє виявляти найбільш болючі 

процеси в системі управління якістю та за допомогою коригувальних заходів 

покращувати їх ефективність. 

Проте, перший досвід впровадження системи управління витратами на 

якість на деяких підприємствах часто буває невдалим. Дослідження проведені 

на таких підприємствах дозволили нам систематизувати основні причини 

провалу впровадження системи управління витратами на якість за такими 

категоріями: 

1. Причини суб’єктивного характеру: 

- персонал підприємства; 

- керівництво підприємства. 

2. Причини технічного характеру: 

- класифікація витрат на якість; 

- методи визначення витрат на якість. 

3. Причини організаційного характеру: 

- організаційний механізм; 

- механізм взаємодії між підрозділами. 
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Під «витратами на якість» слід розуміти витрати на систематично вживані 

заходи і процеси щодо забезпечення й поліпшення якості, необхідні для 

відповідності продукції вимогам встановлених і передбачуваних потреб 

споживачів, а також втрати, зумовлені низькою якістю продукції і процесу [4, 

с.110].  
Оскільки витрати на якість є одним з елементів собівартості готової 

продукції, то з’являється потреба в організації їх обліку. 
Враховуючи відсутність чіткого нормативного регулювання в Україні 

витрат на якість, процес організації їх обліку не є простим і вимагає додаткової 

уваги. Навіть коли, такі витрати у тому чи іншому вигляді виникають на будь-
якому підприємстві, точної методики визначення не існує, тому встановити їх 

можна лише за допомогою допоміжних розрахунків та виокремлення з-поміж 

інших витрат. В українському законодавстві та положеннях (стандарту) 

бухгалтерського обліку відсутні будь-які рекомендації щодо зазначеного 

питання, тому кожне підприємство має змогу здійснювати облік витрат на 

якість готової продукції на власний розсуд та відповідно до своїх потреб. 
Під час побудови аналітичного обліку витрат на забезпечення якості 

продукції слід визначити певні принципи групування таких витрат, що 

полегшить їх облік та контроль у процесі управління. 
Л.Е. Скрипко пропонує поділити витрати на якість на дві групи, таким 

чином:  
1. Витрати на відповідність: витрати виробника на забезпечення та 

покращення якості продукції; витрати споживача на підтримку якості продукції 

в процесі споживання та зберігання.  
2. Витрати невідповідності: збитки, які виникли в процесі виробництва 

продукції; понесені втрати, зумовлені дефектами, що з’явились у споживача [7]. 
Відповідно, витрати першої групи будуть обліковуватися на відповідних 

відкритих субрахунках до рахунків 20 «Сировина і матеріали» (витрати на 

підтвердження якості сировини ти матеріалів, які будуть включатися до їх 

собівартості), 23 «Виробництво» (витрати на забезпечення якості в процесі 

виробництва – аудит якості, сертифікація продукції), 91 «Загальновиробничі 

витрати» (витрати на забезпечення якості обладнання та його перевірку), 94 

«Інші операційні витрати» (витрати на дослідження та розробки).  



470 

Для обліку витрат другої групи слід використовувати рахунки:  
- 24 «Брак у виробництві» (втрати від невиправного браку);  
- 92 «Адміністративні витрати» (витрати на задоволення вимог та 

претензій споживачів); 
- 93 «Витрати на збут» (утрати від зменшення якості товарів у процесі 

постачання);  
- 94 «Інші операційні витрати» (витрати на гарантійне обслуговування). 
Таким чином, частина витрат першої групи буде напряму включатися до 

собівартості виготовленої продукції, частина – розподілятися залежно від 

обсягу виготовленої продукції, а частина – відноситися на витрати періоду тому 

більша частина їх суми буде закладена в ціну продукції та відшкодована 

споживачами. А витрати другої групи – відразу на витрати періоду (фінансовий 

результат), що лише буде зменшувати очікуваний прибуток підприємства [6, 

с.339]. 
Типові кореспонденції з обліку витрат на забезпечення якості продукції 

представимо в табл. 1. 
Таблиця 1 – Типові кореспонденції з обліку витрат на забезпечення 

якості продукції [6, с.399] 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції Кореспонденція 

Дт Кт 
1 Відображено витрати на навчання та підвищення кваліфікації 

виробничого персоналу з питань забезпечення якості продукції. 
23 68 

2 Відображено вартість невиправного браку. 24 23 
3 Відображено витрати на перевірку готової продукції. 26 631/685 
4 Відображено витрати на сертифікацію, одержання кодів, розроблення і 

впровадження систем якості. 
94 685 

5 Списані витрати, пов’язані з перевіркою приладів, розробкою 

документації та проведенням атестації. 
94 685 

 
Практика останніх років свідчить, що сучасний рівень організації обліку 

витрат на якість не здатний задовольнити всі вимоги щодо обліку витрат на неї 

та надати необхідну інформацію у повному обсязі. Тому кожне підприємство, 

яке має на меті впровадити систему обліку витрат на якість, повинно розробити 

власну систему заходів по організації фінансування, обліку та калькулюванні 

витрат на якість, що в свою чергу сприятиме підвищенню якості продукції, 

рівню її конкурентоспроможності та ефективності діяльності підприємства в 

цілому [2, с.99]. 
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Через те, що від величини витрат залежить прибутковість підприємства, то 

ефективне управління витратами і, зокрема, витратами на якість, яке 

передбачає мінімізацію їхньої загальної величини є надзвичайно важливим. 

Тому, систему управління витратами на якість потрібно впроваджувати на 

комплексній основі, забезпечуючи взаємозалежне вирішення поставлених 

завдань. 
Отже, діяльність по впровадженню і вдосконаленню системи 

бухгалтерського обліку витрат на якість не тільки актуальна, а й необхідна, так 

як веде до підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства, 

зниження рівня дефектності, поліпшенню якості продукції з одночасним 

зниженням її собівартості і підвищенню іміджу організації в цілому. 
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В статті розглянуті теоретичні засади та порядок обліку такого виду 

виробничих запасів, як паливно-мастильні матеріали. Проаналізовано 

методику їх обліку в процесі налагодження ефективної системи їх контролю 

за витрачанням.  

Ключові слова: запаси, паливно-мастильні матеріали, норма витрачання, облік 

Запаси, до складу яких входять і паливно-мастильні матеріали, є вагомою 

частиною активів будь-якого підприємства, вони займають особливе місце у 

складі майна та мають домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних 

сфер діяльності. Це, в свою чергу, вимагає повної, достовірної інформації про 

наявність та рух виробничих запасів, яку може надати бухгалтерський облік, 

який в даному випадку слід розглядати як елемент господарської інформаційної 

системи, яка генерує інформаційні потоки, надаючи різним системам 

інформацію для ефективного управління. Паливно-мастильні матеріали (далі – 

ПММ) є специфічною статтею витрат при експлуатації автомобільного 

транспорту, яка має суттєву питому вагу в загальній сумі витрат підприємства, 

оскільки вартість палива на сьогодні постійно зростає. 

Розвитку теорії і практики бухгалтерського обліку запасів присвячені 

роботи науковців: В.Д. Андреєва, А.В. Алексєєвої, В.В. Бабича, М.Т. Білухи, 

С.Ф. Голова, А.М. Герасимовича, В.І. Єфіменка, В.В. Сопка, Г.Г. Кірейцева, 

В.Г. Швеця, Л.С. Шатковської, О.А. Петрик та інших. Отримані результати 

наукових розробок щодо вдосконалення бухгалтерського обліку мають вагоме 

значення для розвитку організації і методики обліку виробничих запасів на 

етапах їх руху. Недостатній рівень розв’язання проблем надання кредитів 

зумовив необхідність проведення дослідження.   
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Метою роботи виступило узагальнення теоретичних аспектів обліку ПММ 

в ринкових умовах господарювання. 

Облік ПММ здійснюється на підставі первинних документів: як загально 

поширені документи (накладна, чек РРО), так і спеціальні, призначені для 

обліку руху ПММ (подорожній лист, відомість обліку видачі ПММ, картка 

обліку витрати палива автомобілем тощо). 

В плані рахунків бухгалтерського обліку для обліку наявності та руху 

палива виділений окремий субрахунок 203, який так і називається «Паливо». 

Якщо деякі види палива використовуються не за основним призначенням, то 

такі види палива краще обліковувати на субрахунку 201 «Матеріали». 

Відповідно дo п.7.1 роздiлу 7 Інструкції прo порядок прийому, 

транспортування, зберігання, відпуcку і обліку нафти i нафтопродуктів нa 

підприємствах і організаціях України, зaтверджена спільним наказом 

Мінпаленерго України, Мінтрансу України, Мінекономіки України, 

Держспоживстандарту Укрaїни № 281/171/578/155 вiд 20.05.2008 (відпуск 

ПММ може здійснюватися на підставі раніше укладеного договору або 

проведення безпосередньої оплати (у готівковій абo безготівковій формі). 

Пpи готівковій формі розрахунків грошові кошти видаються під звіт 

працівникові. Грошові кошти видають з каси підприємства по витратному 

касовому ордеру з вказівкою меті їх використання. Працівник складає 

авансовий звіт, в якому наводиться інформація про найменування і марку 

придбаного палива, його кількість і вартість. До авансового звіту додається чек 

РРО, підтверджуючий оплату, і це є підставою для відображення в обліку 

приходу ПММ. 

Під час безготівкового розрахунку після попередньої оплати палива його 

отримують на АЗС в міру необхідності. Договір на відпуск нафтопродуктів 

споживачам може містити інформацію про предмет договору в грошовому 

вираженні. Тобто покупець може заправляти свої машини різними видами 

палива за власним розсудом. Це оформляється відомістю за відповідною 

формою із заповненням в ній найменування, марки і кількості відпущеного 
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палива. Відомість виписується в двох екземплярах: один залишається після 

відпуску нафтопродукту на АЗС, другий, — у покупця. Вона є підставою для 

відображення отримання ПММ в обліку.  

В залежності від потреб підприємства субрахунок 203 може бути 

поділений на декільна субрахунків другого порядку:  

203/1 («ПММ за талонами»); 

203/2 («ПММ на складі»); 

203/3 («ПММ в автомобільних баках»). 

На підставі цих відомостей періодично (не рідше ніж один раз в місяць), 

складаються звідні відомості-рахунки по марках нафтопродуктів і цінах, 

підсумовані протягом місяця. B рахунках oбов'язково вказують кількість і 

загальну вартість відпущених нафтопродуктів (в т.ч. ПДВ). Звірка рахунків по 

відпущених нафтопродуктах здійснюється щомісячно не пізніше 5 числа 

нacтупного за звітним місяця. Перевага цього способу отримання ПММ - 

можливість вибору марки і кількості палива безпосередньо на заправці. 

Витрата ПММ визначається виходячи з установлених норм. Це забезпечує 

контроль над використанням ПММ, розумну економію палива та обмежує 

необґрунтовані затрати підприємства. На практиці застосовуються базові 

лінійні норми (Hs), розраховані залежно від моделі (модифікації) автомобіля, а 

також системи нормативів і коригувальних коефіцієнтів, які дозволяють 

ураховувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні та інші умови 

експлуатації.  Дія Норм витрат палива і мастильних матеріалів на 

автомобільному транспорті поширюється на підприємства, що знаходяться на 

загальній системі оподаткування, та на бюджетні організації.  

Нормативна витрата палива (Qн) визначається для кожного конкретного 

автомобіля залежно від його типу (легковий, автобус, вантажний, бортовий, 

спеціальний тощо) з урахуванням базових лінійних норм за спеціальними 

формулами.  

Підприємство має право коригувати нормативні витрати палива у 

встановлених межах, залежно від умов експлуатації автомобіля. Для цього 
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застосовуються поправочні (підвищувальні та понижувальні) коефіцієнти. 

Зокрема, витрата палива підвищується при роботі в холодний час залежно від 

фактичної температури повітря, у випадку, якщо робота автотранспорту 

потребує частих зупинок і т. д.  
ПММ списуються за фактичною вартістю палива, витраченого при 

експлуатації автомобіля, але з урахуванням норм витрат. Тобто при списанні 

ПММ у бухгалтерському обліку порівнюють нормативну і фактичну витрату 

палива. Якщо фактична витрата перевищує норму, то підприємству слід 

з'ясувати, чому це сталося, адже така перевитрата може свідчити про 

несправність відповідних систем транспортного засобу або нецільове 

використання палива.  
Залежно від напряму використання списання ПММ у межах установлених 

норм здійснюється із кредиту субрахунка 203 у дебет рахунків:  
15 «Капітальні інвестиції» – у випадку використання автомобілів при 

будівництві об'єктів основних засобів або придбанні основних засобів;  
20 «Виробничі запаси» – при доставці виробничих запасів із включенням 

витрат до їх вартості;  
23 «Виробництво» – при використанні автомобілів у виробництві 

продукції з віднесенням витрат на конкретний вид продукції;  
28 «Товари» – при доставці товарів із включенням витрат до їх вартості;  
91 «Загальновиробничі витрати» – при списанні ПММ за автомобілями, які 

використовуються в загальновиробничих цілях;  
92 «Адміністративні витрати» – при списанні ПММ за автомобілями, які 

використовуються в загальногосподарських цілях;  
93 «Витрати на збут» – при використанні автомобілів для збуту продукції 

та товарів;  
94 «Інші витрати операційної діяльності» – при списанні ПММ у сумі 

перевитрати на іншу операційну діяльність з об'єктивних причин та ін.  
Суми перевитрати ПММ відображаються за дебетом субрахунка 

947 «Нестачі та втрати від псування цінностей». При цьому вартість 

перевитраченого палива стягується з винної особи. Прийняття рішення 

зазвичай стосується компетенції керівника підприємства.  
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Метод оцінки паливно-мастильних матеріалів при їх списанні , зазвичай, 

вказується в обліковій політиці підприємства у розділі обліку запасів. 

Особливість сучасного стану обліку запасів у підприємствах України полягає у 

тому, що в П(С)БО 9 «Запаси» та Методичних рекомендаціях з бухгалтерського 

обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007 року № 2, 

наведено лише загальні положення щодо оцінки цих об’єктів. Згідно з П(С)БО 

№ 9 «Запаси», на сьогоднішній день в Україні можуть використовуватись п’ять 

методів оцінки списання виробничих запасів: ідентифікованої собівартості 

відповідної одиниці паливно-мастильних матеріалів, середньозваженої 

собівартості, собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), 

нормативних затрат, ціни продажу. Найчастіше на практиці застосовують метод 

середньозваженої собівартості або ФІФО. 

Таким чином паливо і мастильні матеріали є специфічною статтею витрат 

при експлуатації автомобільного транспорту, яка має суттєву питому вагу в 

загальній сумі витрат підприємства, оскільки вартість палива на сьогодні 

постійно зростає. Тому повна, достовірна та своєчасна інформація про 

наявність та рух паливно-мастильних матеріалів, яку може надати 

бухгалтерський облік є досить важливою для ефективного управління 

підприємством. 
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