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ЕКОНОМІКИ 

_______________________________________________________________ 

УДК 657 (045) 
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МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ ЗА 

ДОГОВОРАМИ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

У статті визначено джерела інформації про стан розрахунків за 

договорами про надання платних освітніх послуг у закладі вищої освіти. 

Окреслено завдання при здійсненні аналізу розрахунків за договорами. 

Охарактеризовано прийоми, методи та елементи методики економічного 

аналізу розрахунків за договорами. Розроблено методику аналізу розрахунків 

за договорами про надання платних освітніх послуг. Виокремлено складові 

аналізу розрахунків із замовниками у державних закладах вищої освіти  

Ключові слова: аналіз, договір, освітні послуги, замовники, заборгованість  

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. В нестабільних умовах сьогодення, при 

провадженні освітнього процесу вищої школи в умовах війни здійснення 

аналізу розрахунків за договорами надання платних освітніх послуг набуває 

все більшого значення для керівників закладів вищої освіти та управлінського 

персоналу. Аналітики  застосовують різні набори методичних прийомів та 

способів фінансового аналізу. Ці інструменти не є сталими, але частина з них 

чітко визначена в нормативних документах, а їхнє використання є необхідним 

для здійснення ефективного аналізу розрахунків за договорами. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є вивчення 

особливостей застосування методичних прийомів та способів аналізу 

розрахунків за договорами про надання платних освітніх послуг у закладах 

вищої освіти. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. В юридичній науці 

проблематику надання освітніх послуг досліджували такі вчені, як: В. 

Бесчастний, О. Розгон, Л. Таран, І. Голоденко та багато інших. Окремі 

проблеми договірного регулювання надання освітніх послуг досліджували М. 

Баб’юк, Л. Волчанська, Я. Горинь, Б. Деревянко, К. Карчевський, Н. 

Федорченко та інші. Питанням ціноутворення на ринку освітніх послуг 

займаються такі науковці, як: В. Огаренко, О. Откаленко, О. Салига, О. 

Яришко та інші. Методика аналізу розрахунків за договорами стала предметом 

наукового пошуку багатьох дослідників: Л. Алексєєва, О. Бандурки, А. 

Вещунова, В. Гвоздецького, М. Коробова, М. Кужельного, В. Лінника, Е. 

Причепія, А. Редька, А. Чернія та інших учених. Проте необхідно відзначити 

певну фрагментарність таких наукових досліджень, що зумовлює необхідність 
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проведення подальших досліджень, виходячи із засад комплексності та 

системності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Частина 1 ст. 73 Закону 

України «Про вищу освіту» встановлює, що заклад вищої освіти відповідно до 

законодавства та статуту може надавати фізичним та юридичним особам 

платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх 

послуг як основного статутного виду діяльності [1]. 

Правовою формою, що опосередковує відносини між закладом вищої 

освіти та особою, яка бажає отримати відповідну освітню послугу, є договір 

про надання освітніх послуг.  

Даний договір має цивільно-правовий характер і підпадає під 

регулювання вимог Цивільного кодексу України [2]. Цей висновок випливає з 

аналізу предмета договору, порядку надання послуги, розміру і терміну оплати 

наданої послуги. 

Вирішальну роль при формуванні доходної частини кошторису по 

спеціальному фонду державного вищого навчального закладу відіграє вартість 

освітньої послуги [3].  

У господарській діяльності закладу вищої освіти важливу роль посідають 

розрахункові операції, і тому достовірність їх відображення в обліку потребує 

особливої уваги. Отримуючи кошти за наданні освітні послуги заклад вищої 

освіти має можливість здійснити розрахунки по заробітній платі з 

працівниками, розраховується з бюджетом, а також зі своїми кредиторами. 

Тому важливо, щоб інформація яка надходить до керівництва про стан 

розрахунків за договорами була актуальною. 

Основним джерелом інформації стан розрахунків за договорами у 

державних закладах є бюджетна та фінансова звітність, яка грунтується на 

узагальнених даних фінансового обліку. Дані про дебіторську заборгованість 

у звітності розкривають стан розрахунків замовників за наданні освітні 

послуги та виступають джерелом інформації для проведення фінансового й 

економічного аналізу й оцінки розрахункової дисципліни. Саме тому аналіз 

розрахунків за договорами наданих платних освітніх послуг є тим засобом, що 

може визначити достовірне відображення даних про дебіторську та 

кредиторську заборгованість у звітності закладу освіти, сприяти підвищенню 

якості зібраної інформації, прозорості та достовірності даних щодо 

розрахункових операцій. 

Першочерговими завданнями при здійсненні аналізу розрахунків за 

наданими платними освітніми послугами із замовниками мають стати:  

– підтвердження юридичної обгрунтованості кожної суми у розрахунках 

із замовниками;  

– дослідження причин появи простроченої заборгованості та 

обгрунтування наслідків її не погашення;  

– розробка заходів щодо попередження та стягнення простроченої 

заборгованості;  

– впровадження регулярних інвентаризацій розрахунків з замовниками;  
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– перевірка оформлення договорів при розрахунках із замовника, їх 

відповідність вимогам чинного законодавства;  

– перевірка правильності відображення даних про розрахунки в обліку;  

– перевірка інформації про розрахунки із замовниками відображеної у 

бюджетній та фінансовій звітності, облікових регістрах;  

– надання рекомендацій щодо покращення синтетичного та аналітичного 

обліку розрахунків із замовниками. 

Метод – це прийом дослідження, що визначає підхід до об’єктів, які 

вивчаються, тобто шлях наукового пізнання та встановлення істини [4]. 

Під методом економічного аналізу слід розуміють науково обґрунтовану 

систему теоретико-пізнавальних категорій, принципів, способів та 

спеціальних прийомів дослідження, які передбачають обробку показників 

плану, обліку, звітності та інших джерел інформації і дають змогу приймати 

обґрунтовані управлінські рішення базуючись на діалектичному методі 

пізнання. 

Метод аналізу – це сукупність способів та прийомів, які 

використовуються для дослідження стану об’єктів, що вивчаються. Ці 

прийоми можна об’єднати в три групи (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Прийоми аналізу 

Основним елементом методу економічного аналізу є його науковий 

інструментарій (апарат), тобто сукупність загальнонаукових та специфічних 

способів і прийомів дослідження основної діяльності підприємств. 

Методу економічного аналізу притаманні певні специфічні особливості, 

до яких належать.  

1. Системний і комплексний підхід до аналізу економічних явищ і 

процесів.  

2. Використання в аналізі системи показників.  

3. Виявлення взаємозв’язку і взаємозалежності між показниками і 

факторами, що визначають їх рівень.  

4. Вивчення економічних явищ у динаміці з врахуванням дії економічних 

законів.  

5. Деталізація загальних показників на складові. \ 

6. Узагальнення результатів аналізу. 

Поряд з поняттям «методу» в економічному аналізі користуються 

поняттями «методології» і «методики».  

Третя група – оцінювання стану об’єкта (в минулому, поточному та 

майбутньому періодах) 

П
р
и

й
о
м

и
 а

н
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із
у
  

Перша група – визначення  кількісного та якісного стану об’єкта 

Друга група – визначення  відхилень дійсного стану об’єктів, що 

досліджуються, від норм та нормативів, планових показників та інших 

правил 
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Методологія економічного аналізу порівняно з методом є більш 

загальним поняттям, яке, крім знань про метод, включає також знання про 

формування економічного явища, його структурні зв’язки, шляхи подальшого 

розвитку тощо.  Метод економічного аналізу реалізується через його 

методику.  Методикою економічного аналізу прийнято вважати сукупність 

певних технічних прийомів, засобів та способів, що використовуються в 

наперед визначеній послідовності для досягнення поставленої мети. 

Методика економічного аналізу як сукупність правил, прийомів і 

способів для доцільного виконання будь-якої роботи завжди є конкретною і 

виступає практичним додатком до методу економічного аналізу як науки.  

Основними елементами методики економічного аналізу є:  

– мета і завдання аналізу;  

– сукупність показників, за якими здійснюється аналіз;  

– схеми взаємозв’язку показників;  

– послідовність застосування певного алгоритму розрахунків;  

– періодичність і строки проведення аналізу;  

– джерела інформації;  

– порядок оформлення результатів і їх оцінка. 

Важливим структурним елементом методики аналізу є система 

синтетичних та аналітичних показників. Для кожного блоку аналітичних задач 

формується окрема підсистема узагальнюючих (синтетичних) i аналітичних 

показників, виходячи з принципу їх достатності для вiдповiдної глибини 

аналітичних досліджень. Сукупність показників для розв’язування будь-якої 

аналітичної задачі визначається характером дослідження причинно-

наслідкових зв’язків. Збільшення або зменшення обсягу заборгованості за 

отримані освітні послуги призводить до зміни фінансового стану державного 

закладу вищої освіти. Тому виникає потреба в проведенні моніторингу й 

аналізу стану розрахунків за договорами. Особливо важливим для закладу 

вищої освіти є систематичний аналіз заборгованості за договорами по наданню 

платних освітніх послуг з метою ефективного управління фінансовими 

активами та запобігання виникненню кризових ситуацій. На рис. 2 

відображено розроблену методику розрахунків за договорами у закладах 

вищої освіти.  

Аналіз заборгованості розрахунків за договорами з надання платних 

освітніх послуг у закладах вищої освіти дає змогу:  

– визначити зміну розміру боргових зобов’язань замовників освітніх 

послуг у порівнянні із початком року або іншого досліджуваного періоду;  

– обчислити оптимальне співвідношення дебіторської і кредиторської 

заборгованості;  

– визначити та оцінити ризик дебіторської заборгованості, її вплив на 

фінансовий стан закладу вищої освіти, розробити заходи щодо її погашення;  

– прогнозувати стан зобов’язань замовників по оплаті за договорами 

навчання протягом поточного року, що дасть змогу поліпшити фінансові 

результати діяльності закладу. 
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Послідовність аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості 

однакова. Її вивчають загалом, а також за окремими замовниками платних 

освітніх послуг. За даними балансу й аналітичного обліку розрахунків за 

договорами про надання платних освітніх послуг виявляють зміни в обсязі та 

складі заборгованості, реальність і характер боргів, час і причини їх 

виникнення. Особливу увагу варто приділяти простроченій заборгованості. 

Аналіз заборгованості по розрахунках за договорами про надання 

платних освітніх послуг варто проводити за даними бюджетної та фінансової 

звітності державного закладу вищої освіти, а також за даними аналітичного 

обліку розрахунків із замовниками. Його потрібно здійснювати в певній 

послідовності та починати з оцінювання обсягу і динаміки заборгованості 

загалом і за видами. Зазначимо, що визначити кількісний вплив зміни 

заборгованості на фінансовий стан закладу вищої освіти достатньо складно.  

 
Рисунок 2 – Методика аналізу розрахунків за договорами про надання 

платних освітніх послуг у закладах вищої освіти  

Цілі  

Аналіз розрахунків за договорами з метою безперебійної діяльності 

закладу вищої освіти та недопущення покриття витрат спеціального фонду 

коштом загального фонду бюджету  

Діагностика  

Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища   

Інформаційне забезпечення аналізу середовища   

Збирання та підготовка необхідної для аналізу інформації (управлінська, 

бюджетна та фінансова звітність)  

Аналіз розрахунків за договорами по наданню платних освітніх послуг.  

Визначення дебіторської та кредиторської заборгованості. Структура 

заборгованості за спеціальностями, курсами, формами навчання, типами 

договорів тощо  

Узагальнення та оцінка результатів  аналізу   

Прийняття управлінських рішень щодо оптимізації розрахунків за 

договорами замовниками та недопущення виконання навчального плану 

здобувачами освіти, які мають заборгованість   

Моніторинг та контроль в управлінні розрахунків за договорами  

Виділення структури показників дебіторської та кредиторської 

заборгованості та прийняття відповідних управлінських рішень 

Економіко-математичне моделювання  

Прогнозування надходжень за спеціальним фондом та спроможність 

закладу освіти здійснювати розрахунки за своїми зобов’язаннями  
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Метою аналізу розрахунків за договорами про надання платних освітніх 

послуг є встановлення законності, достовірності і доцільності здійснення із 

замовниками закладу вищої освіти та правильності їх відображення в обліку. 

Питання аналізу розрахунків за договорами про надання платних освітніх 

послуг наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 – Складові аналізу розрахунків за договорами про надання 

платних освітніх послуг 
№ 

з/п 
Мета аналізу Процедури аналізу Інформаційне джерело 

1 

Впевнитись у 

правильності визначення 

залишку дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості за 

договорами про надання 

платних освітніх послуг 

на початок періоду 

Перевірити 

правильність 

визначення залишку 

дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості на 

початок періоду 

Форма №1-дс «Баланс» 

Форма №7д «Звіт про 

заборгованість за бюджетними 

коштами» 

Аналітичні рахунки 

замовників освітніх послуг 

2 

Впевнитись у 

правильності визначення 

заборгованості 

Провести звірку 

дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості 

Акт звірки 

3 

Впевнитись у 

правильності оформлення 

первинних документів 

при розрахунках із 

замовниками про надання 

платних освітніх послуг 

Перевірити 

правильність 

оформлення 

первинних 

документів при 

розрахунках із 

замовниками 

Наказ про зарахування на 

навчання (поновлення, 

переведення, відрахування), 

договір про надання платних 

освітніх послуг, план платежів, 

виписка з реєстраційного 

рахунку за спеціальним 

фондом 

4 

Впевнитись у 

правильності класифікації 

заборгованості 

Перевірити 

правильність 

класифікації 

заборгованості 

Рахунки обліку 

5 

Впевнитись у 

правильності виникнення 

та погашення 

заборгованості 

Перевірити 

правильність 

виникнення та 

погашення 

заборгованості 

Наказ про зарахування на 

навчання (поновлення, 

переведення, відрахування), 

договір про надання платних 

освітніх послуг, план платежів, 

виписка з реєстраційного 

рахунку за спеціальним 

фондом 

6 

Впевнитись у 

правильності 

кореспонденції рахунків 

при розрахунках із 

замовниками за наданими 

платними освітніми 

послугами 

Перевірити 

правильність 

кореспонденції 

рахунків при 

розрахунках із 

замовниками 

Меморіальний ордер №3 

«Накопичувальна відомість 

руху грошових коштів 

спеціального фонду на 

рахунках, відкритих в органах 

Державної казначейської 

служби України (банках)» 

Меморіальний ордер №4 

«Накопичувальна відомість за 

розрахунками з дебіторами» 
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7 

Впевнитись у 

правильності визначення 

залишку дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості за 

договорами про надання 

платних освітніх послуг 

на кінець періоду 

Перевірити 

правильність 

визначення залишку 

заборгованості на 

кінець періоду 

Форма №1-дс «Баланс» 

Форма №7д «Звіт про 

заборгованість за 

бюджетними коштами» 

Аналітичні рахунки 

замовників освітніх послуг 

 

Запропонована методика здійснення аналізу розрахунків за договорами 

про надання платних освітніх послуг надасть змогу аналітику охопити всі 

аспекти обліку розрахунків із замовниками у закладі вищої освіти, дослідити 

правильність, своєчасність, законність відображення в обліку розрахунків із 

замовниками, вчасно виявити порушення, провести якісний контроль та 

підвищити ефективність фінансово-господарської діяльності такого закладу. 

Висновки. Таким чином, з метою досягнення нормального 

функціонування та розвитку закладу вищої необхідно застосовувати 

постійний моніторинг, сучасні методи оцінки, а також впровадити чітку 

організацію управління розрахунків за договорами про надання платних 

освітніх послуг. Пропонуємо удосконалювати систему управління 

заборгованістю у державних закладах вищої освіти через виокремлення 

основних понять і процедур системи управління дебіторською і 

кредиторською заборгованостями. Крім того, необхідно своєчасно виявляти 

існуючі проблеми формування та контролю за погашенням заборгованості. 

Доцільно адаптувати документообіг до обраної інформаційної системи, 

розподіляти відповідальність за формування заборгованості та створення 

механізму мотивації і стимулювання її погашення. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ЇЇ 

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ  

У статті розглянуто економічну сутність витрат на оплату праці. Описано 

структуру заробітної плати в Україні. Представлено порівняння складових 

витрат на оплату праці та їх визнання з точки зору трудового, податкового 

та бухгалтерського законодавства. Досліджено особливості обліку 

розрахунків з працівниками. 

Ключові слова: витрати, оплата праці, бухгалтерський облік, підприємство, 

законодавство. 

Постановка проблеми. Заробітна плата є основним джерелом грошових 

доходів працівників‚  Розмір заробітної плати є стимулом процесу 

виробництва.  Нарахування заробітної плати у відповідності із затратами 

праці, її своєчасна і повна виплата забезпечують добробут працівників, а 

також підвищує показники продуктивності праці. Це визначає організацію 

обліку праці та її оплати з однією з найважливіших ділянок облікової роботи. 

Тому дана тема є актуальною. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Особливості обліку 

витрат на оплату праці розглядали у своїх працях такі науковці, як Білова Н., 

Вороная Н., Долюк А.В., Чернишова Н. Хоча на сьогоднішній день, дане 

питання достатньо вивчене, все ж таки існує потреба в його систематизації. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначенні економічної 

сутності дефініції «витрати на оплату праці» як економічної та обліково-

аналітичної категорії. Також у статті будуть розглянуті особливості 

відображення витрат на оплату праці в обліку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо ефективність 

праці у більшості людей базується на матеріальному інтересі. Саме тому для 

підвищення ефективності діяльності підприємства керівництво повинне 

вжити відповідних дій, які спонукали б працівників до зацікавленості у своїй 

праці. Завдяки праці багатьох тисяч поколінь людей було накопичено 

гігантський потенціал продуктивних сил, колосальне суспільне багатство, 

сформувалася сучасна цивілізація. Подальший розвиток суспільства 

неможливий без виробництва та праці. Як економічна категорія, праця – це 

діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і духовних благ, які 

необхідні для задоволення потреб кожного індивіда й суспільства загалом.  

Сутність та поняття заробітної плати колосально змінилися з 

виникненням ринку праці та наймом робочої сили [1]. Праця і її оплата мають 

різну мету і значущість для працівника і роботодавця. По відношенню до 

працівника оплата праці – це основна стаття доходу, а також засіб збільшення 

матеріального благополуччя його та його сім’ї. І тут оплата праці відіграє 

стимулюючу роль у підвищенні результативності праці. На цій основі зростає 
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і винагорода за працю.  

Стосовно роботодавця – це витрати виробництва. Ці витрати 

враховуються у розрахунку собівартості продукції, робіт, послуг.  

Розглядаючи заробітну плату, не можна говорити про те, що її розмір 

визначається довільно. Насамперед він має бути зіставленим з певним 

набором споживчих благ та послуг, які може придбати працівник за свої 

трудові доходи. Також рівень заробітної плати повинен відповідати рівню 

продуктивних сил в суспільстві, змінюватися при розвитку економіки та мати 

орієнтацію на підвищення потреб людини. Залежність заробітної плати від 

вартості відтворення забезпечує однакове економічне становище людей 

незалежно від того, де вони працюють та які засоби виробництва 

використовують [1].  Розглянемо економічну сутність витрат на оплату праці 

(табл. 1). 

Таблиця 1 - Економічна сутність витрат на оплату праці 
Науковець  Визначення  

Чернишова Н. [1] 

Витрат на оплату праці – це витрати на заробітну плату 

використовуваних трудових ресурсів підприємства для досягнення 

певної мети. 

Вороная Н. [1] 

Витрат на оплату праці – це всі витрати на оплату праці, пов’язані 

з виконанням певної роботи, які можуть бути просто та точно 

віднесені до кінцевих продуктів. 

Долюк А.В.  

[2, c. 61] 

Витрат на оплату праці – це витрати за виконання певної роботи, 

які переносяться на вартість кінцевого продукту. 

Шара Є.Ю., 

Соколовська-

Гонтаренко І.Є.  

[9, c. 113] 

Витрат на оплату праці – це складова частина, елемент собівартості 

продукції та послуг, що відображає витрати на оплату праці 

основного виробничого персоналу підприємства, включаючи 

заробітну плату, премії робітникам та службовцям за виробничі 

результати, що стимулюють та компенсують виплати. 

 

Отже, витрат на оплату праці – це витрати, які підприємство бере на себе, 

виплачуючи зарплату та пільги працівникам за виконану роботу. 

Як і будь-яка економічна категорія заробітна плата має власну структуру. 

Відповідно до  Закону України «Про оплату праці», структура заробітної плати 

включає наступні види виплат, які належать до фонду основної заробітної 

плати, фонду додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат  (див. рис. 1). 

Основна заробітна плата. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оплату 

праці», основна заробітна плата – винагорода за виконану роботу відповідно 

до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, 

посадових обов’язків). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок та 

відрядних розцінок для робочих та посадових окладів для службовців [8]. 

Додаткова заробітна плата. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

оплату праці», додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад 

установлених норм за трудові успіхи та винахідливість та за особливі умови 

праці. Вона містить доплати, надбавки, гарантовані та компенсаційні виплати, 

передбачені чинним законодавством: премії, пов’язані з виконанням 

виробничих завдань та функції [8].  
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Рисунок 1 – Склад та структура заробітної плати [8] 

 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Відповідно до ст. 1 Закону 

України «Про оплату праці», інші заохочувальні та компенсаційні виплати – 

це виплати у формі винагород за підсумками  роботи  за рік,  премії за 

спеціальними  системами  та  положеннями, компенсаційні та інші грошові та 

матеріальні  виплати, що не передбачені актами чинного законодавства або які 

здійснюються понад  установлених указаними актами норм [8].  

На думку Долюк А.В., правильно організований бухгалтерський облік 

праці та її оплати для підприємства сприяє підвищенню продуктивність праці, 

підвищенню якості продукції, зміцненню трудової дисципліни, повному 

використанню робочого дня [2, c. 60]. 

У табл. 2 наведені основні особливості обліку витрат на оплату праці 

згідно з трудовим, податковим та бухгалтерським законодавством. 

Соколовська-Гонтаренко І.Є. вважає, що основними завданнями 

бухгалтерського обліку праці та її оплати є: 

- точне та своєчасне документальне оформлення та обчислення сум 

оплати праці, а також утримань із неї; 

- точний облік особового складу працівників та відпрацьованого ними 

часу та обсягу виконуваних робіт; 

- облік розрахунків із працівниками підприємства, бюджетом, органами 

соціального страхування та забезпечення; 

- правильне розподілення трудових витрат між об’єктами калькуляції; 

- контроль за раціональним використанням трудових ресурсів, оплати 

праці та фонду споживання; 

- складання звітності з праці та її подання у відповідні органи тощо [9, с. 

114]. 
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Основна заробітна плата:

- заробітна плата нарахована на виконану роботу;

- суми процентних або комісійних нарахувань;

- авторські гонорари.

Додаткова заробітна плата:

- надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів;

- премії, виробничі результати;

- винагороди за вислугу років, стаж роботи;

- оплата за працю у вихідні та святкові дні;

- інші виплати передбаченні законодавством.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати:

- оплата простоїв не звини працівників;

- винагороди за підсумками роботи за рік;

- премії, одноразові заохочення;

- матеріальна допомога;

- трудові та соціальні пільги працівникам.
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Таблиця 2 - Порівняння складових витрат на оплату праці та їх визнання 

з точки зору трудового, податкового та бухгалтерського законодавства 

Особливості Трудове законодавство 
Податкове 

законодавство 
Бухгалтерський облік 

Регулюючі 

документи 

Кодекс законів про 

працю [4] 

Закон України «Про 

оплату праці» [8] 

Податковий кодекс 

України [7] 

НПСБО 26 «Виплати 

працівникам» [6] 

Склад витрат 

- винагорода за працю; 

- компенсаційні 

виплати (доплати і 

надбавки); 

- стимулюючі виплати 

(надбавки, доплати, 

премії 

заохочувального 

характеру). 

нарахування на 

користь працівників, 

які передбачені 

колективними та 

трудовими 

договорами, а також 

законодавством 

України. 

за всіма видами оплати 

праці: 

- премії; 

- посібники; 

- пенсії працюючим 

пенсіонерам; 

- виплата доходів по 

акціях і ЦП. 

Правильність розрахунку заробітної плати залежить від обліку 

відпрацьованого часу працівником. Оскільки, робочим часом вважається 

період, коли працівник відповідно до трудового договору і правил 

внутрішнього розпорядку виконує свої трудові обов’язки, пропонуємо 

спочатку розглянути показники, що характеризують робочий час працівників 

(див. рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Робочий час працівників підприємства [4] 

 

Для обліку розрахунків з працівниками за всіма видами оплати праці і 

допомоги за тимчасовою непрацездатністю у плані рахунків передбачено 

пасивний субрахунок 661 «Розрахунки за заробітною платою» до 

Скорочення тривалість 

встановлюється 

законодавством 

Неповний робочий час 

Неповний робочий день 

(неповний робочий 

тиждень) 

Нормальна 

тривалість 

40 годин на 

тиждень ст. 50 

КЗпП 

18, 24, 30, 33, 36, 38, 5 

годин на тиждень 

Поденний 

в астрономічних 

годинах 

Підсумований 

в академічних годинах 

ВИДИ ОБЛІКУ 

РОБОЧОГО 

ЧАСУ 

РЕЖИМ  

РОБОТИ 

5,6- денний робочий 

день 
Ненормований 

робочий день 

Робота змінами 

Гнучкий графік 

Поділ робочого дня 

на частини 
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синтетичного рахунка 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». За 

кредитом цього субрахунка відображаються нараховані суми, а за дебетом – 

відрахування, виплати, суми депонованої зарплати. Суми нарахованої 

заробітної плати є фактичними видатками підприємства і обліковуються за 

дебетом рахунків 80, 81 і 82 залежно від того, яким працівникам і за рахунок 

яких коштів здійснюють нарахування. Кредитують при цьому субрахунок 661. 

Аналітичний облік розрахунків з персоналом здійснюється за кожним 

працівником, видами виплат та утримань. Сума всіх нарахувань заробітної 

плати за кожним аналітичним рахунком дорівнює кредитовому обороту 

синтетичного рахунку 66 за звітний місяць. 

Для зручності, підприємства організовують облік праці за групами. 

Загальна кількість працівників поділяється на дві групи: робітники та 

службовці. З групи «службовців» виділяють такі категорії: «керівники», 

«спеціалісти» та «інші працівники», що належать до цієї групи. Категорія 

«робітники» класифікується за професіями та розрядами із встановленням 

тарифних ставок за розрядами; «службовці» – за професіями та посадами із 

встановленням посадових окладів. 

Шара Є.Ю. наголошує, що при обліку операцій з оплати праці необхідно 

брати до уваги два аспекти. З одного боку, нарахування з оплати праці 

формують заборгованість підприємства перед своїми працівниками – 

зобов’язання, з іншого боку, заробітна плата – елемент собівартості, що 

відноситься до витрат виробництва [9, c. 120] 

Інформація про нарахування оплати праці необхідна для: 

1) Розрахунки заборгованості перед працівниками. За кредитом рахунки 

66 відображається нарахування заробітної плати всім категоріям працівників. 

За дебетом рахунка відображаються відрахування із зарплати та її виплата. 

Сальдо кредитове відображає залишок заборгованості підприємства перед 

працівниками із зарплати. Іноді трапляється так, що зарплату співробітнику 

виплачено за повний місяць, але нараховано за табелем за неповний місяць. 

Допустимо, працівник наприкінці місяця взяв лікарняний. І тут не організація, 

а працівник є боржником. Сальдо у таких ситуаціях залишається кредитовим 

зі знаком «мінус» або переноситься в дебет із протилежним знаком [3, c. 99]. 

2) Розрахунки витрат за виробництво продукції. Заробітна плата 

працівників організації – це одна з найважливіших складових собівартості 

продукції. З метою зменшення собівартості товару застосовуються заходи 

щодо скорочення витрат. Одним з ефективних методів є перехід від 

погодинної системи оплати до відрядної або використання преміальних 

систем оплати праці.  

Премії та винагороди, що виплачуються працівникам основного та 

допоміжного виробництв, розглядаються як частина звичайних виробничих 

витрат. Вони повинні бути віднесені на рахунок виробничих накладних 

витрат, а пізніше шляхом розподілу включені в собівартість продукції [3, c. 

99].  

Сьогодні, коли вітчизняні підприємства все більше запозичують у 

зарубіжних країн, широко почались застосовуватись Міжнародні стандарти 
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бухгалтерського обліку та Міжнародні стандарти фінансової звітності. 

Безпосередньо серед даних стандартів є такий, що регулює облік розрахунків 

із працівниками. Даний стандарт має назву МСБО 19 «Виплата працівникам» 

[5].  Він визначає ключові моменти у бухгалтерському обліку та розкритті 

інформації про виплати працівникам у різних видах звітності. 

Порівняльна характеристика НП(С)БО 26 «Виплати працівникам» [6] та 

МСБО 19 «Виплати працівникам» [5] наведено в табл. 3. 

 

Таблиця 3 - Порівняльна характеристика НП(С)БО 26 «Виплати 

працівникам» та МСБО 19 «Виплата працівникам» [5; 6] 

№ Критерії 
НП(С)БО 26 «Виплати 

працівникам» 

МСБО 19 «Виплата 

працівникам» 
Відмінності 

1 Мета 

визначає методологічні 

засади  формування в 

бухгалтерському 

обліку 

інформації про виплати 

(у грошовій і не 

грошовій формах) за 

роботи, виконані 

працівниками, та її 

розкриття у фінансовій 

звітності 

визначення  

бухгалтерського 

обліку та розкриття 

інформації про 

виплати працівникам 

МСБО 19 

«Виплати 

працівникам» не 

дає повного  

розкриття 

інформації про 

виплати  

працівникам у 

примітках до 

фінансової 

звітності 

2 
Сфера 

застосування 

застосовується 

роботодавцями – 

підприємствами, 

організаціями, іншими 

юридичними особами 

незалежно від 

форм власності (крім 

бюджетних установ) 

застосовується 

роботодавцем 

для обліку всіх 

виплат працівникам, 

за винятком тих, до 

яких застосовується 

МСФЗ 2 «Платіж на 

основі акцій»  

у виборі 

використання 

підприємств 

3 
Кількість 

підпунктів 
34 161 

у НП(С)БО 

інформація 

представлена в 

більш стислому 

вигляді 

4 

Склад 

виплат 

працівникам 

поточні виплати, 

виплати при 

звільненні, виплати по 

закінченню трудової 

діяльності, виплати 

інструментами 

власного капіталу 

підприємства, 

інші довгострокові 

виплати працівникам 

короткострокові 

виплати 

працівникам, виплати 

по закінченні 

трудової діяльності, 

інші довгострокові 

виплати 

працівникам, виплати 

при звільненні 

НП(С)БО 

координується 

відповідно до 

вимог трудового 

законодавства 

України, МСБО – 

міжнародних 

 

З табл. 3 видно, що відмінності все ж присутні. На нашу думку, 

доцільність повного переходу підприємств на МСБО та МСФЗ є повністю 

обгрунтованою. 
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Висновки. Таким чином, оплата праці відіграє найважливішу роль у 

стимулюванні трудової діяльності працівника, а також у підвищенні 

ефективності роботи всього підприємства. Діючі форми та системи оплати 

праці кожне підприємство визначає самостійно, враховуючи специфіку та 

технологічні особливості виробництва. Також важливим чинником для 

правильного нарахування оплати праці є облік та документальне оформлення 

операцій з заробітної плати.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПРОДУКЦІЯ» ТА ЇЇ 

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ 

У статті розглянуто економічну сутність поняття «продукція», її 

правильність та методику відображення в обліку, теоретичні аспекти 
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відображення продукції в обліку на підприємстві, основні виби вибуття 

запасів, собівартість продукції та її реалізація 

Ключові слова: продукція, облік, завдання, метод, собівартість. 

З давніх часів людство виготовляло продукцію, щоб прокормити всіх 

своїх членів сім’ї та мати, в подальшому, з цього економічну вигоду. Це 

надавало змогу селянам займатися бартером, тобто обмінювати між собою 

продукти праці. Таким чином, люди могли обмінювати яйця на хліб чи молоко, 

на те що їм було необхідно. Звичайно у наші часи виготовлення продукції 

набуває набагато більшого впливу ніж раніше. Сьогодні на полицях можна 

побачити безмежну кількість продукції, виготовлену у  різних країнах світу. 

Підприємці ж для збільшення свого прибутку роблять все, щоб його продукція 

знайшла свого споживача.   

Сутність поняття «продукція» полягає в тому, що це продукт 

виготовлений власними силами звичайних людей, підприємців, що пройшло 

всі методи обробки та готове для споживання. У процесі виробництва 

продукція поділяється на види в залежності від її ступеня завершеності (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Види продукції 

Готова продукція (виробу) - продукти, повністю закінчені обробкою в 

даному виробничому підрозділі, визнані придатними для використання й 

відповідними до прийнятих стандартів. Готова продукція призначена для 

реалізації за межі підприємства (на сторону), але може бути використана й на 

власні потреби підприємства. Готова продукція здається на склади готової 

продукції з оформленням відповідної документації. Вартість готової продукції 

визначається за оптовими цінами підприємства [7]. 

Напівфабрикати – продукти, повністю закінчені обробкою в межах 

даного виробничого підрозділу, але призначені для наступної обробки в інших 

підрозділах (свого або чужого підприємства), відповідно до прийнятої 

послідовності технологічних процесів. Грошова оцінка напівфабрикатів 

здійснюється по діючих оптових цінах підприємства, або його 

внутрівиробничим цінам [7]. 

Незавершене проведення – це предмети праці, що перебувають у 

виробничому підрозділі в процесі обробки, що й залишаються в даному 

підрозділі до стадії готовності (завершення). Незавершене проведення 

визначається в грошовому вимірі за собівартістю, а потім перераховується в 

оптові ціни підприємства за допомогою коефіцієнтів [7]. 

Зазвичай в обліку продукція має два вимірники це – вартісний, 

натуральний, трудовий та умовно-натуральний. Вартісні показники 

поділяються на чотири види (рис. 2). 

Види продукції 

Готова продукція  Напівфабрикат  Незавершене 

виробництво 
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Рисунок – 2 Види вартісних показників 

 

Валовий оборот характеризує у вартісному вираженні обсяг продукції, 

зроблений за проміжок часу всіма цехами підприємства, як для відпустки на 

сторону (продаж), так і для подальшої переробки й виробничого 

використання. Валова продукція – це різниця між валовим і 

внутрішньозаводським оборотом. Товарна продукція являє собою зроблену у 

звітному періоді продукцію, підготовлену для відпустки на сторону або 

власному капітальному будівництву. Реалізована продукція (дохід від 

реалізації продукції) – це вартість відвантаженої за звітний період продукції 

власного виробництва [6]. 

Облік готової продукції включає такий комплекс робіт, при виконанні 

яких забезпечується своєчасний і якісний облік виробництва, випуску та 

реалізації готових виробів не тільки в цілому за звітній період, але і за коротші 

проміжки часу, контроль за цілісністю і своєчасним відвантаженням готової 

продукції покупцям [2]. 

Бухгалтерський облік  продукції має такі завдання:  

– своєчасне оформлення відповідними документами продукції, 

випущеної з виробництва;  

– забезпечення контролю продукції на складах підприємства;  

– своєчасне відображення операцій з відвантаження і реалізації продукції 

й розрахунків з покупцями;  

– забезпечення контролю за виконанням плану випуску і реалізації 

продукції;  

– визначення собівартості  продукції в процесі її реалізації [1]. 

Готова продукція обліковується на синтетичному рахунку 26 «Готова 

продукція». За дебетом рахунку відображається надходження готової 

продукції за її собівартістю. За кредитом рахунку відображається її вибуття, 

тобто реалізація продукції. 

Після виготовлення продукції формується її собівартість для подальшої 

реалізації, що відображається на рахунку 901 «Собівартість реалізованої 

готової продукції». 

 Собівартість продукції відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» включає: 

-прямі матеріальні витрати; 

Види вартісних показників 

Валовий оборот Реалізована продукція 

Валова продукція Товарна продукція  
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-прямі витрати на оплату праці; 

-інші прямі витрати; 

-змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі 

витрати [3]. 

Підприємство не може користуватися усіма методами, тому повинне 

обрати лише один метод вибуття запасів. Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» 

готова продукція відноситься до складу запасів. 

Вибуття здійснюється одним з таких методів: 

-індифікаційної собівартості відповідної одиниці запасів; 

-середньозваженої собівартості; 

-собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); 

-нормативних затрат; 

-ціни продажу [5]. 

Метод індифікаційної собівартості відповідної одиниці запасів включає в 

себе ті товари, які йдуть на споживання за спеціальним замовленням або 

конкретних партій. Для прикладу це може бути виготовлення кораблів, літаків 

чи навіть коштовностів.  

Метод середньозваженої собівартості розраховується діленням сумарної 

вартості запасів на початок звітного місяця та новий запасів на суму кількості 

цих запасів. 

Метод ФІФО розраховується за методом перші вийшли з виробництва, 

перші вибувають за тією ціною, яка була при випуску. Тобто не визначається 

середня ціна на старі та нові запаси. 

Метод нормативних затрат застосовує норми витрат на одиницю 

продукції, які заздалегідь установлені підриємством з урахуванням 

нормативних рівнів використання запасів, праці та ін. 

 Метод ціни продажу застосовується при роздрібній торгівлі середнього 

відсотку торговельної націнки товару.  

При реалізації продукції підприємство отримує дохід, для відображення 

якого використовується рахунок 701 «Дохід від реалізації готової продукції».  

Дохід від реалізації продукції – загальний дохід від реалізації продукції, 

товарів, робіт, послуг без вирахування наданих знижок, повернення раніше 

проданих товарів та непрямих податків і зборів [4]. 

Кореспонденції бухгалтерських рахунків, що відображають рух готової  

продукції на підприємстві представлено в табл. 1. 

Отже, провівши дослідження можна стверджувати, що правильне та 

злагоджене ведення документування операцій є головним чинником 

ефективної організації обліку на підприжмстві. Підприємство не може 

користуватися усіма методами, тому повинне обрати лише один метод вибуття 

запасів. 
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Таблиця 1 – Типова кореспонденція рахунків з обліку готової продукції 

 

№ Зміст бухгалтерської  операції Дебет Кредит 

1 

Оприбутковано з основного 

виробництва на склад готову 

продукцію 

26 «Готова 

продукція» 
23 «Виробництво» 

2 

Переведено напівфабрикати 

власного виробництва, призначені 

для продажу, у готову продукцію            

26 «Готова 

продукція» 
25 «Напівфабрикати» 

3 

Відпущено готову продукцію  на 

відповідальне зберігання на інший  

склад 

26 «Готова 

продукція» 

26 «Готова 

продукція» 

4 

Відображено суму надлишків  

продукції виявлену після 

інвентаризації 

26 «Готова 

продукція» 

719 «Інші доходи від 

операційної 

діяльності» 

5 

Відображена вартість продукції  

повернутої до виробництва для 

доробки 

23 «Виробництво» 
26 «Готова 

продукція» 

6 

Готова продукція призначена для 

власних потреб оприбуткована  як 

матеріали 

20 «Виробничі 

запаси» 

26 «Готова 

продукція» 

7 
Відображена вартість продукції  

виданої зі складу підзвітній особі 

372 «Розрахунки з 

підзвітними 

особами» 

26 «Готова 

продукція» 

8 
Відображена собівартість 

реалізованої готової продукції 

901 «Собівартість 

реалізованої готової 

продукції» 

26 «Готова 

продукція» 

9 
Готова продукція використана для 

адміністративних потреб 

92 «Адміністративні 

витрати» 

26 «Готова 

продукція» 

10 Списано недостачу готової  

продукції, що виявлена в процесі  її 

збереження та реалізації 

947 «Нестачі і втрати 

від псування 

цінностей» 

26 «Готова 

продукція» 

11 Списано витрати, пов’язані  зі 

знеціненням (уцінкою) готової 

продукції Переведено 

напівфабрикати власного 

виробництва, призначені для 

продажу, у готову продукцію 

946 «Втрати від 

знецінення запасів» 

26 «Готова 

продукція» 

12 Списано виробничу собівартість 

готової продукції, витраченої на 

адміністративні потреби 

92 «Адміністративні 

витрати» 

26 «Готова 

продукція» 

13 Списано виробничу собівартість 

готової продукції, витраченої на 

потреби збуту   

93 «Витрати на збут» 719 «Інші доходи від 

операційної 

діяльності» 

14 Списано вартість втрати готової 

продукції у зв’язку з надзвичайними 

подіями 

977 «Інші витрати 

діяльності» 

26 «Готова 

продукція» 

15 Списано собівартість реалізованої 

готової продукції 

901 «Собівартість 

реалізації готової 

продукції» 

26 «Готова 

продукція» 
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РОЛЬ КОНСАЛТИНГУ В РОЗВИТКУ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ 

ПОСЛУГ 

На сьогодні процес експертного консультування є важливим аспектом у 

управлінні вітчизняної та світової економіки на мікро- та макрорівні, оскільки 

необхідність і важливість якісних консультаційних послуг є актуальним 

процесом розвитку ринку аудиторського консалтинга. Завдяки таким 

послугам збільшується конкурентоздатність підприємств та країни загалом. 

 У сучасному світі роль консалтингу на світовому ринку зумовлена 

розвитком глобалізації бізнесу, економічних і соціальних сфер. Існує гостра  

потреба консалтингу на ринку аудиторських послуг, позаяк, завдяки цьому є 

можливість забезпечення ефективного управління.  

http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/3061/1/BA.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/15771/Ekonomika_pidpryiemstva_navchalnyi_posibnyk.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/15771/Ekonomika_pidpryiemstva_navchalnyi_posibnyk.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/7807/1/Chornytzkiy_Volodumur_Volodumuruvuch-Oblik%20i%20aydut%20Gotovoi%20prod.pdf
http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/7807/1/Chornytzkiy_Volodumur_Volodumuruvuch-Oblik%20i%20aydut%20Gotovoi%20prod.pdf


27 

Значний вклад у розвиток ринку консалтингових послуг зробили такі 

українські та зарубіжні науковці: М. Безкровний, Е. Бейг, В. Верба, О. 

Карпенко, С. Козаченко, І. Крупка, О. Охріменко, І. Спільник, Ф. Уікхем та 

багато інших. 

Метою є дослідження визначення ролі та перспектив консалтингу на 

ринку аудиторських послуг. 

Консультування та надання аудиторських послуг є необхідним видом 

послуг в сфері менеджменту, та має вплив на прийняття рішень 

управлінського менеджменту. Якість, оперативність та професійність надання 

таких послуг  на макрорівні має вплив на економічне та фінансове управління 

держави на світовому рівні, а конкурентоспроможність країни залежить від 

високого рівня конкурентоздатності підприємств і установ, яким надаються 

послуги консультантів. 

На теренах української землі консалтинг з’явився відносно недавно, а 

саме наприкінці ХХ століття. У цій сфері наявні певні недоліки та 

недоопрацювання, однак потенціал у розвитку управлінського 

консультування є.  Що ж стосується світового консалтингу, то його розвиток 

припадає на другу половину ХІХ століття, цьому сприяло відновлення 

промисловості. Дослідники стверджують, що основним із елементів, який 

приведе до успіху в бізнесі є не лише достатня кількість інформації про 

компанію/фірму чи суб’єкта господарювання, а й управлінська 

поінформованість [4, c. 61]. 

Розвиток асортименту та розширення ринку консалтингових послуг, має 

на меті надання якісних послуг бізнес-організаціям. Під консалтингом ми 

розуміємо кваліфіковану діяльність, яка полягає у наданні знавцями-

професіоналами якісної професійної консультації та безпосередньо 

практичної допомоги різним суб’єктам провадження послуг у сфері 

економіки. Це допоможе проаналізувати всі позитивні та негативні сторони, 

виключити будь-які ризики, та розробити стратегію для надійної та якісної 

реалізації економічного розвитку [1, с. 49-54]. 

Аудиторські консалтингові послуги – це послуги в сфері різних 

перевірок, які надаються підприємствам, компаніям та організаціям. Такі 

послуги здійснюються з метою аналізу та аудиту документації та звітності, 

зокрема фінансової. Аудиторські послуги надаються відповідно до 

міжнародний стандартів аудиту. 

Види аудиторських консалтингових послуг поділяють за типом клієнта 

на: загальні, банківські, страхові, аудит бірж; за об’єктами поділяється на: 

аудит фінансової звітності, операційний аудит, аудит на відповідність; за 

суб’єктами – на внутрішній і зовнішній; за ініціативою проведення аудиту – 

обов’язковий і добровільний. Існують також інші аудиторські послуги, такі як: 

консультаційні послуги, аналітична, операційна, оглядова перевірки, ведення 

бухгалтерського обліку тощо [5, с. 328]. 

Різні дослідники та науковці визначають різні підходи до поняття суті 

аудиторського консалтингу та його ролі в галузі менеджменту. Консалтинг 

може й також розглядатися як вид інтелектуальної діяльності, адже такий вид 
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передбачає розуміння завдань, їх аналіз, перевірка можливих перспектив і 

загроз, а також покроковий розрахунок дій суб’єктів господарювання. 

Говорячи про вітчизняний український ринок у наданні аудиторських 

консалтингових  послуг, можна виокремити декілька проблем, з якими у 

процесі роботи стикаються компанії, це: 

– недостатній рівень надання професійних консультаційних послуг; 

– недостатня інформаційна складова щодо консалтингу; 

– недостатній рівень інтеграції українських компаній; 

– недостатній рівень фінансових знань, умінь та навичок. 

Серед позитивних якостей українського аудиторського консалтингу є 

доступна вартість надання послуг порівняно із зарубіжними компаніями, тому 

найчастіше такими послугами користуються підприємства середнього та 

малого бізнесу [2, c. 120-121].  

Надання консалтингових послуг в Україні поділяється на дві групи: 

перша – це приватні аудиторські компанії, друга – державні бюджетні 

установи. У першій групі спостерігається швидкий ріст на ринку аудиторських 

послуг, в іншій навпаки – зменшення надання послуг. 

На сьогодні простежується велика конкуренція на ринку консалтингових 

послуг, саме тому малі та середні фірми не мають можливості боротися, і 

змушені під тиском великих компаній покинути ринок. Деякі з них 

об’єднуються з великими фірмами, таким чином запобігають закриттю і 

мінімізують загальні витрати [3, c. 78-80]. 

Загалом діяльність аудиторського консалтингу полягає у консультуванні 

різних компаній і фахівців у сфері економічної, фінансової, юридичної та 

інших видів діяльностей. Роль консалтингу в розвитку аудиторських послуг 

розглядається як один із напрямів, що дає можливість функціонувати 

вітчизняному та світовому бізнесу, а також розглядається як спосіб 

спеціалізації у різних видах консалтингу. 

Основним із завдань аудиторських консалтингових послуг є надання і 

створення якісного продукту, який по завершенню отримують клієнти.  

Для цього необхідно на державному рівні прийняти конкретні дії та кроки 

для створення різних угрупувань чи об’єднань, інститутів чи закладів з 

підготовки фахівців у сфері консалтингу та впровадження вивчення досвіду 

зарубіжних країн. Що дасть можливість посилити значущість даних послуг в 

українському бізнесі. 
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 
Трансформація світової економіки, особливо починаючи з 80-х років ХХ 

століття, генерувала серйозні наслідки для систем оподаткування, оскільки 

сьогодні світова економіка є більш відкритою та інтегрованою, що створює 

сприятливі умови для переміщення капіталу та міграції робочої сили, що 

спричиняє зростання податкової конкуренції між країнами з приводу 

залучення інвестицій у вітчизняну економіку та збільшення ємності 

внутрішнього споживчого ринку.  

Через домінування у великому бізнесі корпоративної форми організації 

підприємницької діяльності, що усуває бар’єри простору та часу для 

переміщення капіталу за рахунок вільного продажу акцій цих компаній на 

світових фондових біржах, а також створення безвізового режиму для 

переміщення громадян більшості країн світу, виникає нагальна потреба у 

гармонізації податкового законодавства різних країн світу та дослідженні 

впливу процесів інтеграції на механізм оподаткування прибутку підприємств 

та доходів фізичних осіб [2].  

Питанням удосконалення податкової системи України у сфері прямого 

оподаткування займалися такі видатні науковці, як: В.Л. Андрущенко, А.І. 

Крисоватий, Ю.Б. Іванов, В.М. Мельник, С.В. Мочерний, В.І. Глухова, В.М. 

Гуляєва, С.В. Пархоменко-Цироциянц та ін. 

Їх думки є досить важливими у становленні системи прямого 

оподаткування в Україні.  

Прямий податок – податок, який стягується державою безпосередньо з 

доходів (заробітної плати, прибутку, відсотків) або майна платника податків 

(землі, будівель, цінних паперів).  

В Україні систему прямих податків утворюють податок на прибуток, 

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний податок, податок на майно. 

Податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю [3]. 

Структуру системи прямого оподаткування відповідно до Податкового 

кодексу України наведено на рис. 1. 

Через пряме оподаткування країна може впливати на ділову активність 
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суб'єктів господарювання, інвестиційну привабливість, сукупне споживання 

та накопичення капіталу.  

 

 
 

Наприклад, завдяки механізму нарахування та сплати податку на 

прибуток підприємств держава залучає додаткові інвестиції в пріоритетні 

галузі економіки, впливає на впровадження та широке просування 

енергозберігаючих технологій. Усе це приводить до зростання виробництва та, 

як наслідок, підвищення фіскальної ефективності податку на прибуток. 

Податок на доходи фізичних осіб відіграє вагому роль у формуванні 

фінансових ресурсів регіону. Однак завдяки недосконалій системі адмі-

ністрування податок на доходи фізичних осіб досі не став потужним джерелом 

фінансової стабільності місцевих громад. Оподаткування прибутку, з одного 

боку, забезпечує залежність державного бюджету від процесів, які 

відбуваються в матеріальному виробництві, а з іншого боку, дає широкі 

можливості для вжиття заходів з державного регулювання економіки. Останнє 

має особливе значення та водночас потребує особливої уваги та обережності, 

тому надзвичайно важливо враховувати це, незважаючи на тенденції, що 

можуть виявитися стосовно значимості цього податку в доходах бюджету [4]. 

На відміну від податку на прибуток, податок на доходи фізичних осіб є 

формою прибуткового оподаткування саме доходів громадян, а не їх частини 

у формі прибутку. Практика оподаткування свідчить про позитивний досвід 

використання прогресивних ставок та дотримання принципу соціальної 

справедливості щодо розподілу податкового навантаження між юридичними 

та фізичними особами в системі прибуткового оподаткування. 

Визначаючи місце прямих податків у податковій системі України, 

звертаємось до характеристики базових моделей побудови податкової 

системи. У світовій практиці виокремлюють чотири моделі залежно від частки 

надходження певних податків до бюджету. По-перше, це англосаксонська 

модель, орієнтована на прямі податки з фізичних осіб, при цьому частка 

непрямих податків незначна. По-друге, це євроконтинентальна модель, яку 

характеризують значна частка непрямих податків та значна частка відрахувань 

Пряме оподаткування в Україні 

Прибуткове оподаткування Майнове оподаткування 

Підприємство Громадянин Підприємство, 

громадянин 

Податок на майно 
Податок на 

прибуток, єдиний 

податок 

ПДФО, єдиний 

податок 

Рис. 1 Структура системи прямого оподаткування в Україні 
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на соціальне страхування. По-третє, це латиноамериканська модель, в основі 

якої лежить непряме оподаткування, що є найбільш сприятливим за умов 

інфляції. По-четверте, це змішана модель, яка має риси попередніх моделей і 

яку держави вибирають задля урізноманітнення структури доходів для 

запобігання залежності бюджету від окремих видів податків [1]. 

Таким чином, прямий податок являє собою податок, який стягується 

державою безпосередньо з доходів або майна платника податків. Прямі 

податки є обов'язковими, і кожен громадянин зобов'язаний їх виплачувати. 
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В статті розглянуто сутність товарних втрат торговельних мереж, їх 

класифікацію та порядок списання. Досліджено можливість та доцільність 

впровадження порядку формування резерву на природні втрати, розкрито 

питання методики та запропоновано шляхи вдосконалення їх облікового 

відображення.  

Ключові слова: товарні втрати, нормовані, актовані, резерв, торговельна 

мережа.  

Постановка проблеми. Останнім часом середовище, в якому доводиться 

функціонувати сучасним підприємницьким структурам, динамічно 

трансформується, що висуває нові вимоги до них та викликає появу нових 

організаційних форм, якими в торговельній діяльності стали торговельні 

мережі. 

Масштабний перехід до торгівлі шляхом самообслуговування є 

потужним каталізатором зростання проблеми товарних втрат. Звичайно, 

самообслуговування збільшує товарообіг втричі і на чверть підвищує 

прибутковість, проте і втрати збільшуються у декілька разів [1].  

Стрімкий розвиток роздрібного бізнесу в Україні, поява нових форм 

торгівлі змусили всіх професіоналів цієї сфері зіткнутися з одним із самих 

http://sfs.gov.ua/nk
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гострих питань – товарними втратами. Технологія торгівлі в супермаркеті 

робить цю проблему однієї з ключових у визначенні рівня доходу і визначенні 

фінансової стратегії роздрібного підприємства.  

У сучасних умовах розвитку торговельної галузі власники та вище 

керівництво потребують своєчасної і достовірної інформації про стан активів, 

а також важливим завданням є організація належної системи їх контролю та 

збереження, своєчасне виявлення та запобігання зловживанням і порушенням. 

Метою статті є дослідження поняття товарних втрат, зокрема 

нормованих і актованих, розробка пропозицій щодо запровадження в 

обліково-управлінську діяльність торговельної мережі порядку формування 

резерву на природні втрати товарних запасів, і, як наслідок, вдосконалення їх 

відображення в первинно-звітній площині.  

Практика і наукові дослідження показують, що організація сучасної 

торговельної діяльності підприємств потребує відпрацювання і створення 

системи економічної безпеки, яка б враховувала ті негативи, що може 

спричинити кожна з сторін економічних відносин. У вітчизняній науковій 

літературі питання, пов’язані з дослідженням сутності товарних втрат 

торговельних підприємств, знайшли відображення в чисельних працях 

Баканова М.І., Богера І.П., Кузьміна Дм.Л., Ладченка Г.М., Осовської Г.В.  та 

інших. Вивченню умов та чинників, під впливом яких виникають втрати, 

приділяли увагу Бардаш С.В., Дацюк І.С., Снак М. Оскар. 

Виклад основного матеріалу. Разом з тим недостатньо всеохоплююче 

досліджене питання, котре стосується товарних втрат, в тому числі в 

торговельних мережах, які поєднують торговельну і виробничу діяльність 

(мають цехи власного виробництва), належного їх оцінювання та 

відображення в обліковій системі. А тому поставлена проблематика потребує 

її суттєвого аналізу, узагальнення та, як наслідок, вдосконалення. 

Ведення господарської діяльності будь-якого підприємства пов’язане з 

певними ризиками. З об’єктивних причин або через специфіку діяльності 

практично на кожному підприємстві трапляються нестачі, втрати, псування 

активів, розкрадання, що зумовлено рядом причин: неуважністю матеріально 

відповідальних осіб, крадіжками, фізико-хімічними властивостями товарів, 

розтратами, зловживаннями тощо. Такі втрати відбуваються під час заготівлі, 

зберігання, технологічної обробки та реалізації товарних запасів, котрі мають 

здатність переносити як якісні так і кількісні зміни. 

Діяльність торговельних мереж завжди супроводжується товарними 

втратами. Залежно від формату обслуговування розмір товарних втрат 

становить від  1% до 4% товарообороту мережі. За результатами міжнародних 

опитувань провідних консалтингових компаній PwC та Global Retail Theft 

Barometer, розмір товарних втрат сягає 50 % від операційного прибутку 

вітчизняних рітейлерів.  В Україні  у 2016 р. втрати підприємств торгівлі 

склали 19,6 млрд грн, з яких 22 % припадає на крадіжки персоналу; 38 % – на 

втрати, причиною яких є адміністративні навмисні та випадкові помилки й 

недогляд; 25 % – на товарні втрати від крадіжок покупців; 15 % – на обман або 

шахрайство постачальників [5]. 

http://www.globalretailtheftbarometer.com/
http://www.globalretailtheftbarometer.com/
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Встановлення факту товарних втрат можливе двома способами:  

1) За фактом встановлення кількісних та якісних характеристик товару 

(ідентифікуються і обліковуються по факту їх виникнення) - товари з 

втраченим товарним виглядом, термін придатності, яких закінчився, втрати 

при передпродажній підготовці;  

2) Під час інвентаризації (ідентифікуються і обліковуються в процесі 

інвентаризації - природні втрати, крадіжки). 

В економічній літературі сукупні товарні втрати прийнято поділяти на 

нормовані та актовані: 

а) нормовані втрати — це втрати, які виникають під впливом 

різнобічних факторів, зокрема: фізико-хімічні властивості товарних запасів, 

психологія осіб причетних до товарних запасів. Зазначені втрати списуються 

за нормами, які встановлені по кожному виду товарних запасів у відсотках до 

товарообороту; 

б) актовані втрати (реальні) — це втрати, які виникають, як правило, в 

наслідок безгосподарності, зокрема: псування товарних запасів, їх нестачі 

понад норми (списуються згідно акту списання або акту інвентаризації). 

На рисунку 1 представлений поділ товарних втрат торговельних мереж на 

нормовані і актовані за порядком списання і віднесення їх на економічні 

показники, а не за видом втрачених характеристик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація товарних втрат торговельних мереж 

 

Такий поділ товарних втрат необхідний для визначення того, за рахунок 

яких джерел вони погашатимуться, а також яку методику облікового 

відображення застосовувати для обліку товарних втрат. При цьому нормовані 

товарні втрати списуються до складу витрат операційної діяльності, а актовані 

— за рахунок матеріально-відповідальних осіб (за умови доведення їх вини у 

понаднормованій втраті товарних запасів). Якщо ж відсутня вина 
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метеріально-відповідальних осіб у понаднормовій втраті товарних запасів, то 

виявлена втрата відображатиметься у складі витрат операційної діяльності.  

Однією із суттєвих складових товарних втрат торговельних мереж є 

природні втрати та втрати у відділах самообслуговування. Норми природних 

втрат торговельних мереж визначаються у відповідності до вимог Наказу 

Міністерства торгівлі СРСР від 02.04.87 № 88 «Про затвердження норм 

природного убутку продовольчих товарів у торгівлі та інструкцій з їх 

застосування», які діють і до теперішнього часу. Відповідно до згаданого 

нормативного акту природні втрати розраховуються у відсотках до їх 

роздрібного обороту. Затверджені норми природних втрат є граничними і 

застосовуються тільки у випадку, якщо при прийманні товарів або 

інвентаризації виявлено їх нестачу. 

Розміри списання втрат непродовольчих та продовольчих товарів у 

магазинах, які використовують таку форму торгівлі як самообслуговування 

затверджено Наказом Міністерства торгівлі СРСР від 23.03.84 № 75 «Про 

затвердження диференційованих розмірів списання втрат продовольчих і 

непродовольчих товарів у магазинах (відділах, секціях) самообслуговування». 

Їх застосовують тільки після обліку нестач від природного убутку. Крім того, 

чинне законодавство не забороняє підприємству самостійно встановлювати 

норми природного убутку в межах (не більше), затверджених нормативно-

правовими актами.  

Поява сучасних технологій виробництва і переробки сировини, 

спричинила зміну складу товарів, тобто речовин, які входять до них та 

обумовлюють їх нові фізико-хімічні властивості, в тому числі, здатність до 

вивітрювання, усушування, випаровування, кристалізації тощо. Саме тому 

норми убутку, прийняті двадцять років тому, можуть викривляти дані 

фактичної наявності матеріальних цінностей, залишати непоміченими 

крадіжки на підприємстві, оскільки не відображають сучасного стану речей. 

Тому значна кількість дослідників стверджують, що норми природного убутку 

потребують термінового перегляду на державному рівні.  

До природних втрат не слід відносити ті втрати, які понесли торговельні 

мережі у зв'язку з порушенням виробничого процесу, браку, вимог стандартів, 

технічних умов тощо. 

Загальновідомо, що втрати товарних запасів, які виникли у зв'язку з їх 

придбанням, зберіганням, переробкою чи реалізацією у межах норм 

природних втрат необхідно включати до складу відповідних витрат того 

періоду, в якому вони фактично відбулися. Як правило, подібні втрати 

товарних запасів визначають за допомогою фактичного контролю — під час 

інвентаризації. Разом з тим, подібні втрати товарних запасів не формуються 

одноразово, а накопичуються послідовно під час здійснення господарської 

діяльності у міжінвентаризаційний період. Це пояснюється тим, що 

торговельні мережі інвентаризацію товарних запасів, не завжди проводять 

кожного звітного періоду. Тому, з позиції методології бухгалтерського обліку 

недоречним є застосування способу «прямого списання» втрат товарних 

запасів, оскільки він неспроможний врівноважити втрати від списання запасів, 
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порушуючи при цьому принцип обачності (зменшуючи витрати періодів у 

яких не відбувались контрольні заходи, і відповідно штучно збільшуючи 

витрати в періодах проведення інвентаризацій). Саме тому, пропонується в 

обліковій політиці торговельних мереж запровадити порядок формування 

резерву на природні втрати товарних запасів [3, с. 152]. 

Основне призначення подібного резерву полягатиме у більш 

рівномірному розподілі витрат від природних втрат товарних запасів, що 

утворюватимуться в міжінвентаризаційний період. При цьому на витрати 

звітного періоду списуватиметься прогнозована сума таких втрат шляхом 

нарахування резерву на природні втрати товарних запасів. Сформована 

величина резерву на природні втрати товарних запасів повинна відноситись, 

як зазначалось вище, до складу витрат діяльності. З цією метою пропонується 

до субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» відкрити додатковий 

аналітичний субрахунок 9491 «Витрати на формування резерву природних 

втрат товарних запасів».  

Для формування резерву на природні втрати товарних запасів 

пропонується до застосування наступна формула: 

Рпв = Д х Ктв, / 100 % 

де, Рпв — резерв на природні втрати товарних запасів; Д — дохід від 

реалізації за звітний період;  Ктв   — коефіцієнт товарних втрат. 

З метою достовірності визначення величини резерву рекомендується його 

формувати шляхом обчислення середнього відсотку товарних втрат у 

відношенні до доходу від реалізації товарів минулого звітного періоду та 

застосувати до поточного. 

Оскільки у вітчизняній обліковій практиці на законодавчому рівні 

відсутнє питання щодо формування резервів від товарних втрат, то авторами 

пропонується два шляхи облікового відображення резервування: 

а) або у межах активних, балансових рахунків 20 «Виробничі запаси», 26 

«Готова продукція», 28 «Товари» відкрити контрактивні субрахунки «Резерв 

природних втрат товарних запасів», котрі своїм призначенням 

зменшуватимуть балансову вартість основного інвентарного рахунку; 

б) або для цілей внутрішньогосподарського обліку відкрити рахунок 29 

«Резерв природних втрат товарних запасів». 

Разом з тим, застосування методів резервування товарних втрат не 

позбавлене додаткових труднощів для облікового персоналу, які 

проявлятимуться у тому, що з метою врегулювання величини втрат по 

закінченню кожного звітного періоду необхідно здійснювати коригування 

резерву, а саме: 

- якщо сума сформованого резерву виявиться меншою за фактичні втрати 

товарних запасів, то необхідно на суму різниці донарахувати резерв, при 

цьому складатиметься наступне бухгалтерське проведення: 

Дт 9491 «Витрати на формування резерву природних втрат товарних запасів» 

Кт 29 «Резерв природних втрат запасів»; 

- якщо ж сума сформованого резерву виявиться більшою за фактичні 

втрати товарних запасів, то у цьому випадку зайву суму сформованого резерву 
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необхідно списати та визнати дохід звітного періоду, при цьому склавши 

наступний запис: 

Дт 29 «Резерв природних втрат запасів» 

Кт 716 «Відшкодування раніше списаних активів». 

Висновки. Виходячи із проведеного дослідження авторами пропонується 

наступне: 

1. Забезпечити ефективну систему управління товарними втратами, 

забезпечуючи їх оптимальний розмір. 

2. Посилити відповідальність осіб, причетних до роботи із товарними 

запасами. 

3.  З метою збалансування величини операційних витрат торговельних 

мереж, які виникають внаслідок списання природних втрат запровадити 

резервування на природні втрати товарних запасів. 

4. З метою гармонійного відображення резерву на природні втрати 

запровадити рахунок чи субрахунки для його обліку [2]. 
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Помітне збільшення обсягу і частки адміністративних витрат в сумі 

витрат підприємств підтверджує те, що необхідно шукати оптимальні методи 

аналізу, які націлені на потреби управління та всіх інших користувачів 

економічної інформації. Удосконалення обліку адміністративних витрат є 

частиною вдосконалення механізму управління господарською діяльністю 

підприємств в ринкових умовах і поліпшення їх фінансових результатів. 

Актуальність обраної теми пояснюється недостатньою обґрунтованістю 

деяких аспектів ведення обліку адміністративних витрат на підприємствах і 

необхідністю їх вдосконалення. 

Рівень наукового дослідження адміністративних витрат характеризується 

значною кількістю опублікованих за даною проблематикою наукових працях в 

Україні. Питання обліку адміністративних витрат досліджено у працях таких 

вчених, як  Н. С. Андрющенко, П. В. Іванюта, В. П. Ярмоленка, Г. О. Партін, В. 

Я. Фаріон, Ф.Ф. Бутинець, Т.Г. Маренич, В.В Сопко., Л.К. Сук, А.Г. 

Загородній, І.А. Волкова, П.М. Гарасим, Н. О. Гура, К. Друрі та інші. Вказана 

проблематика потребує ретельного дослідження, узагальнення та вирішення. 

Мета полягає в обґрунтуванні теоретичних положень щодо обліку 

адміністративних витрат підприємства.  

Ефективне функціонування суб’єктів господарської діяльності є 

неможливим без постійного управління витратами. Від їх рівня суттєво 

залежить конкурентоспроможність підприємства, процеси ціноутворення 

тощо. Адміністративні витрати – це комплекс усіх витрат підприємства, які не 

пов'язані з виробництвом, але значно  пов'язані з управлінням підприємством 

[1]. Від адміністративних витрат не залежить цінність готової продукції, але 

збільшують витрати підприємства та без їх здійснення діяльність буде 

неможливою.  

У наукових та фахових літературних джерелах існує безліч думок щодо 

сутності та тлумачення поняття «витрати». 

Вітчизняні науковці у своїх працях наводять власне формулювання 

терміну «адміністративні витрати». Зокрема, Загородній А.Г. передбачає, що : 

«адміністративні витрати – це витрати, що безпосередньо пов’язані із 

забезпеченням основної інфраструктури виробничої діяльності та не є 

гарантом отримання економічних вигод від їх використання у майбутньому» 

[2].   

У своїх працях Андрійчук В.Г. розглядає під адміністративними 

витратами загальногосподарські витрати, які спрямовані суто на управління та 

обслуговування підприємства в цілому. В той же час Бутинець Ф.Ф. визначає 

адміністративні витрати як витрати, що використовуються для 

обслуговування основного та допоміжного виробництва підприємства, а 

також витрати на управлінські та загальногосподарські потреби, які не 

пов’язані безпосередньо з процесом виробництва [3].     

На нашу думку, адміністративні витрати – це сукупність усіх витрат 

підприємства, які не можна прямо віднести на виробництво, але які є життєво 

необхідними, тобто без їх здійснення діяльність буде неможливою. Таким 

чином, ми погоджуємось із твердженнями Бутинця Ф. Ф.,але як зазначає 
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Загородній А. Г., що адміністративні витрати не гарантують отримання вигод 

від їх здійснення, то все ж таки непрямі вигоди підприємство отримує у будь-

якому випадку . 

Отже, автори у своїх наукових працях досить часто розглядаються 

поняття «адміністративні витрати», та багато хто із них  погоджується із 

твердженням, що адміністративні витрати – це витрати на обслуговування 

саме основної діяльності підприємства. 

Систематизувавши складові компоненти поняття «витрати» отримаємо 

схему, що розкриває цю категорію (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Сутність поняття «витрати» за бухгалтерським підходом 
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Аналіз та оцінка витрат підприємства є важливим інструментом 

управління ними, який дає змогу цілеспрямовано здійснювати формування 

витрат за їх видами, місцем виникнення та носіями за умов постійного 

контролю за рівнем витрат і стимулювання їх зниження. 

Найголовнішим елементом системи управління витратами в цілому є 

аналіз, основною метою якого є забезпечення інформацією, всебічна оцінка 

вже досягнутих результатів та здійснення обґрунтування управлінських 

рішень з приводу їх подальшої раціоналізації. 

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», у 

формі 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи)» 

передбачено розподіл витрат, доходів та отриманих прибутків (понесених 

збитків) за видами діяльності, внаслідок якої вони виникають. Згідно з 

НП(С)БО 1, витрати поділяють на витрати від основної (операційної та іншої), 

інвестиційної та фінансової діяльності. У складі витрат операційної діяльності 

знаходяться й адміністративні витрати [5]. 

Адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати, спрямовані 

на обслуговування та управління підприємством. Відповідно до П(С)БО 16 

«Витрати» до адміністративних витрат відносять:  

– загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на 

проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);  

– витрати на службові відрядження і утримання апарату управління 

підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;  

– витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних 

необоротних активів загальногосподарського використання (операційна 

оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, 

водопостачання, водовідведення, охорона);  

– винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки 

майна тощо);  

– витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, факс тощо);  

– амортизація нематеріальних активів загальногосподарського 

використання;  

– витрати на врегулювання спорів у судових органах;  

– податки;  

– збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім 

податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої 

собівартості продукції, робіт, послуг);  

– плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;  

– інші витрати загальногосподарського призначення. 

Провівши дослідження, можемо зробити висновок, що основою 

успішного бізнесу на сьогодні виступає не наявність значної суми стартового 

капіталу, а вміння розподіляти отримані доходи та вміло планувати витрати.  

Утримання служб та відділів управління підприємством, апарату 

управління вимагає відповідних витрат. Дані витрати є обов’язковими, 

неминучими. На відміну від прямих витрат, які включаються до виробничої 

собівартості продукції, вони відносяться до адміністративних витрат, а останні 
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безпосередньо впливають на фінансові результати, оскільки пов’язані із 

обслуговуванням та організацією діяльності підприємства в цілому 

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» адміністративні витрати не 

включаються у виробничу собівартість продукції, хоча в структурі витрат 

операційної діяльності окремих підприємств вони займають значну частку. 

На рахунку 92 «Адміністративні витрати» відображаються 

загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням 

підприємства. 

За дебетом рֹахунку 92 «Адмֹіністрֹативнֹі витрֹати» вֹідобрֹажається сума 

визнֹаних адмֹіністрֹативних витрֹат, за кредитом - їх списання нֹа рֹахунֹок 79 

«Фінֹансовֹі результати»[6].  

До загальногосподарських витрат, зокрема, належать витрати на 

утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові 

відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних 

необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, 

амортизація, ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні, аудиторські, 

транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума 

податків, зборів (обов'язкових платежів). 

Витрֹати вֹідобрֹажаються в бухгалтерському облֹіку однֹочаснֹо зֹі 

зменшенням активֹів або збільшенням зобов'язань. Витрֹатами звֹітнֹого перֹіоду 

визнֹаються або зменшення активֹів, або збільшення зобов’язань, що 

призводить до зменшення власнֹого капіталу підприємства (за винятком 

зменшення капіталу внֹаслֹідок його вилучення або розподілу власниками), за 

умови, що цֹі витрֹати можуть бути достовֹірнֹо оцінені.  Витрֹати визнֹаються 

витрֹатами певнֹого перֹіоду однֹочаснֹо з визнֹанням доходу, для отримання 

якого вони здійснені. Тֹі витрֹати, якֹі неможливо прямо пов’язати з доходом 

певнֹого перֹіоду, вֹідобрֹажаються у складֹі витрֹат того звֹітнֹого перֹіоду, в 

якому вони були здійснені [1].  

Анֹалֹітичниֹй облֹік адмֹіністрֹативних витрֹат ведеться за статтями витрֹат 

або в розрֹізֹі елементів витрֹат.  

Адміністративні витрати є витратами звітного періоду. В кінці місяця 

загальна сума сформованих адміністративних витрат списується на 

фінансовий результат. Така операція відображається наступною записом: 

Дебет 791 «Результат основної діяльності» - Кредит 92 «Адміністративні 

витрати» та оформлюється бухгалтерською довідкою. Узагальнення даних по 

рахунку 92 «Адміністративні витрати» проводиться: про журнально-ордерній 

формі обліку в Журналі 5. 

Адміністративні витрати – загальногосподарські витрати, спрямовані на 

обслуговування та управління підприємством. Вони характеризують витрати 

звітного періоду, які безпосередньо не пов’язані з виробництвом продукції.   

Первинний облік адміністративних витрат є початковою складовою 

документообороту – руху документів з моменту їх складання чи одержання від 

інших підприємств до передавання на зберігання в архів після здійснення 

певних записів в облікових реєстрах[7]. Документи складаються в момент 

здійснення витрат, а потім дані документи проходять ряд перевірки, записи у 
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відповідні регістри обліку, а лише потім після закінчення звітного періоду 

передаються на зберігання на визначений строк у архів підприємства, якщо 

існує така необхідність.  

При здійсненні господарської діяльності адміністративні витрати, що 

виникають на підприємстві оформляються первинними документами. 

Основними документами за якими визнаються в обліку адміністративні 

витрати є авансовий звіт, інвентаризаційний опис, розрахунок амортизаційних 

відрахувань, акт списання МШП, розрахунково-платіжна відомість 

Первинними документами при відображенні накопичення 

адміністративних витрат є накладна, рахунок, авансовий звіт, видатковий 

касовий ордер, розрахунок бухгалтерії тощо. Списання адміністративних 

витрат на фінансові результати оформлюється довідкою (розрахунком) 

бухгалтерії.  

Таким чином, первинний облік здійснюється відповідно до чинного 

законодавства, усі операції, при здійсненні яких виникають адміністративні 

операції оформляються первинними документами. Первинні документи є 

першим свідченням про те, що витрати відбулися. 

Удосконалення 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. Адже, даний розподіл на субрахунки 

неабияк покращить якість обліку витрат, даючи можливість виробнику 

прийняти кращі управлінські рішення.  

Отже,  адміністративні витрати – це витрати, які спрямовані на 

обслуговування основної діяльності. Слід зазначити, що адміністративні 

витрати безпосередньо не пов’язані з виробничою діяльністю підприємства, 

але вони значно впливають на його стан та фінансові результати. Зниження 

адміністративних витрат, що призводить до збільшення операційного 

прибутку, – одне з ключових завдань в розробці управлінських стратегій 

суб’єкта господарювання. При веденні бухгалтерського обліку витрат обробка 

та оформлення первинних документів має велике значення для ведення 

безпомилкового та прозорого обліку. Суцільне і безперервне спостереження 

за всіма господарськими операціями на підприємстві здійснюється за 

допомогою документування. Адже саме, первинні документи є доказом того 

що витрати відбулися. Документування операцій, що підтверджують витрати 

в достатній мірі регламентовано на законодавчому рівні типовими формами і 

дає можливість правильно і в повному обсязі обліковувати витрати. 

Адміністративні витрати потребують своєчасного, повного та об’єктивного 

відображення в бухгалтерському обліку, а також, раціонального розподілу.  

Водночас, адміністративні витрати хоча й не беруть участі у створенні 

продукції, але є необхідними для нормального функціонування виробництва. 

Адміністративні витрати займають значну частку у витратах операційної 

діяльності, тому безпосередньо впливають на фінансовий результат діяльності 

підприємства в цілому. 
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Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Сьогодні для більшості людей є зрозумілим, що без 

цивілізованого підприємництва Україні, як і іншим країнам, не створити 

потужної економіки, не вийти на світові ринки товарів і послуг рівноправним 

суб’єктом міжнародного поділу праці. Для багатьох громадян України 
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підприємництво стає основним видом трудової діяльності. 

Підприємництво, будучи одним із різновидів творчої, пошукової, 

ризикової соціальної діяльності, у більшості країн світу з ринковою 

економікою вважається одним із найпрестижніших занять. Адже саме цей вид 

діяльності у відповідних умовах найкращим чином виявляє людську суть, 

допомагає проявитися працівнику як особистості. Здійснюючи самостійну 

підприємницьку діяльність, працівник зростає як у професійному плані, так і 

в інтелектуальному. І це має цілком реальні позитивні наслідки для всього 

суспільства. Історія доводить, що підняти економіку та інші сфери буття до 

високого рівня розвитку можливо переважно шляхом демонстрації членами 

цього суспільства їх господарської ініціативи. 

Пріоритетним напрямом розвитку економічно успішних держав завжди 

була всебічна підтримка малого бізнесу, сприяння залученню працездатного 

населення до підприємницької діяльності. Таким чином, перед державою та 

суспільством постає завдання ретельного аналізу сутності та особливостей 

малого підприємництва. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у з’ясуванні сутності та 

особливостей діяльності суб'єктів малого підприємництва в умовах ринку. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням 

теоретичних аспектів та особливостей розвитку малого підприємництва як 

суб'єкта ринкової економіки присвятили свою увагу такі науковці, як Т. Білик, 

О. Білорус, Н. Волощук, О. Гетьман, Л. Майстер, О. Матусова, В. Міца, А. 

Омаров, О. Пукало, О. Рибак, В. Фролова, О. Черняєва та ін. Низка питань 

щодо теоретико-методичної сутності малого підприємництва як суб'єкта 

ринкової економіки потребують детального розгляду та уточнення у зв’язку з 

мінливими економічними умовами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід і сучасні тенденції 

розвитку економіки у світі та в Україні доводять, що без ініціативних, ділових 

людей, без розвитку різних форм підприємницької діяльності прогрес 

неможливий. Підприємницька діяльність – особливий вид господарської 

діяльності людей. 

Отже, підприємництво – це господарська діяльність з метою досягнення 

економічних і соціальних результатів та отримання прибутку. 

Подібний зміст має поняття «бізнес» – справа, заняття, економічна 

діяльність, спрямована на отримання прибутку. В Україні поняття «бізнес» і 

«підприємництво» сприймаються як слова-синоніми. Проте поняття «бізнес» 

ширше за змістом, оскільки до бізнесу належить здійснення будь-яких 

одноразових комерційних угод в будь-якій сфері діяльності, які направлені на 

одержання доходу.  

Бажання отримати прибуток – основна рушійна сила виробництва в 

системі вільного підприємництва. Підприємництво здійснюється на постійній 

основі (систематична діяльність), а не на основі разових угод. Крім цього, 

важливими рисами підприємництва є діяльність «своїм коштом» (на основі 

приватної власності), з власної ініціативи, на власний ризик. Підприємництво 

є складовою бізнесу як особлива, інноваційна його форма. 
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Правові основи організації та функціонування підприємницьких 

структур, державного регулювання підприємництва висвітлено в законах 

України, постановах Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, указах 

Президента України, наказах міністерств і відомств, розпорядженнях голів 

держадміністрацій та інших нормативних актах з цих питань. 

До основних нормативно-правових актів, якими здійснюється державне 

регулювання підприємництва належать: 

1. Господарський кодекс України [1] дає відповіді на питання хто має 

право займатися підприємницькою діяльністю; які види економічної 

діяльності дозволені в Україні. 

2. Податковий кодекс України [2] регулює відносини, що виникають у 

сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає перелік податків та 

зборів, платників, їх права та обов’язки, відповідальність за порушення 

податкового законодавства тощо. 

3. Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх 

працівників [3]. Ним визначено правові основи найму працівників 

підприємцем (укладання трудового договору, робочий час, нормування та 

оплату праці тощо). 

4. Законом «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні» [2] визначено умови, механізми надання 

фінансової, інформаційної, консультаційної державної підтримки цим 

суб’єктам господарювання. 

За даними ООН, загалом на малих та середніх підприємствах задіяно 50% 

трудового населення світу та виробляється від 30 до 60% національного 

продукту, залежно від країни [5]. 

Малий бізнес – це не тільки збільшення ВВП країни, але також створення 

нових робочих місць, зниження рівня безробіття, збільшення податкових 

надходжень до бюджетів усіх рівнів, формування здорового конкурентного 

середовища, швидке реагування на зміну потреб споживачів. Одночасно з 

розвитком малого бізнесу збільшуються доходи громадян і якість життя, 

зменшується їхня залежність від державних інституцій, формується середній 

клас. 

В Україні малий та середній бізнес виробляє лише 15% ВВП, 16% 

експорту, а, проте, забезпечує 79% робочих місць. В абсолютних показниках 

кількість суб’єктів малого підприємництва становить понад 1,85 млн, з них 1,5 

млн – фізичні особи-підприємці. Серед усіх підприємств України малий та 

середній бізнес складає 99,8% [6]. 

Підприємництво є соціально-економічним інститутом і невід'ємним 

складником господарської системи країни. Варто відзначити, що спочатку 

підприємницьку діяльність розглядали винятково з позиції здійснення 

виробничої чи комерційної (торговельної) діяльності. Однак для більш 

глибокого розуміння сутності досліджуваного явища пропонуємо здійснити 

аналіз основних підходів сучасних науковців до трактування поняття «мале 

підприємництво» (табл. 1) [7]. 
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Таблиця 1 – Основні підходи науковців до трактування поняття «мале 

підприємництво» [7] 
№ 

з/п 
Автор Сутність поняття 

1 О. Гетьман 

мале підприємництво – це самостійна господарська діяльність малих 

підприємств та громадян-підприємців, яка ведеться з метою 

отримання прибутку 

2 О. Білорус 

мале підприємництво – це особливий підвид підприємництва, що 

полягає у створенні і практичній реалізації нового економічного 

процесу або здійсненні особливого внеску у вже існуючий 

економічний процес, пов'язаний із підприємницькою діяльністю 

громадян – фізичних осіб та з функціонуванням малих 

підприємницьких структур різних форм власності та організаційно-

правових форм з метою отримання прибутку за умови особистої 

зацікавленості суб'єкта підприємництва в ній і необхідності 

задоволення при цьому певних потреб суспільства 

3 Н. Волощук 

мале підприємництво є особливим видом господарської діяльності з 

врахуванням творчих здібностей підприємця та інноваційних 

підходів, що базується на самозайнятості підприємців та членів його 

родини, власному ризику і майновій відповідальності, спрямований 

на отримання прибутку та за певними критеріями визначений 

чинним законодавством 

4 О. Матусова 

мале підприємництво – сектор регіональної економіки, в якому 

функціонують суб'єкти підприємницької діяльності різних 

організаційно-правових форм, що здійснюють самостійну, 

інноваційну, систематичну, на власний ризик господарську 

діяльність з метою отримання економічного і соціального ефекту 

5 
О. Черняєва, 

А. Гриненко 

під малим підприємництвом розуміється не тільки цілеспрямована 

підприємницька діяльність фізичної чи юридичної особи, що 

пов'язана з підвищеним ризиком, заснована на використанні 

інноваційної ідеї, основною метою якої є максимізація прибутку за 

рахунок виробництва і продажу товарів, виконання різних робіт і 

надання різноманітних послуг з обов'язковим дотриманням норм 

законодавства, а також відповідність критеріям віднесення до малого 

підприємництва 

6 В. Фролова 

мале підприємництво є самостійним органічним елементом ринкової 

економіки, який базується на ініційованій ризиковій господарській 

діяльності малих підприємств та фізичних осіб-підприємців з метою 

отримання додаткового прибутку 

7 О. Пукало 

мале підприємництво – це самостійна діяльність, пов'язана з 

виробництвом продукції, наданням послуг тощо з метою отримання 

прибутку, яка здійснюється фізичними і юридичними особами, що 

зареєстровані як суб'єкт підприємницької діяльності, передбачені 

законодавством 

8 В. Міца 

мале підприємництво – це типологічна форма підприємництва, 

заснована на прийнятті інноваційних рішень щодо раціонального 

використання наявного ресурсного потенціалу, характеризується 

свободою вибору методів та форм менеджменту та здійснюється з 

метою максимізації прибутку 

 

Мале підприємництво залишається одним із найбільш впливових секторів 
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економіки і водночас, як показує досвід, дає право вирішувати серйозні 

проблеми соціально-економічного та політичного напряму. В умовах 

євроінтеграції мале підприємництво є найбільш дієвим інструментом 

зростання обсягів національного виробництва продукції, виконання робіт і 

надання послуг першої необхідності, вирішує першочергові проблеми 

зайнятості та належного рівня життя і розвитку суспільства [7]. 

Роль малого підприємництва в сучасній економіці змішаного типу 

неможливо переоцінити. Вона проявляється в тому, що завдяки малому 

підприємництву відбувається:  

• поглинання надлишкової робочої сили та створення нових робочих 

місць, що сприяє ефективному вирішенню проблем зайнятості і безробіття, 

насамперед у кризові періоди;  

• насичення споживчого ринку якісними товарами і послугами, 

задоволення індивідуального попиту та стимулювання сукупного попиту в 

цілому;  

• розширення бази оподаткування для державного та місцевого бюджетів;  

• швидке реагування на зміни ринкової кон’юнктури, зростання гнучкості 

та динамізму;  

• підвищення рівня добробуту населення та скорочення бідності;  

• формування підприємницького прошарку як основи середнього класу;  

• пом’якшення соціальної напруги у суспільстві, демократизація 

ринкових відносин, забезпечення соціально-економічної та політичної 

стабільності;  

• надання сучасній економіці конкурентного характеру й послаблення 

монопольних тенденцій тощо [8]. 

Для України підтримка розвитку малого підприємництва набуває ще 

більшого значення, ніж для країн із розвиненою економічною системою. Це 

пов’язано із його особливою роллю у наданні реформаційним процесам 

соціальної спрямованості, із порівняно швидким процесом утворення нового 

покоління підприємців по всій території України, передусім у малих містах і 

сільських населених пунктах. 

У світовій практиці досі немає єдиних кількісних критеріїв визначення 

суб’єктів малого підприємництва. Навпаки, кількісні класифікаційні 

параметри малого підприємництва в різних країнах світу дещо різняться (табл. 

2). 

Таблиця 2 демонструє, що до суб’єктів малого підприємництва, як 

правило, відносять господарюючих суб’єктів з чисельністю працівників до 50 

осіб та річним оборотом до 10 млн євро. Проте в окремих країнах на практиці 

застосовуються національні критерії, які не завжди збігаються із 

загальноприйнятими. 
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Таблиця 2 – Порівняльна характеристика кількісних класифікаційних 

критеріїв малого підприємництва в різних країнах світу 

Країна Критерії Кількісні характеристики 

Греція 

Чисельність працівників, осіб до 50 

Річний товарооборот, млн. дол. 

США 

до 1,5 

Німеччина 

Чисельність працівників, осіб Від 50 до 500 

Річний товарооборот, млн. дол. 

США 

до 55 

Польща 

Чисельність працівників, осіб до 50 

Річний товарооборот, млн. дол. 

США 

до 10  

Сполучене 

Королівство 

Чисельність працівників, осіб 

до 200 в обробній промисловості 

до 50 у будівництві 

немає обмежень у торгівлі 

Річний оборот, тис. фунтів 

стерлінгів 

до 400 у торгівлі  

Сполучені 

штати 

Америки 

Чисельність працівників, осіб до 500 

Річний прибуток, млн. дол. США 
До 2 

Японія 

Чисельність працівників, осіб 
до 300 у обробній промисловості 

до 100 у гуртовій торгівлі 

Статутний капітал, млн. ієн 
до 1100 в обробній промисловості 

до 30 в оптовій торгівлі 

 

В Україні критерії поділу підприємств на «мікропідприємства», «малі 

підприємства», «середні підприємства», «великі підприємства» визначено 

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

[9] та Господарським кодексом України [1] (табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Класифікація підприємств в Україні 

Категорія 

підприємства 

Критерії оцінки за рік, що передує звітному 

Балансова 

вартість 

активів, євро* 

Чистий дохід від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, 

послуг), євро* 

Середня кількість 

працівників, осіб 

Мікропідприємства До 350 тис. До 700 тис. До 10 

Малі До 4 млн До 8 млн До 50 

Середні До 20 млн До 40 млн До 250 

Великі Понад 20 млн Понад 40 млн Понад 250 

* Застосовується офіційний курс гривні до іноземної валюти (середній за період), 

розрахований на підставі курсів НБУ, які встановлювалися для євро протягом 

відповідного року. 

 

Як видно з табл. 3, класифікація підприємств в Україні згідно із чинним 

законодавством передбачає використання різних класифікаційних критеріїв, 
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що подекуди створює неоднозначність їх тлумачення. Спільним і однаковим у 

кількісних значеннях критерієм є середньорічна кількість працівників, яка для 

суб’єктів мікро- і малого підприємництва складає до 10 та від 10 до 50 

працівників відповідно. 

Мале підприємництво має певні труднощі, які перешкоджають йому 

розвиватися динамічніше. Зазвичай ці перешкоди поділяють на зовнішні і 

внутрішні.  

До зовнішніх перешкод розвитку вітчизняних суб’єктів малого 

підприємництва ми відносимо [8]:  

• недосконалість системи оподаткування;  

• обмеженість доступу до виробничих ресурсів;  

• непрозорість механізмів надання державної фінансової допомоги;  

• нерозвиненість інфраструктури підтримки малого підприємництва;  

• неефективність механізмів захисту прав його суб’єктів;  

• відсутність дієвого механізму державної підтримки малого бізнесу 

тощо.  

До внутрішніх факторів, які перешкоджають динамічному розвитку 

вітчизняних суб’єктів малого підприємництва, слід віднести такі:  

• хронічна нестача фінансових коштів, що пов’язано з низькою долею 

власного капіталу і необхідністю залучення позичкових коштів;  

• недостатність технічного оснащення і забезпечення сировиною 

порівняно з великим підприємництвом;  

• невисокий рівень кваліфікації як власників, так і їхніх співробітників, 

що ускладнює використання ними інноваційних технологій;  

• високі витрати часу на підготовку податкових документів, ухилення від 

оподаткування;  

• схильність до проведення тіньових операцій, виплата частини заробітної 

плати «у конверті» та інші факти порушення норм податкового і 

господарського законодавства;  

• висока вартість користування банківськими кредитами при практичній 

відсутності будь-якого компенсаційного механізму з боку держави тощо [8]. 

Висновки. Суб’єкти малого підприємництва сьогодні є важливим 

невід’ємним структурним елементом сучасної ринкової економіки. Мале 

підприємництво, як економічна підсистема – це своєрідна соціальна форма 

організації економічної діяльності, складний господарський механізм, завдяки 

якому є знаходження шляхів і методів ефективного використання обмежених 

«рідкісних» ресурсів в умовах економічної невизначеності.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

В статті розкрито сутність поняття «прибуток», досліджено економічну 

сутність прибутку на підприємстві. Обґрунтовано доцільність значення 

прибутку у фінансовій сфері будь-якого підприємства. Розкрито питання 

видів класифікації прибутку. 

Ключові слова: прибуток, фінансовий результат, підприємницький дохід, 

економічний показник, дохід, витрати. 

Завжди буде актуальним питання аналізу прибутку підприємства. Тому,  

що прибуток - це  одне з основних джерел формування фінансових ресурсів 

підприємства та формування фондів грошових коштів підприємства.  В умовах 

ринкової економіки прибуток є основним показником оцінки господарської 

діяльності підприємств. 

За прибутком можна визначити рентабельність, вивчити ефективність 

функціонування підприємства. Кожне підприємство, незалежно від своєї 

форми власності і господарювання, перш ніж розпочати виробництво чи 

продаж продукції, визначає, який прибуток воно може отримати в результаті 

своєї виробничо-господарської діяльності .  

http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_2_2018ua/
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_2_2018ua/
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Одним із позитивних значень прибутку є те, що якщо підприємство 

отримує прибуток,  воно може і надалі виробляти дану продукцію чи надавати  

послуги  на свою користь та користь суспільства. 

Метою  діяльності будь-якого  підприємства є отримання максимально 

можливого прибутку. У цьому для максимізації прибутку застосовуються різні 

методи. Перш ніж приймати якесь рішення з приводу  збільшення прибутку, 

необхідно зробити  ретельний аналіз: виявити причини та фактори, що 

негативно впливають на одержання прибутку та за рахунок яких чинників 

підприємство може збільшити прибуток. 

Важливою категорією економіки в цілому та головною метою 

здійснення підприємницької діяльності виступає прибуток. Він відіграє 

провідну роль, висвітлюючи різнобічні економічні взаємозв’язки у процесі 

відтворення та забезпечує соціальний розвиток підприємства. 

Як економічна категорія прибуток  характеризує фінансовий результат 

підприємницької діяльності . 

Поняття прибутку являється дискусійною категорією. Дослідження його 

економічної сутності бере початок ще з XVII ст. і продовжується до сьогодні. 

Серед великої кількості економічних теорій, теорію прибутку економісти 

характеризують як одну з найбільш складних. Тому проблема її обґрунтування 

належить до найважливіших проблем економіки та господарської практики,          

[1, с. 1]. 

 Прибуток є одним із джерел стимулювання праці, виробничого і 

соціального розвитку підприємства, зростання його майна, власного капіталу 

та ін. Саме прибуток показує на якому рівні знаходиться підприємство, а також 

чи є воно платоспроможним. 

 Прибуток як основний фінансовий результат діяльності підприємства 

це частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат, 

пов’язана з виробничою і комерційною діяльністю підприємства. Він є 

джерелом росту виробництва, його оновлення і виступає основним фактором 

економічного зростання, матеріального стимулювання і соціального 

забезпечення працівників підприємства. Прибуток є доходом від 

підприємницької діяльності, це  підприємницький дохід.  

Підприємство отримує прибуток  тоді, коли  втілена у створеному 

продукті вартість буде реалізована  і набуде грошової форми. Прибуток є 

основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення 

його матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування. Уся 

діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання 

прибутку або принаймні стабілізацію його на певному рівні. 

Вагомий внесок у дослідження економічної сутності прибутку, 

визначення джерел його походження зробили такі вчені-економісти, як А. 

Бабо прибуток розглядав як «різницю, відхилення та залишків », К. Маркс 

відповідно до його концепції писав, що «прибуток – це надлишок виручки над 

витратами капіталу, який безоплатно привласнюється власником засобів 

виробництва», Ф. Найт стверджував, що «прибуток є винагородою підприємця 

за прийняття рішень в умовах невизначеності», Д. Рікардо вважав, що  
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«прибуток – це складова частина вартості, яка створюється працею», А. Сміт 

прибуток розглядав у вигляді продукту праці, який привласнюється власником 

засобів виробництва, Й. Шумпетер вважав, що «прибуток – це винагорода за 

підприємницьку діяльність, тобто вартісний вираз того, що створює 

підприємець», [1, с. 2]. 

В сучасних умовах даному питанню продовжує приділяти першочергову 

увагу значна частина вітчизняних та зарубіжних економістів. Зокрема серед 

них можна виділити І.А. Бланка, Н.М. Бондара, О.О. Гетьмана, С.Ф. 

Покропивного, А.М. Поддєрьогіна, В.М. Шаповала, Л.І. Шваба і т.д. Але, 

необхідно зазначити, що як економісти-класики так і сучасні вчені-економісти 

не мають єдності думок щодо визначення змісту категорії «прибуток», тому 

теорія прибутку досі залишається незавершеною та містить в собі певні 

протиріччя. Для пояснення сутності прибутку недостатньо лише констатації 

фактів, необхідним є здійснення певних досліджень, які в свою чергу 

потребують концептуальної основи.  

Американський економіст Ф. Найт зазначає, що жоден економічний 

термін або поняття не використовується в такій величезній кількості значень, 

як «прибуток», це стосується і категорії «доходу»,  [1, с. 1]. 

Прибуток відбиває результати діяльності підприємства і зазнає впливу 

багатьох чинників. На формування прибутку впливає: сфера діяльності 

підприємства; галузі господарства; форма власності; розвиток ринкових 

відносин; фінансово-господарська діяльність підприємства; облік фінансових 

результатів. 

Прибуток, як економічний показник, дозволяє поєднувати економічні 

інтереси держави, підприємства, як господарюючого суб'єкта, робітників та 

власників підприємства.  

Об'єктом економічних інтересів держави є частина прибутку, яка 

виплачується у виді податків та обов'язкових платежів. Економічний інтерес 

прибутків з точки зору підприємства - це прибуток, що залишається в його 

розпорядженні і використовується для вирішення виробничих та соціальних 

завдань розвитку. 

Для оцінки величини прибутку, в залежності від функцій, які вони 

виконують та в процесі управління прибутком, існують певні його види. 

Відповідно до класифікаційних ознак є такі видів прибутку (таблиця 1). 

Залежно від виду діяльності, виділяють: 

 прибуток від торговельної діяльності - це прибуток отриманий від 

реалізації товарів та платних торговельних послуг; 

 прибуток від інших видів діяльності - це прибуток від неторгової 

діяльності - виробничої, транспортної, посередницької, що і буде 

проаналізовано в данній роботі ; 

 прибуток від реалізації майна - це прибуток від продажу основних 

фондів, нематеріальних активів; 

 прибуток від позареалізаційних операцій - це прибуток від 

інвестиційної діяльності, здачі майна в оренду, пайової участі в інших 

підприємствах і т. п 
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Таблиця  1 - Класифікація видів прибутку підприємства 

Класифікаційна 

ознака 

Види прибутку підприємства 

Від виду 

діяльності 

прибуток від торговельної діяльності прибуток від інших видів 

діяльності прибуток від реалізації майна прибуток від 

позареалізаційних операцій 

Від порядку 

визначення 

балансовий прибуток оподаткований прибуток чистий прибуток 

Від методики 

оцінки 

номінальний прибуток реальний прибуток 

Від мети 

визначення 

бухгалтерський прибуток економічний прибуток 

Від розмірів мінімальний прибуток цільовий прибуток максимальний прибуток 

 

Залежно від методики оцінки виділяють: 

1)  Номінальний прибуток - це фактично отримана величина прибутку; 

2)  Реальний прибуток - це номінальний прибуток, перерахований з 

огляду на інфляцію. 

Залежно від мети визначення розрізняють: 

 бухгалтерський прибуток - це прибуток, який відповідає 

балансовому; 

 економічний прибуток - це прибуток, який являє собою різницю 

між виручкою від реалізації та всіма витратами підприємства, в тому числі 

витратами втрачених можливостей,   [9, с.1]. 

Прибуток – це сума коштів, необхідних для покриття постійних витрат і 

одержання прибутку від операційної діяльності (рис.1) ,  [2, с. 369].  

Відповідно до ПКУ об’єктом оподаткування є прибуток, який 

визначається зменшенням суми скоригованого валового доходу звітного 

періоду на суму валових витрат платника податку та на суму амортизаційних 

відрахувань. Підкреслимо, що порядок розрахунку оподатковуваного 

прибутку в податковому обліку не пов’язаний з розрахунком фінансового 

результату до оподаткування у фінансовому обліку, тобто між ними постійно 

існує невідповідність, а іноді й протилежність результатів: перший може 

формуватись за відсутності другого, і навпаки. 

Необхідність правильного розуміння сутності прибутку цілком 

закономірна у зв’язку з тим, що він є однією з найважливіших економічних 

категорій та головною рушійною силою ринкової економіки. Серед науковців 

поки що не має єдиної думки про економічний зміст прибутку. Погляди 

розходяться і у визначенні функцій прибутку, місця та його ролі в народному 

господарстві,  [3, с.417-421]. 

 



53 

Дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

Непрямі податки, що входять в 

ціну продукції 

Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

Змінні операційні витрати (змінні 

витрати) 

  

Маржинальний  дохід 

Постійні операційні витрати  

(постійні витрати) 

 

Прибуток від 

операційної 

діяльності 

Рисунок 1 -  Формування прибутку від операційної діяльності в системі 

обліку, аналізу та управління, що базується на розподілі витрат на змінні та  

постійні. 

 

Отже, за прибутком можна визначити рентабельність, вивчити 

ефективність функціонування підприємства. Кожне підприємство, незалежно 

від своєї форми власності і господарювання, перш ніж розпочати виробництво 

чи продаж продукції, визначає, який прибуток воно може отримати в 

результаті своєї виробничо-господарської діяльності . 
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У статті висвітлено особливості відображення фінансової та нефінансової 

інформації щодо забезпечень майбутніх витрат та платежів. 
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звітність, Баланс, Звіт про управління. 

Невизначеність економічного середовища та колізії щодо норм чинного 

законодавства вимагають розробки особливих підходів до управління 

підприємством. Однією з найважливіших складових корпоративного 

управління є інформаційне забезпечення, сформоване системою 

бухгалтерського обліку та звітності. У ринкових умовах особливе значення 

має звітність, як джерело повної та достовірної інформації про господарську 

діяльність підприємства. 

Забезпечення системи звітності для внутрішніх і зовнішніх користувачів, 

яка має відповідати вимогам щодо актуальності, достовірності та повноти, 

забезпечує правильність та обґрунтованість управлінських рішень. 

Подальший аналіз даних про активи та зобов’язання вимагають точного та 

своєчасного розкриття інформації у звітності. 

Особливості розкриття інформації у звітності щодо забезпечення 

майбутніх платежів, досліджували такі вчені: О. М. Бабкіна, Л. М. Біла, М. І. 

Бондар, С. І. Головацька, А. Б. Жданова, В. О. Іваненко, О. В. Карпенко, В. А. 

Кулик, П. О. Куцик, М. О. Любимов, Л. В. Нападовська, В. О. Озеран. , А. Х. 

Позов, М. С. Пушкар та ін. 

Низка звітних показників є базою облікової інформації, що дозволяє: 

визначити стратегію, мету та результати підприємства, оцінити можливості та 

його потенціал та перспективи, які перед ним відкриваються; приймати 

своєчасні та обґрунтовані управлінські рішення; координувати дії різних 

структурних підрозділів і спрямовувати їх зусилля на досягнення поставлених 

цілей. 

Методологічно та організаційно звітність є невід’ємною частиною всієї 

системи бухгалтерського обліку і вважається завершальною стадією процесу 

обліку, що визначає єдність відображених у ній показників з первинною 

документацією та обліковим оформленням. 

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства 

за звітний період. Згідно Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” фінансова 

звітність підприємства формується із дотриманням принципів автономності, 

безперервності діяльності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування 

та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, 
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обачності, перевалювання змісту над формою та єдиного грошового 

вимірника [4].  

Форма фінансової звітності, яка розкриває інформацію про стан 

забезпечення майбутніх витрат і платежів підприємства на кінець звітного 

року, є Баланс (форма №1). У Пасиві Балансу в розділі 2 «Довгострокові 

зобов’язання і забезпечення» відображена сума довгострокових забезпечень 

майбутніх витрат і платежів (зобов’язань, термін погашення яких більше 12 

місяців). У Пасиві Балансу в розділі 3 «Поточні зобов’язання і забезпечення» 

відображаються поточні забезпечення (зобов’язання, термін погашення яких 

менше 12 місяців). 

Крім цього, згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 

«Зобов’язання» у Примітках до річної фінансової звітності наводиться 

додаткова інформація про забезпечення майбутніх витрат і платежів [5].  

Для кожного виду забезпечень майбутніх витрат і платежів суб'єкт 

господарювання розкриває таку інформацію: мета, причини невизначеності та 

очікуваний термін погашення; залишок забезпечення на початок і кінець 

звітного періоду; збільшення забезпечення протягом звітного періоду шляхом 

оприбуткування, або додаткових відрахувань; розмір забезпечення, 

використаної протягом періоду; невикористана сума забезпечення, що 

сторнована; сума очікуваного відшкодування від іншої сторони, яка буде 

врахована при оцінці забезпечення.  

За кожним видом непередбачених зобов’язань розкривається: стислий 

опис зобов’язання та його сума; невизначеність щодо суми або строку 

погашення; сума очікуваного погашення зобов’язання іншою стороною [4]. 

У розділі VІІ Приміток до річної фінансової звітності «Забезпечення та 

резерви» за кожним видом забезпечень майбутніх витрат і платежів  

наводиться: залишок забезпечень на початок та кінець року; сума створення 

(збільшення) забезпечення; сума використання забезпечень; невикористана 

сума забезпечень; сума очікуваного відшкодування витрат, врахована при 

оцінці забезпечення [5]. 

Сьогодні актуальним є питання посилення контрольно-аналітичних 

можливостей облікової інформації для відповідності вимогам системи 

управління. Це ставить нові вимоги до бази управлінської інформації, яка 

виходять за рамки річної фінансової звітності та вимагає нефінансової 

інформації, тобто інформації про соціальні та екологічні аспекти діяльності. 

Нефінансова звітність – це документально оформлена сукупність даних 

комерційної організації, що відображає середовище існування компанії, 

принципи та методи співпраці з групами впливу, результати діяльності 

компанії в економічній, соціальній та екологічній сфері життя суспільства [3].  

Зазначені форми звітів мають спільну мету – надання інформації  про 

результати діяльності підприємства у соціальній сфері; вплив діяльності 

підприємства на навколишнє середовище;  наявність нефінансової інформації 

про якісні та кількісні аспекти соціально-економічної діяльності; певні 

відмінності, які пов’язані з висвітленням різних сфер соціальної діяльності 

підприємства. 
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Світова практика показує, що суб’єкти господарювання використовують 

три основні форми нефінансової звітності: 

1) Довільна форма (звіти в довільній формі складаються у вигляді брошур, 

або публікуються на веб-сайтах і містять інформацію про соціальні та 

екологічні програми). 

2) Комплексні звіти (звіти охоплюють діяльність компанії з трьох точок 

зору: економічні показники (фінансові, економічні та виробничі показники), 

екологічні показники (вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей), 

соціальні результати, широкий спектр інформації, яка стосується діяльність її 

працівників, клієнтів, місцевих громад та суспільства в цілому). 

3) Стандартизовані звіти (звіти готуються відповідно до вимог і 

принципів міжнародних стандартів). 

Зазначені звіти мають певні переваги над попередніми, які полягають у 

можливостях порівняння із звітами інших компаній, що дає можливість 

визначення соціального рейтингу компанії та визнання її у міжнародній 

діловій спільноті [1]. 

Неформальна форма складання нефінансової звітності є зручною для 

підприємства, але не завжди може забезпечити достовірність звіту та 

можливість його порівняння з подібнити звітами інших підприємств.  

Класифікацію нефінансової звітності складають чотири рівні:  

1. Мегарівень: інформація призначена для неурядових організацій та 

світових співтовариств; 

2. Макрорівень: інформація призначена для місцевих органів та державної 

влади;  

3. Мезорівень: інформація призначена для покупців, споживачів, 

кредиторів та інвесторів;  

4. Мікрорівень: інформація призначена для працівників підприємства, 

акціонерів (власників, учасників), бізнес–партнерів [4].  

Нефінансова звітність формує довіру до підприємства з боку різних груп 

впливу, підвищує прозорість діяльності підприємства, зміцнює ділові 

відносини, нарощує гудвіл за рахунок прозорості підприємства, сприяє 

розширенню ринків і доступу до фінансових ресурсів, сприяє формуванню 

позиції відповідального підприємства-роботодавця серед потенційних високо 

кваліфікованих працівників.  

Порівняльний аналіз фінансової і нефінансової звітності дозволив 

виявити:  фінансовий і нефінансовий звіти розраховані на однакові групи 

користувачів інформації; нефінансовий звіт не повторює, а доповнює 

фінансову звітність за низкою показників; нефінансовий звіт здатен 

задовольнити інформаційні потреби широкого кола користувачів інформації 

для яких фінансовий звіт не надається;  у поєднанні фінансовий і нефінансовий 

звіти можуть забезпечити користувачів достатньою інформацією про 

соціально - економічну та господарську діяльність підприємства; за низкою 

критеріїв (статусом регулюючих документів, впливом на вартісну оцінку 

бізнесу, необхідністю подання, відповідальністю за викривлення даних та 

іншими) нефінансовий звіт не має пріоритетного статусу [4].  
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Порівняльна характеристика фінансової і нефінансової звітності 

підприємств України наведена у табл. 1. 
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Критерії 

порівняння 
Фінансова звітність Нефінансова звітність 

Користувачі Внутрішні та зовнішні 

Спрямованість 

на користувача 

Абстрактна Конкретна 

Мета складання Надання інформації про 

фінансовий стан, фінансові 

результати тощо 

Надання інформації про заходи та 

результати діяльності у соціальній 

сфері, вплив на екологію тощо 

Предметна 

складова 

Економічні результати Економічні, соціальні та екологічні 

наслідки діяльності 

Часова 

спрямованість 

Досягнуті результати Досягнуті результати та плани на 

майбутнє 

Ступінь 

відкритості 

інформації 

Обмежений Повний 

Вплив на 

вартісну оцінку 

бізнесу 

Фінансова складова вартості Нематеріальна складова вартості 

Рівень 

регулювання 

Національне законодавство з 

бухгалтерського обліку 

Міжнародні норми 

Статус 

регулюючих 

документів 

Обов’язковий до виконання Рекомендований до виконання 

Необхідність 

подання 

Обов’язковий Добровільний 

Рівень 

відповідальності 

Одноразова матеріальна, 

кримінальна, адміністративна 

відповідно до законодавства та 

внутрішнього регламенту 

Не визначена законодавством 

України, відстрочена і 

пролонгована, впливає на подальші 

взаємовідносини зі стейкголдерами 

Види вимірників Вартісні Вартісні, кількісні та якісні 

Види показників 

(індикатори) 

Фінансові (економічні) Економічні, екологічні, соціальні 

Інформаційна 

база 

Дані фінансового обліку Дані фінансового та управлінського 

обліку, а також інша відкрита 

інформація про сферу діяльності 

 

Відповідно Директиви ЄС за 2013 р, «великі підприємства, що являють 

інтерес для суспільства, в яких на дату складання балансу значення такого 

критерію, як середня кількість працюючих протягом фінансового року, 

досягає 500 осіб, мають включити у Звіт про управління інформацію 

нефінансового характеру, яка повинна розкривати його функціонування, стан, 

а також вплив його діяльності як мінімум в таких аспектах: екологічному, 

соціальному та питанні зайнятості, поваги прав людини, боротьби з корупцією 

та хабарництвом, у тому числі»:  
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– короткий опис поточної бізнес–моделі підприємства; 

– опис політики, яку здійснює суб’єкт економічної діяльності щодо 

вищевказаних аспектів, включаючи впровадження процесу дью ділідженс; 

– результати політики щодо вищевказаних аспектів, які були при 

цьому досягнуті;  

– істотні ризики, пов’язані із зазначеними питаннями, які виникають 

у зв’язку з діяльністю компанії і можуть залежати від суб’єкта економічної 

діяльності, включаючи комерційні відносини з іншими контрагентами, 

продукцію та послуги, які з високою ймовірністю можуть викликати значні 

несприятливі наслідки у вищевказаних сферах, а також інформацію про те, які 

кроки зроблені компанією для управлінні цими ризиками;  

– ключові індикатори нефінансового характеру, які стосуються 

відповідного бізнесу [4]. 

Нефінансова звітність в Україні наразі розвивається, формується та 

становлюється, як така. 

Документ з фінансовою та нефінансовою інформацією, що 

характеризується умовами та результатами діяльності підприємства та 

важливими ризиками та наслідками її діяльності – Звіт про управління. Звіт 

про управління, склад та форма фінансової звітності формуються 

керівництвом. 

Для систематизації та публічності інформації про місцезнаходження Звіт 

про управління формується за такими напрямками: організаційна структура та 

опис напрямку діяльності підприємства, прибутки чи збитки, рівень 

ліквідності підприємства та повний обсяг його зобов’язань, екологічні 

аспекти, соціальні аспекти та кадрова політика, ризики, інновації, фінансові 

інвестиції, перспективи розвитку. Перелік відображуваної інформації може 

бути розширений та доопрацьований, в залежності до потреб суб’єкта 

господарювання.  

Великі за чисельністю працюючих підприємства (середня кількість 

працівників яких на дату складання річної фінансової звітності перевищує 

критерій у 500 працівників) включають у Звіт про управління нефінансові 

показники діяльності, що містять інформацію щодо впливу його діяльності, 

зокрема на навколишнє середовище, довкілля, соціальні питання,  у тому числі 

питання соціального захисту працівників підприємства, поваги прав людини, 

боротьби з корупцією, бюрократією та шахрайством. 
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Відкриття ринку землі входить до переліку топових подій року, що минув. 

Оскільки сільськогосподарська рілля перебуває у вільному продажі, настала 

пора робити перші узагальнення стосовно ефективності земельної реформи, 

тенденцій і проблем, з якими стикнулися власники паїв, фермери та інші 

учасники процедури продажу землі. 

Земельний фонд України становить 60,3 млн. гектарів, або близько 

6 відсотків території Європи [6]. Найбільшу питому вагу у складі земельних 

ресурсів України займають землі сільськогосподарського призначення, які 

надаються в оренду та можуть бути реалізовані, відповідно до чинного 

законодавства. 

Згідно з даними моніторингу земельних відносин на офіційному вебсайті 

Держгеокадастру станом на 17 грудня 2021 року загальна кількість угод з 

відчуження земельних ділянок, починаючи з 1 липня 2021 р., становить 66641 

площею 169833 га. Нагадаємо, що вцілому площа сільськогосподарських 

земель в Україні становить 42700000 га. Середня вартість 1 га наразі становить 

27500 - 38938 гривень. Тобто, ціна землі за кілька місяців на вільному ринку 

зросла на 41 %. При цьому спостерігається тенденція до поступового 

зростання вартості землі від місяця до місяця. 

Варто зазначити, що землевласники змінюються не лише шляхом 

укладення договору купівлі-продажу, а й через такі правочини, як міна, 

дарування, договір довічного утримання. Найчастіше відчужують земельні 

ділянки з цільовим призначенням для ведення товарного виробництва та для 

ведення особистого селянського господарства. 
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Реформування законодавчої бази в частині здійснення земельних 

відносин та розширення членів окремих господарських операцій з ними, 

призвели до необхідності формування дієвих механізмів у частині 

систематизації та надання оперативної інформації про стан, оцінку та якість 

земельних ресурсів. 

Закріплення на законодавчому рівні права приватної, державної та 

комунальної форм власності на землю, встановлення обов'язковості 

проведення грошової оцінки для оподаткування та визначення ціни продажу, 

призволи до диференціації видів господарських операцій, які беруть участь у 

процесі використання земельних ресурсів (операції з купівлі, продажу, обміну, 

успадкування, міні, оренди, дарування, внесення до статутного капіталу 

підприємства, іпотеки). Розширення видів операцій, які запитуються із 

земельними ресурсами, призводять до зміни інформаційних сторінок 

земельних відносин. Як застосування нагальна потреба зміни організаційно-

методичних аспектів бухгалтерського обліку земельних ресурсів та їх 

відображення у звітності підприємства. 

Питання оцінки вартості та бухгалтерського обліку земельних ресурсів на 

існуванні актуальності у зв'язку із забезпеченням надання користувачам 

достовірної інформації про стан, якість та ефективність використання. 

земельних ресурсів. Залежно від шляхів набуття (отримання) земельних 

ресурсів визначає порядок організації та ведення бухгалтерського обліку 

витрат на їх придбання та надання інформації у звітності підприємства.  

В табл. 1 представлено вплив класифікації земельних ресурсів за шляхи 

отримання на їх облікове відображення. 

Отже, класифікація земельних ресурсів за шляхами їх отримання в 

обліковому процесі дозволяє розробити ефективні та цілеспрямовані напрями 

організації та методики відображення вартості земельних ресурсів в балансі та 

на позабалансових рахунках, сформувати перелік інформації, яка повинна 

презентуватися в примітках до річної фінансової звітності. 

Відповідно до ст. 203 Земельного кодексу України «облік якості земель 

відображає відомості, які характеризують земельні угіддя за природними 

властивостями та набутими властивостями, що впливають на їх родючість, а 

також за ступенем забруднення ґрунтів» [2]. 

Необхідність обліку земельних ресурсів за якістю відіграє першочергове 

значення для підприємств аграрного сектору економіки, оскільки земельні 

ресурси для підприємств даного сектору є основним предметом та засобом 

праці. 

Незважаючи на високий рівень наукових розробок та відповідний рівень 

законодавчого забезпечення охорони ґрунтів в Україні, проблема деградації 

ґрунтів та опустелювання дедалі посилюється, стан ґрунтів щорічно 

погіршується, що зумовлено незадовільним рівнем фінансування програм з 

охорони і підвищення родючості ґрунтів та недосконалою системою контролю 

за якістю землекористування [1, с. 37]. 
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Таблиця 1 - Класифікація земельних ресурсів за шляхами отримання в 

обліковому процесі [5]. 

 
№ 

з/п 

Шляхи отримання 

земельних ресурсів 

Об’єкт 

бухгалтерського 

обліку 

Використання класифікації в 

обліковому процесі 

1 Земельні ресурси придбані 

за грошові кошти 

Відображаються в 

складі 

необоротних 

активів 

Для визначення методологічних 

засад оцінки, порядку формування 

та відображення витрат на 

придбання, документування та 

зарахування на баланс 

підприємства земельних ресурсів, 

процедури проведення їх 

переоцінки. Формування напрямів 

внутрішнього контролю та аналізу 

стану та використання земельних 

ресурсів 

2 Земельні ресурси внесені 

засновниками до 

статутного капіталу 

3 Земельні ресурси отримані 

за договором міни 

4 Безоплатно отримані 

земельні ресурси 

5 Земельні ресурси отримані 

за договором оренди 

Відображаються 

на позабалансових 

рахунках 

Для розробки напрямів організації 

та методики облікового 

відображення земельних ресурсів 

на позабалансових рахунках, 

порядку їх документального 

оформлення та представлення 

інформації у примітках до річної 

фінансової звітності 

6 Земельні ресурси отримані 

як забезпечення 

зобов’язань та платежів (як 

застава при іпотечному 

кредитуванні) 

7 Земельні ресурси набуті на 

правах користування 

 

Важливою ознакою земельних ресурсів, яку також слід врахувати при 

класифікації є їх якість. На законодавчому рівні поняття якості землі не 

врегульовано. У Державному стандарті України 4362:2004 р. [5] закріплено 

поняття «якість земельної ділянки» як узагальненої характеристики земельної 

ділянки у встановлених межах з визначеними категоріями якості ґрунтів. Для 

сільськогосподарських підприємств саме якісні характеристики земельних 

ресурсів є вирішальними оскільки вони впивають на родючість та обсяги 

врожаю. Тому, виокремлення видів земельних ресурсів за вмістом гумусу, 

наявністю живого азоту, наявністю мікроелементів та поживних речовин 

дозволить сформувати систему інформаційного забезпечення в частині 

понесення витрат на відтворення родючості ґрунтів, здійснення 

меліоративних заходів, поліпшення стану та продуктивності земельних 

ділянок, доцільності їх переведення до складу тимчасово законсервованих, або 

до складу запасу. 

Ведення бухгалтерського обліку тимчасово законсервованих земельних 

ресурсів (деградовані та малопродуктивні землі, господарське використання 

яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, а також 

техногенно забруднені земельні ділянки) дозволяє отримати оперативну 

інформацію про вартість земельних ресурсів, господарське використання яких 

є економічно неефективним та доцільність вилучення їх зі складу активів 

підприємства. 
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Земельні ресурси запасу – це сукупність земельних ділянок, які не 

переведені у власність, або не надані у постійне користування. Ведення обліку 

земельних ресурсів запасу дозоляє встановити та оцінити розподіл земельних 

ресурсів серед власників землі та землекористувачів. Земельні ресурси запасу 

для підприємств можуть бути у вигляді земельних ділянок, які перебувають на 

стадії відновлення родючості. 

За функціональним призначенням земельні ресурси слід поділяти 

наступним чином: земельні ресурси виробничої сфери; земельні ресурси 

невиробничої сфери; земельні ресурси, що визнаються інвестиційною 

нерухомістю. 

До складу земельних ресурсів виробничої сфери належать землі, що 

обробляються сільськогосподарськими підприємствами для аграрного 

виробництва. Земельні ресурси невиробничої сфери використовуються для 

житлової та громадської забудови, землі оздоровчого призначення, землі 

рекреаційного призначення, історико-культурного призначення, землі, які 

суб’єкт господарювання здає в оренду, тощо.  

Земельні ділянки як складові земельних ресурсів можуть виступати 

об’єктами інвестиційної нерухомості у зв’язку з прийняттям П(С)БО 32 

«Інвестиційна нерухомість». Зокрема, відповідно до п. 4 П(С)БО 32 

«Інвестиційна нерухомість» «інвестиційною нерухомістю вважаються власні, 

або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, 

споруди, розташовані на землі, які утримуються з метою отримання орендних 

платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та 

постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в 

процесі звичайної діяльності» [4]. 

Разом з тим, якщо земельну ділянку передано в оренду, але підприємство 

планує використовувати таку земельну ділянку самостійно, говорити про неї 

як про об’єкт інвестиційної нерухомості не можна. У термінах П(С)БО 32 

земельні ділянки, будівлі та споруди, що знаходяться на землі, які 

підприємство використовує для виробництва, постачання товарів, надання 

послуг та в адміністративних цілях, іменуються операційною нерухомістю [3, 

с. 366].  

Класифікація земельних ресурсів за функціональним призначенням 

дозволяє систематизувати інформацію про призначення і напрями цільового 

використання земельних ділянок, визначити доцільність здійснення 

капітальних витрат на поліпшення земель, проведення їх переоцінки. 

В умовах розвитку кризових явищ в економіці та недостатності вільних 

обігових коштів інструментом залучення додаткових фінансових ресурсів є 

іпотечне кредитування. Підприємство може використати земельну ділянку під 

будівництво, земельний пай, і землю сільськогосподарського призначення у 

формі застави для надання іпотечного кредиту. Головною умовою в даному 

випадку є наявність у підприємства права власності на земельні ресурси, які 

надаються під заставу. Крім того, що підприємство надає земельні ресурси в 

заставу при іпотечному кредитуванні, земельні ресурси можуть бути отримані 

комерційними банками, фінансово-кредитними установами як забезпечення 
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зобов’язань і платежів за договорами. Виокремлення класифікаційної ознаки 

за участю в іпотечному кредитуванні дозволяє проаналізувати структуру 

земельних ресурсів, які передані під заставу та проаналізувати їх вплив на 

фінансовий стан підприємства. 

Дослідження підходів вчених до класифікації земельних ресурсів 

дозволяє констатувати факт відсутності загальноприйнятної та повної 

класифікації земельних ресурсів для потреб бухгалтерського обліку. Наукові 

напрацювання вчених характеризуються виокремленням класифікаційних 

ознак земельних ресурсів, дублюванням їх видів, відсутністю роз’яснень в 

частині характеристики запропонованих видів даного виду ресурсів, що 

створює перешкоди в процесі їх облікового відображення. 

Таким чином, необхідно здійснювати класифікацію земельних ресурсів 

за слідуючими ознаками: за видами та цільовим призначенням земель, за 

правом власності, за суб’єктами права власності, за шляхами надходження 

на підприємство, за якістю та придатністю для використання, за 

функціональним призначенням, за участю в іпотечному кредитуванні. Дана 

класифікація земельних ресурсів сприятиме системному формуванню 

облікової інформації про кількісні та якісні параметри земельних ресурсів, 

що перебувають у власності або користуванні суб’єкта господарювання.  

Використання даних класифікаційних ознак земельних ресурсів 

дозволить визначити шляхи удосконалення організації та методики 

аналітичного та синтетичного обліку земельних ресурсів, а також 

забезпечить формування такої моделі організації обліку земельних ресурсів, 

яка б відповідала сучасному стану розвитку земельних відносин та 

задовольняла інформаційні потреби зацікавлених користувачів.  
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методику оцінювання витрат на замовлення, закупівлю, перевезення, 

збереження товарів, вантажно-розвантажувальні роботи.  

Ключові слова: товари, запаси, облік, витрати, система управління, 

контроль   

Постановка проблеми. 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. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 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. 

Формулювання цілей статі. Метою статті виступило дослідження 

сутності товарних операцій як об’єкту обліку.  

Виклад основного матеріалу дослідження.  Необхідність створення 

комплексної системи управління товарними операціями торговельного 

підприємства пояснюється тим, що процес управління товарними операціями 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF
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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. 

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; 
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створити умови зберігання товарів і підготовки їх до продажу; правильне 

розміщення товарів в торговельному залі [2].  

 

 
Рисунок 1 -  Торгово-технологічний процес торговельного підприємства  

 

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 
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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). 

 

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).  

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 
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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 

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; 
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- 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. 

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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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ВИЗНАННЯ ТА 

ОЦІНКА ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто визначення поняття «оборотні активи», 

проаналізовано класифікацію оборотних активів, здійснено порівняння 

визначень поняття оборотних активів у вітчизняних та міжнародних 

джерелах.  

 Ключові слова: активи, оборотні активи, оборотні кошти, фонди обігу, 

фінансовий стан, оборотні фонди. 

Постановка проблеми. Економічні перетворення, які здійснюються в 

Україні, потребують удосконалення управління оборотними активами. 

Ефективність   управління оборотними активами підприємства    істотно 

впливає на результати господарської діяльності й 

обумовлюється    зовнішніми та внутрішніми факторами. Для нормального 

функціонування підприємств потрібно, щоб їх власники, приймаючи рішення, 

мали правдиву й об’єктивну  інформацію про майно, фінансовий стан 

і результати роботи. Таку  інформацію надає лише система бухгалтерського 

обліку. Особливої актуальності набуває проблема подальшого 

вдосконалення  методики бухгалтерського обліку та аналізу ефективності 

використання    оборотних активів, які є наймобільнішим складником 

ресурсів  підприємства. Від ступеня ефективності використання оборотних 

активів залежить стан суб’єкта господарювання. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення 

методики   теоретичного та практичного обґрунтування питань, пов’язаних з 

управлінням, організацією і веденням  бухгалтерського обліку, та 

економічного аналізу   оборотних активів займались вітчизняні вчені, зокрема: 

Б.Адамов, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, С.Ф. 

Голов, Т.В. Головко, А.Г. Загородній, З.Ф. Канурна, Г.Г. Кірейцев, 

М.М. Коцупатрий, В.Г. Лінник, Б.М. Литвин, Л.В. Нападовська, В.В. Сопко, 

М.С. Пушкарь, М.Г. Чумаченко, В.Г. Швець, В.О. Шевчук. 

Метою статті  є визначити поняття «оборотні активи», проаналізувати 

класифікацію оборотних активів, здійснити порівняння визначень поняття 

оборотних активів у вітчизняних та міжнародних джерелах.  

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах розвитку економічних 

відносин процес формування стійкої ринкової інфраструктури висуває нові 

вимоги до способів, принципів та механізмів створення формування та 

використання фінансових ресурсів підприємства, зокрема і оборотних 

активів.   Безперебійності процесів виробництва та реалізації продукції сприяє 

чітко відпрацьований механізм управління оборотними активами. Теоретичне 

вивчення і практичне опрацювання цього поняття дає можливість 

виявити існуючі взаємозв’язки серед важливих та суттєвих    факторів 
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господарської діяльності. Тому питання, теоретичного вивчення та визначе-

ння сутності поняття «оборотних активів» залишається актуальним.  

Основними нормативними документами, що   регулюють основні 

положення обліку і аналізу оборотних активів є вітчизняні та міжнародні 

стандарти  бухгалтерського обліку. Відповідно до Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» оборотні активи – це гроші та їх  еквіваленти, що не обмежені у 

використанні, а  також інші активи, призначені для реалізації чи споживання 

протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу 

[33]. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової 

звітності» [2] оборотні активи трактує як «поточні».  

Поточними визнають активи, які:  

а) можуть     бути реалізованими чи спожитими у   нормальному 

операційному циклі; 

б) утримуються в основному з метою продажу;  

в) можуть  бути  реалізованими   протягом   дванадцяти   місяців після 

звітного періоду;  

г) є грошовими коштами  чи еквівалентами грошових  коштів, за умови 

що немає  обмежень  щодо обміну  чи використання цього активу для 

погашення   зобов'язання принаймні   протягом   дванадцяти місяців після 

звітного періоду.  

В науковій економічній літературі існують різноманітні підходи щодо 

трактування сутності оборотних коштів (табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Підходи до визначення сутності оборотних коштів 
Підхід Автори Сутність підходу 

Авансована вартість 

у оборотні виробничі 

фонди і фонди обігу 

О.С. Іванілов, 

А.М.Поддєрьогін,  

Я. В.Гур’єва ,  

О. Г. Білейченко 

Розглядає оборотні кошти як об’єктивно 

необхідну економічну категорію, що є 

авансованою в грошовій формі сукупною 

вартістю для створення обігових 

виробничих фондів і фондів обігу, що 

постійно переходить у процесі 

планомірного кругообігу з однієї 

функціональної форми в іншу з метою 

забезпечення безперервного розширеного 

відновлення виробництва. 

Сукупність 

оборотних фондів та 

фондів обігу 

В. С. Сухарський, Розглядає оборотні кошти як сукупність 

оборотних фондів та фондів обігу, які 

використовуються для фінансування 

поточної господарської діяльності і 

виражені в грошовій формі . 

Інвестовані засоби у 

поточні операції 

Н. Б. Ермасова ,  

В. Н. Смагін  

Розглядає оборотні кошти як засоби, 

інвестовані підприємством в поточні 

операції в час кожного операційного 

циклу. 

Грошові кошти для 

створення запасів 

сировини, 

Л. О. Роштейн  Розглядає оборотні кошти як грошові 

кошти, що знаходяться в розпорядженні 

об'єднання для створення запасів сировини, 
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матеріалів, 

матеріальних 

цінностей 

матеріалів та інших матеріальних 

цінностей. 

Грошові кошти для 

формування та 

забезпечення 

кругообігу 

виробничих 

оборотних фондів та 

фондів обігу 

Г. О. Швиданенко,  

С. Ф. 

Покропивний,  

С. М. Клименко, 

Розглядає оборотні кошти як сукупність 

грошових коштів підприємства, необхідних 

для формування та забезпечення 

кругообігу виробничих оборотних фондів 

та фондів обігу. 

 

 

Порівняння визначень поняття оборотних активів   у вітчизняних та 

міжнародних джерелах дає можливість зробити висновок, що  вітчизняне 

трактування відповідає міжнародному. Дискусійним є трактування  сутності 

«оборотних активів» серед  науковців. Зокрема, аналіз  літературних джерел 

дає можливість   зробити висновок, що найчастіше поняття «оборотних 

активів» ототожнюють із поняттями «оборотного капіталу» та «оборотних 

коштів». 

Здійснивши аналіз трактування поняття «оборотні активи» вітчизняними 

науковцями можна виділити основні підходи до визначення сутності даного 

поняття ( рис 1.) 

 

 

Рисунок 1 – Підходи до трактування оборотних активів у наукових 

джерелах 

 

Погоджуючись  з думкою   деяких авторів, неправильність ототожнення 

понять «оборотні активи» та «оборотні кошти» заключається в тому, що 

загальноприйнятий поділ оборотних коштів на  оборотні фонди та фонди обігу 

не враховує такої складової господарських засобів підприємства, як 

Засоби підприємства, які 

повністю переносять свою 

вартість на вартість виготовленої 

продукції 

Грошові кошти та їх еквіваленти, а 

також інші активи, що 

використовуються в одному 

операційному циклу 

 

 

Підходи то 

трактування 

оборотних активів 

Сукупність оборотних 

фондів та фондів обігу 

або авансованих у них 

коштів 

Сукупність майнових цінностей, які обслуговують поточну 

господарську діяльність підприємства та повністю 

споживаються протягом одного операційного циклу 

Грошові 

кошти та їх 

еквіваленти 
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короткострокові фінансові вкладення. До оборотних активів відносять як 

матеріальні, так і грошові ресурси, тому, на нашу думку, поняття оборотних 

активів є більш ширшим, ніж поняття оборотних коштів.  

За результатами   здійсненого аналізу були виділені наступні визначення 

вчених-економістів сутності поняття «оборотні активи».  

За економічною сутністю під   оборотними   активами   слід розуміти 

контрольовані суб’єктом       господарювання       ресурси, що       можуть 

використовуватися у виробничому  процесі та  переносити свою  вартість на 

готову   продукцію або можуть   бути перетворені на    грошові кошти 

протягом  одного операційного циклу. 

Рівень ефективності діяльності підприємства визначається ефективністю 

використання оборотних активів, їх   раціональним та      економним 

витрачанням. Розглянуті класифікації дозволяють оцінити різні аспекти 

оборотних активів підприємства для успішного управління   ними. На різних 

етапах розвитку  економічної теорії зароджувалось   безліч концепцій її 

якісного змісту. У сучасній економічній теорії зустрічається декілька десятків 

понять, що мають різне сутнісне значення, але які застосовуються як 

синоніми: «оборотний капітал», «оборотні активи», «оборотні фонди», 

«оборотні кошти».  

Оборотні активи - елемент ресурсного    потенціалу,    контрольований 

підприємством і призначений для підтримки безперервного процесу 

господарської діяльності,   споживаний    одноразово   з метою одержання 

певної економічної вигоди в майбутньому. Оборотні активи є  найбільш 

динамічною   і   ліквідною  частиною  майна підприємства. До структури 

оборотних активів входять матеріальні активи,    кошти в    розрахунках, 

фінансові інструменти, грошові кошти підприємства. 

Більшість науковців для     класифікації оборотних активів 

використовують    різні ознаки, тому нами узагальнено підходи деяких 

економістів щодо даного питання (рис 2). 

Отже, обґрунтована класифікація оборотних активів має передусім 

наукове, а також   прикладне   значення, яка дає можливість побудувати 

конкретну систему знань щодо даного об’єкту обліку та аналізу їх наявності, 

руху й управління ними. Поєднавши критерії класифікації оборотних активів, 

що пропонуються вітчизняними науковцями, та склад оборотних активів, що 

висвітлений у Національному стандарті (положенні) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності», ми одержали  найважливіші 

ознаки, за якими необхідно     класифікувати     оборотні активи, а саме: 

відповідно до джерел формування, відповідно до складу, відповідно до  рівня 

ліквідності, відповідно до місця у відтворювальному процесі, відповідно до 

характеру   організації, відповідно  до місця  розміщення оборотних  активів. 

У господарській   діяльності підприємству постійно доводиться 

визначати, відповідають чи не відповідають    ресурси вимогам, які 

пред'являються до активів. Результати  таких операцій необхідні перш за все 

самому підприємству, а також користувачам  його фінансової звітності для 

отримання об'єктивної інформації про   реальний розмір вартості майна 
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підприємства. На даний час, існує певна  невизначеність у питаннях визнання 

оборотними активами. Такі критерії  є сформованими  лише для деяких видів 

активів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Ознаки класифікації оборотних активів 

 

Відповідно до ПСБО 9 «Запаси», запаси визнаються активами, якщо існує 

імовірність того, що підприємство отримає в  майбутньому економічні вигоди, 

пов'язані з їх використанням, та їх  вартість може бути достовірно визначена 

[5]. В свою чергу, відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» 

дебіторська заборгованість визнається  активом, якщо існує ймовірність 

отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути 

достовірно визначена її сума [4]. Така ж невизначеність є у наукових колах. 

Зокрема, є спроби визнання активів через притаманні їм властивості. Більшість 

вітчизняних науковців вважають,  що для визнання активом, необхідне 

виконання   двох умов: 1) знаходитись у володінні підприємства 

(контролюватись підприємством); 2) мати достовірно визначену вартість у 

грошовому вираженні. Відповідно оборотними активами визнаються ресурси: 

контрольовані    суб’єктом господарювання; існує ймовірність одержання в 

майбутньому вигод економічного характеру,   пов’язаних із їх застосуванням; 

вартість яких може бути достовірно визначена; можуть бути використані чи 

перетворені на  грошові кошти, протягом  одного операційного циклу (рис. 3). 

Класифікація оборотних активів 

1. Залежно від участі в кругообігу: 

 - виробничі фонди; 

 - фонди обігу  

5.За часом перебування в кругообігу: 

 - початкові; 

 - функціональні;  

 - накопичені; 

8. З ступенем захищеності від 

інфляції:  

 - ті, що піддаються інфляційним 

втратам; 

 - захищені від інфляційного 

знецінення; 

7. За ризиком вкладених оборотних 

активів: 

 - з високим ступенем ризику; 

 - із середнім ступенем ризику; 

 - з мінімальним ступенем ризику; 

6. За ступенем ліквідності: 

 - швидколіквідні; 

 - середньоліквідні; 

4. За видами: 

 - запаси сировини, матеріалів, 

товарів і напівфабрикатів; 

 - запаси готової продукції і 

товарів; 

 - дебіторська заборгованість; 

 - грошові кошти; 

 - інші види оборотних активів;  

3. Залежно від методів планування 

та регулювання: 

 - нормовані; 

 - ненормовані  

2. За періодом функціонування:  

 - постійна частина; 

 - змінна частина; 
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Рисунок 3 – Визнання активів оборотними активами  

 

Одним із найважливіших критеріїв визнання оборотних активів є їх 

достовірна оцінка. Як зазначають Палій В.Ф. та Соколов Я.В., без оцінки та 

калькуляції не можливо визначити основні характеристики системи 

бухгалтерського обліку, що   надає інформацію про   вартісні узагальнені 

показники [6]. Тому на   управлінські рішення щодо їх формування та 

використання впливає наскільки об'єктивно оцінені оборотні активи в обліку. 

Концепція  оцінки  оборотних  активів має велике значення у системі 

теоретичних аспектів формування і застосування їх у господарській діяльності 

підприємства. Грамотно організована система оцінки оборотних активів 

необхідна для чіткого та достовірного визначення економічного 

стану підприємства з метою формування адекватних управлінських рішень 

щодо їх використання в майбутньому. Методи оцінки оборотних активів 

регламентовані на законодавчому рівні, але більша кількість методів 

визначена в МСБО, ніж в П(С)БО.  

Актуальним та важливим питанням  сьогодення є класифікація оцінок. 

Бухгалтерський облік  передбачає існування низки ознак класифікації оцінок, 

що ускладнює роботу бухгалтера в частині визначення більш оптимального 

методу оцінки оборотних активів, визначення  доречного  застосування того 

чи іншого виду оцінки. Вивчення можливих класифікаційних ознак оцінок в 

обліку мають великий вплив на подальший розвиток теорії фінансового обліку. 

Аналіз розроблених теорій науковців-економістів, а також аналіз 

законодавчої бази дає можливість   сформувати класифікацію оцінок за 5 

ознаками: за  об’єктами, за предметом, за видами,  за методом, за етапами 

надходження. (рис. 4) 
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Рисунок 4 – Оцінка оборотних активів 

Висновок. Оборотні активи є важливою складовою активів підприємства, 

тому беручи до уваги велику кількість дискусійних думок та питань, 

щодо  методики й практики їх оцінки, вони потребують й   подальшого 

дослідження та удосконалення. 
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За об’єктом вимірюваня: 

- індивідуальні  

- агрегатні  

За подальшим 

використанням майна за: 

- собівартістю; 

- ринковою ціною; 

- ліквідаційною вартістю; 

- залишковою вартістю; 

За майновими статтями в 

балансі: 

- безпосередні; 

- опосередковані  

По відношенню до 

суб’єкта вимірювання 

оцінок: 

- історичні; 

- калькуляційні; 

За часовою належністю: 

- момент виміру; 

- момент, призначений для 

визначення результатів; 

За переоцінкою: 

- уцінка; 

- дооцінка; 

- підтвердження вартості; 

За суб’єктом  За видами 

- внутрішні; 

- зовнішні; 

- змішані;  

- вартісні; 

- якісні; 

ОЦІНКА 

ОБОРОТНИХ 

АКТИВІВ 

За об’єктами 

- запаси; 

- дебіторська 

заборгованість ; 

- поточні фінансові 

інвестиції; 

- гроші та їх 

еквіваленти; 

- інші оборотні 

активи;  

За етапами 

За методами 

- початкові; 

- співставні; 

- відновні; 

- оцінки заміщення; 

- реалізації; 

- рентні; 

- експертні; 

- умовні; 

- надходження; 

- вибуття; 

- на дату балансу; 

- інше;  
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

ЕЛЕКТРОННІ ЛІКАРНЯНІ: ОБЛІКОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

В статті розглянуті особливості оформлення листків непрацездатності в 

Електронному реєстрі. Проаналізовано нормативно-правові документи, які 

регулюють порядок складання е-лікарняних. 

Ключові слова: листок непрацездатності (е-лікарняний), медичний висновок, 

електронний реєстр листків непрацездатності, заява-розрахунок, 

повідомлення про виплату. 

Постановка проблеми. Розвинена система соціального захисту є 

невід’ємною частиною соціальної політики будь-якої цивілізованої держави, 

основною функцією якої є забезпечення певного рівня життя та якості життя. 

Слід підкреслити, що підвищення рівня життя населення в умовах 

обмеженості бюджетних ресурсів потребує пошуку шляхів оптимального 

поєднання солідарності та індивідуальної відповідальності, універсальності та 

категоризації в механізмі фінансування соціального захисту, а також 

компромісу в суспільстві між державами. бажаний Рівень соціального захисту 

та фінансування.  

Аналіз останніх наукових досліджень. В Україні теоретико-

методологічні, методологічні та прикладні питання комплексної проблеми 

соціального захисту населення були і є предметом постійних досліджень 

провідних вітчизняних і російських вчених: С.Алексєєвої, В.Бабкіної, 

Н.Борецької, К.Гаджієвої, В. Куценко, Є. Лібанова, О. Лукашева, О. Новікова, 

А. Силенко, О. Скрипнюк, В. Скуратовський, О. Єрмоловська, О. Скомарохова 

та ін. Питання соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

досліджували такі вітчизняні вчені, як Л. Бабич, М. Бойко, Л. Васечко, Г. 

Волощук, С. Гончарова, О. Губар, І. Гуменюк, В. Закревський, О. Мельник. , 

В. Новіков, В. Пліса, А. Сидорчук та ін. 

http://www.ligazakon.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
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Метою статті є теоретичне обґрунтування сучасного стану 

документування та розрахунків з тимчасової непрацездатності, визначення 

основних проблем у сфері фінансування та пошук оптимальних та ефективних 

методів їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Зміни в економічних, політичних і 

соціальних відносинах вимагають пошуку нових шляхів удосконалення 

соціального захисту, серед яких важливе місце займає система соціального 

забезпечення. Враховуючи те, що основою економічного розвитку будь-якої 

країни є здорове, освічене та процвітаюче суспільство, виникає необхідність 

вивчення соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в 

Україні з метою визначення основних проблем та вироблення рекомендацій 

щодо їх вирішення. 

В Україні з червня 2021 року впроваджено нову ефективну модель 

формування та надання «електронних лікарняних». 

Впровадження електронних лікарняних є важливим етапом процесу 

депаперизації не тільки в галузі охорони здоров’я, а й у розвитку ефективної 

системи електронного документообігу, яка, мінімізує корупційні ризики 

необґрунтованої видачі листків непрацездатності та спрощення процедури 

одержання страхових платежів. 

Порядок створення та видачі електронних лікарняних регулюється 

такими чинними документами: 

1. Порядок організації ведення електронного журналу непрацездатності 

та надання інформації, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 

17.04.2019 № 328. 

2. Порядок ведення реєстру медичних звітів в електронній системі 

охорони здоров’я, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 

18.09.2020 № 2136. 

3. Порядок складання медичних висновків про тимчасову 

непрацездатність до журналу обліку медичних висновків в електронній 

системі охорони здоров’я, затверджений наказом Міністерства охорони 

здоров’я від 01.06.2021 № 1066. 

4. Порядок перевірки Установою соціального страхування України 

обґрунтованості видачі та продовження лікарняних, затверджений наказом 

Міністерства охорони здоров’я від 01.06.2021 № 1066. 

5. Інструкція по роботі з медичними висновками у разі тимчасової 

непрацездатності в журналі обліку медичних звітів в електронній системі 

охорони здоров’я та лікарняних на період перехідної моделі затверджена 

наказом Міністерства охорони здоров’я від 01.06.2021 р. № 1066. 

6. Порядок організації експертизи тимчасової непрацездатності 

затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 01.06.2021 № 1066. 

7. Порядок видачі (створення) листків непрацездатності в електронному 

реєстрі непрацездатності затверджений наказом Міністерства охорони 

здоров’я від 17.06.2021 № 1234. 
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8. Наказ Міністерства охорони здоров’я від 28 серпня 2021 р. № 1836 

«Про затвердження змін до деяких законодавчих актів Міністерства охорони 

здоров’я України».  

Нова ефективна модель формування електронних лікарняних листків 

передбачає створення електронних повідомлень в Електронному реєстрі 

листків непрацездатності, основою яких є медичні висновки тимчасової 

непрацездатності, що  лікуючим лікарем занесені до Реєстру медичних 

висновків в електронній системі охорони здоров’я. 

Визначення понять «листок непрацездатності» та «медичний листок 

тимчасової непрацездатності», порядок функціонування електронного реєстру 

е-лікарняних, а також порядок складання медичних висновків про тимчасову 

непрацездатність визначено Порядком організації ведення Електронного 

реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, 

затвердженого постановою КМУ від 17 квітня 2019 року № 328, наказі МОН 

України від 01 червня 2021 року № 1066 «Деякі питання формування 

медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої 

перевірки». 

Листок непрацездатності (Е-лікарняний) - створений (виданий) 

програмним забезпеченням Електронного реєстру листків непрацездатності на 

підставі медичного висновку тимчасової непрацездатності або документа, що 

підтверджує усиновлення дитини та зареєстрований в електронній формі під 

єдиним реєстраційним номером у Реєстрі електронних документів, який є 

підставою для: 

1) звільнення; 

2) оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності; 

3) призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг 

відповідно до законів про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

Медичний висновок тимчасової непрацездатності, внесений до реєстру 

обліку медичних висновків, є електронним документом, створеним на підставі 

медичних фактів в електронній системі охорони здоров’я та містить медичний 

висновок про результати медичного огляду хворого, що підтверджує 

тимчасову непрацездатність і основою для оформлення листка 

непрацездатності [4]. Тобто медичний висновок є первинною медичною 

карткою (документацією).  

Медичні висновки про тимчасову непрацездатність можуть видавати 

заклади охорони здоров’я та фізичні особи-підприємці, які мають ліцензію на 

ведення медичної практики та які проводять огляд пацієнтів. 

Лікарі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, пункти здачі 

крові, судово-медичні установи, бальнеологічні клініки, грязелікарні, 

косметологія та санаторії клініки, лікарі суб'єктів господарювання усіх форм 

власності при косметологічних процедурах без медичних показань не мають 

права створювати медичні висновки в Реєстрі медичних висновків про 

тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я:  
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Якщо медичний заклад має технічну можливість видавати медичні 

довідки про тимчасову непрацездатність, цьому закладу забороняється 

видавати паперові документи про непрацездатність з моменту видачі першого 

медичного висновку. 

 
Рисунок 1 – Перегляд медичних висновків в електронній системі 

 

Однак з цього правила є винятки. Заклад охорони здоров’я  повинен 

видати пацієнту паперовий листок непрацездатності у разі: 

1) продовження лікарняних справ, які були видані в паперовому вигляді 

до 1 жовтня 2021 року; 

2) виявлення технічних помилок, які унеможливили створення 

електронної лікарні та які не були усунені протягом 5 днів; 

3) виявлення помилки при складанні медичного висновку та закінчення 

терміну (7 днів), протягом якого лікар повинен був внести зміни; 

4) при усиновленні новонародженого. 

 Водночас наказом Міністерства охорони здоров’я №1066 вимагаються 

медичні висновки про тимчасову непрацездатність за категорією «Вагітність 

та пологи», а також про тимчасову непрацездатність у зв’язку з вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ), складені відповідно до ст. Законом України, 

спричиненим захворюваннями вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) та 

правовий та соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ «або внаслідок 

психічного розладу, встановленого відповідно до Закону України «Про 

психіатричну допомогу», до 1 вересня 2021 р. видавати листок 

непрацездатності відповідно до вимог Інструкції про порядок видачі 

громадянами документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, 

затвердженої наказом МОЗ України від 13 листопада 2001 р. № 455, 

зареєстрованої в Міністерство юстиції України 04.12.2001р за № 1005/6196. 

Це означає, що лікар зобов’язаний до 1 вересня 2021 року повідомляти про 

таких пацієнтів лише паперові хвороби. 

Експерти прогнозують, що в деяких випадках з паперовими лікарняними 

листками роботодавці будуть працювати ще близько двох років. Це пов’язано 
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з тривалими захворюваннями, на які раніше були оформлені первинні паперові 

листки непрацездатності; та періодом в 12 місяців, протягом якого 

застрахований має право здати свій листок непрацездатності по місцю роботи  

для отримання матеріального забезпечення. 

Технічна можливість складання медичних висновків про факт хвороби у 

медичному закладі з’являється з того моменту, як медична автоматизована 

система, до якої під’єднаний заклад, успішно пройшла тестування 

відповідного функціоналу. 

 Медичні висновки про тимчасову непрацездатність є однією з первинних 

медичних документів в електронному вигляді. 

Згідно з Порядком формування медичних висновків про тимчасову 

непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони 

здоров’я від 01.06.2021 № 1066, медичний висновок про тимчасову 

непрацездатність вміщує таку інформацію [3]: 

1) номер запису в реєстрі; 

2) посилання на медичну картку пацієнта в Реєстрі пацієнтів в 

автоматизованій системі охорони здоров’я; 

3) посилання на запис про тимчасову непрацездатність в Реєстрі пацієнтів 

автоматизованої системи охорони здоров’я; 

4) інформація про лікуючого лікаря (посилання на Реєстр медичних 

працівників в автоматизованій системі охорони здоров’я), яким виявлено факт 

хвороби та звернення пацієнта і , який склав та підписав медичний висновок; 

5) посилання на запис підприємця до реєстру підприємців у сфері охорони 

здоров’я в електронній системі охорони здоров’я, лікар якого встановив особі 

тимчасову непрацездатність та склав медичний висновок до реєстру; 

6) посилання на запис до реєстру медичних карток, документів 

направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, на підставі 

якого складається медичний висновок; 

7) Дата і час складання та внесення медичного висновку до реєстру; 

8) Вид медичного висновку («медичний висновок про тимчасову 

непрацездатність»); 

9) суть висновку лікаря про тимчасову непрацездатність за медичним 

висновком, який містить: 

Категорія медичного висновку: «Хвороба або травма загального 

характеру», «Догляд за хворою дитиною», «Догляд за хворим членом сім’ї», 

«Догляд за дитиною у разі захворювання особи, яка доглядає за дитиною» , 

«Карантин», «Спостереження, самоізоляція під час карантину для запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», «Переведення людини на легшу роботу», 

«Лікування в санаторій», «Ортопедичне протезування», «Ортопедичне 

протезування» і народження»; 

вказівку на наявність алкогольної та/або наркотичної інтоксикації як 

причини тимчасової непрацездатності (за необхідності); 

примітка про зв’язок між випадком тимчасової непрацездатності та 

професійною діяльністю пацієнта (якщо це застосовно і 
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використовуватиметься лише для медичних висновків у категоріях «хвороба 

або травма загального характеру», «переведення особи на легшу роботу» ); 

Дата порушення режиму лікування та характер порушення режиму 

лікування: «Відмова від проходження огляду МСЕК», «Відмова в 

госпіталізації», «Невиконання рекомендацій лікаря», «Звільнення з 

підприємства. », «Умисне заподіяння шкоди власному здоров’ю чи зачаття 

хвороби» (якщо таке порушення встановлено лікуючим лікарем); 

10) довідка про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном (за 

наявності); 

11) строк дії медичного висновку (дата початку строку дії, дата закінчення 

строку дії); 

12) посилання на внесення попереднього медичного висновку про 

тимчасову непрацездатність до журналу обліку (у разі потреби відповідно до 

вимог розділу III пункту 2 цього Порядку); 

13) відмітка про початок розгляду нової справи про тимчасову 

непрацездатність.  

Роботодавець отримує з медичного висновку таку інформацію: 

- Реєстраційний номер листка непрацездатності (е-лікарняний серії не 

має). 

- найменування застрахованої особи; 

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (застрахованої 

особи); 

- тривалість тимчасової непрацездатності - дати відкриття та закриття 

стаціонару, що відповідають датам початку та закінчення терміну дії 

медичного висновку, на підставі якої створено е-лікарняний. 

- причина непрацездатності. (коди причин відрізняються від 

передбачених для паперових лікарняних).  

За повідомленням Фонду соціального страхування, для електронних 

лікарняних визначено такі причини: 

1 – тимчасова непрацездатність унаслідок захворювання або травми, що не 

пов'язані з нещасним випадком на виробництві; 

2 - вагітність і пологи; 

3 - необхідність догляду за хворою дитиною; 

4 - необхідність догляду за хворим членом сім'ї; 

5 - догляд за дитиною віком до 3-х років або дитиною-інвалідом до 18 

років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною; 

6 - карантин відповідно до вимог законодавства; 

7 - протезування з госпіталізацією протезно-ортопедичного підприємства; 

8 - перебування у відділенні санаторію; 

9 - Тимчасове переведення застрахованої особи на більш легку, 

низькооплачувану роботу за медичним висновком; 

10 – на самоізоляції, обсервація під час карантину; 

11 - тимчасова непрацездатність у зв'язку з професійним захворюванням; 

12 - Тимчасова втрата працездатності внаслідок нещасного випадку на 

виробництві [2]. 
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До унікального номера електронного лікарняного додано номер 

страхового випадку, щоб страхувальникам було легше зрозуміти, чи 

лікарняний є первинний чи продовжений. Номер е-лікарняного формується у 

форматі АААААА-ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ-Х (де АААААА — номер листка 

непрацездатності, ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ — порядковий номер листка 

непрацездатності, X — номер версії). 

Кожен страхувальник бачить відомості застрахованої особи про період і 

причину тимчасової непрацездатності тільки за період перебування 

працівника у трудових відносинах саме із ним. 

Вносячи відповідну інформацію, лікуючий лікар підписує складений 

медичний висновок про тимчасову непрацездатність своїм електронним 

підписом. 

Для внесення змін до медичного листка тимчасової непрацездатності 

необхідно створити новий запис у реєстрі медичних висновків в електронній 

системі охорони здоров’я з відміткою про видалення запису, до якого 

вносяться зміни. Оригінальний зміст інформації, що внесений в медичний 

висновок, зберігається в базі даних електронної системи охорони здоров’я і не 

може бути знищений або змінений. 

З метою реєстрації факту тимчасової непрацездатності електронна 

система охорони здоров’я автоматично передає дані між інформаційними 

ресурсами НСЗУ та Пенсійного фонду України про складені медичні висновки 

з тимчасової непрацездатності, на підставі яких в Електронному реєстрі 

формуватимуться листки непрацездатності. 

Громадянин може перевірити відомості про листок непрацездатності в 

особистому кабінеті, через інформаційний портал Електронних послуг 

Пенсійного фонду україни з таким переліком даних: 

- Номер; 

- дата відкриття; 

- термін закриття; 

- причина непрацездатності. 

За допомогою веб-порталу «Електронні послуги ПФУ» страхувальник 

може спочатку визначити параметри пошуку списку лікарняних листків та за 

результатами пошуку отримати відомості про листки непрацездатності 

хворого, який працює у роботодавця за трудовою книжкою з таким переліком 

інформації: 

- Номер; 

- дата відкриття; 

- термін закриття; 

- ідентифікаційний номер застрахованої особи; 

- ПІБ застрахованої особи (рис.2). 



84 

 
Рисунок 2 - Порядок пошуку страхувальником  листків непрацездатності 

в електронній системі 

 

Також у страхувальника є можливість перегляду, створення та друку заяв-

розрахунків по листках непрацездатності (пункт меню в особистому кабінеті 

страхувальника «Заяви-розрахунки»). 

Висновки. На даному етапі застосування е-лікарняних можна 

стверджувати, що електронний реєстр дозволяє: 

1. Процес оформлення листка непрацездатності зробити менш 

трудомістким; 

2. Звести до мінімуму кількість помилок при заповненні документа; 

3. Зібрати всю інформацію про пацієнта, включаючи видані та продовжені 

лікарняні, в єдиному реєстрі; 

4. Не допускати зловживання та фальсифікації під час обігу лікарняних 

листів, оскільки він видається лише з дати звернення пацієнта; 

5. Полегшення порядок отримання страхових виплат; 

6. Економити кошти державного бюджету, витрачені на закупівлю 

паперових бланків; 

7. Звести до мінімуму кількість штрафних санкцій за помилки при 

оформленні лікарняних листків [1]. 
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На сьогодні заробітна плата є головним способом задоволення потреб 

працівників, які є на певний момент часу. Зарплата – економічний важіль, який 

мотивує до збільшення таких вагомих показників як: конкурентоспроможність 

та суспільне виробництво, продуктивність праці, скорочення витрат на 

виробництво.  

У зв’язку з цим, заробітна плата займає одне з найвагоміших місць в 

системі бухгалтерського обліку кожного суб’єкта господарювання. Ефективне 

управління та контроль за своєчасним здійсненням розрахунків, ефективністю 

використання трудових ресурсів не можливе без правильно організованого 

бухгалтерського обліку розрахунків за виплатами працівникам. 

Заробітна плата, як економічна категорія, відображає відносини між 

найманими працівниками та роботодавцями щодо розподілу створеної 

вартості.  

Організація обліку оплати праці на підприємстві у теперішній час 

потребує більш детального дослідження, зокрема особливої уваги 

заслуговують питання теоретичного змісту. 

Також актуальність дослідження зумовлена змінами в трудовому 

законодавстві, а саме ухвалення Закону України «Про працю». 

Теоретичні та методичні питання обліку, оподаткування праці та її 

оплати завжди були предметом наукових досліджень багатьох відомих 

українських учених-економістів, закрема П.Й. Атамаса, Ф.Ф. Бутинця, 

С.Ф. Голова, М.В. Кужельного, В.В. Сопко, В.Г. Швеця, О. В. Покатаєва, 

Г. О. Кошулинська, Н. В. Потриваєва, І. В. Савченко, О. А. Садовніков та 

багато інших. 

Але не дивлячись на значні теоретико-наукові напрацювання, реалії 

сьогодення потребують поглибленого вивчення та уточнення сутності 

заробітної плати як соціально-економічної категорії, адже оплата праці у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0730-21#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011890-18#Text
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соціально-економічному житті людей займає вагоме місце, тому метою статті 

є визначення та узагальнення теоретичних поглядів на економічну сутність 

поняття «заробітна плата» та розкриття її видів. 

Праця завжди була і є дуже важливим процесом людського життя, 

оскільки це його основа. Під час праці людина здобуває засоби для існування, 

для задоволення своїх потреб. Ці засоби складають собою певну винагороду 

за працю, тому сьогодні оплата праці є однією з найважливіших складових 

діяльності кожного підприємства.  

Разом з еволюцією економічної думки у суспільстві  поняття «оплата 

праці» завжди розвивалося. Поступово, у процесі еволюції,  формувалася 

певна система поглядів учених на трактування сутності економічної категорії 

«заробітна плата» та фактори, що визначали її загальний рівень і динаміку. 

Заробітна плата на сьогодні є однією з найбільш багатогранних 

економічних категорій, що об’єднує інтереси найманого працівника, 

роботодавця та держави в контексті задоволення суспільних потреб та 

інтересів кожного з суб’єктів. В контексті історичного розвитку цей термін 

набув не тільки економічного, але й соціального і, навіть, політичного 

значення. Це пов’язано з тим, що під час кожного етапу розвитку суспільства 

формувалось своє бачення проблеми оплати праці, тому виникнення кожної 

нової теорії було обумовлено певними соціально-економічними змінами в 

ньому [1]. 

Відповідно до Закону України «Про оплату праці», заробітна плата– це 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим 

договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, 

професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та 

господарської діяльності підприємства [4]. Структура зарплати, складається з 

видів, які зображені на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1 – Види заробітної плати [3] 
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Основна зарплата являє собою винагороду за працю, встановлену 

відповідно до норм праці у вигляді службових окладів, тарифних ставок та 

відрядних розцінок для робітників.  

Додаткова зарплата це винагорода за працю, яка здійснювалась понад 

установлені норми, за особливі умови праці, трудові успіхи. Вона включає 

надбавки, гарантії, компенсаційні та гарантійні виплати, премії. 

Інші компенсаційні та заохочувальні виплати являють собою виплати у 

формі винагород за роботу протягом року, премії за спеціальними системами 

та положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не 

передбачено актами діючого законодавства, або які проводяться понад 

встановлені такими актами норми [4]. 

Не дивлячись на різні види заробітної плати на сьогодні існує багато 

трактувань її сутності, які пояснюють різних наукові дослідників.  

Першим хто трактував заробітну плату як ціну праці був відомий 

англійський економіст Вільям Петті ще у XVII ст. Концепція заробітної плати 

як ціни праці стала одним з класичних варіантів її тлумачення у економічній 

теорії. Величину заробітної плати англійський дослідник трактував через 

«природну ціну праці», рівень якої визначається фізіологічним мінімумом 

засобів існування найманого робітника та членів його сім'ї [2]. 

А. Сміт вважав, що в основі ціни праці лежить вартість засобів 

існування, необхідних для життя працівників і членів їх сімей. Фактично він 

зводив заробітну плату до вартості робочої сили. 

На його думку, завдяки «економічній людині» і вільному ринку можна 

забезпечити населенню багатий дохід або засоби існування, а точніше – надати 

народу можливості їх видобутку. Учений вперше розглянув найманого 

працівника як власника рівних прав бути багатим та одночасно як носія 

вартості своєї робочої сили на необхідному для її відтворення рівні. Однак А. 

Сміт попереджував, що штучне зростання заробітної плати веде до 

підвищення попиту і ціни товарів. У подальшому зростання заробітної плати 

має тенденцію до зменшення споживання, що пригнічує економіку [5]. 

А. В. Базилюк, В. Ф. Волик заробітну плату трактують як ціну робочої 

сили і як елемент ціни виробництва. При цьому в поняття «ціни робочої сили» 

закладається забезпечення самодостатнього відтворення робочої сили на 

основі підвищення якості життя людей, що практично вже досягнуте у 

високорозвинених країнах. Реалізація такого типу відтворення зводить до 

мінімуму можливість появи експлуатації робочої сили і передбачає ефективне 

її використання. 

А. Колот, трактував заробітну плату як елемент витрат на виробництво, 

що включається в собівартість продукції (робіт та послуг), і одночасно як 

головний фактор забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у 

досягненні високих кінцевих результатів праці, тобто елемент мотивації. 

В. М. Козирєв розглядає заробітну плату «в трьох аспектах, які 

відповідають трьом стадіям руху цього факторного доходу». Він пише, що 

заробітна плата виступає до процесу праці як ціна робочої сили, під час праці 

– у вигляді плати за працю, після праці – як особистий дохід [6]. 
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Сутність заробітної плати слід розглядати в декількох напрямах, 

зображених на табл.  1. 

 

Таблиця 1 – Дослідження сутності поняття «заробітна плата» [3, с. 699] 
Підхід Сутність Представники 

Вартісний Заробітна плата розглядається  як 

економічна категорія, в якій 

висвітлюються відносини між найманим 

робітником та підприємством чи 

організацією  з причини розподілу доходу. 

Бутинець Ф.Ф., 

Дубовська О.В., 

Брезицька К.Ф.  

Ринковий  Заробітна плата розглядається як аспект 

ринку праці, тобто працівник продає свою 

робочу сила за певною, обґрунтованою 

ціною.  

Жидовська Н.М.,  

Колот А.М. 

Юридичний  Заробітна плата розглядається як 

винагорода, що обчислена в грошовому 

вимірі, яку за трудовим договором 

сплачують працівнику за виконану ним 

роботу, розміри, якої відображають 

складність, професійність працівника,  

умови праці, та отримані результати.  

Золотогоров В.Г.,  

Усач В.Б.,  

Васильчак С.В.,   

Петрова І.Л. 

Мотиваційний Заробітна плата – це елемент витрат 

виробництва, і водночас голова складова 

забезпечення матеріальної зацікавленості 

працівників у досягненні високих 

кінцевих результатів праці 

Мочерний С.В., 

Калина А.В.,  

Швець Л.П.,  

Пашута Н.І.,  

Яременко Л.М 

 

Відповідно до таблиці 1, можна зробити висновок, що доцільно 

розглядати поняття «заробітна плата» по двох аспектах: 

1) Для працівників заробітна плата виступає як трудовий дохід, за  

роботу, яку вони виконали, та дохід, який у майбутньому забезпечує необхідне 

відтворення робочої сили. 

2) Заробітна плата для роботодавців є одним з складових елементів 

витрат діяльності, який включається в собівартість продукції (товарів, робіт, 

послуг), а також є основним елементом зацікавленості та мотивації 

працівників для досягнення високих результатів. 

Отже, проведене дослідження поняття «заробітна плата» надало 

можливість зробити висновки, що заробітна плата – це ціна, виражена у 

грошовому вимірі, яку працівник отримає за працю, об‘єктивний 

мотиваційний важіль, що стимулює працівника до отримання високих 

кінцевих результатів у роботі. 

На сьогодні оплата праці слугує однією з найважливіших складових 

ринкових відносин, завдяки котрій можливе визначення ефективності 

економіки і соціальної політики підприємств та держав. 
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У статті висвітлено теоретичні та практичні аспекти відображення в 

бухгалтерському обліку розрахунків по касі з підзвітними особами на 

підприємстві. Наголошено на важливості даних облікових операцій, їх 

відображення на господарській діяльності підприємства у розрізі різних 

розрахункових операцій, а саме: розрахунки у іноземній і національній валюті. 

У статті висвітлено проблематику операцій з підзвітними особами та 

касових операцій, пов’язаних з ними. Також запропоновано покращену 

методику ведення цих операцій, що вагомо відобразиця на роботі всього 

підприємства у цілому. 

Ключові слова: фінансовий контроль, експертна оцінка, касові операції з 

підзвітними особами, підзвітні особи. 

Для відображення економічної суті фінансового контролю ведення 

касових операцій та розрахунків з підзвітними особами потрібно дати 

експертну оцінку інформаційного наповнення потрібних даних для обробки 

інформації розділивши елементи аналізу по ознаковим пунктам. Провести 

експертну оцінку принадлежності підприємства до певних історичних, 

геологічних, географічних, політичних, культурних, наукових, релігійних 

засад, тощо. Оцінку характерологічних зв'язків продукції з іншими 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016%20/12.1/164.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016%20/12.1/164.pdf
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підприємствами та рівню їх співвідношення на ринку товарів. Визначити 

рівень алгоритмічного співвідношення певним структурам виробництва та 

методів ведення господарських операцій. Дати експертну оцінку реального 

наповнення носія інформації, провівши аналіз фактичної наявності даних. 

Також перевірити цілісність інформаційного забезпечення, її наповненість та 

стабільність оновлення для знаходження нових аспектів, які впливають на 

кінцевий висновок.  

Отже, для повноти ясності поняття підзвітних осіб можна відкрити з 

точки зору як підприємства, так і з точки зору самої особи. Для підприємства 

підзвітна особа це працівник, який отримав кошти під звіт (тобто потім 

відзвітує) на здійснення тієї чи іншої операції (закупівля продукції, 

відрядження, господарські потреби, виробничі потреби, та інше). Успішна 

діяльність підзвітної особи забезпечує розвиток підприємства, досягнення 

поставлених цілей та малий коефіцієнт відхилення факту від плану або його 

відсутність. З точки зору підзвітної особи, у відрядження може бути 

відправлена фізична особа, з якою відносини підприємства регулююця 

трудовим договором (угодою, контрактом) на постійній основі або як за 

сумісництвом. Тобто з таким працівником відносини підприємства регулююця 

цивільно-правовими договорами. Статус підзвітної особи підприємства 

передбачає, з одного боку, право право підприємства вимагати відшкодування 

грошових витрат і завданого підприємству збитку з вини такої особи, з іншого 

– право особи вимагати від підприємства відшкодування затрачених 

особистих грошей. Цей правовий аспект відносин вирішується укладенням 

договору про повну матеріальну відповідальність з особами, уповноваженими 

підприємством придбати матеріальні цінності для нього. При скеруванні 

працівника підприємства в службове відрядження спеціального надання йому 

статусу підзвітної особи не передбачається: вона набуває такий статус 

автоматично під час отримання грошового авансу з каси підприємства на 

підставі розпорядження керівника; статус підзвітної особи закінчується 

складанням авансового звіту й остаточним розрахунком за одержані від 

підприємства грошові кошти. У разі якщо мета відрядження передбачає 

розрахунки за отримання цінностей для підприємства, з нею укладається 

договір про матеріальну відповідальність. На практиці ж частіше є ситуації, 

коли у відрядження, що передбачає придбання цінностей, скеровуєця 

матеріально відповідальна особа. 

Постановка проблеми. Насправді, щоб розібратись з проблемами, 

спочатку необхідно їх визначити. У різних випадках відповідальність несуть 

різні сторони. Працівник несе відповідальність за несвоєчасне подання звіту 

про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Також на 

ньому відповідальність за несвоєчасне повернення коштів. Також необхідно 

зазначити, що дохід у працівника виникає, якщо він не повертає суму 

надлишкових коштів витрачених протягом звітного періоду, на який припадає 

граничний строк повернення. Зі сторони підприємства, йому також загрожує 

відповідальність, як от коли при поверненні підзвітних сум перевищена 

гранична сума готівкових розрахунків. Посадові особи підприємства і ФОП 
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нестимуть адміністративну відповідальність за порушення порядку 

проведення готівкових розрахунків. Порушується збалансованість процесу 

роботи підприємства, що призводить того чи іншого працівника до не 

запланованих дій в ході робочого процесу, які в свою чергу відволікають його 

від поставлених цілей раніше.  

Сучасний Український ринок зазнав кардинальних змін до сьогодні, 

пройшовши як етапи удосконалення, так і ще залишившись на вирішенні 

питань тих чи інших застрарілих методів. За рахунок виходу на іноземний 

ринок українських підприємств почали збільшуватись елементарні 

господарські операції з розширенням спектру бізнес-процесів, нових 

технологій, що включають в себе процеси як у готівкових так і в безготівкових 

формах, та підприємств з різними сферами діяльності з посадовими особами, 

що включають в себе оперативне придбання товарів (робіт, послуг) готівкою 

так і за допомогою безготівкових розрахунків.  

Як наслідок дані зміни привели до збільшення обсягів розрахунків з 

підзвітними особами окремих підприємств, що також одночасно і ускладнило 

їх. Існує досить багато питань, які потребують додаткового перегляду та більш 

детального вивчення і теоретичного дослідження основних напрямків 

розвитку даних розрахунків. Важкість прийняття рішень у роботі може 

привести до помилкового визначення кінцевого сальдо. Досліджуючи 

детальніше операції з підзвітними особами, приймаючи до уваги суперечності, 

що виникають при відображенні цих операцій на рахунках в обліку, адже не 

зважаючи на те, що дані операції мають циклічний характер, вони проходять 

поза межами підприємства, що опосередковано має вплив на його основну 

діяльність. Організаційний процес даних розрахунків спирається на 

нормативно-правову базу, на порядок видачі  коштів та їх повернення 

підзвітним особам, а також паралельно з цим правильне та своєчасне 

відображення в облікових реєстрах даних операцій. Тому дане питання і по 

сьогодні є актуальним та відкритим, а також потребує подальшого вивчення 

та аналізу. Виданий підзвітній особі грошовий аванс з каси під звіт означає 

тільки збільшення дебіторської заборгованості підприємства, активи його при 

такій операції не збільшилися. 

Для відображення в обліку операцій з підзвітними сумами 

використовують субрахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами». За 

дебетом субрахунку 372 в кореспонденції з кредитом субрахунків обліку 

грошових коштів та документів (301, 311, 312, 313, 331) відображають суми, 

видані працівниками під звіт, і відшкодування працівникам власних коштів.  

За кредитом субрахунку 372 відображають:  

- витрачені працівником грошові кошти, видані йому під звіт (у 

дебет рахунків обліку витрат, ТМЦ, ОЗ, НМА тощо, а також ПДВ); 

- не використані працівником і повернені грошові (у дебет 

субрахунків 301, 311, 312, 313, 331). 

Підзвітні витрати в бухгалтерському обліку відображають на дату 

затвердження керівником підприємства Звіту.  

Субрахунок 372 є активно-пасивним. При цьому: 
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- дебетове сальдо показує наявність заборгованості працівників 

перед підприємством за сумами, виданими під звіт; 

- а кредитове – наявність заборгованості підприємства перед 

підзвітними особами.  

У фінансовій звітності показники сальдо відображають розгорнуто: 

дебетове – у складі оборотних активів, а кредитове – у складі поточних 

зобов’язань.  

Оформлення видачі підзвітних коштів відбувається у декількох 

варіантах: 

1. Готівкою з каси (видатковий касовий ордер з підписом підзвітної 

особи); 

2. Корпоративна картка (виписка по рахунку. Видача вважається 

здійсненою на момент платежу з корпоративної картки або зняття з нею 

коштів готівкою).  

3. Платіжна картка (виписка по рахунку. Платіжне доручення на 

переказ коштів на картку працівника – відрядженої особи. З даної дати кошти 

вважаються виданими. 

У подальшому спосіб видачі підзвітних коштів впливає на строки 

звітування по їх використанню. Подальший облік підзвітних коштів – це 

процес правильного відзвітування по ним. Працівник (підзвітна особа) має: 

- Вчасно скласти й подати авансовий звіт (повна назва – Звіт про 

використання коштів виданих на відрядження або під звіт); 

- Докласти до авансового звіту підтверджувальні документи. По 

службовим відрядженням це будуть транспортні квитки, рахунки готелю. По 

закупівлі ТМЦ це мають бути фіскальні чеки касових апаратів, товарні чеки 

(якщо закупівля була у ФОП, які не використовують РРО), розрахункова 

квитанція (закупівля у осіб, яким дозволено використовувати РК замість 

касових апаратів), акт закупівлі сільськогосподарської сировини, акт закупівлі 

товарно-матеріальних цінностей (форма може бути довільна); 

- Документ про повернення невикористаних грошей. Якщо аванс 

видавався готівкою, то це буде прибутковий касовий ордер або квитанція 

банку про зарахування готівки на рахунок підприємства. 

По обліку рахунків з підзвітними особами, проходять такі господарські 

операції: 

- Видача коштів у гривнях під звіт, та (або) відшкодуання понесених 

витрат (дт 372, кт 301 (311)); 

- Видача коштів в іноземній валюті під звіт (дт 372, кт 302 (312)); 

- Затвердження витрат (дт 23, 91, 92, 93, кт 372); 

- Придбання запасів для господарських потреб (дт 203, 205, 207, 209, 

22, кт 372); 

- Право на податковий кредит за понесеними витратами (дт 6442, кт 

372); 

- Утримання невикористаних коштів із заробітної плати (дт 661, кт 

372). 
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Під оподаткування підзвітні кошти потрапляють, якщо по ним вчасно не 

відзвітувати. При відображенні операцій із підзвітними особами, видачі з каси 

чи переведених на рахунок їй коштів та при подальшій перевірці таких 

операцій бухгалтери та аудитори повинні дотримуватися вимог нормативно-

правових актів. 

Реформування національної системи бухгалтерського обліку 

здійснюється переважно на методологічно – правовому рівні. Питання 

прикладного характеру здебільшого залишаються поза увагою науковців. 

Тоді, в частині розрахунків з підзвітними особами підприємства по 

неповернутих підзвітних сумах та по нарахованих штрафних санкціях за таке 

неповернення, існує прикладне вирішення цієї проблеми, яке полягає в 

запровадженні оперативного обліку підзвітних сум та в розширенні змісту 

наданих на відрядження або підзвіт.  

Шляхом залучення нових технологій, введення спеціалізованих 

комп’ютерних програм можна достатньо полегшити як облік даних операцій, 

так і подальший його аудит. Для запобігання тіньової економіки при 

розрахунках, корисно було б встановити відеофіксацію господарських 

процесів на підприємстві. В умовах постійного цивілізаційного розвитку 

необхідно запроваджувати нові методи розрахунків а також фіксації цих 

розрахунків. Тобто фактичний перехід від ідеології до конкретних осягаємих 

речей та дій. Облікові операції розрахунків з підзвітними особами та касових 

видатків, пов’язаних з ними має ряд зауважень, які можливо уникнути при 

правильному документуванні даних операцій, керуючись нормативно-

правовою базою приправильному контролі та регулюванні дисципліни 

розрахунків з підзвітними особами, за такими документами як: посадові 

інструкції, штатний розпис, положення про оплату праці, звіт про 

використання коштів, чеки, та інші. Слід бути уважним до первинної 

документації, наданою підзвітною особою саме з мети використання 

підзвітних сум та обгрунтування їх на практиці. А також доцільним було б 

внести наступні документи: кошторис витрат, завдання на відрядження, звіт 

про виконану роботу. Це може скоригувати процес взаєморозрахунків з 

підзвітними сумами та зробити його більш формальним, це матиме 

дисциплінуючий характер. Подібні документи можуть бути оцифровані, 

використовуючи нове програмне забезпечення для зручності в роботі. Щоб це 

швидше приводило до глобальної діджіталізації. Адже з кожним роком 

доцільність використання паперових документів пропадає, на заміну яким 

успішно приходять інформаційні технології, з подальшим збереженням 

інформації на хмарних сервісах, яку з легкістю можна добути при провірці.  
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Стаття присвячена дослідженню сутності інвестиційної діяльності як 

економічного явища. Проаналізовано економічний розвиток інвестиційної 

діяльності. Розглядаються підходи вітчизняних дослідників до розкриття 

суті понять «інвестиції» та «інвестиційна діяльність», відзначено 

суперечливі аспекти.  

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, управління інвестиціями, 

капітал, капітальні вкладення.  

Поняття інвестицій у світовій економіці відомо давно. Вкладення коштів, 

майна та інших активів з метою отримання вигоди започатковано ще в 

далекому минулому. При цьому вчені та аналітики до сьогодні пір не дійшли 

згоди щодо суті інвестицій. Трактування безпосередньо категорії «інвестиція» 

як на мікрорівні (фінансово-економічна діяльність організації), так і на 

макрорівні (економіка країни в цілому) є досить складним та неоднозначним.  

В основному, країни не в змозі розвивати свою економіку без залучення 

та ефективного використання інвестицій. Складна структура економічних 

процесів, різноманіття форм відносин між суб’єктами економічних відносин 

зумовлюють рівень активізації інвестиційної діяльності. Підвищення 

інвестиційної активності розглядається як пріорітетне завдання  вітчизняної 

економіки. Інвестиції сприяють формуванню національних інвестиційних 

ринків та пожвавлюють ринки товарів та послуг.  

Сьогодні у складній системі економічних зв’язків усе частіше необхідно 

приймати зважені рішення щодо накопичення та інвестування. Для 

збереження та примноження заощаджень потрібно відмовитись від старих 

засобів накопичення та перейти до засобів, притаманних ринковим 

відносинам, що об'єднуються під загальною назвою інвестування. 

Термін «інвестиційна діяльність» увійшов у вітчизняний науково-

практичний обіг з початком розбудови незалежної України, однак до 

теперішнього часу серед науковців і практиків відсутня єдність щодо 

тлумачення його сутності. 

Термін «інвестиції» походить від латинського слова «investire», що 

означає «вкладати». В епоху феодалізму інвеститурою називався введення 
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васала у володіння феодом. Цим же словом позначалося призначення 

єпископів, які отримували при цьому в управління церковні землі з їх 

населенням і право суду над ними. Інвеститура давала можливість інвестору 

брати участь в управлінні цими територіями через наділених повноваженнями 

ставлеників з метою насадження своєї ідеології. [5].  

Згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність», інвестиції – це всі 

види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти 

підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється 

прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Такими цінностями 

можуть бути: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; 

рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші 

матеріальні цінності); майнові права інтелектуальної власності; сукупність 

технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді 

технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для 

організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих («ноу-

хау»); права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, 

обладнанням, а також інші майнові права; інші цінності [1]. 

Незважаючи на те, що визначення інвестицій, згідно Закону України, 

розкриває сутність інвестицій, слід вважати за доцільне навести ряд уточнень 

та доповнень. По-перше, слід уточнити, що інвестиції – це можливе вкладення 

грошей в об’єкти підприємницької діяльності. По-друге, слід звернути увагу 

на соціальний ефект від інвестицій. Як правило, соціальний ефект не є 

основною метою інвестування. Поряд з цим більшість інвесторів цікавлять 

тільки прибуткові проєкти. Безприбуткові програми та проєкти за умов 

отримання «соціального ефекту» можуть здійснюватися тільки державою. 

Разом з тим, досягнення соціального ефекту від безприбуткових проєктів дуже 

сумнівне, тому, на мій погляд, треба за мету інвестицій визначати і соціальний 

ефект, і отримання прибутку. 

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

включаються: еквіваленти грошових коштів та інші поточні фінансові 

інвестиції. Згідно з вищевказаним положенням довгострокові фінансові 

інвестиції включають:  інвестиції, що утримуються для їх погашення; 

інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства; інвестиції в спільну 

діяльність та інші фінансові інвестиції [3]. 

Найпростішим та найпоширеним визначенням інвестицій сьогодні є 

вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. Цей підхід до 

визначення поняття «інвестиції» є домінуючим як у вітчизняній, так і в 

іноземній літературі. При цьому багато економістів акцентують увагу на 

прирості капіталу, він повинен бути достатнім, щоб компенсувати інвестору 

відмову від використовування існуючих засобів на споживання в поточному 

періоді, винагородити інвестора за ризик, відшкодувати йому втрати від 

інфляції в майбутньому.  

Однак поняття «капітал» тлумачиться економістами по-різному, звідси – 

неоднакове розуміння терміну «інвестиції». Західні економісти, як правило, 

ототожнюють капітал із засобами виробництва, запасами, благами. Таке 
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розуміння сутності капіталу є непродуктивним і викликає неконструктивний 

підхід до категорії «інвестиції», який полягає перш за все в тому, що інвестиції 

ототожнюють з капіталовкладеннями, тобто вкладеннями в основний капітал 

або у виробничі фонди. 

Якщо категорію «інвестиції» досліджувати з урахуванням 

вищерозглянутої  сутності капіталу, то інвестиції значною мірою співпадають 

зі вкладеннями в розвиток продуктивних сил. Раціональність такого 

визначення  зумовлена тим, що до інвестицій відносять витрати як на 

оновлення та модернізацію засобів виробництва, так і на освіту, підвищення 

кваліфікації, охорону здоров’я працівників тощо.  

Існує плутанина навколо термінів «капітальні інвестиції» та «капітальні 

вкладення». Деякі автори розглядають їх, як окремі категорії, що  ускладнює 

розуміння поняття інвестицій. «Інвестиції» та «вкладення» є синонімами, отже 

не повинно бути різниці між капітальними інвестиціями та капітальними 

вкладеннями [2]. 

Також не слід ототожнювати поняття «інвестиції» і «капітальні 

вкладення». Зазвичай, під терміном «капітальні вкладення» більшість 

економістіврозуміють вкладення у відтворення основних фондів (споруд, 

обладнання, транспортних засобів). Закон України «Про інвестиційну 

діяльність» додає до об'єктів капітальних вкладень ще й приріст матеріально-

виробничих запасів, що відповідає сучасному розумінню сутності таких 

вкладень. Сутність терміну «інвестиції» значно ширша ніж терміну 

«капітальні вкладення». Інвестиції можуть спрямовуватися і на поповнення 

обігових коштів, придбання нематеріальних активів (патентів, ліцензій, ноу-

хау тощо). В результаті маємо різні терміни при тому, що капітальні вкладення 

входять в поняття «інвестиції».   

В.Я. Шевчук та П.С.Рогожин зазначають, що інвестиції мають фінансове 

та економічне визначення. За фінансовим визначенням, інвестиції – це всі види 

активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність із метою отримання 

доходу. За економічним визначенням, інвестиції – це видатки на створення, 

розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу, а 

також на пов'язані з цим зміни оборотного капіталу, оскільки зміни у товарно-

матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний 

капітал [4]. Тут не врахована та обставина, що інвестиції можуть направлятися 

на закупівлю прибуткових цінних паперів, акцій інших підприємств чи 

придбання великої партії матеріалів у зв'язку з інфляційними очікуваннями 

тощо. Ці операції ніяк не пов'язані з основним капіталом. 

Цю ж проблему в своїй науковій праці «Інвестиційний процес в Україні» 

розглядає А. Пересада, і робить висновок, що економічна природа інвестицій 

дещо інша, ніж капітальних вкладень. По-перше, інвестиції – це категорія, яка 

значно ширша, ніж капітальні вкладення, тому що може здійснюватися у 

різних формах: реальній,  фінансовій, інтелектуальній та інноваційній. По-

друге, на відміну від капітальних вкладень, інвестиції  направляються тільки в 

ефективні проєкти, результатом яких є прибуток, дохід та дивіденди [2].  
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Рисунок 1 - Принципи управління інвестиційною діяльністю 

 

З поглядами А. Пересади на це питання я погоджуюсь, тому що 

найчастіше сучасні вітчизняні науковці проблему інвестування зводять до 

методів розподілу ресурсів капітальних вкладень. У зв’язку з цим, дуже часто 

метою інвестиційного процесу вважають тільки  формування матеріально-

технічної бази об’єкту господарювання. А практика нам показує, що інвестиції 

можуть здійснюватися не тільки у фінансовій чи матеріальній формі, а ще й у 

формі ноу-хау, технологій, патентів, інших нематеріальних активів, за рахунок 

списання боргу і т. ін.  

В Україні багато аспектів управління інвестиціями підприємства, що 

становлять основний об'єкт функціональної системи управління, поки 

знаходяться лише в стадії становлення, зіштовхуючись з об'єктивними 

економічними труднощами сьогодення, недосконалістю нормативно-правової 

бази, недостатнім рівнем підготовки фахівців до роботи в складних ринкових 

умовах. Просування країни шляхом ринкових реформ та подолання кризових 

економічних тенденцій дасть змогу повною мірою застосувати теоретичні 

результати, накопичений закордонний і вітчизняний досвід управління 

інвестиціями на всіх рівнях. 

Інвестиційні відносини зазнають нормативно-правового регулювання за 

допомогою: 

 - актів законодавства;  

- правових документів локального характеру; 

- установчих, внутрішніх;  

- договорів інвестиційного характеру[2]. 
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Можемо зробити висновки, що питання, пов’язані з інвестиціями, 

розглянуті в економічній літературі достатньо глибоко, актуальність цих 

досліджень в сучасних умовах господарювання України потребує подальшого 

їх розвитку. Поняття "інвестиції" повинно відображати як мотиваційну силу, 

що спонукає інвестора, так і соціальну зацікавленість суспільства. З цих 

позицій "інвестиції" – це вигідне для інвестора довгострокове вкладання 

фінансових, матеріальних та інтелектуальних ресурсів з метою одержання 

економічного прибутку та підвищення суспільного добробуту в країні. На 

сьогодні в Україні все ще відбувається процес формування нормативно-

правової бази в інвестиційній сфері. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОДАТКІВ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В 

ОБЛІКУ 

У статті розглянуто податкову систему, економічну сутність та види 

податків, їх відображення в бухгалтерському обліку. Наведено обов’язкові 

елементи, які містить податок та представлено основні розміри діючих 

податкових ставок.  

Ключові слова: податкова система, податки, облік, оподаткування, 

податковий облік, податкове законодавство. 

Податкові платежі та збори займають важливе місце у наповненні 

державного та місцевого бюджетів, а також є найбільш ефективним 

інструментом регулювання економічних явищ і процесів. Розрахунки за 

податками й платежами з бюджетом відіграють важливу роль в економічній 

взаємодії між державою та підприємствами. 

За порушення умов податкового законодавства та несвоєчасної сплати 

податкових зобов’язань перед бюджетом, передбачені фінансові та інші 

https://kodeksy.com.ua/pro_investitsijnu_diyal_nist.htm
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99
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санкції, що негативно впливають та ускладнюють діяльність підприємств. У 

зв’язку з цим, виникають нові завдання перед системою обліково-

аналітичного забезпечення кожного суб’єкта господарювання, оскільки саме 

воно служить інформаційною базою для організації взаємовідносин із 

контролюючими органами. Вирішення цих завдань дозволить спростити та 

покращити діяльність підприємств у сфері податкових розрахунків та 

оптимізувати відрахування в бюджет, не порушуючи положень законодавства. 

Про актуальність цієї теми свідчить наявність наукових досліджень таких 

авторів як Бабін І. І., Гавриленко Н. В., Гетьмана О., Малишкіна О. І., 

Меліхової Т. О., Никоновича М. О., Новікова М. А., та інших. 

Метою дослідження є обґрунтування важливості існування податкової 

системи, визначення економічної сутності податків та їх відображення в 

бухгалтерському обліку. 

Відносин між суб’єктами господарської діяльності та державою в сфері 

оподаткування регулюються Податковим кодексом України та низкою інших 

законодавчих і нормативних актів. 

Податкова система України представляє собою комплекс 

загальнодержавних та локальних податків і обов’язкових платежів до 

бюджету, які стягуються виключно у порядку визначеному діючим 

законодавством. 

При глибшому досліджені податкова система розглядається як чітко 

окреслена нормами фінансового права, зафіксованими в законах та інших 

нормативно-правових актах з питань оподаткування, сукупність податкових 

відносин, які опосередковуються фінансовими органами, що забезпечують 

адміністрування податків, і проявляються в конкретних формах 

оподаткування [2, с. 50]. 

Безумовно, податкова система є важливою складовою національної 

економіки. Саме формування розвиненої податкової системи є вагомим 

економічним механізмом регулювання (управління) ринкових відносин. 

Сутність податків знаходить відповідне відображення у своїх 

визначеннях. 

За економічним змістом оподаткування є обов’язковими витратами на 

відрахування до державного чи місцевого бюджетів з доходів підприємств чи 

фізичних осіб на фінансування державних видатків, визначених її 

конституцією та іншим законодавством. Стягуючи частину доходів, що були 

отримані в результаті провадження господарської діяльності підприємцями і 

громадянами, органи державної влади забезпечують їх більш ефективний 

розподіл для задоволення потреб суспільства, і на цій основі досягає 

збільшення соціального благополуччя. На перший погляд може здатися, що 

податки виражають односторонні відносини між державою та підприємцями, 

і населенням у процесі сплати. Однак це лише поверхневий спосіб 

дослідження цих явищ і процесів. Фінансова наука приділяє цьому процесу 

велику увагу, що розкриває економічну природу функціонування податків та 

їх здійснення [3]. 

У статті 6 Податкового кодексу міститься таке визначення податку: 
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«Податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету або 

на єдиний рахунок, що справляється з платників податку відповідно до 

Податкового кодексу» [5].  

Різні податки можуть мати відмінні механізми стягнення. Види податків, 

які існують в Україні представлені на рис. 1. 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Види податків 

За допомогою податків держава фінансується і може виконувати 

покладені на неї функції. Тип, розмір і фактичний дохід від вирахування 

залежать від досліджуваної країни, податкової політики та здатності 

ефективно стягувати податки. Ці гроші надходять до державного чи місцевих 

бюджетів, а потім спрямовуються на соціальні потреби [1]. 

Відповідно до ст. 7 Податкового кодексу України під час установлення 

податку неодмінно визначаються елементи, що узагальненні на рис. 2. 

Багато, здавалося б, безкоштовних соціальних послуг насправді 

оплачуються державою через податки. Наприклад, податки використовуються 

для фінансування військових, державних шкіл та університетів, дитячих 

садків, лікарень, доріг і спортивних об’єктів. Частина зібраних коштів йде на 

пенсії та інші соціальні виплати.  

 

 
 

Рисунок 2 – Основні елементи податку відповідно до ПКУ [5] 

 

Основні види податкових платежів до бюджету згідно з Податковим 

кодексом України представлені у табл. 1. 

 

 

 

Платники 

податку 

Об’єкт 

оподаткування 

База 

оподаткування 

Ставка 

податку 
Податковий 

період 

Строк та 

порядок сплати 
Порядок 

обчислення 
Основні елементи податку 

Види податків 

Податок на споживання:  

На додану вартість; 

Акциз; 

Мито. 

Податок на доходи : 

На доходи фіз. осіб; 

ЄСВ; 

ЄП; 

На прибуток. 

Податок на майно: 

На землю; 

На нерухомість; 

На інше майно. 
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Таблиця 1 – Основні податки в Україні та розмір їх % ставки [1] 
Назва податку Кому призначений Ставка 

На доходи фіз. осіб Держава 18% 

Військовий збір Держава 1.5% 

На додаткову вартість 

(ПДВ) 
Держава 7 і 20% 

На прибуток підприємств Держава 18% 

Акцизи Держава В залежності від товару 

Рента Держава Різні 

Земельний Держава 0,1%-3% 

Єдиний податок для ФОП Місцева влада 3%-5% 

На майно Місцева влада Різні 

 

Варто зазначити, що для відображення податків існує окремий облік – 

податковий.   

Податковий облік є підсистемою бухгалтерського обліку, який за 

правилами, сформульованими державою, формує інформацію про сплату 

податків до відповідних державних органів, основним завданням якого є 

контроль правильності, своєчасності та повноти сплати податків [6]. 

Розрахунки підприємства із бюджетом позначаються не тільки на його 

фінансових показниках, до яких можна віднести: ліквідність та 

платоспроможність, фінансову стійкість, конкурентоспроможність наданих 

послуг чи виготовленої продукції. Вони загалом впливають на позицію 

підприємств щодо будь-якої діяльності – фінансової, операційної чи 

інвестиційної. Ступінь цього тиску значною мірою залежить від чинної 

податкової системи – кількості податків, відсоткової ставки, принципів і 

способів стягнення, рівня їх стабільності та фіскальності. 

Для висвітлення узагальнених даних про стан розрахунків суб’єкта 

господарювання за усіма типами податкових платежів до бюджету призначено 

рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами».  

У кредиті цього рахунку відображаються суми нарахованих податкових 

зобов’язань, що мають бути сплачені, за дебетом – належні до відшкодування 

надмірно або помилково сплачені податки, їх виплата, списання тощо [4]. 

Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

передбачено, що рахунок 64 «Розрахунки за податками і платежами» містить 

субрахунки, що представлені у табл. 2. 

Узагальнену інформацію про суми нарахованих та сплачених податкових 

зобов’язань також можна побачити у фінансовій звітності та податкових 

деклараціях з відповідного виду податку. 

Отже, при провадженні господарської діяльності підприємство вимушене 

сплачувати різні види податків. Платежі до бюджету є об’єктивним явищем 

економічного життя та важливим інструментом регулювання економічних і 

соціальних процесів в державі. 
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Таблиця 2 – Субрахунки до рахунку 64 «Розрахунки за податками і 

платежами» [4] 
Субрахунок Призначення 

641 «Розрахунки за 

податками» 

 

Здійснення обліку податкових платежів, які обчислюються і 

перераховується до бюджету згідно з нормами діючого 

законодавства (податок на доходи фізичних осіб, податок на 

прибуток, податок на додану вартість, інші податки). 

642 «Розрахунки за 

обов’язковими 

платежами» 

 

Субрахунок 642 призначений для проведення обліку 

розрахунків, що стосуються зборів (військовий збір, митні 

платежі), які стягуються у порядку визначеному  чинним 

законодавством. 

643 «Податкові 

зобов’язання» 

Ці два субрахунки використовують лише для обслуговування 

обліку розрахунків щодо податку на додану вартість. 

Підприємства можуть користуватися субрахунком 643 для 

відображення сум податкових зобов’язань, коригувань 

податкових зобов’язань тощо. 

На субрахунку 644 узагальнюють суми податкових кредитів, 

здійснюють коригувань податкових кредитів тощо. 

644 «Податковий 

кредит» 

 

Податковий облік полягає у формуванні повної та достовірної інформації 

щодо господарських операцій, здійснених платниками податків протягом 

звітного періоду для цілей оподаткування, та надання інформації внутрішнім 

та зовнішнім користувачам для контролю за достовірністю, повнотою та 

своєчасністю перерахування податків. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

У статті розглядаються теоретичні основи реалізації готової продукції, 

поняття «реалізація продукції» та економічна сутність у цілому. Окрема 

увага надається класифікації готової продукції, а також зазначаються 

етапи процесу реалізації.  

Ключові слова: витрати, виробництво, готова продукція, доходи, етапи, 

класифікація, реалізація. 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки підприємства 

здійснюють свою діяльність із метою отримання відповідного доходу, 

основним джерелом якого є реалізації готової продукції. Отримання доходів 

свідчить про те, що продукція підприємства знайшла свого споживача і вона 

відповідає вимогам та попиту ринку за ціною, якістю, іншими 

характеристиками та властивостями.  

Значення і роль процесу реалізації істотно зростають в умовах 

становлення ринкових відносин і створення конкурентного середовища. У 

результаті реалізації виявляється суспільна корисність виробленого продукту, 

шляхом зіставлення доходів і витрат підприємства обчислюється фінансовий 

результат. 

Дослідженнями теоретичних основ аналізу реалізації готової продукції 

займалися різні науковці, а саме це зазначено у працях таких вчених: Ф.Ф. 

Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, С.І. Ковач, В.Я. Кожинов, 

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

І.Б. Садовська, О.Г. Чепець. 

Метою дослідження є вивчення поняття готової продукції та підходів 

до її класифікації, а також вивчення поняття реалізації продукції та етапи 

процесу реалізації. 

Досягнення зазначеної мети дослідження обумовило необхідність 

розв'язання таких завдань:  

- проаналізувати підходи до трактування готової продукції та розглянути 

класифікацію готової продукції; 

- проаналізувати підходи до трактування реалізації продукції. 

Виклад основного матеріалу. Питання реалізації готової продукції є 

досить важливим, адже несе в собі важливу суспільну роль, являючись 

кінцевою стадією кругообігу виробництва, де відбувається передача готової 

продукції до споживача. 

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» готовою продукцією, вважається 

продукція, що виготовлена на підприємстві, в установі, призначена для 

продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим 

договором або іншим нормативно-правовим актом [1].  
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Досліджуючи категорію «реалізація готової продукції», варто виконати 

аналіз трактування терміну «готова продукція» для розуміння сутності. 

Характеристика наведена у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Характеристика категорії «готова продукція» науковцями 

№ Автор Визначення 

1 

Кожинов В.Я. 

[2] 

 

Готова продукція – це результат закінченого виробничого 

процесу підприємства, матеріалізований у вигляді вироблених 

виробів, виконаних робіт і наданих послуг силами основного 

чи допоміжного виробництва. 

2 
Писаренко Т.М.  

[3] 

Готова продукція – об'єкт облікової системи промислового 

підприємства, що поєднує організаційні інструменти обліку 

виробництва і продажу продукції, виступає засобом для 

досягнення основної мети функціонування підприємства. 

3 
Бутинець Ф.Ф. 

[4] 

Готовою вважається продукція повністю закінчена обробкою, 

укомплектована, яка пройшла необхідні випробування 

(перевірки), відповідає діючим стандартам або затвердженим 

технічним умовам (має сертифікат чи інший документ, що 

засвідчує її якість), прийнята відділом технічного контролю 

підприємства та здана на склад або ж прийнята замовником 

(якщо готова продукція здається на місці) відповідно до 

затвердженого порядку її приймання (оформлена 

встановленими здавальними документами). 

4 

Сук Л.К.,  

Сук П.Л. 

[5] 

Готовою є продукція, виготовлена на підприємстві, призначена 

для продажу і яка відповідає технічним та якісним 

характеристикам, передбаченим договором або іншим 

нормативно-правовим актом. 

 

Аналізуючи табл. 1, слід зазначити, що авторів можна об'єднати за 

групами на підставі того, що кожен автор акцентує увагу на певному аспекті 

терміну «готова продукція». Так, належність готової продукції до закінченого 

виробничого процесу відмічають Кожинов В.Я., Бутинець Ф.Ф.; призначення 

для продажу – Писаренко Т.М., Сук Л.К., Сук П.Л., відповідність стандартам 

–Сук Л.К., Сук П.Л. [ 6]. 

Готова продукція на промисловому підприємстві, як зазначає Н.М. 

Ткаченко [7], проходить такі операції:  

– випуск продукції з виробництва і здача її на склади;  

– зберігання продукції на складах підприємства;  

– відпуск продукції на місці або відправка (відвантаження) покупцям;  

–відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту продукції 

(наприклад, тара власного виробництва) тощо;  

– реалізація продукції. 

Готова продукція має багато класифікаційних ознак, завдяки яким 

ділиться на різновиди,  які детально наведено у табл. 2. 
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Таблиця 2 – Класифікація готової продукції 
Класифікаційна ознака Різновиди 

За формою - готова продукція, що має уречевлену форму 

- готова продукція, що має форму результату роботи або 

послуги 

За ступенем готовності - готова продукція 

- напівфабрикати 

- незавершене виробництво 

За конструкторською і 

технологічною складністю 

- проста 

- складна (основна, побічна, супутня) 

За відповідністю до 

технічної документації 

- готова продукція 

- брак (виправний, остаточний) 

За суб’єктом використання - для відпуску на сторону 

- для споживання на підприємстві 

За матеріальним складом - з власних матеріальних ресурсів 

- з давальницької сировини 

За ступенем реалізації - валова 

- реалізована (продана) 

За фактом попереднього 

випуску 

- порівняна 

- незрівнянна 

 

Продукцію можна вважати готовою до реалізації, якщо вона відповідає 

таким характеристикам: 

- повністю закінчена обробкою, укомплектована; 

- пройшла необхідні випробування (перевірки); 

- відповідає діючим стандартам або затвердженим технічним умовам; 

- прийнята відділом технічного контролю підприємства та здана на склад 

або ж прийнята замовником відповідно до затвердженого порядку її 

приймання[9]. 

Основна діяльність виробничого підприємства полягає у виробництві та 

реалізації виготовленої продукції. Процес виробництва завершується 

доведенням продукції до покупця. Процес реалізації включає, по-перше, 

передачу права власності на продукцію продавцем продукції покупцям, по-

друге, одержання грошових коштів на поточний рахунок чи в касу продавця 

продукції.  

Взаємовідносини між покупцями та продавцями через посередників 

створюються на основі руху грошових та товарних потоків. Продаж продукції 

підприємством-виробником свідчить про відповідність якості та ціни 

випущеної продукції вподобанням покупців. Якщо продукція підприємства 

знаходить свого споживача і успішно реалізується, то це свідчить про 

відповідність властивостей товару потребам споживачів. У зв’язку з цим, 

питання реалізації продукції є досить важливим, адже несе в собі важливу 

суспільну роль [8] . 

Реалізація продукції – це завершена стадія кругообігу засобів 

виробництва, внаслідок чого суб’єкт господарської діяльності отримує 

виручку в грошовій формі, яка спрямовується на відновлення процесу 

кругообігу засобів, його безперервне повторення 
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Сучасні економісти мають різні погляди щодо визначення сутності 

поняття «процесу реалізації»,  трактування наведено у табл. 3. 

 

Таблиця 3. – Визначення сутності поняття «процес реалізації» різними 

науковцями 

№ Автор Визначення 

1 

Л. Бернстайн 

[8] 
Процес переходу не грошових прав і ресурсів у грошовий 

вираз, що найбільш точно використовується в обліку й 

фінансовій звітності при встановленні обсягу продажу активів 

за гроші чи вимог на отримання грошей. 

2 
Ковач С.І. 

[8] 
Відчуження благ, що належать підприємству з метою 

відтворення витрат у вартісній формі з товарної на грошову. 

3 

Лишиленко О.В. 

[9] 
Кінцевий етап кругообігу господарських засобів, який 

пов’язаний із реалізацією готової продукції, виконаних робіт 

та наданих послуг підприємством і, як результат, із 

встановленням фінансового результату його діяльності. 

4 

Огійчук М.Ф. 

[10] 
Відчуження активів, які належать підприємству, шляхом їх 

реалізації з метою відтворення використаних активів 

підприємства та отримання прибутку для задоволення різних 

потреб підприємства та його власників. 

5 
Садовська І.Б. 

[11] 
Реалізація вироблених або перепроданих товарів і послуг для 

одержанням грошової виручки. 

6 

Сук П.Л. 

[12] 
Операцій з продажу готової продукції, виконаних робіт і 

наданих послуг, під час яких відбувається передача готової 

продукції споживачам, отримання оплати від них, 

встановлення результату діяльності. 

 

Усі науковці зазначають, що головною метою процесу реалізації є 

отримання позитивного фінансового результату – прибутку. Проте Ковач С. І. 

та Огійчук М. Ф. визначають, що процес реалізації пов'язаний із відчуженням 

активів підприємства з метою відтворення  використаних засобів. Таким 

чином, ні один економіст не розглядає процес реалізації як спосіб задоволення 

потреб якісною та доступною продукцією. 

Процес реалізації є передачею готової продукції, що створена у процесі 

виробництва, покупцям (споживачам). Відповідна передача відбувається 

шляхом купівлі-продажу за укладеними угодами. Як результат, від реалізації 

підприємство отримує від покупців грошову виручку (дохід від продажу). 

Проте розмір цієї виручки більший, ніж розмір, який було витрачено на 

виробництво і реалізацію продукції на суму чистого доходу (прибутку), що 

входять до відпускної (продажної) вартості продукції. Таким чином, прибуток, 

який створений у процесі виробництва, набуває грошової форми у процесі 

реалізації. Реалізація забезпечує розширення і відновлення виробництва 

завершуючи процес виробництва. 

Процес реалізації можна розділити на 4 етапи, які для ясності зображено 

на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Етапи процесу реалізації продукції [9] 

 

За економічним змістом сутність категорії «реалізація продукції» 

характеризується кінцевим результатом роботи підприємства, виконання ним 

обов’язків перед, перш за все, місцевими та національними споживачами у 

максимальному задоволенні їхніх потреб. Відповідний процес у 

бухгалтерському обліку відображається сукупністю операцій, що пов’язані з 

реалізацією виробленої продукції іншим підприємствам та організаціям. 

До головних завдань обліку процесу реалізації готової продукції 

відносять: 

− встановлення кількості та вартості відвантаженої продукції (за обліковими 

цінами); 

 − визначення дебіторської заборгованості за відвантажену покупцям 

продукцію відповідно до договорів (за цінами реалізації); 

− дотримання термінів поставок готової продукції, а також строків оплати зі 

сторони споживачів; 

− облік затрат, що  пов’язані зі збутом продукції та просування їх на 

споживчому ринку (витрати на маркетинг); 

− визначення фінансового результату від реалізації продукції підприємством 

як у розрізі номенклатурних груп товарів, так і в цілому [10]. 

Кінцевою фазою реалізації продукції є отримання суми коштів, яка 

надходить на розрахунковий рахунок від підприємства-покупця та називається 

виручкою. Отримана виручка є одним із головних джерел компенсації 

понесених витрат на виробництво і реалізацію продукції та створення різних 

фондів на підприємстві. Вона втілює в собі грошові відносини, котрі 

виникають між контрагентами в процесі купівлі-продажу продукції. 

Сума виручки, котру отримує підприємство суттєво впливає не тільки на 

формування доходів та прибутку самого підприємства, а й на своєчасність 

податкових платежів, можливість погасити своєчасно кредитні зобов’язання, 

що може також впливати на кінцеві результати роботи підприємства за 

рахунок отримання штрафів, пені та т. і. [2]. 

Висновок. Отже, основною метою діяльності підприємства є 

максимальне забезпечення потреб національного суспільства, яке досягається 

Етапи процесу реалізації продукції 

1 етап 

2 етап 

3 етап 

4 етап 

Укладання договорів на поставку продукції 

Складання плану реалізації продукції та залишків 

нереалізованої продукції на складі відділі збуту 

підприємства 
Відвантаження продукції споживачам 

Надходження грошей на розрахунковий рахунок 

підприємства-постачальника 



108 

мінімізацією питомої собівартості та ціни доброякісної продукції першої 

необхідності, де процес реалізації відіграє значну роль, оскільки виступає 

інструментом досягнення цієї мети. При насиченні національного споживача 

продукцією, економічний (кількісний) ріст підприємства переходить у ріст 

якості продукції. А за належної проектної потужності підприємства можливе і 

задоволення потреб іноземних споживачів. Відповідна соціально-

відповідальна політика господарювання є початком сталого (животворчого, 

довговічного) розвитку та процвітання суспільства. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ OРГАНIЗАЦIЇ ТА МEТOДИКИ OБЛIКУ 

ВИРOБНИЧИХ ЗАПАCIВ 

У cтaттi  дocлiджeнo oргaнiзaцiю i мeтoдикa aудиту вирoбничих зaпaciв. 

Рoзкритo eкoнoмiчну cутнicть зaпaciв вiдпoвiднo дo Пoлoжeння cтaндaрт 

бухгaлтeрcькoгo oблiку 9 «Зaпacи». Визначено особливості методики та 

порядок організації обліку запасів як невід’ємної складової оборотних 

активів вітчизняних підприємств. 

Ключoвi cлoвa: зaпacи, виробничі запаси, oцiнкa зaпaciв, первісна вaртicть, 

методи обліку. 

Прoблeми oблiку вирoбничих запаciв в cучаcних умoвах набувають 

ocoбливoї актуальнocтi у зв’язку з пoтрeбoю швидкoї i дocтoвiрнoї iнфoрмацiї. 

Прoцec вiдoбражeння їх в oблiку, який cкладавcя рoками нe задoвoльняє 

iнфoрмацiєю управлiнcький пeрcoнал. Тoму cтанoм на cьoгoднiшнiй дeнь 

важливим є вирiшeння питання приcтocування cучаcнoї cиcтeми oблiку 

вирoбничих запаciв на пiдприємcтвах дo вимoг oптимiзацiї oпeративнocтi та 

дocтoвiрнocтi надання iнфoрмацiї для пoтрeб мeнeджмeнту з мeтoю 

рацioналiзацiї управлiння такими активами та пiдвищeння eфeктивнocтi 

дiяльнocтi cуб’єктiв гocпoдарювання в цiлoму. 

Для забeзпeчeнocтi пiдприємcтва вирoбничими запаcами та eфeктивнoгo 

їх викoриcтання нeoбхiднo вживати кoмплeкc захoдiв, щoдo виявлeння, 

кiлькicнoгo вимiрювання та рeалiзацiї виявлeних захoдiв. Для цьoгo нeoбхiднo 

здiйcнювати cиcтeматичний oблiк i аудит, якicний аналiз рiвня та динамiки 

забeзпeчeнocтi, а такoж eфeктивнocтi викoриcтання вирoбничих запаciв. 

Аналiз ocтаннiх наукoвих рoзрoбoк i публiкацiй пoказав, щo ocoбливocтi 

oблiку вирoбничих запаciв є прeдмeтoм рeтeльнoгo дocлiджeння багатьoх 

вчeних. Ceрeд них cлiд назвати таких, як: Бутинeць Ф.Ф., Макарeнкo А.П., 

Мeлiхoва Т.O., Пoдмeшальcька Ю.В., Бeзруких П.C., Дoмбрoвcька Н.Р., 

Бoндар М.I., Лeга O.В., Лoвiнcька Л.Г., Малюга Н.М., Мeльник Н.Б., 

Михалeвич C.Г., Плахтiй Т.Ф., Пocилаєва К.I., Пушкар М.C., Coпкo В.В., 

Хoм’як Р.Л., Cтeпанeнкo O.I., Чабанюк O.А. та iншi. 

Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є oбгрунтувaння ocнoвних acпeктiв 

oрганiзацiї та мeтoдика oблiку вирoбничих запаciв. 

Для здійснення господарської діяльності підприємствами всіх форм 

власності та галузей економіки використовуються виробничі запаси, які є 

найбільш важливою та значною частиною активів підприємства. Вони 

посідають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі 

витрат підприємств різних сфер діяльності.  

Вирoбничi запаcи є важливoю як eкoнoмiчнoю, так i oблiкoвoю 

катeгoрiєю, та завжди були oб’єктами дocлiджeння багатьoх учeних. 

Визначeння cутнocтi вирoбничих запаciв, як oб’єкта бухгалтeрcькoгo oблiку, 
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та їх мicця в cиcтeмi катeгoрiйнoгo апарату cтає пeршoчeргoвим завданням для 

задoвoлeння iнфoрмацiйних пoтрeб кoриcтувачiв бухгалтeрcькoї iнфoрмацiї. 

Ocнoвним нoрмaтивним дoкумeнтoм, у якoму визнaчaютьcя 

мeтoдoлoгiчнi ocнoви фoрмувaння в бухгaлтeрcькoму oблiку iнфoрмaцiї прo 

зaпacи тa рoзкриття її у фiнaнcoвiй звiтнocтi є Пoлoжeння (cтaндaрт) 

бухгaлтeрcькoгo oблiку 9 «Зaпacи». 

Вирoбничi зaпacи – цe aктиви, якi викoриcтoвуютьcя для пoдaльшoгo 

прoдaжу, cпoживaння пiд чac вирoбництвa прoдукцiї, викoнaння рoбiт i 

нaдaння пocлуг, a тaкoж упрaвлiння пiдприємcтвoм. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність», активи – це ресурси, контрольовані підприємством в наслідок 

минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання 

економічних вигод у майбутньому внаслідок будь-якого використання такого 

запасу. 

Вирoбничi зaпacи є cклaдoвoю чacтинoю aктивiв пiдприємcтвa. Вoни 

cуттєвo впливaють нa фiнaнcoвi рeзультaти гocпoдaрcькoї дiяльнocтi, ocкiльки 

зaймaють нaйбiльшу питoму вaгу у cклaдi витрaт пiдприємcтвa бiльшocтi 

гaлузeй вирoбництвa рiзних cфeр дiяльнocтi. Зaбeзпeчуючи пocтiйнicть, 

бeзпeрeрвнicть тa ритмiчнicть гocпoдaрcькoї дiяльнocтi пiдприємcтвa, вoни 

гaрaнтують йoгo eкoнoмiчну бeзпeку, тoму рaцioнaльнe викoриcтaння зaпaciв 

є oдним iз нaйвaжливiших фaктoрiв рoзвитку eкoнoмiки, щo, cвoєю чeргoю, 

привoдить дo збiльшeння oбcягiв вирoбництвa тa прибутку пiдприємcтв [1]. 

Пeрвicнoю вартicтю запаciв, щo придбанi за плату, є coбiвартicть запаciв, 

яка cкладаєтьcя з таких фактичних витрат: 

 cуми, якi oплачуютьcя згiднo з дoгoвoрoм пocтачальнику за мiнуcoм 

нeпрямих пoдаткiв; 

 cуми ввiзнoгo мита; 

 cуми нeпрямих пoдаткiв у зв’язку з придбанням запаciв, якi нe 

вiдшкoдoвуютьcя пiдприємcтву; 

 транcпoртнo-загoтiвeльнi витрати (затрати на загoтiвлю запаciв, oплата 

тарифiв (фрахту) за вантажнo-рoзвантажувальнi рoбoти i транcпoртування 

запаciв уciма видами транcпoрту дo мicця їх викoриcтання, врахoвуючи 

витрати щoдo cтрахування ризикiв транcпoртування таких запаciв); 

 iншi витрати, щo бeзпoceрeдньo пoв’язанi з придбанням запаciв i 

дoвeдeнням їх дo cтану, в якoму вoни придатнi для викoриcтання у пeвних 

цiлях. Дo таких витрат, зoкрeма, налeжать прямi матeрiальнi витрати, прямi 

витрати на oплату працi, iншi прямi витрати cуб’єкта гocпoдарювання на 

дooпрацювання i пiдвищeння якicнo тeхнiчних характeриcтик таких запаciв 

[1]. 

Нe включаютьcя дo пeрвicнoї вартocтi вирoбничих запаciв, а вiднocять дo 

витрат тoгo пeрioду, в якoму вoни були здiйcнeнi (згiднo з П(C)БO 9 «Запаcи»): 

 пoнаднoрмoвi втрати i нecтачi запаciв; 
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 фiнанcoвi витрати (за виняткoм фiнанcoвих витрат, щo вiднocятьcя дo 

coбiвартocтi квалiфiкацiйних активiв вiдпoвiднo дo П(C)БO 31 «Фiнанcoвi 

витрати»; 

 витрати на збут; 

 загальнoгocпoдарcькi витрати, щo бeзпoceрeдньo нe пoв'язанi з 

придбанням i дocтавкoю вирoбничих запаciв та привeдeнням їх дo тoгo cтану, 

в якoму вoни є придатними для заcтocування за визначeнoю цiллю [2]. 

Oблiк запаciв є oднiєю iз трудoмicтких дiлянoк oблiкoвoї рoбoти на 

пiдприємcтвi. Oблiк матeрiалiв на cкладах пoвинeн забeзпeчити oтримання 

тoчнoї iнфoрмацiї прo залишки матeрiалiв пo кoжнoму нoмeнклатурнoму 

нoмeру.  

Нoмeнклатурoю матeрiалiв називаєтьcя пeрeлiк матeрiалiв згрупoваних за 

пeвнoю oзнакoю i вiдпoвiдним чинoм зашифрoваних, iз зазначeнням oдиницi 

вимiру. На cкладах на кoжeн вид, coрт, наймeнування запаciв запoвнюєтьcя 

матeрiальний ярлик у якoму зазначаютьcя нoмeнклатурний нoмeр, назва запаcу, 

марка абo тип, рoзмiр, coрт та oдиницi вимiру. Нoмeнклатурний нoмeр 

cкладаєтьcя з 7 цифр, пeршi три з яких вказують на cубрахунoк, на якoму в 

бухгалтeрcькoму oблiку вiдoбражаютьcя матeрiальнi цiннocтi, наcтупнi двi - 

нoмeр групи матeрiалiв, а ocтаннi - пoрядкoвий нoмeр матeрiальних цiннocтeй 

в групi. Приcвoєння запаcам нoмeнклатурних нoмeрiв дoзвoляє уникати 

пoмилoк пiд чаc здiйcнeння запиciв у cкладcькoму та бухгалтeрcькoму oблiку.  

Iнфoрмацiю прo наявнicть i рух вирoбничих запаciв виcвiтлюють на 

активнoму рахунку 20 «Вирoбничi запаcи», який включає у ceбe 9 cубрахункiв: 

201 «Cирoвина й матeрiали», 202 «Купiвeльнi напiвфабрикати та 

кoмплeктуючi вирoби», 203 «Паливo», 204 «Тара i тарнi матeрiали», 205 

«Будiвeльнi матeрiали», 206 «Матeрiали, пeрeданi в пeрeрoбку», 207 «Запаcнi 

чаcтини», 208 «Матeрiали ciльcькoгocпoдарcькoгo призначeння», 209 «Iншi 

матeрiали». За дeбeтoм рахунка 20 «Вирoбничi запаcи» вiдoбражають 

прибуття на пiдприємcтвo вiдпoвiдних запаciв та в рeзультатi дooцiнки 

збiльшeння їхньoї вартocтi. За крeдитoм вiдoбражаютьcя вибуття запаciв 

(витрати на вирoбництвo, прoдаж, уцiнeння, вiдпуcк у пeрeрoбку [2].  

На рахунку 20 "Вирoбничих запаciв" вeдeтьcя oблiк наявнocтi i руху, щo 

налeжать пiдприємcтву запаciв cирoвини i матeрiалiв, купувальних 

напiвфабрикатiв i кoмплeктуючих вирoбiв (у тoму чиcлi cирoвини i матeрiалiв, 

щo знахoдятьcя в дoрoзi i в пeрeрoбцi), будiвeльних матeрiалiв, запаcних 

чаcтин, матeрiалiв ciльcькoгocпoдарcькoгo призначeння, палива, тари i тарних 

матeрiалiв, а такoж вiдхoдiв ocнoвнoгo вирoбництва. Пoрядoк вeдeння 

аналiтичнoгo oблiку cирoвини i матeрiалiв, купувальних напiвфабрикатiв, 

палива i так далi Iнcтрукцiєю нe визначeний. Прoтe вказуєтьcя, щo 

аналiтичний oблiк запаcних чаcтин здiйcнюєтьcя пo мicцях збeрiгання i 

oднoрiдних групах (мeханiчна група, eлeктрична група i т. д.).  

Аналiтичний oблiк машин, уcтаткування, двигунiв, вузлiв i агрeгатiв 

oбмiннoгo фoнду здiйcнюєтьcя пo групах: придатнi дo eкcплуатацiї (нoвi i 

вiднoвлeнi); щo пiдлягають вiднoвлeнню (на cкладi) абo щo знахoдятьcя в 

рeмoнтi. Таким чинoм, бухгалтeри пiдприємcтв вiдпoвiднo дo Iнcтрукцiї 
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пoвиннi cамocтiйнo вирiшувати, як oрганiзувати аналiтичний oблiк 

вирoбничих запаciв (oкрiм запаcних чаcтин) залeжнo вiд кoнкрeтних умoв 

дiяльнocтi пiдприємcтва i вeдeння бухгалтeрcькoгo oблiку.  

Cпocoби вiдoбражeння в cинтeтичнoму i аналiтичнoму oблiку фактичнoї 

coбiвартocтi запаciв (пeрвиннiй, баланcoвiй їх вартocтi), призначeних для 

вирoбництва прoдукцiї (рoбiт, пocлуг), давнo вiдпрацьoванi тeoрeтичнo i 

практичнo. Завдання гoлoвнoгo бухгалтeра (бухгалтeра) вирoбничoгo 

пiдприємcтва - вибрати такий cпociб oрганiзацiї oблiку запаciв, який в 

найбiльшiй мiрi вiдпoвiдає умoвам йoгo дiяльнocтi. 

У нашiй дeржавi oцiнка запаciв вiдбуваєтьcя за фактoм витрат на їх 

придбання у мoмeнт oтримання. Вибуттям запасів є не тільки вибуття їх з 

підприємства. Вибуттям прийнято вважати також передачу матеріалів у 

виробництво, переміщення готової продукції з цеху на склад.  

Вiдпoвiднo дo вимoг П(C)БO 9 «Запаcи» пiд чаc вибуття запаciв, 

нeзалeжнo вiд прoдажу чи направлeння у вирoбництвo, їх баланcoву вартicть 

oцiнюють oдним iз таких мeтoдiв:  

‒  iдeнтифiкoванoї coбiвартocтi вiдпoвiднoї oдиницi прoдукцiї;  

‒  ceрeдньoзважeнoї coбiвартocтi;  

‒  coбiвартocтi пeрших за чаcoм надхoджeння запаciв (ФIФO);  

‒  нoрмативних затрат;  

‒  цiни прoдажу.  

Пicля аналiзу кoжнoгo з вищeзгаданих мeтoдiв мoжна пiдкрecлити такi 

аcпeкти: 

– мeтoд oцiнки iдeнтифiкoванoї coбiвартocтi вiдпoвiднoї oдиницi запаciв 

найдoцiльнiшe викoриcтoвувати за малoї вeличини запаciв, аджe йдe oцiнка за 

кoжнoю oдиницeю запаciв, якi вибувають та якi нeзамiннi; 

– мeтoд ceрeдньoзважeнoї coбiвартocтi найдoцiльнiшe викoриcтoвувати 

пiдприємcтвам, якi викoриcтoвують вeлику кiлькicть запаciв, бo вартicть 

запаciв oцiнюєтьcя нe за кoжним видoм, а за cумарнoю вартicтю; 

– ocoбливicтю мeтoду ФIФO є тe, щo пeршoчeргoвo oцiнюютьcя тi запаcи, 

щo пeршими запуcтилиcя у вирoбництвo абo надiйшли на пiдприємcтвo. 

Кeрiвництвo та бухгалтeрiя кoжнoгo пiдприємcтва cамocтiйнo 

вирiшують, яким мeтoдoм кoриcтуватиcя пiд чаc oцiнки вирoбничих запаciв, 

аджe пoтрiбнo врахoвувати cпeцифiку та cфeру дiяльнocтi пiдприємcтва. 

Iндивiдуальним рiшeнням такoж є ввeдeння oблiку вирoбничих запаciв та їх 

рацioнальнoгo викoриcтання.  

Cьoгoднi є актуальними дeкiлька варiантiв oблiку вирoбничих запаciв 

бухгалтeрiї пiдприємcтва: 

– coртoвий – кoжeн вид вирoбничих запаciв oблiкoвують як у 

натуральнoму, так i в грoшoвoму виразi. Рoблять цe в картцi аналiтичнoгo 

oблiку; 

– партioнний – запаcи групують у партiї за нoмeнклатурними нoмeрами, i 

фoрмуєтьcя cклад, на який cкладають oбoрoтнi вiдoмocтi в натуральнoму i 

грoшoвoму виразi; 
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– cальдoвий – мeтoд характeризуєтьcя cкладанням картoк cкладcькoгo 

oблiку, за дoпoмoгoю яких працiвники бухгалтeрiї пeрioдичнo рoблять звiрку 

даних зi cкладoм. 

Ocнoвними дoкумeнтами, якi викoриcтoвуютьcя пiд чаc oприбуткування 

та видачi запаciв, є накладнi, oрдeри, картки та акти. На малих пiдприємcтвах 

запаcи збeрiгаютьcя у цeхах, пiдcoбних примiщeннях, гаражах. Вeликi 

пiдприємcтва, як правилo, кoриcтуютьcя cкладами закрiплeних матeрiальнo 

вiдпoвiдальних ociб. 

Використання виробничих запасів має велике значення у діяльності 

підприємства, зокрема операційній, яка характеризується як основна 

діяльність підприємства, заради чого його було створено та воно функціонує.  

Оцінка запасів є важливою передумовою їх обліку, так як вона має 

вагомий вплив на визначення собівартості продукції, а також з тієї причини, 

що в обліку знаходять відображення лише ті факти, які одержали грошову 

оцінку. Оцінка виробничих запасів підприємства є одним з найважливіших 

інструментів, які забезпечують достовірність інформації бухгалтерського 

обліку про результати господарської діяльності, а також впливає на такі форми 

бухгалтерської звітності, як баланс і звіт про фінансові результати. Тому вибір 

методу оцінки повинен бути виваженим і добре обдуманим рішенням кожного 

підприємства. 
Таким чинoм, пiд вирoбничими запаcами нeoбхiднo рoзумiти активи, якi 

утримуютьcя для cпoживання пiд чаc вирoбництва прoдукцiї, викoнання рoбiт 

та надання пocлуг, а такoж управлiння пiдприємcтвoм. Данe визначeння 

пiдкрecлює, щo вирoбничi запаcи є чаcтинoю запаciв пiдприємcтва, прoтe вoни 

нe пeрeбувають на даний чаc у прoцeci вирoбництва, так як пeрeйшли у cклад 

нeзавeршeнoгo вирoбництва, i ocнoвнoю їх мeтoю нe є пoдальший прoдаж (як 

oт гoтoва прoдукцiя чи тoвари), хoча за пoтрeби мoжуть бути рeалiзoваними 

на cтoрoну. 

Бухгалтeрcький i oпeративний oблiк тoварнo-матeрiальних цiннocтeй 

oдин з найcкладнiших дiлянoк, ocкiльки пoвинeн вiдпoвiдати i вciм пoтрeбам 

пiдприємcтва, i cвoєчаcним нoрмативним i мeтoдoлoгiчним вимoгам.  

Працюючи в умoвах ринку i кoнкурeнцiї, влаcник вимушeний пocтiйнo 

аналiзувати вигiднicть придбання i вирoбництва рiзних видiв заcoбiв, 

пoрiвнювати витрати, викликанi нe eкoнoмним викoриcтанням рecурciв i 

пoтeнцiйний прибутoк вiд їх eфeктивнoгo викoриcтання.  

Бухгалтeрcький oблiк нe лишe вiдoбражає гocпoдарcьку дiяльнicть, алe i 

впливає на нeї. Вiн дає важливу iнфoрмацiю, щo дoзвoляє кoнтрoлювати 

збeрeжeння матeрiальних рecурciв, правильнe їх викoриcтання i виявлeння 

дoдаткoвих рeзeрвiв знижeння coбiвартocтi.   
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пiдприємcтвaх тoргiвлi. URL: http://www.rusnauka.com 
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У статті розглядається питання проведення податкових перевірок під час 

дії воєнного стану та проблеми пов’язані з їх проведенням. Розглядаються 

особливості правового регулювання порядку проведення податкової перевірки 

і зокрема фінансової сфери. Здійснено науковий аналіз деяких теоретичних 

питань, вирішення яких пов’язане з удосконаленням законодавства України, 

що регулює зазначену сферу відносин. 

Ключові слова: податки, податкова перевірка, фактична перевірка, воєнний 

стан, Державна податкова служба, контролюючі органи. 

Постановка проблеми. В умовах воєнного стану гостро постає 

проблема наповнення державного та місцевих бюджетів фінансовими 

коштами, які необхідні для функціонування економіки, забезпечення 

соціальних виплат і гарантій, тобто, для виконання державною своїх функцій. 

Одним із механізмів наповнення державної казни є податкове 

адміністрування. Основною формою податкового адміністрування є 

податкова перевірка. Саме ця форма контролю є найбільш ефективною для 

виявлення та стягнення повної суми податкових зобов’язань. 

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, було встановлено 

мораторій на проведення документальних перевірок. Поряд із тим 

законодавством передбачено можливість проведення камеральних та 

фактичних перевірок. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питань 

порядку проведення податкової перевірки займалися такі вчені, як Ю.Б. 

Іванова, Н.К. Ісаєва, М.П. Кучерявенко, Г.Г. Нєстєров, Н.Ю. Пришва, Л.А. 

Савченко, А.І. Худякова та інші науковці.   

Мета статті полягає у дослідженні правомірності та необхідності 

проведення податкових перевірок під час дії воєнного стану. 

http://www.rusnauka.com/
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Виклад основного матеріалу.  Податковий контроль є самостійним 

напрямом державного фінансового контролю. Він розглядається як одна з 

функцій державного управління податковою системою України. Ефективність 

реалізації податкової політики держави та функціонування всієї податкової 

системи значною мірою визначається діяльністю контролюючих органів у 

сфері забезпечення додержання податкового законодавства платниками 

податків. 

Таким чином, особливим видом державного фінансового контролю, що 

здійснюється контролюючими органами України є податковий контроль. 

Відповідно до чинного законодавства України, податковий контроль 

здійснюється в конкретних формах, які мають обов’язкове законодавче 

закріплення. При цьому формою податкового контролю є сукупність 

конкретних організаційно-процесуальних заходів, які здійснюються 

уповноваженими суб’єктами в процесі контрольної діяльності. Такими 

формами, зокрема, є облік платників податків, бухгалтерський облік 

податкових надходжень, контроль за відповідністю витрат фізичних осіб їх 

доходам та податкові перевірки.  

Податкова перевірка є таким способом податкового контролю, за 

допомогою якої контролюючі органи у сфері оподаткування попереджають, 

виявляють, забезпечують, припиняють порушення податкового законодавства 

платниками податків та зборів2. 

М.П. Кучерявенко визначає податкову перевірку як діяльність 

контролюючих органів, а в деяких випадках аудиторських організацій, з 

аналізу і дослідження первинної облікової й звітної документації, що 

пов’язана зі сплатою податкових платежів, з метою перевірки своєчасності й 

повної сплати податків та зборів, правильного ведення податкового обліку, 

обчислення сум податкових платежів, здійснення податкової звітності3. 

Таким чином, дослідник розглядає податкову перевірку як систему 

контрольних заходів щодо аналізу первинної облікової і звітної документації, 

що пов’язана зі сплатою податкових платежів. 

При цьому Л.А. Савченко розуміє  перевірку як систему контрольних дій 

щодо вивчення окремих ділянок фінансово-господарської чи адміністративно-

розпорядчої діяльності відповідного об’єкта4. 

Дійсно, контрольна діяльність в галузі оподаткування є одним із 

найважливіших напрямів адміністративної діяльності контрольних органів та 

державного контролю в Україні. 

Саме податкова перевірка є найбільш ефективною з точки зору 

виявлення та стягнення недоїмок, забезпечення податкових надходжень до 

державного бюджету.  

Таким чином, податкові перевірки забезпечують безпосередній 

контроль за повнотою і правильністю обчислення податків і зборів, який може 

бути реалізований шляхом порівняння податкових розрахунків (декларацій), 

поданих платниками податків, з фактичними даними щодо їх фінансово-

господарської діяльності. 
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Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 

лютого 2022 року №2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента «Про 

введення воєнного стану в Україні», на території України з 24 лютого 2022 

року запроваджено воєнний стан. 

Водночас деякі суб’єкти господарювання, як свідчать результати 

обстежень, запроваджених Державною службою України, дозволяють собі 

необґрунтовано завищувати ціни на товари першої необхідності, що мають 

істотну соціальну значущість, підакцизні товари, а також відмовляють у 

можливості проведення розрахунків за допомогою банківських платіжних 

засобів.    

Воєнний стан вимагає швидкої адаптації податкового законодавства до 

нових реалій. Парламент вже на початку війни прийняв перші, проте точно не 

останні зміни до податкового законодавства.  

Такою зміною податкового законодавства стало прийняття Верховною 

Радою України Закону України від 15 березня 2022 року №2120-ІХ «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 

України щодо дії норм на період дії воєнного стану». 

Відповідно до ст. 75 Податкового кодексу України контролюючі органи 

мають право проводити: камеральні перевірки; документальні планові 

перевірки; документальні позапланові перевірки; документальні виїзні 

перевірки; документальні невиїзні перевірки; фактичні перевірки5. 

Проте Законом України від 15 березня 2022 року №2120-ІХ «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 

України щодо дії норм на період дії воєнного стану», зокрема пп. 69.2 

підрозділу 10 розділу XX ПКУ передбачено, що на даний час податкові 

перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім: 

 камеральних перевірок декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі 

їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного 

відшкодування, показники яких сформовані на підставі податкових накладних 

та/або розрахунків коригування, складених та зареєстрованих в Єдиному 

реєстрі податкових накладних, та/або митних декларацій, за виключенням 

товарів (продукції), визначених підпунктами 215.3.1, 215.3.2, 215.3.2-1 та 

215.3.3-1 пункту 215.3 статті 215 Кодексу; 

 фактичних перевірок. 

Відповідно до пп. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 ПКУ Податкового кодексу України 

фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного 

провадження платником податків діяльності, розташування господарських або 

інших об'єктів права власності такого платника.  

Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання 

норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення 

платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, 

наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних 

товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового 
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договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими 

особами). 

Підстави для проведення фактичних перевірок визначені п.80.2 ст. 80 

Податкового кодексу України. 

Варто зазначити, що Законом України від 15 березня 2022 року №2120-

ІХ щодо підстав проведення фактичних перевірок внесені зміни щодо 

розрахунків картками. Зокрема, до: 

1. пп. 80.2.2 ПКУ, який вказує на проведення фактичних перевірок з 

підстав наявності та/або отримання інформації від державних органів або 

органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення 

платником податків законодавства, зокрема, щодо здійснення платниками 

податків розрахункових операцій, у тому числі зі забезпеченням можливості 

проведення розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних 

платіжних засобів; 

2. пп. 80.2.3 ПКУ в частині підстави проведення фактичних перевірок у 

разі письмового звернення покупця (споживача), про порушення платником 

податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, у тому 

числі незабезпечення можливості проведення розрахунків за товари (послуги) 

з використанням електронних платіжних засобів. 

Таким чином, під час проведення фактичної перевірки податківці також 

будуть перевіряти можливість проведення розрахунків для допомогою 

електронних платіжних засобів, оскільки на даний час забезпечення такої 

можливості є важливою мірою для громадян. 

Враховуючи вищесказане, в поле зору податківців, в першу чергу, 

потраплять ті суб’єкт господарювання, які дозволять собі необґрунтовано 

завищувати ціни на товари першої необхідності, пальне, тютюнові вироби, 

всупереч воєнному стану реалізують алкогольні напої, а також відмовляють у 

можливості розрахунків за допомогою банківських платіжних засобів.  

З огляду на це, поновлення податкових перевірок, зокрема фактичних 

перевірок органами ДПС під час дії воєнного стану є виправданою мірою 

парламенту, оскільки даний вид перевірок дозволяє контролювати 

недобросовісних підприємців, які незважаючи на воєнний стан продовжують 

отримувати прибуток, при цьому не сплачуючи до бюджету податки. 

Висновки. На підставі проведеного дослідження можна також зробити такі 

узагальнюючі висновки: 

1. Податкова перевірка як найбільш ефективна форма контрольної 

діяльності в галузі оподаткування є одним із найважливіших напрямів 

адміністративної діяльності податкових органів та державного контролю в 

Україні, особливо в умовах запровадження воєнного стану. 

2. На період ді воєнного стану на території України контролюючі органи 

мають право на проведення камеральних та фактичних перевірок, які 

проводяться з урахуванням особливостей податкового законодавства. 

3. Проведення податкових перевірок в умовах воєнного стану є 

необхідною мірою, оскільки дані заходи податкового контролю забезпечують 

наповнення бюджетів коштами, необхідних для функціонування держави, 
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виявлення недобросовісних підприємців та притягнення їх до 

відповідальності. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДОХОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ 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. 

Постановка проблеми. 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 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2017_27_9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/zakoni
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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. 

Аналіз останніх досліджень. 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. 

Виклад основного матеріалу. 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 
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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. 

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. 

 

 
Рисунок 1 - Історичні передумови виникнення поняття прибутку 

 

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. 

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 

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 



121 

суб’єкта господарювання. 

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 

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 
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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 

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). 

Висновки. 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 
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сільськогосподарським виробництвом. 
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СУТНІСТЬ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

У статті здійснено класифікацію банківських депозитів з юридичної та 

наукової точок зору. Визначено складові механізму формування та реалізації 

депозитної політики банку. Запропоновано класифікацію відносин банку з 

корпоративними клієнтами. Охарактеризовано етапи здійснення депозитної 

політики комерційного банку  

Ключові слова: депозит, депозитна політика, депозитні операції, 

комерційний банк, види депозитів   

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Одним із вагомих завдань кожної країни є 

ефективне функціонування та розвиток банківського сектору, який виступає 

важливим складником фінансового ринку. Визначальна частка банківських 

ресурсів формується у процесі реалізації депозитних операцій, від 

продуктивності організації яких залежить стійкість, достатність та ліквідність 

функціонування банків. Їм безперервно слід підтримувати гідний сервіс 

клієнтів, використовувати новітні депозитні продукти та вимоги вкладання 

коштів, щоб притримувати та розширяти клієнтську базу. Саме тому оцінка 

депозитних операцій банку, визначення їх проблем і напрямів вдосконалення 

є досить важливим. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження сутності та 

стану депозитних операцій комерційних банків.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням 

банківських депозитів займалося багато видатних українських вчених та 

науковців, зокрема такі як: М. Алексеєнко, О. Андренко, Є. Андрущак,  

П. Василина, П. Вороніна, Н. Готко, О. Дзюблюк, О. Дзюба, М. Крупка,  

В. Корнєєв, Т. Лункіна, Ю. Масюк, Л. Матлага, Н. Моголівець, Н. Пайтра,  

О. Сова. Однак не всі аспекти цієї пробле.ми з’ясовано і обґрунтовано. 

Зокрема, потребують подальшого дослідження питання економічної сутності 

депозитних операцій в умовах війни та підвищення рівня фінансової 

грамотності населення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до Закону України 

«Про банки і банківську діяльність» депозит – це кошти в готівковій або у 

безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені 

клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений 
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строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті 

вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору [1]. 

Відповідно до Цивільного кодексу України (deposit) – угода, відповідно 

до якої одна сторона (банк), що прийняла від іншої сторони (вкладника) або 

для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати 

вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах 

та в порядку, встановлених договором [2].  

Слово «депозит» походить від латинського терміну – «depositum, що 

означає «переданий на зберігання». 

Постановою Правління Національного банку України «Про порядок 

здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій» [3] 

передбачено такі види вкладів (депозитів): вклади (депозити) на вимогу; 

вклади (депозити) строкові.  

Вклади (депозити) на вимогу – це грошові кошти або банківські метали, 

що розміщені вкладниками в банках на умовах видачі вкладу (депозиту) на 

першу вимогу вкладника. 

Вклади (депозити) строкові – це грошові кошти або банківські метали, 

розміщені вкладниками в банку на визначений договором строк [3]. 

Таким чином, ці визначення зводяться до того, що депозитні операції – це 

все ж таки операції, які проводить банк, коли залучає кошти клієнтів. 

У науковій літературі класифікація депозитів здійснюється за 

різноманітними ознаками, серед яких слід назвати вид і статус вкладників; 

валюту депозиту (вкладу); термін залучення; вид депозитних ставок проценту; 

особливості нарахування і сплати процентів по депозиту (вкладу). У 

банківській практиці депозити класифікують за різними ознаками (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Класифікація банківських депозитів  

Ознака класифікації Вид депозиту 

За економічним змістом 
активні депозити (розміщені) 

пасивні депозити (залучені) 

За строком користування 
депозити до запитання (на вимогу) 

строкові депозити 

За валютою, в якій номінований 

депозит 

депозити в національній валюті 

депозити в іноземній валюті 

За категоріями вкладників 

депозити банків 

депозити за рахунок бюджетних коштів 

депозити юридичних осіб 

депозити фізичних осіб 

За формою визначення власника 
іменні депозити 

депозити на пред’явника 

За резидентністю 
депозити резидентів 

депозити нерезидентів 

За цільовим призначенням 
дохідні депозити 

гарантійні депозити 

За способом юридичного 

оформлення зобов’язань за 

депозитом 

оформлені угодою 

з наданням ощадної книжки 

з наданням депозитного сертифіката 
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За формою вилучення депозиту 

та нарахування процентів 

безумовні (без попереднього повідомлення або з 

попереднім повідомленням) 

умовні (кошти можуть бути вилучені за настання 

певних обставин, обумовлених угодою) 

За режимом функціонування 
з правом поповнення 

без права поповнення 

За методом нарахування 

процентів 

депозити з фіксованою процентною ставкою 

депозити з плаваючою процентною ставкою 

депозити, за якими нараховуються «прості» 

проценти 

депозити, за якими нараховуються «складні» 

проценти 

За терміном нарахування 

процентів «авансові депозити» 

депозити зі щомісячним нарахуванням процентів 

депозити зі щоквартальним нарахуванням 

процентів 

депозити зі щорічним нарахуванням процентів 

«авансові депозити» 

 

Депoзитна пoлітика банку ґрунтується на дoслідженні дoсягнутoгo рівня 

рoзвитку пасивних операцій і націлена на вдoскoналення та рoзвитoк 

фінансових відносин між банківською установою та клієнтами (фізичними й 

юридичними особами) [4]. Банку важливo рoзрoбляти депoзитну пoлітику 

насамперед тoму, що це дає мoжливість регулювати, управляти, раціoнальнo 

oрганізoвувати взаємини між банкoм і йoгo клієнтами щoдo звoрoтнoгo руху 

кoштів. 

Формування депозитних ресурсів є дуже важливою складовою 

функціонування банківської системи. Складові механізму депозитної політики 

комерційного банку відповідно до вимог ринкової економіки, соціально-

економічних і політичних цілей розвитку суспільства та сучасної банківської 

практики наведено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Складові механізму формування та реалізації депозитної 

політики банку 

Складові механізму формування та реалізації політики банку  

Взаємовідносини між банками та вкладниками   

Організація депозитної діяльності банку 

Методи управління процесом залучення депозитів    

Формування депозитних ресурсів банку 

Моніторинг і контроль    
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Разом із тим банки, що акумулюють депозитні ресурси, можуть виступати 

в ролі учасника депозитного процесу з іншої сторони, розміщуючи кошти на 

депозити в інших банках та шляхом купівлі депозитних сертифікатів у 

Національного банку України. Таким чином, у сучасних економічних умовах 

депозити виконують різні функції, на основі яких формується характер 

відносин між банками та їх клієнтами з приводу здійснення депозитних 

операцій [5]. 

При здійсненні депозитної діяльності між банком і клієнтами з моменту 

відкриття депозитних рахунків виникають певні взаємовідносини, які 

перестають діяти лише після закриття рахунку. Взаємовідносини між банком 

та клієнтами носять добровільний і цільовий характер, не обмежуються 

сумами та кількістю рахунків у банку. Такі відносини обумовлюються, як 

правило, в депозитній угоді. 

Відносини, що виникають між банками та їхніми контрагентами з 

приводу депозитної діяльності, слід розглядати як динамічну, складну 

економічну категорію, характер якої змінюється під впливом дії суб'єктивних 

і об'єктивних чинників, а саме: фінансової політики держави, нормативно-

законодавчої бази, економічної та політичної ситуації у країні, розвитку 

фінансово-кредитної інфраструктури, фінансового стану контрагентів, які 

користуються депозитними послугами банку тощо [5]. 

Ринок депозитних вкладів на сьогоднішній день є достатньо насиченим. 

Практично кожна банківська установа пропонує клієнтам розміщувати 

грошові кошти на депозитах. Усі програми, які вимагає ринок банківських 

послуг, уже на ньому присутні: лояльність та максимальні ставки. Адже нові 

високотехнологічні продукти поки що для нашої країни не є актуальними. Це 

такі продукти, як комбінація банківських внесків зі страховими продуктами та 

інші складніші програми. Наприклад, в Україні не дуже активно працює 

програма довгострокових накопичувальних депозитів строком на 10 - 20 років, 

тобто на такому рівні, як це відбувається в розвинених європейських країнах 

[6]. 

В Україні більше користуються попитом короткострокові депозити – 

строком до двох років. Безумовно, банківські установи сьогодні можуть, 

виходячи зі своїх можливостей, запропонувати депозити строком до 10 років. 

Але, по-перше, процентна ставка по них буде нижча, ніж та, що існує по 

внесках строком на рік. По-друге, населення психологічно ще не готове до 

таких довгострокових внесків. 

Функціонування депозитного ринку є об’єктом державного регулювання. 

Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є 

основними державними органами, що здійснюють регулювання депозитного 

ринку. Банківські депозити користуються попитом серед населення, так як є 

менш ризикованими інструментами порівняно з іншими способами 

інвестування. Насамперед, це пов’язано з існуванням Фонду гарантування 

вкладів, що компенсовує сьогодні вкладникам суму в межах 200 тис. грн., за 

умови визнання банку неплатоспроможним. 
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Способом залучення депозитних ресурсів є також співпраця банків із 

корпоративними клієнтами. У табл. 2 наведено класифікацію їхніх взаємин із 

банком. Для подальшого опису необхідно визначитися з основоположною 

компонентою взаємодії, тобто моделлю грошового потоку клієнта в банку, 

оскільки на її основі можуть бути визначені як показники прибутковості 

клієнта для банку, так і показники вартості послуг банку для клієнта. 

Важливою складовою діяльності комерційного банку є його депозитна 

політика, яка визначає основні засади здійснення депозитної діяльності і 

становить систему принципів, норм і обмежень, визначених з метою 

ефективного управління ризиком такої діяльності. 

Формування депозитного портфеля є головним продуктом депозитної 

політики. Депозитна політика повинна охоплювати склад депозитного 

портфеля і контроль над ним як єдиним цілим, а також встановлювати 

стандарти для прийняття конкретних рішень. Склад депозитного портфеля є 

відображенням, матеріалізацією ідеальної конструкції депозитної політики. 

Тобто портфель формується під впливом політики. Політика вирішує, як і в 

яких пропорціях його сформувати. У цьому контексті депозитна політика 

комерційного банку є мистецтво управляти сукупним банківським депозитним 

портфелем, а також представляє її як системоутворюючу процедуру 

структурування депозитного портфеля. 

Таблиця 2 – Класифікація відносин банку з корпоративними клієнтами 

Відносини Операції Співпраця Партнерство 

Ознаки зосереджені 

на: 
вигідних угодах 

вигідних 

відношеннях 

зв’язках між банком 

та фірмою 

Учасники 
Банки і клієнти на 

відкритому ринку 

Банки і клієнти 

пов’язані 

відносинами 

Банк, клієнт та вищі 

організації 

Стиль взаємодії 
На рівні 

рукостискань 

На рівні особистих 

відносин 

представників банку 

і фірми клієнта 

На рівні особистих 

відносин із багатьма 

учасниками 

Схема взаємодії Від банку до ринку 
Від людини до 

людини 

Банк із фірмою 

клієнта на багатьох 

рівнях 

Тривалість 

взаємовідносин 

Протягом дії одного 

договору 

Протягом життєвого 

циклу банківського 

продукту 

Тривале, але з 

різною 

інтенсивністю 

Рівень формальності 

взаємовідносин 
Формальне Керовані На рівні взаємодії 

Джерело активності 

та управління 

Куратор клієнта 

активний 

Куратор клієнта 

управляє 

Обов’язкові 

відносини 

Підхід, що створює 

споживчу цінність 

Додавання 

фінансових вигід 

Додавання 

суспільної вигоди 

до фінансової 

вигоди 

Додавання 

структурних 

зв’язків разом із 

суспільними і 

фінансовими 

вигодами 



129 

Депозитна політика банку – це система заходів щодо формування 

портфеля депозитних послуг, різних форм і методів організації цих заходів, 

визначення конкурентних позицій банку на даному сегменті ринку та 

забезпечення стійкості і надійності ресурсної бази. 

Депозитна політика комерційного банку ґрунтується на встановленні 

депозитних відносин банку з клієнтами і спрямована на їх розвиток та 

удосконалення. 

Депозитна діяльність комерційного банку включає етапи, які відображені 

на рис. 2.  

Депозитна політика банку є елементом банківської політики, слід 

відмітити, що мета депозитної політики нерозривно пов’язана із загальними 

стратегічними цілями банку і узгоджується з ними. Загальною метою 

банківської політики є скорочення витрат, пов’язаних із залученням коштів, 

одержання прибутку від розміщення коштів вкладників, а також динамічний 

розвиток банку в напрямі збільшення обсягів і спектра послуг, що гарантує 

стабільність та зростання прибутку банку. Відповідно, головною метою 

депозитної політики є залучення якомога більшого обсягу грошових коштів за 

найменшою ціною. Досягнення цієї мети фактично означатиме створення 

необхідних передумов і для досягнення основної мети діяльності будь-якого 

комерційного банку – одержання максимального прибутку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Етапи здійснення депозитної політики комерційного банку 

 

Кожен комерційний банк розробляє власну депозитну політику, виходячи 

зі стратегії та цілей власного розвитку. При цьому важливим є забезпечення 

достатньої кількості депозитних ресурсів для здійснення активних операцій, 

передусім кредитних, розширення спектру послуг із залучення ресурсів та 

посилення роботи з клієнтською базою, підвищення рівня кваліфікації 

банківських працівників, а також культури та якості обслуговування. 

Висновки. Для диверсифікації власного депозитного портфеля банки 

залучають різні види депозитів. Розглянувши класифікацію депозитів, 

зазначимо що сучасна банківська практика характеризується їх великою 

різновидністю. Депозитна політика являє собою концепцію організації 
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I етап 

аналіз (дослідження «поведінки» грошових коштів на рахунках 

клієнтів) 

II етап  

планування (орієнтація залучення коштів клієнтів на пріоритетні 

депозитні рахунки) 

III етап  

робота із залучення клієнтів та контролю (впровадження нових 

продуктів, гнучка тарифна політика, індивідуальна робота з 

клієнтами) 
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депозитних відносин комерційного банку з клієнтами, головною метою якої є 

залучення якомога більшого обсягу грошових коштів за найменшою ціною. 

Кінцевим результатом реалізації депозитної політики має стати забезпечення 

стабільності та надійності, а також рентабельності, прибутковості та 

ліквідності банківської установи. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  

У статті визначено сутність категорії «облікова політика». Здійснено 

аналіз нормативно-правового забезпечення облікової політики підприємства. 

Надано характеристику наукових підходів до визначення терміну «облікова 

політика». Визначено вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на формування 

облікової політики. Схематично відображено складові діючої системи 

облікової політики та фактори впливу на її формування 

Ключові слова: підприємство, облікова політика, принципи, класифікація 

факторів, елементи облікової політики  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Якісна затверджена облікова політика – це захист 

підприємтва і допомога під час перевірок та судових оскаржень рішень 

контролюючих органів. Тож не варто недооцінювати цей документ. Наказ про 

https://zakon.rada.gov.ua/
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облікову політику важливий не лише для системи бухгалтерського обліку, а й 

для податкових цілей. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження сутності 

поняття «облікова політика», послідовності та особливостей її формування.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідження 

теоретичних питань облікової політики та їх практичного застосовування 

розглядаються в роботах багатьох науковців, серед яких: Ф. Бутинець, Н. 

Букало, Т. Бойчук,  

Ю. Верига, М. Войнаренко, В. Кулик, Ю. Ночовна, П. Житний, Т. Кучеренко,  

О. Откаленко, М. Пушкар, М. Щирба та інші. Незважаючи на накопичений 

науковий досвід, в умовах сьогодення на практиці виникає низка проблем 

загальнотеоретичного та прикладного характеру, що ускладнюють процес 

формування облікової політики вітчизняними підприємствами та певною 

мірою нівелюють її важливість і значення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розпорядчий документ про 

облікову політику – це один з основних документів будь-якого підприємства, 

що визначає напрям його роботи та розвитку. Грамотно сформована облікова 

політика не тільки визначить порядок ведення бухгалтерського обліку, але й 

принесе фінансову вигоду. 

Визначення терміна «облікова політика» можна знайти в Законі України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та 

Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності». 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» облікова політика – це сукупність принципів, 

методів і процедур, використовуваних підприємством для ведення 

бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності [1].  

Відповідно до вимог НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, які 

використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, 

складання та подання фінансової звітності [2]. 

Ми бачимо, що визначення у Законі та НП(С)БО 1 співзвучні. По суті, 

облікова політика – це опис принципів оцінки статей звітності та методів 

обліку окремих статей звітності.  

Облікова політика підприємства розробляється на основі діючих законів, 

бухгалтерських стандартів (положень), методичних рекомендацій, інших 

нормативних актів, а також прийнятих керівництвом підприємства рішень про 

застосування законодавчих норм, якщо право вибору надається підприємству. 

У табл. 1 згруповано нормативно-правове забезпечення облікової 

політики підприємства. 
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Таблиця 1 – Нормативно-правове забезпечення облікової політики 

підприємства  

Нормативно-правові акти 
Зміст нормативно-правового акту стосовно 

облікової політики 

Закон України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні 

Містить визначення поняття «облікова 

політика», надає право підприємству 

самостійно формувати облікову політику 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» 

Містить визначення поняття «облікова 

політика», визначає способи висвітлення 

облікової політики підприємства під час 

розкриття інформації у фінансовій звітності 

П(С)БО 6 «Виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах 

Визначає причини змін в обліковій політиці; 

порядок розкриття інформації у примітках до 

звітів у випадку зміни облікової політики 

Інші (П)СБО 

Містять елементи облікової політики щодо 

конкретних її об’єктів або господарських 

операцій 

План рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і 

організацій 

Є основою для розробки робочого плану 

рахунків підприємства 

Методичні рекомендації щодо 

облікової політики підприємства 

Містять інформацію про зміст розпорядчого 

документа про облікову політику, суб’єктів 

формування, випадки зміни облікової політики 

підприємства 

 

У табл. 2 представлено трактування поняття «облікова політика» з точки 

зору вітчизняних науковців. 

 

Таблиця 2 - Підходи до визначення терміна «облікова політика» 

Автор  Визначення  

Ф. Бутинець [3]  
Сукупність способів ведення бухгалтерського обліку, які були вибрані 

підприємством 

Т. Войтенко [4] 

Вибрана підприємством з урахуванням установлених норм та 

особливостей методологія бухгалтерського обліку, яка спрямована на 

досягнення його цілей та завдань та використовується з метою 

забезпечення надійності фінансової звітності та якісної системи 

управління 

В. Кулик [5] 

Система способів ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності, що використовується підприємством для 

інформаційного забезпечення прийняття економічних рішень і 

передбачає найбільш достовірне відображення фактів господарської 

діяльності 

Т. Кучеренко 

[6] 

Домовленість і практика, що проявляються у сукупності принципів, 

методів і процедур, які використовує підприємство для складання та 

подання фінансової звітності з метою її гармонізації та створення 

єдиних підходів до визначення, визнання й оцінки окремих її 

елементів 

О. Откаленко 

[7] 

Під час формування облікової політики установа повинна визначити 

принципи і методи обліку, на які в неї залишилося право вибору або 
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ухвалення управлінського рішення з урахуванням вимог НП(С)БО і 

єдиних підходів до облікової політики 

М. Пушкар,  

М. Щирба [8] 

Механізм управління обліком, який здійснюють на основі вибору та 

розроблення суб’єктом господарювання способів (варіантів), правил і 

процедур щодо організації та методики ведення обліку, складання і 

подання звітності виходячи із загальноприйнятих принципів та 

специфіки діяльності підприємства для отримання повної, 

об’єктивної, достовірної і неупередженої інформації з метою 

прийняття зацікавленими особами обґрунтованих управлінських 

рішень 

 

Аналіз табл. 2 доводить, що більшість українських науковців розуміє 

поняття «облікова політика» набагато ширше, ніж це визначено Законом 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Проте необхідно 

також урахувати організаційний аспект цього терміну, оскільки організація 

облікової політики відіграє одну з основних ролей у подальшій організації 

бухгалтерського обліку на підприємствах. 

Під час формування облікової політики важливо звернути увагу на вплив 

зовнішніх і внутрішніх чинників.  

До зовнішніх чинників можна віднести інфраструктуру ринку, 

нормативно-правові документи та законодавчі акти.  

До внутрішніх належать: форма власності підприємства; специфіка 

галузі, в якій працює підприємство; вид діяльності; стратегія фінансово-

господарського розвитку й обсяги діяльності; чисельність працівників та 

рівень кадрового забезпечення; вибрана система оподаткування; наявність 

матеріально-технічної бази й інформаційного забезпечення підприємства [9]. 

Під час формування облікової політики слід дотримуватися принципів:  

– системності – облікова політика розглядається як штучно створена 

складова частина виробничої системи, що виконує функції, пов’язані зі 

збиранням, класифікацією, обробкою, аналізом і формуванням різних видів 

облікової інформації для визначення економічної ідеології підприємства;  

– комплексності – передбачає вивчення й оцінку події не з позиції 

окремих ізольованих причин, а за сукупним впливом на господарську систему 

технічних, економічних, соціальних, екологічних, політичних та інших 

значимих чинників;  

– наукової обґрунтованості – узгодженість із дією науково-технічного 

прогресу, законів економічного розвитку суспільства, з концепцією державної 

політики, нормативно-правовою базою;  

– ефективності, планомірності та динамічності – спрямування облікової 

політики на розв’язання не лише поточних, а й довгострокових стратегічних 

завдань розвитку підприємства за умов існування ефективних альтернативних 

варіантів досягнення тієї чи іншої мети;  

– профілактики – виконує запобіжну функцію, створюючи умови для 

своєчасного інформування управлінського персоналу підприємства про від 

хилення від планових чи нормативних величин витрат та результатів 

діяльності для можливої корекції управлінських рішень;  
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– сумісності особистих, регіональних і державних інтересів [7]. 

Облікова політика включає сукупність факторів принципів, методів і 

процедур, що використовуються підприємством для складання і подання 

звітності.  

Формування облікової політики відбувається на трьох рівнях [10]:  

1) міждержавному – розробка правил і принципів функціонування 

бухгалтерського обліку в межах об'єднання держав;  

2) державному – встановлення загальних правил, стандартів ведення 

бухгалтерського обліку;  

3) підприємства – сукупність способів і прийомів ведення 

бухгалтерського обліку, що прийняті на підприємстві та відповідають 

особливостям його діяльності (рис. 1). 

На організацію будь-якого процесу, в першу чергу, впливають фактори 

зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Узагальнивши напрацювання науковців, пропонуємо структуровані 

фактори, що впливають на формування облікової політики (табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Фактори впливу на формування облікової політики 

підприємства  

Зовнішні фактори Внутрішні фактори 

- законодавчі акти та нормативні 

документи з питань підприємництва, 

бухгалтерського обліку і 

оподаткування;  

- принципи бухгалтерського обліку;  

- зовнішні користувачі;  

- система оподаткування;  

- склад та форми звітності;  

- вплив інфляційних чи дефляційних 

процесів;  

- поява нових об’єктів соціального, 

екологічного та ін. видів обліку; 

- форма власності та організаційно-правова 

форма;  

- стратегія фінансово-господарського розвитку;  

- автоматизація виробничих і управлінських 

процесів;  

- організаційна структура управління, 

структурні підрозділи і їх економічні 

взаємозв’язки;  

- масштаби діяльності підприємства;  

- кваліфікація управлінців і бухгалтерів;  

- структура бухгалтерії і розподіл обов'язків 

між обліковими працівниками;  

- ефективна система внутрішнього контролю;  

- наукові розробки та програми 

 

Висновки. Теоретичним підґрунтям формування облікової політики 

визначено концепцію сучасної системи обліку, за якої загальні правила 

побудови бухгалтерського обліку встановлюються централізовано та 

конкретизуються залежно від сфери та умов діяльності, обраної системи 

управління, кваліфікації персоналу, технічного процесу, тощо. 

Узагальнюючим документом, що визначає методику та організацію обліку на 

підприємстві, є наказ (Положення) про облікову політику. 

Наведений перелік та класифікація факторів, що впливають на 

формування облікової політики, не є вичерпними. Проте цілком дозволяють 

зрозуміти системність їх впливу та виникнення. 
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Рисунок 1 – Складові  діючої облікової політики підприємства 
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ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ 

Невід’ємною частиною діяльності будь-якої організації є облік, аналіз та 

аудит виплат працівникам, які є основним джерелом прибутків працівників 

підприємства. Такі виплати допомагають здійснювати контроль за 

ефективністю залучення трудових ресурсів у виробничий процес і 

використовується як найбільш дієвий важіль управління економікою 

підприємства.  

Ключові слова: Виплати працівникам, поточні виплати, виплати у разі 

звільнення, компенсаційні виплати. 

Виплати працівникам є одним із суттєвих складників сукупних витрат 

будь-якого підприємства та одним із складних об’єктів бухгалтерського 

обліку, що включають у себе досить значний перелік виплат, кожен з яких має 

свої особливості відображення як у бухгалтерському обліку, так і у зовнішній 

звітності підприємства. Рівень виплат працівникам та їх структура мають 

також велике соціальне значення і впливають не лише на поточні, а й майбутні 

показники діяльності підприємства. У зв’язку із цим питання розуміння 

сутності виплат працівникам, їх структури та обліку є актуальними і досить 

важливою основою для обґрунтування та відображення їх на рахунках 

бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності. Аналіз останніх досліджень 

і публікацій. Питання обліку і контролю виплат працівникам знайшли 

висвітлення на сторінках наукових фахових видань у працях вітчизняних 

учених: Ф. Бутинця, С. Голова, Р. Джоги, С. Івахненкова, Є. Мниха, Н. Овсюк, 

Н. Оляднічук, О. Радченко, В. Щвеця, А. Шевченко, О. Ярмолюка та ін. Їх 

дослідження стосуються розроблення теоретичних і методичних питань з 

обліку виплат працівникам, напрямів адаптації положень міжнародних 

стандартів до вітчизняної бухгалтерської практики, використання МСБО 19 

«Виплати працівникам» та ПСБО 26 «Виплати працівникам», аналізу та 

оптимізації витрат на оплату праці. Зокрема, Н.В. Овсюк та О.Ю. Радченко 

досліджували складники виплат працівникам на підставі МСФЗ 19 і П(С)БО 

26, порівнюючи та визначаючи їх відмінності [1]; О.Ф. Ярмолюк та Н.В. 

Оляднічук досліджували облікові аспекти виплат працівникам підприємства, 

І.В. Орлов досліджував методику формуваннята відображення інформації про 

оплату праці і доходи працівників в частині бухгалтерських розрахунків [2]; 

О.В. Цятковська досліджувала питання організації бухгалтерського обліку 
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виплат працівникам банків та формування витрат на їх виплату [3]; А. 

Шевченко досліджував єдність і відмінності щодо виплат працівникам 

відповідно до міжнародних і національних стандартів [4]. Разом із тим окремі 

проблемні питання щодо виплат працівникам і їх нормативно-правове 

регулювання ПСБО 26 «Виплати працівникам». Формулювання цілей статті 

(постановка завдання). Метою статті є порівняльний аналіз міжнародних і 

національних нормативно-правових актів щодо виплат працівникам та їх 

використання в практичній діяльності. Виклад основного матеріалу 

дослідження. Питання відображення в обліку та звітності виплат працівникам 

регулюються Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 19 «Виплати 

працівникам» [5], окрім компенсаційних виплат інструментами власного 

капіталу, які регулюються окремим стандартом – МСФЗ 2 «Платіж на основі 

акцій». В українській нормативній базі питання обліку та звітності за 

виплатами працівникам регулюються Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» [6]. Слід зазначити, що 

визначення поняття «виплати працівникам» наведене лише в МСБО 19. Згідно 

із цим стандартом, виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх 

надає суб’єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівниками [5]. У 

нормативних документах України, у тому числі з питань бухгалтерського 

обліку, визначення поняття «виплати працівникам» відсутнє. Також відсутні 

праці українських науковців, присвячених глибокому обґрунтованому 

розкриттю визначення цього поняття. Як результат дослідження проблем 

удосконалення облікового забезпечення управління виплатами працівникам 

підприємства О.Ф. Ярмолюк [7] визначає «виплати працівникам як 

компенсаційні платежі за надані послуги працівниками, що акумулюються у 

складі довгострокових і поточних зобов’язань та забезпечень підприємства».  

Аналіз висловлювань у науковій праці І.В. Орлова дає змогу визначити 

його розуміння виплат працівникам як сукупності оплати праці і доходів 

працівників [2]. У працях науковців відсутні власні визначення терміну 

виплати працівникам, переважно їхні праці присвячено дослідженню єдностей 

і відмінностей між ПСБО 26 і МСБО 19, і більшість із них дає визначення 

виплат працівникам відповідно до МСБО 19. Необхідно зазначити, що чіткого 

визначення поняття «виплати працівникам» ПСБО 26 не надає, тільки 

деталізує, які виплати до якої групи включаються, та дає визначення окремих 

термінів. Виплати працівникам, відповідно до П(С)БО 26, поділяють на п’ять 

груп.  

Маючи основні ознаки виплат працівникам, їх можна визначити так: 

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 поточні, минулі та майбутні послуги у 

зв’язку з фактом минулих чи поточних трудових відносин. Для визначення 

єдності та відмінності між складниками виплат працівникам та регулюючими 

нормативними актами ПСБО 26 і МСБО 19 розглянемо структуру таких 

виплат згідно з Міжнародними на Національними стандартами 
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бухгалтерського обліку. МСБО 19 та П(С)БО 26 виплати працівникам 

поділяють на чотири однакові групи. Проте, в МСБО 19 наводиться більш 

детальний порівняно з П(С)БО 26, але не вичерпний перелік виплат, що 

входять до груп.  

У зв’язку з тим, що, згідно зі ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність», Національні стандарти бухгалтерського обліку 

не повинні суперечити міжнародним, розглянемо сутність складників виплат 

працівникам згідно з МСБО 19.  

У МСБО 19 у переліку короткострокових виплат додатково зазначено 

внески на соціальне забезпечення, що сплачуються за рахунок заробітку 

працівників, виплати, пов’язані з участю працівників у прибутках 

підприємства, та різні винагороди в негрошовій формі (медичне 

обслуговування, надання житла, автомобілів та безкоштовних чи 

субсидованих товарів або послуг).  

Такий підхід зумовлений тим, що за міжнародною практикою заробітна 

плата обліковується за методом «нетто», тобто утримання за дебетом 

заробітної плати не нараховують, а проводять за дебетом спеціального 

відведеного для цієї мети витратного рахунка «Витрати на соціальне 

страхування за рахунок працівників» і кредитом рахунка зобов’язань зі 

страхування працівників. Для відповідних утримань із боку власника 

підприємства окремо відводиться рахунок «Витрати на соціальне страхування 

за рахунок працедавця», аналогічний принцип відрахувань здійснюється за 

кожним видом страхування (соціального, пенсійного, медичного, безробіття).  

Перелік виплат працівникам, перелічених у МСБО 19, свідчить, що всі 

вони є поточними та майбутніми доходами фізичної особи або членів його 

сім’ї, які пов’язані з поточною та минулою працею фізичної особи на 

конкретному підприємстві (установі, організації) та виплачуються 

безпосередньо підприємством або через третю особу.  

Якщо розглядати виплати після закінчення трудової діяльності, що 

включають у себе програми з визначеним внеском та програми з визначеними 

виплатами, у вітчизняному П(С)БО 26 прописаний механізм облікового 

відображення виплат після закінчення трудової діяльності, проте практика не 

передбачає широкого його використання. Це пов’язано з тим, що облік 

програм із визначеною виплатою є доволі складним, оскільки для визначення 

зобов'язань та витрат потрібно проводити актуарні оцінки та визначати 

можливі актуарні прибутки та збитки.  

Нерозвиненість інститутів незалежних оцінювачів (актуаріїв) не надає 

впевненості в тому, що актуарні оцінки можуть бути джерелом надійної 

прогностичної інформації щодо зобов'язань та активів, пов'язаних із 

виплатами після закінчення трудової діяльності. Крім того, відсутність 

економічної зацікавленості у наданні підприємствами якісної інформації 

користувачам звітності зумовлює недоцільність здійснення витрат на 

отримання (і регулярну актуалізацію) експертних оцінок. 
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Держава є найбільшимֹ ринковим агентом, який здійснює закупівлі 

товарів (робіт, послуг) за рахунок Державногоֹ бюджету. Ефективнісֹть 

використанֹня державних коштів залежить від застосовувֹання відповідних 

механізмівֹ, провідне місце серед яких займає фінансово-ֹекономічний 

механізм державних закупівельֹ, котрий є складникомֹ фінансовогֹо механізму 

економіки країни та відіграє особливе значення в реалізаціїֹ фінансовоїֹ і, 

зокрема, бюджетної політики держави. Проте, фінансово-ֹекономічний 

механізм державних закупівельֹ має пріоритетнֹе значення в реалізаціїֹ 

соціально-ֹекономічної політики держави. 

Проблеми організаціֹйно-правового функціонувֹання ринку державних 

закупівельֹ досліджуваֹли у своїх наукових працях такі вітчизняніֹ і зарубіжні 

вчені та фахівці, як В. Карасьова, З. Максименко, Н. Ткаченко, Р. Маланій, 

М.Вишневський, О. Пономаренко, В. Смірнов, В. Смиричинський, Н. 

Несторович, В. Малочка, Т. Уіслон. Однак через постійні та активні зміни 

законодавства щодо публічних закупівель ця сфера потребує постійного 

дослідження та вдосконалення. 

Метою статті є розгляд історії розвитку системи державних закупівель в 

Україні та аналіз теоретичних підходів щодо визначення поняття «державні / 

публічні закупівлі», пошук шляхів та напрямів удосконалення системи 

електронних публічних торгів та визначення перспективних напрямів 

гармонізації системи державних закупівель України зі стандартами ЄС. 

Для розуміння процесу функціонування системи державних закупівель 

необхідно знати історію її розвитку на території власної держави для 

уникнення помилок у її подальшому реформуванні.  

Система державних закупівель в незалежній Україні почала формуватись 

на початку 1990-х років, після того як радянська система централізованого 

державного планування вичерпала свою актуальність та перестала 

задовольняти реальні потреби ринку. Цікавим є той факт, що перший 

нормативний документ, що закріпив закупівлю товарів саме на конкурсній 

основі, а саме – Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про порядок організації та проведення міжнародних торгів 

(тендерів) в Україні» від 21.10.1993р., стосувався лише імпорту. [1] В той же 

час, внутрішні закупівлі здійснювались централізовано відповідно до 

державного замовлення, а вибір постачальника здійснювався на власний 

розсуд замовника. Більш того, якщо підприємство перебувало у державній 

формі власності, державне замовлення було обов’язковим для виконання.  

Кроком для вирішення даної колізії стало прийняття Закону України «Про 

поставки продукції для державних потреб» від 22.12.1995 р., який офіційно 

закріпив необхідність здійснення відбору виконавців державного замовлення 

на конкурсній основі. Окрім цього, Законом було чітко визначено 

Замовниками центральні органи державної влади, державні міські 

адміністрації, організації та установи. Закон став основою для подальшого 

розвитку нормативно-правової бази у сфері державних закупівель. [2]  

Наступним історично відомим, проте з негативної точки зору, етапом 

розвитку системи державних закупівель є період діяльності Тендерної палати 
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України – громадської організації, яка фактично повністю контролювала 

доступ учасників до державних торгів з 2005-го по 2008-й рік. Зміни до Закону 

України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», що набули 

чинності 22 липня 2005 року негативно вплинули на систему державних 

закупівель в країні та призвели до корупційних скандалів і порушень у сфері 

закупівель. [3]  

Тендерну палату України (громадську організацію) фактично було 

затверджено як регуляторний орган, що повністю монополізував 

державницькі функції у сфері закупівель. Були запроваджені: обов’язкова 

плата за сумнівні консультаційні послуги та оплата роялті, обов’язкова 

передплата інформаційного бюлетеня Тендерної палати, без якої участь у 

торгах була неможлива. Були поширені зловживання з оскарження торгів з 

метою їх подальшого блокування. Окрім цього, змінами до Закону було 

закріплено необхідність оприлюднення оголошень про закупівлю на 

приватному веб-ресурсі, замість державного. За оцінками експертів, діяльність 

Тендерної палати України завдала збитків державі на суму 1 мільярд доларів 

СШA. [4]  

Як наслідок, у 2008-му році сумнівний Закон було скасовано. Сфера 

державних закупівель у період з 2008 по 2010 рік регулювалась окремою 

постановою Кабінету Міністрів України. У 2010 р. було прийнято нову 

редакція Закону про державні закупівлі, яка загалом базувалася на редакції 

2003-2004 років. [5] До Закону вносились численні зміни до 2015-го року, 

допоки не був прийнятий Закон України «Про публічні закупівлі».  

Новітня ж історія вже «публічних» закупівель в Україні розпочалась після 

Революції Гідності. Система потребувала кардинальних змін та відновлення 

довіри суспільства. Стартовою точкою відліку стало прийняття Закону 

України «Про публічні закупівлі» 25 грудня 2015-го року. [6] Цим Законом 

встановлено правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт 

і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади з 

дотриманням принципів ефективності, прозорості, створення конкурентного 

середовища, запобігання проявам корупції та розвитку добросовісної 

конкуренції.[8] 

Еволюція форм публічних закупівель і трансформація термінології щодо 

них стосовно законодавчого регулювання та забезпечення представлені в табл. 

1.[7]. 

В кінці 2014 року, після Революції Гідності, Павло Шеремета, колишній 

декан Києво-Могилянської Бізнес Школи, був призначений Міністром 

Економіки України. Одним з головних пріоритетів Міністерства було 

визначено реформування системи державних закупівель. Завдяки злагодженій 

праці декількох сотень людей та компаній було створено електронну систему 

публічних закупівель «Прозорро», а сам бренд «Прозорро» став візитівкою 

України в світі та прикладом справжньої реформи, запровадженої спільними 

влади, громадськості та бізнесу. Як наслідок – було створено найпрозорішу 

систему закупівель за весь час існування незалежної України. Нині кожна 

людина з будь-якої точки Землі може переглянути, брати участь або ж 
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оскаржувати закупівлю конкретної державної установи. Платформа 

«Prozorro» є відкритим та доступним онлайн-збірником державних закупівель 

країни.[9] 

 

Таблиця 1 - Еволюція форм і термінології з публічних закупівель та їх 

нормативно-правового забезпечення в Україні 
Фаза Історичний 

етап 

Форма 

публічних 

закупівель 

Нормативно-правове забезпечення 

 

 

 

 

 

 

 

І фаза 

 

 

1991–1992 

роки 

 

Державні 

замовлення 

Положення, затверджене Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про 

Міністерство економіки України» від 20 

листопада 1991 року № 322 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993–1996 

роки 

 

 

 

 

 

 

Державні 

контракти, 

державні 

замовлення 

Декрет Кабінету Міністрів України «Про 

державний контракт і державне замовлення» 

від 22 січня 1993 року № 14-93 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про порядок 

організації та проведення міжнародних торгів 

(тендерів) в Україні» від 21 жовтня 1993 року 

№ 871  

Закон України «Про державне замовлення для 

задоволення пріоритетних державних потреб» 

від 22 грудня 1995 року № 493/95-ВР 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

заборону використання бюджетних коштів для 

закупівлі товарів (робіт, послуг) іноземного 

походження» від 4 червня 1996 року № 611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ фаза 

 

 

 

 

 

 

 

1997–1999 

роки 

 

 

 

 

 

 

Закупівлі 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

організацію та проведення торгів (тендерів) у 

сфері державних закупівель товарів (робіт, 

послуг)» від 28 червня 1997 року № 694 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

створення єдиної системи закупівель товарів 

(робіт, послуг) за рахунок коштів державного 

бюджету та іноземних кредитів, що 

залучаються під гарантії Кабінету Міністрів 

України» від 24 вересня 1997 року № 1058 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

здійснення торгів (тендерів) у будівництві» від 

1 вересня 1998 року № 1369 

2000–2014 

роки 

Державні 

закупівлі 

Закон України «Про закупівлю товарів, робіт 

та послуг за державні кошти» від 22 лютого 

2000 року № 1490-III 

Закон України «Про здійснення державних 

закупівель» від 1 червня 2010 року № 2289-VI 

Закон України «Про здійснення державних 

закупівель» від 10 квітня 2014 року № 1197-

VII 

ІІІ 

фаза 

2015 – 

сьогодення 

Публічні 

закупівлі 

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 

грудня 2015 року № 922-VII 
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Протягом останніх п’яти років в Україні спостерігається значне 

удосконалення нормативно-правової бази у сфері публічних закупівель. По-

перше, впровадження електронної системи закупівель збільшує прозорість 

процедури проведення торгів завдяки вільному контролю з боку громадськості 

і бізнеса та дозволяє заощаджувати бюджетні кошти. По-друге, спрощення 

процедури публічних закупівель є важливим кроком у наближенні 

вітчизняного законодавства і ділової практики до рівня країн ЄС.  

Однак аналіз сучасного стану системи публічних закупівель свідчить про 

наявність низки проблем, що перешкоджають створенню в Україні 

ліберального економічного середовища, необхідного для підвищення 

ефективності державного сектору. У сучасних умовах негативними 

тенденціями розвитку публічних закупівель в Україні є такі:  

1) 77% тендерів здійснюються на неконкурентній основі через механізм 

прямих переговорів;  

2) у 84,3% конкурентних торгів беруть участь не більше 3 претендентів; 

3) у 43% випадків відхилення пропозицій учасників не вказується 

причина, що слід розцінювати як дискримінацію;  

4) відсоток економії бюджетних коштів складає 2,8% від очікуваної 

вартості торгів та щороку знижується [12]. 

Унаслідок низької конкуренції (або її відсутності), щорічне збільшення 

вартості публічних торгів супроводжується зменшенням обсягу заощаджених 

коштів. Для вирішення цієї проблеми 19.09.2019 р. Верховною Радою України 

було ухвалено Проект Закону про внесення змін до основоположного Закону 

«Про публічні закупівлі» . Мета законопроекту – забезпечення ефективного та 

прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у 

сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, 

розвиток добросовісної конкуренції. Ключові зміни передбачено за 

наступними напрямами:  

а) зниження порогів для закупівель товарів та послуг з 200 тис. грн. до 50 

тис. грн., тобто введення обов’язкової процедури конкурентних торгів у 

діапазоні вартості 50–200 тис. грн.;  

б) запровадження терміну «аномально низька ціна»;  

в) заміна колективної відповідальності за результати закупівель на 

індивідуальну відповідальність уповноважених осіб з боку замовника [11]. На 

нашу думку, вищенаведені умови є необхідними, але не достатніми для 

підвищення економічної ефективності державних закупівель. Зокрема, 

законопроектом передбачено зниження порогової вартості лише для закупівлі 

товарів і послуг, однак, порогові значення для робіт залишатимуться 

незмінними. Для обґрунтування необхідності зниження порогу для закупівлі 

робіт, слід звернути увагу на деякі специфічні риси допорогових закупівель: 

 а) проведення відкритого конкурсу для допорогових закупівель не є 

обов’язковим; 
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 б) конкурентна процедура торгів для допорогової закупівлі може 

проводитися навіть у разі, якщо заявку на участь надає лише один учасник 

[10]. 

У квітні 2020 року набула чинності нова редакція Закону “Про публічні 

закупівлі” в часи пандемімії. Згідно чинної редакції для оперативного 

забезпечення лікарень та інших установ всім необхідним для боротьби з 

коронавірусом, закупівлі COVID-19 дозволили проводити напряму. І до 

конкуренції їх почали повертати лише влітку 2021. 

У лютому  2022 року у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану 

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про 

введення воєнного стану в Україні” КМУ було прийнято Постанову №169 

«Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і 

послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 року. Відповідно до постанови 

№169 кожен замовник може проводити закупівлі укладаючи прямий договір. 

Для цього замовнику потрібно своїм рішенням попередньо затвердити 

переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг. Ще замовники можуть 

продовжувати використовувати Prozorro Market для закупівель товарів 

вартістю до 50 тис. грн. Відповідальною особою за закупівлі може бути будь-

яка визначена замовником особа, а не тільки уповноважена особа. 

Отже, аналізуючи історичний шлях розвитку та становлення ринку 

публічних закупівель, зазначаємо про активні зміни щодо форм, методів, 

процедур державних закупівель. На сьогоднішнֹій час ринок публічних 

закупівельֹ перебуває на стадії формуванняֹ і, як би прикро це не звучало, його 

рівень є набагато нижчим від того, що склався в країнах з багаторічнֹими 

ринковими традиціямиֹ. Проте для прискореннֹя процесу вдосконалеֹння 

процедур закупівельֹ потрібно вивчити і впровадитиֹ світовий досвід, із 

дотриманняֹм основних принципів здійсненняֹ державних закупівельֹ, розвитку 

науково-методичних засад, методів і прийомів проведенняֹ торгових операцій. 
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В статті розкрито сутність поняття «фінансові результати», доцільність 

проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, 

методи, які використовуються при проведенні аудиту фінансових 

результатів, досліджено організацію аудиторського процесу, мету, об’єкти, 

методику аудиту фінансових результатів підприємства. Обґрунтовано 

доцільність розвитку аудиту фінансових результатів і запропоновано 

пропозиції щодо удосконалення процесу організації аудиту фінансових 

результатів підприємства.  

Ключові слова: фінансові результати, прибуток, збиток, організація 

аудиту. 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні аудит 

фінансових результатів є актуальною темою для вивчення і дослідження. Адже 

рівень сучасної економіки вимагає від підприємств окрім основної діяльності 

інвестувати вільні активи в інвестиційну та фінансову діяльність, тому що 

головна мета діяльності будь-якого підприємства - отримання доходу. Аналіз 

та аудит фінансових результатів діяльності підприємства є важливою 

складовою роботи управлінського персоналу щодо реалізації обраної стратегії 

розвитку підприємства, забезпечення фінансової стійкості та залучення 

інвесторів, укладання договорів з економічно-привабливими контрагентами. 
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Фінансовий результат – це збільшення або зменшення власного капіталу 

підприємства внаслідок діяльності господарюючого суб'єкта за певний період. 

Очікуваним фінансовим результатом вважається прибуток, оскільки 

отримання прибутку реалізує головну мету діяльності підприємства. Однак, 

фінансовий результат може бути й негативним, що означає зменшення 

фінансових ресурсів, якщо підприємство регулярно отримує негативний 

фінансовий результат це може призвести до того, що всі фінансові ресурси 

будуть витрачені і підприємство зазнає банкрутства. 

Прибуток - частина вартості додаткового продукту, виражена в грошах; 

частина чистого доходу; грошовий вираз вартості реалізованого чистого 

доходу, основна форма грошових накопичень господарського суб’єкта. 

Збиток - це перевищення сум витрат, понесених підприємством над 

доходами. 

Метою аудиту фінансових результатів діяльності підприємства є 

висловлення аудитором незалежної професійної думки щодо правильності, 

законності, достовірності відображеної інформації у фінансовій звітності 

підприємства  про результати його діяльності. 

Об’єктами аудиту фінансових результатів діяльності підприємства є: 

- наказ про облікову політику; 

- установчі документи; 

- первинні документи з обліку виробничих витрат, витрат діяльності, 

доходів та фінансових результатів; 

- регістри синтетичного і аналітичного обліку по рахункам сьомого і 

дев'ятого класів; 

- ф. 1 Баланс «Звіт про фінансовий стан» (річний і квартальні); 

- ф. 2 «Звіт про фінансові результати» [2, с. 205]. 

Під час перевірки фінансових результатів діяльності підприємства 

аудитор керується такими нормативно-правовими документами: 

- Податковий кодекс України; 

- Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні» від 16 липня 1999 року № 996; 

- П(С)БО № 15 «Дохід». 

- П(С)БО № 16 «Витрати» 

- П(С)БО 17 «Податок на прибуток». 

- МСА 200 «Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності». 

Законодавство України досить малозабезпечене нормативно-правовими 

документами, на які може опиратися аудитор під час перевірки фінансових 

результатів підприємства. 

Основні завдання, які поставлені перед аудитором під час перевірки 

фінансових результатів діяльності підприємства: 

- встановлення реальності та точності відображення фінансових 

результатів; 

- визначення факту про всі реально отримані фінансові результати та їх 

відображення у звітності; 
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- визначення відповідності визначення фінансових результатів до 

встановленої облікової політики підприємства; 

- перевірка дотримання нормативно-законодавчої бази, яка регулює та 

контролює складання фінансової звітності; 

- відповідність показників звітності даним первинних документів; 

- встановлення постійності методів визначення фінансових результатів; 

- відповідність віднесення прибутку чи збитку до відповідного періоду, 

в якому його отримано [3, с. 243]. 

Під час проведення аудиту фінансових результатів діяльності 

підприємства аудитор повинен застосовувати економіко-логічні методи: 

групування, порівняння, розрахунок відносних показників, розрахунок 

середніх показників, деталізація, елімінування. Також для об’єктивної та 

повної перевірки аудитор повинен застосувати економіко-математичні 

методи, зокрема: обробки динамічних рядів, регресійно-кореляційний аналіз, 

моделювання. 

Методика проведення аудиту фінансових результатів має таку 

послідовність: 

1. Перевірка правильності, достовірності, законності оформлення 

первинних документів. 

2. Перевірка правильності виділення доходів і витрат за видами 

економічної діяльності підприємства. 

3. Аналіз організації обліку фінансових результатів. 

4. Перевірка правильності обліку основної  та іншої звичайної та 

надзвичайної діяльності. 

5. Перевірка правильності розподілу чистого прибутку підприємства. 

6. Перевірка правильності розрахунку сум, які мають сплачуватися до 

бюджету. 

7. Виявлення відхилень фактичного від планового використання 

прибутку. 

9. Аналіз показників фінансових результатів, які відображенні у 

фінансовій звітності та регістрах бухгалтерського обліку. 

10. Складання аудиторського висновку. 

11. Пошук шляхів підвищення рівня прибутку підприємства [1, с. 753]. 

Важливо під час проведення аудиту фінансових результатів діяльності 

підприємства дотримуватись плану проведення такого аудиту. Загальний план 

аудиту фінансових результатів діяльності підприємства представлено в табл. 

1. 

Підготовчий етап аудиту фінансової звітності включає візуальну 

перевірку установчої та первинної документації, яка прямо пов'язана із 

отриманням доходу та підтвердженням витрат підприємства, також під 

перевірку підлягають облікові регістри та фінансова звітність. Не менш 

важливим є те, щоб ведення документації повністю відповідало вимогам 

чинним нормативно-правовим актам; аудитором дається оцінка системі 

внутрішнього контролю.  
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Основний етап аудиту фінансової звітності передбачає перевірку 

реальності здійснення господарських операцій, а саме наявність договорів та 

законність проведених операцій, вивчення елементів облікової політики 

підприємства з питань доходів, витрат і фінансових результатів. 

Заключний етап аудиту включає в себе перевірку правильного 

розрахунку фінансового результату та фінансової звітності за звітний період, 

коректність нарахування податку на прибутку та вчасність його сплати до 

бюджету. Особливу увагу слід приділити використанню прибутку відповідно 

до розпорядчих документів установи.  

Завершують аудиторську перевірку фінансових результатів аналізом 

показників звіту про сукупний дохід з метою виявлення ділянок, де 

аудиторський ризик є найвищим, що вказує на можливі помилки в обліку та 

звітності або можливі випадки шахрайства.  

Результати перевірки заносяться в робочі документи і служать 

підставою для формування аудиторських висновків, складається пробний звіт 

про фінансові результати та порівнюються дані зі звітом клієнта, проводиться 

аналіз відхилень та складається довідка про фінансову стійкість і 

платоспроможність підприємства. 
 

Таблиця 1 - Загальний план аудиту фінансових результатів діяльності 

підприємства 
Етапи 

Підготовчий 

Мета й завдання: Знайомство з бізнесом клієнта, оцінка системи внутрішнього 

контролю та бухгалтерського обліку. 

Перелік процедур: Визначення аудиторського ризику, суттєвості, планування 

аудиту витрат за елементами, обмін листами , укладання 

договору, ознайомлення з діяльністю підприємства: опитування 

тестування. 

Члени робочої 

групи: 

Керівник, члени робочої групи. 

Основний 

Мета і завдання  Первинний аудит, аудит доходів, аудит витрат, аудит фінансових 

результатів. 

Перелік процедур Перевірка законності та достовірності та правильності 

оформлення первинних документів; перевірка умов визнання 

доходу, визначення суттєвості групи доходів, перевірка 

достовірності господарських операцій, які призвели до 

одержання доходів в процесі звичайної діяльності, перевірка 

відповідності відображених доходів інформації, узагальненій на 

рахунках бухгалтерського обліку, перевірка наявності 

відповідних первинних документів на відвантажену продукцію 

та надані послуги; перевірка правильності та вчасності 

відображення доходів у фінансовій звітності; перевірка 

наявності відповідних розпорядчих документів, перевірка 

правильного віднесення витрат та правильності оформлення 

первинних документів, перевірка організації ведення 

аналітичного обліку витрат на підприємстві, перевірка 
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відповідності записів аналітичного та синтетичного обліку у 

звітності, перевірка правомірності та своєчасності внесення 

витрат до складу собівартості продукції, перевірка правильності 

відображення у фінансовій звітності витрат; перевірка 

правильності визначення фінансових результатів в річній 

звітності підприємства, перевірка правильності визначення та 

відображення податку на прибуток; перевірка правильності 

формування та розподілу прибутку. 

Робоча аудиторська 

група 

Члени робочої групи. 

Заключний 

Мета і завдання: Підготовка аудиторського висновку та складання аудиторського 

звіту. 

Перелік процедур: Систематизація та обґрунтування отриманої інформації в 

аудиторському висновку. 

Робоча аудиторська 

група: 

Керівник, члени робочої групи. 

 

Отже, аудит фінансових результатів є важливою процедурою для будь-

якого підприємства, адже фінансовою звітністю користується внутрішній 

персонал підприємства та зовнішні користувачі: контрагенти, інвестори. 

Даний аудит допомагає підтвердити інформацію відображену у фінансовій 

звітності та дати оцінку економічному потенціалу підприємства, знайти шляхи 

вирішення помилок, які були виявлені під час аудиту, а також підтверджує 

економічну привабливість підприємства перед постачальниками та 

замовниками. 
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АУДИТУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розкрито принципи документального забезпечення зобов’язань 

підприємства. Конкретизовано первинні документи з обліку зобов’язань. 

Схематично відображено взаємозв’язок мети, завдань і джерел інформації 

аудиту зобов’язань суб’єкта господарювання. Надано характеристику 
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зобов’язань підприємства застосовуючи бухгалтерський підхід, наведено 

методи оцінки вартості зобов’язань підприємства  

Ключові слова: аудит, зобов’язання, інформаційна система, кредиторська 

заборгованість, розрахунки  

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Внаслідок взаємозв’язків між суб’єктами 

господарювання виникають зобов’язання. Суб’єкти господарювання, 

незалежно від їх розмірів, галузі діяльності, успішності та фінансової стійкості 

зустрічаються з таким поняттям як зобов’язання. Кожен господарюючий 

суб’єкт має зобов’язання перед постачальниками та підрядниками за надані 

товари, роботи, послуги, перед працівниками з оплати праці, перед бюджетом, 

страховими й пенсійними фондами тощо. Від злагодженості й організованості 

обліково-інформаційного забезпечення управління кредиторською 

заборгованістю підприємства залежить прийняття ефективних управлінських 

рішень та результативність функціонування такого суб’єкта господарювання. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є розвиток теоретичних 

положень і розроблення методичних підходів і практичних рекомендацій, 

спрямованих на вдосконалення інформаційного забезпечення аудиту 

зобов’язань суб’єктів господарювання.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням питань 

аудиту зобов’язань суб’єктів господарювання присвятили свої праці такі вчені 

та практики, як Бичкова С. М., Власюк К. Д., Гибеж Е. А., ГерасименкоТ. О., 

Герасимова Е. Б., Діденко С. В., Загородній А. Г., Литнева Н. О., Мазур О. В., 

Матвієнко Т. О., Мултанівська Т. В., Откаленко О. М., Петренко С. М., 

Проскуріна Н. М., Скрипник О. С., Слюсаренко В. Є. Станкевич Г. та ін. В 

роботах дослідників розглядаються переважно питання формування 

теоретичних і методичних засад аудиту зобов’язань суб’єктів господарювання 

в Україні. Однак питання оцінки системи бухгалтерського обліку як 

інформаційного забезпечення аудиту зобов’язань суб’єктів господарювання 

досліджено недостатньо. Все викладене вище обумовлює актуальність і 

своєчасність обраного напряму дослідження, його мету і завдання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Аудит операцій із 

зобов’язаннями проводиться з метою встановлення достовірності первинних 

даних щодо наявності зобов’язань перед кредиторами, реальності наявних 

зобов’язань, законності і доцільності проведених розрахунків, повноти і 

своєчасності відображення даних в первинних документах та облікових 

регістрах, правильності ведення обліку зобов’язань і його відповідності 

прийнятій на підприємстві обліковій політиці, національним положенням 

(стандартам) бухгалтерського обліку, достовірності відображення стану 

зобов’язань у звітності господарюючого суб'єкта. 

Раціональне документування обліку розрахунків за зобов’язаннями є 

невід’ємною складовою частиною інформаційної безпеки підприємства під 

час роботи з контрагентами. Якщо на підприємстві не налагоджений 

документообіг розрахунків за видами зобов’язань (перед постачальниками, з 

бюджетом, за розрахунками з працівниками тощо), то це свідчить про 
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відсутність ефективного управління взагалі, оскільки зростає ймовірність 

штрафних санкцій через несвоєчасність сплати постачальникам або 

оприбуткування матеріалів, не контролюються дії матеріально відповідальних 

осіб, що загрожує інформаційній безпеці та знижує прибуток підприємства. 

Організація та ведення бухгалтерського обліку є однією із 

основоположних умов провадження підприємницької діяльності. 

Бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 

накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень 

[1].  

Під час обробки та надання облікової інформації про зобов’язання 

використовують відповідні методи бухгалтерського обліку. До них 

відносяться: хронологічний та систематичний запис, процес вимірювання 

господарських засобів, реєстрація та класифікація облікових даних, 

узагальнення та систематизація інформації у фінансовій звітності. Ці методи 

дають можливість сформувати необхідну бухгалтерську інформацію для 

зовнішніх і внутрішніх користувачів [2]. 

Базовими елементами методу бухгалтерського обліку є: документація, 

інвентаризація, оцінка, калькуляція, система рахунків, подвійний запис, 

баланс. В процесі реалізації методики кожен з елементів бухгалтерського 

обліку знаходиться в тісному взаємозв’язку з іншими. 

Бухгалтерський облік фіксує інформацію про господарську діяльність 

підприємства, яку складають процеси придбання, виготовлення та реалізації 

готової продукції (товарів, робіт, послуг). Виникнення дебіторської та 

кредиторської заборгованості характерне для всіх зазначених процесів, які 

утворюють «нормальний операційний цикл». Водночас найбільш характерним 

є виникнення дебіторської заборгованості саме для процесу реалізації, а 

кредиторської заборгованості – для процесу придбання (постачання). 

Первинні документи з обліку зобов’язань наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 – Первинні документи з обліку зобов’язань  

Вид зобов’язання Первинні документи 

Позики (довгострокові 

та короткострокові) 

Кредитні договори, виписки банку, розрахунки бухгалтера, 

платіжні доручення, договори позики, договір про 

відстрочення кредиту 

Поточна 

заборгованість за 

довгостроковими 

зобов’язаннями 

Господарські договори, розрахунки бухгалтера, виписки банку, 

платіжні доручення  

Короткострокові 

векселі видані  

Господарські договори, векселі, розрахунки бухгалтера, акти, 

накладні, рахунки, платіжні доручення, виписки банку 

Розрахунки з 

постачальниками та 

підрядниками  

Договори, накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти, товарно-

транспортні накладні, зовнішньоекономічні договори купівлі-

продажу, вантажно-митні декларації, інші комерційні 

документи, транспортні накладні, виписки банку, платіжні 

доручення  
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Розрахунки за 

податками й 

платежами  

Податкові декларації (звіти), розрахунки бухгалтера, виписки 

банку, платіжні доручення, податкові накладні, вантажні митні 

декларації   

Розрахунки за 

страхуванням  

Платіжні доручення, виписка банку, розрахунково-платіжні 

відомості, розрахунки бухгалтера, листи непрацездатності 

тощо  

Розрахунки за 

виплатами працівникам  

Табель обліку робочого часу, розрахунково-платіжні відомості, 

платіжні відомості, накопичувальні картки виробітку і 

заробітної плати, особові рахунки, розрахунки бухгалтера, 

чеки, платіжні доручення, виписки банку, видатковий касовий 

ордер, накази та інші документи з руху кадрового складу  

Розрахунки з 

учасниками  

Договори, розрахунки та довідки бухгалтера, рішення 

власника, накази, протоколи зборів, платіжні доручення, 

видатковий касовий ордер, виписка банку 

Розрахунки за іншими 

операціями  

Господарські договори, розрахунки бухгалтера, прибутковий 

касовий ордер, видатковий касовий ордер, платіжні доручення, 

виписка банку 

 

В табл. 1 наведено перелік документів, які найчастіше оформлюються при 

здійсненні операцій із зобов’язанням, але даний перелік не є вичерпним, 

оскільки слід враховувати особливості діяльності кожного суб’єкта 

господарювання (організаційно-правову форму, вид економічної діяльності, 

масштаб діяльності, наявність зовнішньоекономічних відносин тощо). Такі 

особливості також можуть впливати на організацію документообороту на 

підприємстві в частині зобов’язань.  

Варто зазначити, що підставою виникнення майже всіх зобов’язань є 

договір: при отриманні кредиту – кредитний договір, позики – договір позики, 

фінансової допомоги – договір про надання поворотної або безповоротної 

фінансової допомоги, при оренді – договір фінансової оренди (лізингу), при 

забезпеченні довгострокових зобов’язань векселями – господарські договори 

тощо. Кредитні взаємовідносини регламентуються договорами зобов’язання в 

письмовій формі, що визначають взаємні зобов’язання та обов’язки сторін і не 

можуть змінюватися в однобічному порядку без згоди іншої сторони.  

Головною проблемою в процесі обліку зобов’язань підприємства є 

необхідність належним чином організувати процес документування. Адже від 

своєчасності розрахунків за поточними та довгостроковими зобов’язаннями 

залежить фінансовий стан підприємства, а також репутація самого 

підприємства. Задля більш ефективного контролю за зобов’язаннями на 

підприємстві управлінцям рекомендується розробити внутрішні документи 

саме під потреби підприємства, його специфіку господарювання. 

Джерела збору аудиторських доказів вивчали різні вчені у своїх працях, 

але не досить розкрили і відобразили класифікацію інформаційного 

забезпечення аудиту зобов’язань підприємства.  

Тому, здійснивши аналіз цих праць, визначено, що інформаційне 

забезпечення проведення аудиту зобов’язань та збору аудиторських доказів 

можна доповнити і поділити на:  
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1) правовстановлюючі документи: установчі документи, наказ про 

облікову політику підприємства, протоколи зборів учасників;  

2) первинні документи: документи, що слугують підставою для 

відображення в обліку зобов’язань;  документи, що є підставою для схвалення 

і відображення в обліку господарських операцій, пов’язаних із виникненням 

та погашенням кредиторської заборгованості; виписки банків за гривневими і 

валютними рахунками з прикладеними первинними документами (рахунками, 

платіжними дорученнями тощо);  

3) регістри обліку: журнали і відомості до них, оборотно-сальдова 

відомість, Головна Книга;  

4) бухгалтерська і податкова звітність: форма № 1 «Баланс», форма № 2 

«Звіт про фінансові результати», податкові декларації (за видами та термінами 

податння); 

5) дані аналітичного і синтетичного обліку за рахунками: 50 

«Довгосрокові позики», 60 «Короткострокові позики», 61 «Поточна 

заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», 62 «Короткострокові 

векселі видані», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 64 

«Розрахунки за податками й платежами», 65 «Розрахунки за страхуванням», 

66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 67 «Розрахунки з учасниками», 

68 «Розрахунки за іншими операціями», 69 «Доходи майбутніх періодів»;   

6) інші документи бухгалтерського обліку;  

7) інформація від третіх осіб, яка отримана за запитом аудитора;  

8) документація, що відображає результати контролю: звіти аудиторських 

перевірок, акти і довідки проведених ревізій;  

9) підсумки спостережень аудитора, які отримані у процесі перевірки. 

Перевірка зобов’язань господарюючих суб’єктів з боку аудиторів 

останнім часом є дуже важливою та відповідальною ланкою при перевірці 

фінансової інформації суб’єктів господарювання, оскільки аудитори, 

оцінюючи цю фінансову інформацію, несуть відповідальність перед всіма 

кредиторами економічних суб’єктів, в тому числі і державою [3]. 

На рис. 1 наведено схему взаємозв’язку мети, завдань і джерел інформації 

для аудиту зобов’язань суб’єкта господарювання. 

Важливо зазначити, що аудиторські процедури в ході дослідження 

інформації про зобов’язання суб’єкта господарювання, як правило, 

застосовуються не лише до бухгалтерських документів (первинних 

документів, облікових регістрів, звітності тощо), оскільки межі 

документального оформлення і відображення інформації про зобов’язання 

значно ширші.  

Отже, джерелами інформації можуть бути результати оперативного 

обліку, дані діловодства, експертні висновки тощо. Джерела інформації аудиту 

зобов’язань (рис. 1) не обмежуються представленим переліком під час 

виконання аудиторських завдань. 

Важливою складовою методичного забезпечення аудиту зобов’язань є 

технологія аудиту. В загальному розумінні технологія є складовою цивілізації, 

тобто такого історично конкретного стану суспільства, що характеризується 
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не тільки духовною культурою, а й матеріальною – засобами праці та 

технологією. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема взаємозв’язку мети, завдань і джерел інформації для 

аудиту зобов’язань суб’єкта господарювання  

Облік зобов’язань розпочинається з факту його визнання, оцінки та 

фіксування в системі рахунків з подальшим розкриттям у фінансовій звітності 

(табл. 2). 

Для кваліфікованого розпізнання зобов’язання і наступної її ідентифікації 

та оцінки, необхідно з’ясувати економічні та юридичні характеристики 

кожного кредитного договору, укладеного підприємством [4]. 

Під час обробки та надання облікової інформації про зобов’язання 

використовують відповідні методи бухгалтерського обліку. До них 

відносяться: хронологічний та систематичний запис, процес вимірювання 

Джерела інформації аудиту 

зобов’язань  
Завдання аудиту зобов’язань 

оцінка стану розрахунково-платіжної 

дисципліни за всіма видами розрахунків з 

кредиторами 

встановлення достовірності даних 

бухгалтерського обліку операцій із 

зобов'язаннями 

встановлення наявності, правильності 

оформлення і дотримання умов 

юридичних документів по зобов’язанням 

встановлення причини утворення 

заборгованості і реальності отримання 

оцінка повноти відображення здійснених 

операцій в бухгалтерському обліку і 

перевірка правильності відображення по 

статтях балансу відповідних залишків 

заборгованості 

Мета аудиту зобов’язань – надання впевненості аудитором, в результаті проведення низки 

аудиторських процедур, в тому, що інформація по зобов’язанням суб’єкта господарювання 

відповідає критеріям, визначеним у застосовуваній концептуальній основі обліку 

зобов’язань і не містить суттєвого викривлення 

первинні документи з обліку 

розрахунків з постачальниками і 

підрядниками (договори купівлі 

продажу, накладні, рахунки – фактури, 

рахунки, акти приймання робіт, послу, 

податкові накладні, товарно-транспортні 

накладні; зовнішньоекономічні договори 

купівлі продажу, вантажні, митні 

декларації, приймальні акти, акти 

експертизи торговельно-промислової 

палати, комерційні документи (рахунки 

фактури, що підтверджують митну 

вартість товару) 

транспортні накладні (залізничні 

накладні, авіа накладні, консоменти, 

товарнотранспортні накладні, 

пакувальні листи) 

довідки бухгалтерії про наявність 

курсових різниць при 

перераховуванні заборгованості 

облікові регістри та фінансова 

звітність суб’єктів господарювання 
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господарських засобів, реєстрація та класифікація облікових даних, 

узагальнення та систематизація інформації у фінансовій звітності. Ці методи 

дають можливість сформувати необхідну бухгалтерську інформацію для 

зовнішніх і внутрішніх користувачів [2]. 

 

Таблиця 2 – Характеристика зобов’язань підприємства (бухгалтерський 

підхід) 

№ 

з/п 

Підгрупа (вид) 

зобов’язань 
Термін погашення 

Відображення в 

бухгалтерському 

обліку 

Місце 

відображення в 

фінансовій 

звітності 

1. 
Поточні 

зобов’язання 

Протягом 12 

місяців з дати 

балансу 

Сума погашення 

Форма № 1. 

Баланс (Звіт про 

фінансовий стан) 

2. 
Довгострокові 

зобов’язання 

Більше 12 місяців 

після дати балансу 

Теперішня вартість 

(дисконтована сума 

погашення) 

Форма № 1. 

Баланс (Звіт про 

фінансовий стан) 

3. Забезпечення Не визначений 

Прогнозний 

(розрахунковий) 

розмір 

Форма № 1. 

Баланс (Звіт про 

фінансовий стан) 

4. 
Непередбачувані 

зобов’язання 

Ймовірний (у разі 

настання в 

майбутньому 

певних подій) 

Облікова оцінка 
Позабалансові 

рахунки 

 

Зобов’язання визнається і відображується в фінансовому обліку, якщо 

його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення 

майбутніх економічних вигід внаслідок погашення цих зобов’язань. Оцінка 

вартості зобов’язань відбувається у певній послідовності і включає наступні 

стадії:  

1. Теоретичне дослідження основ формування зобов’язань підприємств, 

організацій та установ.  

2. Правова експертиза.  

3. Визначення типу вартості і процедури вибору відповідного методу 

(методів) оцінки вартості зобов’язань.  

4. Розрахунок вартості зобов’язань за обраними методиками.  

5. Підготовка комплексного звіту про оцінку. 

Основні методи оцінювання вартості зобов’язань українських 

підприємств представлено у табл. 3. 

Результати оцінки зобов’язань і визначення їх величини при розподілі 

вартості угоди об’єднання бізнесу є дуже актуальним на сьогодні, оскільки 

дають змогу інвесторам зрозуміти, на які цілі були використані запозичені 

кошти підприємства. Крім того, вони впливають як на показники фінансової 

звітності, так і на капіталізацію підприємства – покупця. 

Порядок ведення облікових записів щодо отримання зобов’язання 

підприємством визначається виходячи з джерела надходження. 
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Організація та ведення обліку і контролю зобов’язань і правильне 

відображення їх у фінансовій звітності залежить від того, наскільки правильно 

здійснено класифікацію зобов’язань та вибрано класифікаційні ознаки [5]. 

 

Таблиця 3 – Методи  оцінки вартості зобов’язань підприємства 
№ 

з/п 

Оцінка 

зобов’язання 

Характеристика оцінки зобов’язання підприємства 

1. 
Історична 

собівартість 

Сума активів, що можуть бути передані в рахунок сплати 

зобов’язання, або сума грошових коштів чи їх еквівалентів, які 

будуть сплачені з метою погашення зобов’язання у процесі 

звичайної господарської діяльності підприємства 

2. 
Поточна 

вартість 

Недисконтована сума грошових коштів чи їх еквівалентів, яку 

необхідно сплатити для того, щоб погасити зобов’язання на 

поточний момент 

3. 
Вартість 

реалізації 

Зобов’язання відображують за вартістю їх погашення, тобто за 

недисконтованою сумою грошових коштів або їх еквівалентів, 

яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов’язання у 

процесі звичайної діяльності підприємства 

4. 
Теперішня 

вартість 

Зобов’язання відображують за теперішньою дисконтованою 

вартістю майбутнього чистого вибуття грошових коштів, які, як 

очікується, будуть необхідні для погашення зобов’язання у 

процесі звичайної діяльності підприємства 

 

Фінансова звітність має містити всю інформацію про господарські 

операції, пов’язані з виникненням та погашенням зобов’язань, яка може 

впливати на рішення, що приймаються на її основі. Це забезпечується завдяки 

дії принципу повного висвітлення. Інформацію про кредиторську 

заборгованість у фінансовій звітності всіх підприємств узагальнюють в єдиній 

грошовій одиниці відповідно до принципу єдиного грошового вимірника. 

Розкриття інформації про зобов’язання у фінансовій звітності – це один зі 

шляхів надання інформації про наявні зобов’язання в разі, якщо неможливо 

відобразити її на рахунках пасиву, але до складу звітності вона має бути 

наведена. 

Висновки. Класифікація зобов’язань відповідно до національних 

стандартів свідчить про необхідність розробки комплексного підходу, що буде 

враховувати специфіку окремих видів заборгованості. Остаточно не 

досліджене та потребує подальшого вивчення питання оцінки зобов’язань та 

її відображення в бухгалтерському обліку. Попередньо зібравши необхідну 

інформацію та оцінивши систему обліку, внутрішнього контролю зобов’язань 

підприємства потрібно переходити до розробки і документального 

оформлення програми аудиту, яка дозволяє організувати роботу аудиторської 

групи, планувати процес аудиторської перевірки, контролювати повноту 

застосування аудиторських процедур та гарантує високу якість проведення 

аудиту. 
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СУТНІСТЬ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В статті висвітлено актуальність здійснення аналізу на основі фінансових 

результатів на підприємстві, не тільки тим що, за допомогою результатів 

такого аналіз відкриваються місця, де в організації є прогалини в управлінні, 

а й тим, що він допомагає визначити які сфери діяльності на якому рівні 

розвитку знаходиться їх ділова активність. 

Ключові слова: аналіз, динаміка, «Звіт про фінансові результати» (Звіт про 

сукупний дохід), фінансовий результат, дохід, витрати, ділова активність. 

Достовірна постановка ведення бухгалтерського обліку та здійснення 

контролю на підприємстві допоможе не тільки достовірно і своєчасно 

представити підсумкові результати по доходам і витратам, здійснювати 

контролювання за виконанням запланованих дій, а й визначення шляхів 

коригування витрат за для збільшення доходу. Тому для збільшення 

ефективності роботи підприємства та прийнятих актуальних управлінських 

рішень здійснення системного аналізу фінансових результатів набуває не аби 

якої  необхідності. 

Суттєвий внесок у розробку теоретичних та методологічних засад 

оцінювання фінансових результатів О. Онищенко, М. Р. Лучко, С.М. Жукевич, 

А.І. Фаріон 

http://oia.lntu.edu.ua/files/Sasha/Tezy_21-22_06_2019.pdf
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Мета статті – висвітлення за допомогою наглядно прикладу, 

актуальності здійснення аналізу як одноразового так і систематично. Так як, 

одноразове здійснення аналізу на підприємстві на основі фінансових 

результатів виявить прогалини в управлінських рішеннях протягом тривалого 

періоду, а системний аналіз допоможе не тільки виявити вчасно проблемні 

місця в діяловій активності підприємства, а й визначити доцільність розподілу 

тих чи інших доходів та витрат, що здійснюються в операційній діяльності 

підприємства. 

Фінансова звітність підприємства – це фундаментальна база для 

оцінювання його фінансового рівня та покращення економічної ситуації. Вона 

розкриває різницю між витратами, які понесло підприємство, та доходами. 

Іншими словами, за допомогою такої звітності підприємства відображають 

результати своєї діяльності у вигляді прибутку або збитку. 

Здійснення аналізу регламентується Національним положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 1 « Загальні вимоги до фінансової 

звітності» (НП(С)БО 1), П(С)БО 15 «Дохід» та П(С)БО 16 «Витрати», МСБО 

1, МСБО 33 «Прибуток на акцію» 

Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності є [1]: 

 вивчення можливостей одержання прибутку відповідно до наявного 

ресурсного потенціалу підприємства і кон’юнктури ринку; 

 систематичний контроль за процесом формування прибутку і зміною 

його динаміки; 

 визначення впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів на фінансові 

результати й оцінювання якості прибутку; 

 виявлення резервів збільшення суми прибутку і підвищення рівня 

прибутковості бізнесу; 

 оцінювання роботи підприємства з використання можливостей 

збільшення прибутку і рентабельності; 

 вироблення рекомендацій з підвищення ефективності системи 

керування прибутком. 

Фінансова звітність, як ми знаємо, складається з п’яти елементів: ф. № 1 

«Баланс», ф. № 2 «Звіт про фінансові результати», ф. № 3 «Звіт про рух 

грошових коштів», ф. № 4 «Звіт про власний капітал», ф. № б «Примітки до 

річної фінансової звітності». Вона виступає інформаційним забезпеченням для 

здійснення аналізу, але основним джерелом інформації виступає саме «Звіт 

про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід).  У ньому розкривається 

вся діяльність, як операційна так і, зокрема, фінансова. 

Звіт складається із чотирьох розділів, у першому розкриваються питання 

на що були потрачені ресурси, відповідно до функцій, та встановити, де 

присутня проблема  економічному функціонуванні. Відповідно, за допомогою 

аналізу можна побудувати динаміку виручки від реалізації, інших доходів, 

витрат та фінансового результату.  

У розділі «Сукупний дохід» для здійсненні аналізу необхідна інформація 

викладена у даних по результатам дооцінки (уцінки) основних засобів, так як, 
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така інформація в об’єднанні з примітками робить доступним для зрозуміння 

причин коливань вартості основних засобів. 

В «Елементах операційних витрат» розкривається показники витрати від 

операційної діяльності і цінний він для аналізу тим, що можна побачити 

структуру операційних витрат та встановити частку на оплату праці, частку на 

матеріальні затрати, частку на соціальні заходи, тощо. 

Останній розділ притаманний та цікавий лише для акціонерних 

товариств, так як в ньому розміщується дані про прибутковість однієї акції, що 

у свою чергу, актуальний для аналізу інвестиційної привабливості 

підприємства для інвесторів[3]. 

Якщо здійснювати аналіз, у вигляді динаміки та структури фінансових 

результатів, за 2-3 роки відкривається можливість зрозуміти куди рухається 

підприємство (в сторону зростання чи спадання) та визначити прибутковість 

(збитковість) і в якій діяльності це відбулося (операційна чи інша). 

Як приклад для візуального осмислити вище зазначеного, створено 

підприємство «А», та зазначено основні показники за 2019-2021рр, у вигляді 

таблиці 1.  За допомогою такої таблички ми зможемо визначити фактори, що 

можуть впливати на функціонування підприємства. 

Відповідно до табл. 1 підприємство у 2020р. Мало загальний збиток, 

який був наслідком не від операційної діяльності, а від іншої діяльності. 

Подальшим кроком буде детальніше аналіз доходів і витрат саме по 

неопераційній діяльності та приміток до фінансової звітності, які дадуть змогу 

виявити, що це встановлені втрати є наслідком втрат від участі в капіталі (наше 

підприємство «А» має інвестицію в асоційоване підприємство).  

 

Таблиця 1 – Загальна динаміка фінансових результатів підприємства 

«А», тис.грн  
 

Показник 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Абсолютне 

відхилення, тис. грн. 

Темп росту, % 

2020/2019 2021/2020 2020/2019 2021/2020 

Чистий 

дохід  

133,17 150,60 149,88 +17,07 

 

-0,72 113,09 99,52 

Валовий 

прибуток  

34,97 25,15 30,50 -8,15 +5,35 71,92 121,27 

Фінансові 

результати 

від 

операційної 

діяльності  

9,20 1,79 -1,02 -7,41 -2,81 19,48 -56,98 

Чистий 

прибуток  

3,75 -5,13 -5,90 -8,88 -0,77 -136,80 115,01 

Інші 

операційні 

витрати 

4,85 1,86 10,26 -2,99 8,40 38,35 551,61 
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У 2021 р. збитковим стає також й операційна діяльність, що говорить 

нам про негативний прогрес проблем у підприємства. Також, при здійсненні 

аналізу  структури витрат операційної діяльності та приміток: у 2021 р. 

підприємство понесло збільшення витрат, що відображено в «Інші операційні 

витрати», на 551,61%.  

Якщо розбирати таблицю 1 на більш детальному рівні, отримуємо такі 

результати: чистий дохід у 2021 порівняно з 2019 зріз на 16,71 тис. грн, що 

становить 12,55% , а у порівнянні з 2020 роком знизився на 0,72 тис. грн, у 

відсотковому виражені – на 0,48%. Валовий прибуток 2021 році у порівнянні 

з 2019 роком зменшився на 4,47 тис. грн, що у відсотках становить 12,78%, а з 

2020 роком збільшився на 5,35 тис. грн (21,27%). Фінансовий результат від 

операційної діяльності має від’ємне значення станом на 2021 рік. У 2022 році 

у порівнянні із 2019 роком  від’ємне значення збільшилося на 10,22 тис. грн 

11,86%, а з 2020 роком абсолютне відхилення становить 2,81 тис. грн або 

56,98% також у від’ємний бік. Чистий прибуток станом за 2021 рік становить 

5,90 тис ,  при порівнянні з 2019 роком зменшився на 9,65 тис. грн (57,33%), а 

у порівнянні із 2020 роком 0,77 тис грн (15,01%). Інші операційні витрати,  як 

вже зазначалося станом на 2021 рік  були 10,26 тис грн,  що у порівнянні з 2019 

роком збільшилися на 5,41 тис грн, що у відсотковому співставленні становить 

аж 111,54%. У 2021 порівняно із 2020 роком збільшення відбулося на 8,40 тис 

грн (451,61%).  

Отож, як зазначають М. Р. Лучко, С.М. Жукевич, А.І. Фаріон [2, ст. 83]: 

«Темп росту мають бути не надто високими, оскільки це може призвести до 

диспропорції у розвитку підприємства, погіршення фінансового становища і 

фінансових результатів підприємства. Вони мають бути також не занадто 

низькими, або взагалі не бути відсутніми, так як це призведе до застою в 

розвитку підприємства, до відставання його на фоні розвитку конкурентів та 

партнерів». Відповідно до розрахунків, які ми отримали внаслідок аналіз темп 

росту здійснює велике коливання, що негативно відображається на його 

діловій активності. 

Таким не значним аналізом частинки «Звіту про фінансові результати» 

(Звіт про сукупний дохід), ми можемо виявити, де у підприємства 

збільшуються витрати і доходів та до яких наслідків таке 

збільшення/зменшення може призвести. Відповідно до табл. 1 підприємство 

«А» у 2021 році кардинально збільшили витрати на іншу операційну 

діяльність, що несе за собою недоцільність витрачання фінансових ресурсів та 

часу.  

Отже, проведення стабільного аналізу на підприємстві зумовлене тим, 

що ділова активність підприємства потребує постійного контролю, за умови 

якщо адміністрація бажає розвитку своєму підприємству і бути конкурентно 

спроможною на ринку. Безліч вчених розробляють теоретичні та 

методологічні основи задля вдосконалення моделей аналізу відносно 

сучасного економічного становища та ринку.  
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УДК 658.15 

Євген Пенішкевич 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розкрито теоретичні аспекти аналізу фінансового стану 

діяльності промислових підприємств. Визначено інформаційне забезпечення 

аналізу фінансового стану підприємства та розглянуто основні його види. 

Ключові слова: економічний аналіз, прибуток, фінансовий результат, 

фінансовий стан, платоспроможність, ліквідність, фінансова стабільність. 

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого 

розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності 

значно зростає роль своєчасного і якісного аудиту та аналізу фінансового 

стану підприємств, оцінки використання їхнього майна та капіталу, 

ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та прибутковості, а 

також пошуку на цій основі способів зміцнення фінансової стабільності. 

Необхідність аналізу фінансового стану викликана збитковістю та 

неплатоспроможністю значної кількості підприємств, незадовільною 

структурою їх капіталу. Реальне відображення фінансового стану 

підприємства ускладнюється недосконалими методичними підходами до його 

оцінки. Ці проблеми є актуальними для підприємств України незалежно від їх 

організаційно-правових форм та форм власності. 

Окрім цього аналіз фінансового стану підприємства є інструментом 

усунення невизначеності, яка виникає внаслідок прийняття управлінських 

рішень щодо мобілізації та розміщення фінансових ресурсів; раціонального 

співвідношення власних і залучених коштів; дозволяє обґрунтувати 

доцільність фінансування та підвищити рівень ефективності управління 

активами підприємства; дає змогу виявити здатність підприємства до сталого 

функціонування у майбутньому періоді. Отже, вирішення питань, пов’язаних 

з удосконаленням існуючих та розробкою нових методичних підходів до 

аналізу фінансового стану підприємства, набуває особливого значення. 

Теоретичні та практичні аспекти аудиту і аналізу фінансового стану 

https://pidru4niki.com/1151051341354/ekonomika/analiz_finansovih_rezultativ_diyalnosti_pidpriyemstva
https://pidru4niki.com/1151051341354/ekonomika/analiz_finansovih_rezultativ_diyalnosti_pidpriyemstva
https://www.golovbukh.ua/article/7128-analz-fnansovih-rezultatv-dyalnost-pdprimstva
https://www.golovbukh.ua/article/7128-analz-fnansovih-rezultatv-dyalnost-pdprimstva
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підприємств глибоко досліджені у працях вітчизняних вчених: М.Білик, 

І. Бланка, Є.Бойко, В.Забродського, Г.Крамаренко, Л.Лахтіонової, 

Л. Лігоненко, В.Мец, Є.Мниха, О.Павловської, Н.Притуляк, В. Савчука, 

В. Сопкота ін.Проте, багато положень праць вказаних дослідників носять 

суперечливий та дискусійнийхарактер. Зокрема, маємо великі розбіжності у 

трактуванні поняття «фінансовий стан підприємства», складу показників, що 

його визначають, та їхніх критеріальних значень. До цього часу відсутні 

уніфіковані методичні підходи, які визначають послідовність проведення 

аналізу фінансового стану. Тому дана проблема вимагає детального вивчення 

та подальшої розробки як з теоретичної, так і практичної точок зору. 

Метою нашого дослідження є вивчення теоретичних аспектів аналізу 

фінансового стану підприємства. 

Підприємства, які працюють в умовах ринку, несуть повну 

відповідальність за своїми зобов’язаннями перед ланками фінансово-

кредитної системи, постачальниками, власними працівниками, а також за 

результатами виробничо-фінансової діяльності. Здатність підприємства 

своєчасно погашати свої боргові зобов’язання характеризує його фінансовий 

стан. Під фінансовим станом підприємства розуміють також рівень його 

забезпеченості відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для 

здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних грошових 

розрахунків за своїми зобов’язаннями. 

Фінансовий стан – одна з найважливіших характеристик виробничо-

фінансової діяльності підприємств. Кожне підприємство намагається досягти 

стабільного фінансового стану, тобто створити достатній обсяг фінансових 

ресурсів, що є гарантом своєчасності розрахунків з постачальниками, 

бюджетом та іншими ланками фінансової системи, подальшого економічного 

та соціального розвитку підприємства. 

Сьогодні існує ряд розбіжностей у визначенні сутності поняття 

«фінансовий стан підприємства», що спричиняє неоднозначність у здійсненні 

його перевірки на підприємствах.Теоретичне визначення поняття «фінансовий 

стан підприємства» є принциповим з огляду на його подальше практичне 

використання, оскільки дослідження нормативних документів свідчить про 

відсутність єдиних підходів щодо трактування цього поняття. 

A.M. Поддєрьогін зазначає, що «фінансовий стан — це комплексне 

поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових 

відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських 

факторів і характеризується системою показників, що відображають 

наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів» [1]. І дійсно, 

фінансовий стан є відображенням наявності, розміщення і використанням 

фінансових ресурсів, але не погоджуємося з першоознакою комплексності 

поняття, яке не визначає його сутності, яка не може бути результатом взаємодії 

певних фінансових відносин. Дослідивши сутність поняття «фінансовий стан» 

та проаналізувавши різні точки зору щодо його визначення, пропонується 

визначити концептуальні основи цього поняття: 

1. Фінансовий стан – це результат фінансово-господарської діяльності 
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підприємства. 

2. Фінансовий стан – поняття, яке характеризується не тільки такими 

складовими елементами, як платоспроможність і фінансова стійкість. 

3. Фінансовий стан – це міра забезпеченості підприємства необхідними 

фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення. 

Відповідно до вищезазначеного, необхідно виділити такі сутнісні 

характеристики фінансового стану підприємства (рис. 1). 

 

Рисунок 1– Сутнісні характеристики фінансового стану підприємства 

 

У процесі аналізу фінансового стану економіко-математичні методи 

використовують для виявлення невикористаних резервів раціонального 

господарювання, економного витрачання матеріальних і трудових ресурсів. 

Важливу роль при проведенні аудиту фінансового стану відіграє фінансовий 

аналіз, а точніше – система його показників і методичних прийомів. Це 

зумовлено, насамперед, тим, що значна частина методів аналізу, які можуть 

використовуватися в аудиті, вимагають використання комп’ютерних програм, 

що дозволяє економити час на проведення аналізу і обробку результатів. 

Еволюція розвитку аудиту свідчить, що застосування аналітичних процедур у 

діяльності аудиторів все більш зростає. Клієнтів цікавить не тільки поточний 

фінансовий стан підприємства, а і перспективи його розвитку, очікувані 

наслідки від прийнятих рішень, можливість досягнення стратегічних цілей. 

Основними методичними прийомами фінансового аналізу, що 

використовуються аудиторами при перевірці фінансового стану акціонерних 

товариств є такі: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, трендовий 

аналіз, аналіз відносних показників, порівняльний аналіз, інтегральний та 

факторний аналіз [2]. 

Сутнісні характеристики фінансового стану 

підприємства 

Об’єкт фінансового управління 

господарською діяльністю 

підприємства 

Відображення реальних і 

потенційних можливостей 

підприємства 

Результат фінансово-

господарської діяльності 

підприємства 

Рівень збалансованості 

структурних елементів активів та 

капіталу і ефективність їх 

використання 

Інтегрована характеристика за 

багатьма елементами 

Об’єкт прояву в часі 

Носій чинника ризику 

Чинник зростання ринкової 

вартості підприємства 
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Горизонтальний (часовий) аналіз – порівняння кожної позиції звітності з 

попереднім періодом (дослідження динаміки показників звітного періоду у 

зіставленні з показниками попереднього періоду або показниками 

аналогічного періоду попереднього року). 

Вертикальний (структурний) аналіз – визначення структури підсумкових 

фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на 

результат в цілому (структурний аналіз активів для оптимізації їх складу; 

структурний аналіз капіталу для оцінки ефекту фінансового ліверіджу, 

оптимізації структури джерел формування позикових фінансових ресурсів, 

визначення середньозваженої вартості капіталу тощо; структурний аналіз 

грошових потоків). 

Трендовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з рядом 

попередніх періодів і визначення тренда, тобто основної тенденції динаміки 

показників, що очищена від випадкових впливів та індивідуальних 

особливостей окремих періодів (визначення лінії тренда у динаміці). 

Аналіз фінансових коефіцієнтів – розрахунок співвідношень між 

окремими позиціями звіту чи позиціями різних форм звітності, визначення 

взаємозв’язків показників (визначення відносних показників, що 

характеризують окремі результати фінансової діяльності та рівень фінансового 

стану підприємства). 

Порівняльний (просторовий) аналіз – аналіз зведених показників звітності 

по окремих показниках акціонерного товариства або аналіз його показників з 

показниками конкурентів, із середньогалузевими показниками. 

Факторний аналіз – аналіз впливу окремих факторів (причин) на 

результативний показник за допомогою детермінованих або стохастичних 

прийомів дослідження. При цьому факторний аналіз може бути як прямим 

(власне аналіз), так і зворотним (синтез). 

Аналіз фінансової стійкості підприємства – одна з найважливіших 

характеристик його діяльності та фінансово-економічного добробуту. Вона 

характеризує результат його поточного, інвестиційного та фінансового 

розвитку, містить необхідну інформацію для інвесторів, а також відображає 

здатність підприємства відповідати за свої борги й зобов’язання і нарощувати 

економічний потенціал. Фінансова стійкість відображає постійне стабільне 

перевищення доходів над витратами, вільне маневрування грошовими 

коштами підприємства, здатність шляхом ефективного їх використання 

забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції, а також 

затрати на його розширення і оновлення. Тобто, фінансова стійкість – це такий 

стан фінансових ресурсів, при якому акціонерне товариство, вільно 

маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх 

використання забезпечити безперервний процес виробничо-торговельної 

діяльності, а також затрати на його розширення і оновлення [3]. 

Недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності 

підприємства і відсутності у нього коштів для розвитку виробництва і взагалі 

діяльності господарюючого суб’єкта. Надлишкова фінансова стійкість також 

негативно впливає на виробничо-господарську діяльність, оскільки виступає 
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гальмом її розвитку, збільшуючи затрати підприємства надлишковими 

запасами і резервами. Фінансова стійкість повинна характеризуватися таким 

станом фінансових ресурсів, який би відповідав вимогам ринку і водночас 

задовольняв потреби розвитку підприємства.Значення і сутність фінансової 

стійкості яскраво відображаються вїї показниках. Розрізняють абсолютні і 

відносні показники фінансової стійкості. 

До абсолютних показників фінансової стійкості відносяться такі групи 

показників: 

- які характеризують джерела формування запасів і затрат, що 

відображають різний ступінь охоплення різних видів джерел: 

1. Наявність власних оборотних коштів. Він характеризує чистий 

оборотний капітал. Наявність власних оборотних коштів за формою балансу 

розраховується як різниця між оборотними активами та поточними 

зобов’язаннями; 

2. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування 

запасів і затрат. Отримується шляхом додавання до власних оборотних коштів 

величини довгострокових пасивів; 

3. Загальна величина основних джерел формування запасів і затрат. 

Розраховується додаванням до власних і довгострокових позикових джерел 

формування запасів і затрат суми короткострокових кредитів і позикових 

коштів (за виключенням позик, не погашених у термін); 

Відповідно до забезпеченості запасами підприємства можливі чотири 

типи фінансової стійкості: 

1. Абсолютна стійкість– для забезпечення запасів і затрат достатньо 

власних обігових коштів; платоспроможність є гарантована. 

2. Нормальна стійкість – для забезпечення запасів і затрат, крім власних 

обігових коштів, залучаються довгострокові кредити та позики; 

платоспроможність підприємства гарантована. 

3. Нестійкий фінансовий стан – для забезпечення запасів і затрат, крім 

власних обігових коштів і довгострокових кредитів та позик, залучаються 

короткострокові кредити і позики; платоспроможність підприємства 

порушена, але її можна відновити. 

4. Кризовий фінансовий стан –для забезпечення запасів і затрат не 

вистачає джерел інформування; підприємству загрожує банкрутство. 

Керівництву підприємства необхідно негайно з’ясовувати причини такого 

стану, розробляти заходи щодо відтворення фінансової стійкості [4]. 

Поряд з абсолютними показниками фінансової стійкості доцільно 

розраховувати також сукупність відносних аналітичних показників – 

коефіцієнтів фінансової стійкості. 

1. Коефіцієнт забезпечення запасів власними коштами розраховується 

відношенням суми власних оборотних коштів до матеріальних запасів.Даний 

показник показує, якою мірою запаси і затрати покриті власними коштами і не 

потребують залучення позикових. Його необхідно розглядати у взаємозв’язку 

із станом виробничих запасів. Якщо на підприємстві значні надлишкові 
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запаси, то власні оборотні кошти не покриють їх повністю, тому коефіцієнт 

буде набагато менше одиниці. 

За умови нестачі запасів для проведення нормальної виробничо-

господарської діяльності підприємства коефіцієнт буде більше одиниці, але це 

не свідчить про стійкість фінансового стану. Hopмальним явищем є рівень 

коефіцієнта 0,6-0,8. Деякі автори називають нижню критичну величину – 0,5. 

2. Коефіцієнт маневреності власного капіталу (власних коштів) 

розраховується як відношення власних оборотних коштів до власного 

капіталу.З фінансової точки зору, чим вище цей коефіцієнт, тим краще. Він 

характеризує ступінь мобілізації власного капіталу, показує, яка частина 

власного капіталу знаходиться в обігу для фінансування поточної діяльності 

підприємства, тобто в тій формі, яка дає змогу вільно маневрувати цими 

засобами. Чим вище показник, тим краще фінансовий стан підприємства, 

забезпечується більш достатня гнучкість у використанні власних коштів 

господарюючого суб’єкта. Оптимальне значення дорівнює 0,5, на думку 

деяких авторів, - більше 0,3. 

3. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів 

розраховується як відношення суми довгострокових залучених коштів до 

величини довгострокового капіталу.Він характеризує структуру капіталу. 

Зростання цього показника є негативною тенденцією, яка означає, що 

підприємство починає все більше залежати від зовнішніх інвесторів. 

4. Коефіцієнт стабільності структури оборотних коштів розраховується як 

відношення суми власних оборотних коштів до всієї сукупності оборотних 

коштів.Цей показник використовується для оцінки власних оборотних коштів, 

зростання його є позитивною тенденцією. 

5. Коефіцієнт виробничих фондів визначається відношенням вартості 

виробничих фондів (основних засобів, виробничих запасів та незавершеного 

виробництва) до валюти балансу.Вважається, що нормальне значення цього 

показника дорівнює 0,5-0,65 [5]. Якщо показник менший від нормального 

значення, слід вжити заходів щодо поповнення майна виробничого 

призначення. 

6. Індекс постійного активу розраховується як відношення основного 

капіталу до власного капіталу:Використовується для характеристики стану 

основного капіталу, показує питому вагу основних засобів і позаоборотних 

активів у джерелах власних засобів. 

7. Коефіцієнт накопичення амортизації розраховується як відношення 

суми амортизації (зносу) основних засобів і нематеріальних активів до 

первісної вартості основних засобів і нематеріальних активів, що 

амортизується.Цей коефіцієнт показує інтенсивність накопичення коштів для 

оновлення основного капіталу. Його величина залежить від терміну 

експлуатації основних засобів: чим він більший, тим вищий коефіцієнт. При 

оцінюванні накопичення амортизації слід визначати технічний стан засобів, 

який погіршується у міру продовження терміну експлуатації. Необхідно також 

встановити, чи не є швидке зростання результатом прискореної амортизації. 
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8. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів розраховується як 

відношення залишкової вартості основних засобів до сукупності усіх активів 

підприємства.Відображає питому вагу основних засобів у загальному капіталі 

підприємства. 

9. Коефіцієнт мобільності розраховують як відношення оборотних 

активів підприємства до його необоротних активів. 

10. Важливе значення для оцінки фінансової стійкості мають показники, 

що характеризують структуру капіталу підприємства, а саме: 

- коефіцієнт фінансової стабільності, що розраховується відношенням 

власних коштів до позикових; 

- коефіцієнт автономії, який обчислюється відношенням суми власних 

коштів до валюти балансу; 

- коефіцієнт фінансової залежності, який розраховується відношенням 

позикового капіталу до валюти балансу; 

- коефіцієнт фінансового ризику, який розраховується відношенням 

позикового капіталу до власного. 

Чим нижчі рівні третього та четвертого показників та вищі першого і 

другого, тим стійкіший фінансовий стан підприємства [6]. 

Ще однією досить важливою характеристикою фінансового стану 

акціонерного товариства є його платоспроможність Це зумовлене тим, що 

вона визначає не тільки взаємовідносини підприємства з партнерами, 

суб’єктами фінансового ринку, державою, а й його успішне функціонування 

чи банкрутство. Результати аналізу платоспроможності цікавлять, перш за все, 

кредиторів ВAT, оскільки це дає відповідь на питання про його здатність 

погасити свої зобов’язання.Загалом, платоспроможність – це можливість 

акціонерного товариства наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити 

свої строкові зобов’язання. При дослідженні поточної платоспроможності 

порівнюються суми платіжних засобів підприємства зі строковими 

зобов’язаннями. До платіжних засобів відносяться: грошові кошти, 

короткострокові цінні папери (які можуть бути швидко реалізовані й 

перетворені в гроші) та частина дебіторської заборгованості щодо якої є 

впевненість у надходженні. До складу строкових зобов’язань включаються 

поточні пасиви, короткострокові кредити банків, кредиторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги, бюджету тощо [7].Перевищення платіжних засобів 

над строковими зобов’язаннями свідчить про платоспроможність 

підприємства. 

Ліквідність – це здатність акціонерного товариства розраховуватися за 

своїми поточними зобов’язаннями шляхом перетворення активів на гроші. 

Отже, поняття платоспроможності та ліквідності підприємства дуже 

близькі.Основне завдання аналізу ліквідності балансу – перевірити здатність 

розраховуватися за зобов’язаннями власним майном у визначені періоди часу. 

Ліквідність балансу визначається ступенем покриття зобов’язань 

підприємства його активами, термін перетворення яких у кошти відповідає 

терміну погашення зобов’язань. Чим швидше той чи інший вид активу може 

набрати грошової форми, тим вища його ліквідність. Абсолютну ліквідність 
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мають грошові кошти. 

Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні статей активу зі статтями 

пасиву [8]. У бухгалтерському балансі в активі засоби акціонерного 

товариства групуються за ступенем зростання їх ліквідності, в пасиві 

зобов’язання розміщені у міру скорочення термінів (посилення, підвищення 

строковості) їх погашення. Якщо при такому порівнянні активів вистачає, то 

баланс ліквідний і підприємство платоспроможне, і навпаки. 

Всі активи залежно від швидкості їх перетворення в грошові кошти, 

поділяються на групи: 

1. Найбільш ліквідні (А1) - це суми грошових коштів акціонерного 

товариства, короткострокові фінансові інвестиції, що можуть бути негайно 

використані для здійснення поточних розрахунків. 

2. Швидкореалізовані (А2) – це активи, для перетворення яких у кошти 

потрібний визначений час (дебіторська заборгованість. 

3. Повільнореалізовані (А3) - найменш ліквідні оборотні активи (запаси). 

4. Важкореалізовані (А4), - активи, призначені для використання в 

господарській діяльності протягом тривалого періоду часу (статті розділу І 

активу балансу «Необоротні активи»). 

Пасиви залежно від ступеня зростання строків погашення зобов’язань 

поділяються на такі групи: 

1. Найбільш строкові (П1) – кредиторська заборгованість, позички 

працівникам, інші короткострокові пасиви. 

2. Короткострокові (П2) – це короткострокові кредити банків та інші 

позики, що підлягають погашенню протягом року після звітної дати. 

3. Довгострокові (П3) – це довгострокові кредити банків та інші позики, 

що підлягають погашенню протягом терміну, більшого ніж 12 місяців. 

4. Постійні (П4) – власний капітал акціонерного товариства. 

Ліквідним є акціонерне товариство, поточні активи якого перевищують 

короткострокові зобов’язання. 

Отже, необхідним є покращення використання основного та оборотного 

капіталу товариства та підвищення його фінансової стійкості. Вважаємо, що 

надалі необхідно проводити дії спрямовані на зменшення запасів і затрат, 

поповнення власних оборотних коштів та прискорення обертання капіталу в 

поточних активах, які призведуть до підвищення фінансової стійкості. 
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У статті проаналізовано місце основних засобів у процесі здійснення 

діяльності виробничих підприємств, вказано необхідність ведення обліку цих 

активів. Оскільки обладнання відіграє ключову роль під час виробництва 

готової продукції, постає неабияка необхідність у здійсненні обліку, адже 

витрати, пов’язані з їх купівлею та використанням включаються до складу 

витрат, які є частиною фінансового результату діяльності підприємства.  
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Виробничі підприємства на території України відіграють 

фундаментальну роль, адже вони є початком економічного ланцюга, завдяки 

ним вироблена продукція потрапляє до комерційних підприємств, де й 

відбувається подальший розподіл товарів.  

Для здійснення виробничої діяльності підприємства використовують 

обладнання, транспортні засоби, технічні прилади, мають на балансі будівлі та 

споруди – ці всі об’єкти й називаються основними засобами, які входять, 

згідно із Планом рахунків до великої групи необоротних активів. Їх частина у 

валюті Балансу займає чималий відсоток, тому постає необхідність розгляду 

особливостей обліку надходження, переміщення, включення до складу витрат 

операцій, що пов’язані з основними засобами, а також їх вибуття різними 

способами, адже від цих операцій напряму залежить правильність складання 

фінансової звітності з подальшою сплатою податків до бюджету, дотримання 

вимог законодавства й принципів бухгалтерського обліку.  

Дана стаття націлена на висвітлення особливостей обліку основних 

засобів на підприємствах виробничої галузі та пошук шляхів удосконалення 

ведення обліку задля покращення й полегшення роботи бухгалтера. 

Необхідною передумовою правильного відображення операцій, що 

пов’язані з основними засобами, є використання актуальної нормативно-

правової бази. Основні Закони, Положення та інші нормативні документи з їх 

короткою характеристикою представлені у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Чинна нормативно-правова база з обліку основних засобів 
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№ 

з/п 

Назва нормативно-

правового документу 

Характеристика документу з огляду на облік основних 

засобів 

1 Податковий кодекс 

України [6] 

Визначає порядок розрахунку амортизації основних 

засобів, їх вплив на фінансовий результат, затверджує 

мінімально допустимі строки корисного використання 

для окремих груп основних засобів та нематеріальних 

активів.  

2 Закон України «Про 

бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в 

Україні» [2] 

Визначає загальні вимоги до фінансової звітності, 

звітний період, строки подання та її оприлюднення. 

3 НП(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової 

звітності» [4] 

Затверджує бланки фінансової звітності, розкриває 

склад, елементи й інформацію що має міститись у 

фінансовій звітності. 

4 П(С)БО 7 «Основні 

засоби» [7] 

Визначає критерії віднесення, оцінку основних засобів, 

переоцінку, амортизацію, вибуття та розкриває 

інформацію про основні засоби у примітках до річної 

фінансової звітності. 

5  Інструкція про 

застосування Плану 

рахунків 

бухгалтерського обліку 

[3] 

Інструкція спрямована на забезпечення єдності 

відображення однорідних за змістом господарських 

операцій на відповідних синтетичних рахунках і 

субрахунках. Наведена коротка характеристика і 

призначення синтетичних рахунків і субрахунків, 

типова схема реєстрації та групування інформації про 

господарські операції. 

 

Також доречно користуватись науковою літературою, що присвячена 

даній темі. Облік основних засобів добре висвітлена у працях таких 

економістів як: Бутинець Ф .Ф., Гудзь Н. В., Денчук П. Н., Романів Р. В., 

Виговська Н. Г. та багато інших. Вони приділили увагу поняттю основних 

засобів, висвітлили це поняття з різних сторін, займались питаннями завдань 

обліку основних засобів, критеріїв визнання активів та приналежність до цієї 

групи, а також безумовно охарактеризували особливості обліку основних 

засобів на підприємствах різних видів діяльності, у тому числі й виробничих. 

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, 

надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 

операційного циклу, якщо він довший за рік) [7]. Основні засоби належать до 

І-го класу рахунків «Необоротні активи» та відображаються на 10 рахунку, на 

якому й відображається вся інформація, пов’язана з активами:  

- за дебетом рахунку відображається надходження (придбаних, 

створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, 

які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов’язана з 

поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, 

реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних 
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вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта; сума дооцінки вартості 

об’єкта основних засобів; 

- за кредитом – вибуття основних засобів внаслідок продажу, 

безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також 

у разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів, сума уцінки основних 

засобів [3]. 

Сальдо відображає наявність основних засобів на підприємстві на певну 

дату. Аналітичний облік основних засобів ведеться окремо до кожного 

об’єкту. Першим видом операцій, що пов’язані із основними засобами – є їх 

надходження на виробниче підприємство. Склад первісної вартості та 

кореспонденція рахунків будуть відрізнятись, виходячи із способу 

надходження (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Склад первісної вартості основних засобів [1] 

Шляхи 
надходження 

основних засобів

Придбання за 
грошові 
кошти

Створення 
власними 
силами

Внесення до 
статутного 
капіталу

Отримані 
безоплатно

Обмін на 
подібні 
активи

Обмін на 
неподібні 

активи

Склад первісної вартості

Вартість придбання + непрямі податки, які не підлягають 
відшкодування - непрямі податки, які підлягають 

відшкодуванню + інші витрати, безпосередньо пов'язані з 
придбаннням активів та доведенням їх до стану, в якому вони 

придатні для використання із запланованою метою.

Прямі витрати на оплат праці + прямі матеріальні витрати + 
інші прямі витрати, безпосередньо пов'язані із створенням 

активів. встановлені П(С)БО 16 «Витрати».

Справедлива вартість, погоджена із засновниками + інші 
витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів та 

доведенням їх до стану, в якому вони придатні для 
використання із запланованою метою.

Справедлива вартість + інші витрати, безпосередньо пов'язані 
з придбанням активів доведенням їх до стану, в якому вони 

придатні для використання із запланованою метою.

Залишкова вартість переданого активу (якщо залишкова 
вартість = справедливій вартості) або справедлива вартість, 

(якщо справедлива вартість переданого активу менша за його 
залишкову вартість) + інші витрати, безпосередньо пов'язані з 
придбанням активів та доведенням їх до стану, в якому вони 

придатні для використання із запланованою метою.

Справедлива вартість перданого активу  отримана (передана) 
сума грошових коштів + інші витрати, безпосередньо пов'язані 

з придбанням цього активу та доведенням його до стану, 
придатного для використання за призначенням.
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Облік надходження основних засобів на виробниче підприємство в 

залежності від шляху їх надходження наведено у таблиці 2.  Варто зазначити, 

що куплені, але ще не введені основні засоби повинні обліковуватись на 

рахунку 15 «Капітальні інвестиції», оскільки даний рахунок призначений саме 

для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних 

необоротних активів [3]. А вже під час введення в експлуатацію основний засіб 

відображається на рахунку 10. 

 

Таблиця 2 – Облік надходження основних засобів на виробниче 

підприємство 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

Придбання за грошові кошти 

1 Отримано лінію для смаження снеків 152 631 

2 Відображено податковий кредит з ПДВ (якщо 

постачальник – платник ПДВ) 
641 631 

3 Здійснено розрахунок з постачальником за обладнання 631 311 

Створення власними силами 

1 Передано в будівництво матеріали й запчастини для 

виготовлення вібраційного столу 
151 201, 207 

2 Нараховано заробітну плату працівникам, які займаються 

виробництвом вібраційного столу 
151 661 

3 Нараховано ЄСВ за заробітну плату працівників, які 

займаються виробництвом вібраційного столу 
151 651 

4 Нараховано амортизацію обладнання, що було 

використане під час будівництва вібраційного столу 
151 131, 132 

Внесення до статутного капіталу 

1 Сформовано статутний капітал 46 40 

2 Отримано автомат для пакування як внесок до статутного 

капіталу 
152 46 

Отримані безоплатно 

1 Отримано безоплатно машинку для шиття мішків 152 424 

Обмін на подібні активи 

1 Отримано лінію для смаження горіхів від ТОВ «Олді» 152 631 

2 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631 

3 Передано ТОВ «Олді» лінію для смаження снеків 361 104 

4 Списано на витрати різницю між залишковою вартістю 

лінії та її справедливою вартістю 
977 104 

5 Нараховано ПДВ на справедливу вартість основного 

засобу 
361 641 

6 Нараховано ПДВ на різницю між ціною операції та 

залишковою вартістю лінії для смаження снеків 
949 641 

7 Здійснено взаєморозрахунки із ТОВ «Олді» 631 361 

Обмін на неподібні активи 

1 Відображено дохід від продажу готової продукції ТОВ 

«СВК» 
361 701 

2 Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ 701 641 

3 Відображено собівартість проданої готової продукції 901 26 
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4 Отримано навантажувач Haulotte від ТОВ «СВК» 152 631 

5 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631 

6 Здійснено доплату за навантажувач Haulotte (за 

необхідності) 
631 311 

7 Здійснено взаєморозрахунки із ТОВ «СВК» 361 631 

 

Додатково до вартості основних засобів слід включати суми, що пов’язані 

із доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання із 

запланованою метою. Для цього в бухгалтерському обліку використовують 

кореспонденцію рахунків, що наведено у таблиці 3.  

Останньою проводкою є зарахування купленого активу до складу 

основних засобів із включенням до вартості усіх вищезазначених витрат. 
 

Таблиця 3 – Облік включення витрат до вартості основних засобів 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1 Зараховано витрати на транспортування та монтаж до складу 

первісної вартості основних засобів 
151, 152 685 

2 Списано використані МШП у процесі монтажу основних засобів 151, 152 22 

3 Включено до вартості основних засобів суму ввізного мита, 

послуг брокера, страхування вантажу 
152 377, 685 

4 Введено основний засіб в експлуатацію 10 151, 152 

 

Також важливе місце в обліку основних засобів займає нарахування на 

них амортизації. Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби», амортизація – 

систематичний    розподіл    вартості,   яка амортизується,  необоротних активів 

протягом строку  їх  корисного використання (експлуатації) [7].  

Підприємство має право самостійно вибрати спосіб нарахування зносу на 

основні засоби, але вибраний метод повинен бути закріплений в Обліковій 

політиці підприємства й систематично використовуватись.  

На виробничих підприємствах зазвичай використовують або 

прямолінійний метод, за яким річна сума амортизації розраховується шляхом 

ділення вартості, яка амортизується на строк корисного використання об’єкту, 

або ж виробничий метод, за яким місячна сума амортизації визначається як 

добуток фактичного місячного обсягу продукції  (робіт,  послуг) та  

виробничої  ставки  амортизації [7]. Типова кореспонденція з обліку 

нарахування амортизації основних засобів представлена у таблиці 4. 

Важливою категорією операцій, пов’язаних з основними засобами є облік 

ремонту. Слід розрізняти поточний ремонт, який підтримує основних засіб у 

тому ж стані, вартість за яким повинна включатись у склад витрат звітного 

періоду , й капітальний ремонт, який повинен збільшувати вартість основного 

засобу та обов’язково покращувати економічні вигоди від використання цього 

об’єкту.  
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Таблиця 4 – Облік нарахування амортизації основних засобів 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1 Нарахована амортизація основних засобів виробничого 

призначення 
23, 91 131 

2 Нарахована амортизація основних засобів, переданих в 

операційну оренду 
949 131 

3 Нарахована амортизація основних засобів 

загальногосподарського призначення 
92 131 

4 Нарахована амортизація основних засобів, що забезпечують збут 

продукції 
93 131 

5 Нарахована амортизація основних засобів житлово-комунального 

та соціально-культурного призначення 
949 131 

 

У таблиці 5 наведено кореспонденцію рахунків щодо відображення 

операцій із здійснення поточного та капітального ремонтів основних засобів. 

 

Таблиця 5 – Облік операцій, що пов’язані із поточним й капітальним 

ремонтами основних засобів 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1 Здійснено поточний ремонт виробничого цеху (замінено 

проламаний шифер й побите вікно, покрашено двері, поставлено 

новий конденсатовідвідник) 

91 
20, 651, 

661, 68 

2 Здійснено капітальний ремонт автомату для пакування 

(встановлено генератор азоту для покращення зберігання готової 

продукції у пакувальному середовищі) 

152 631 

3 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631 

4 Включено вартість генератору азоту до складу вартості автомату 

для пакування 
104 152 

 

Облік вибуття основних засобів передбачає вибуття активів внаслідок 

зношення та неможливості подальшого використання з метою отримання 

економічних вигод або продаж цих активів. 

Слід зазначити, що на необоротні активи, утримувані для продажу, 

амортизація не нараховується. Нарахування амортизації припиняється з 

місяця, наступного за місяцем переведення об'єкта основних засобів до складу 

необоротних активів, утримуваних для продажу [5].  

Особливості обліку вибуття основних засобів наведено у таблиці 6. 

Отже, основні засоби слугують матеріально-технічною базою 

виробництва, вони є фундаментом здійснення діяльності та розвитку 

підприємства. Правильне відображення операцій, що пов’язані з основними 

засобами, допоможе підприємству уникнути штрафних санкцій у частині 

обліку з цими активами, забезпечить надання достовірної інформації в 
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податкові органи й полегшить проведення внутрішніх перевірок під час 

проведення обов’язкової інвентаризації та внутрішнього аудиту. 

 

Таблиця 6 – Облік вибуття основних засобів 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

Вибуття основних засобів 

1 Списано знос основного засобу 131 10 

2 Списано залишкову вартість основного засобу  976 10 

3 Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ 976 641 

4 Відображено витрати з оплати праці та ЄСВ, пов’язані із 

ліквідацією основного засобу 
976 661, 651 

5 Оприбутковано запасні частини від ліквідованого основного 

засобу 
207 746 

Продаж основних засобів 

1 Переведено компресор до складу необоротних активів, 

утримуваних для продажу 
286 104 

2 Списано суму амортизації компресора 131 104 

3 Відображено дохід від реалізації компресора  377 712 

4 Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ 712 641 

5 Списано собівартість реалізованого компресора 943 286 

6 Отримано грошові кошти від покупця 311 377 

7 Списано дохід від реалізації компресора на фінансовий результат 712 793 

8 Списано собівартість реалізованого компресора на фінансовий 

результат 
793 943 

 

Список використаних джерел: 

1. Гудзь Н. В., Денчук  П. Н., Романів  Р. В. Бухгалтерський облік.   2-е 

вид., перероб. і допов. Київ : Центр учбової літератури, 2016. С. 424. 

2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні». Верховна Рада України : URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 15.03.2022). 

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій. Міністерство фінансів України: веб-сайт. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text (дата звернення: 14.03.2022). 

4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності». Міністерство фінансів України : 

веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата 

звернення: 12.03.2022). 

5. Плаксієнко В. Я., Мармуль Л. О., Маренич Т. Г. Бухгалтерський облік 

у виробничих та агросервісних кооперативах. Київ : Центр учбової літератури, 

2017. С. 520.  

6. Податковий кодекс України №2755-VI. Дата оновлення:28.03.2021.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 15.03.2022). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


176 

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». 

Міністерство фінансів України : веб-сайт. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (дата звернення: 12.03.2022). 

 

УДК 657.44 (045) 

Інна Ференець  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 

У статті проаналізовано діючу методику контролю витрат на оплату праці 

в сучасних умовах. Розглянуто проблеми організації та стимулювання праці 

на підприємствах України. Досліджено теоретичні та методологічні 

питання з організації обліку оплати праці, розроблено шляхи їх удосконалення 

з урахуванням пропозицій провідних вітчизняних вчених та використанням 

зарубіжного досвіду. 

Ключові слова: витрати на заробітну  плати, розрахунки, відрахування  

Постановка проблеми у загальному вигляді. В сучасних ринкових 

умовах господарювання ефективна діяльність вітчизняного підприємства 

залежить, в першу чергу, від того, наскільки злагоджено на ньому проведена 

організація системи внутрішнього контролю. Забезпечення ефективності 

системи контролю має бути одним із найголовніших завдань керівництва 

підприємства, адже саме вона є головним джерелом інформації для одержання 

об’єктивних даних та прийняття оптимальних управлінських рішень. Облік 

праці та її оплати є важливим об’єктом бухгалтерського обліку на будь-якому 

підприємстві. Він є надзвичайно трудомістким, потребує сконцентрованості та 

уваги зі сторони обліковців, оскільки пов'язаний з обробкою великого обсягу 

первинної інформації, має безліч однотипних операцій, що потребує значних 

затрат робочого часу. Тому на  системі внутрішнього контролю за виконанням 

даних розрахункових операцій повинна бути приділена значна увага. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні, методологічні 

та економіко-організаційні проблеми обліку праці та її оплати завжди були 

предметом наукових досліджень провідних українських та зарубіжних вчених-

економістів. Ці питання вивчали Бутинець Ф. Ф., Коблянська О. І., Ткаченко 

Н. М., Хом'як Р. Л., Голова С. Ф., Ивахненко С. В., Семененко О. Л. Ганін В. 

І., Гливенко В. В., Гурова К. Д., Живко З. Б., Завгородній А. Г., Лень В.С, 

Нашкерська Г. В., Олійник О.В., Дем'яненко М.Я., Пушкар М.С., Рудницький 

В.С, Тарасенко Н. В. та багато інших. 

Метою статті є дослідження організації контролю витрат на оплату праці 

та шляхів її удосконалення у сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Контроль розрахунків по 

заробітній платі є актуальним ще й тому, що їх питома вага у складі витрат 

виробництва виробничих підприємств досить суттєва (близько 22 % усіх 

витрат виробництва), а тому якісна перевірка витрачання коштів на оплату 

праці має важливе значення.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
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Метою здійснення контролю оплати праці є еревірка дотримання норм 

законодавчих актів при нарахуванні заробітної плати, утримань з неї, 

правильності ведення обліку розрахунків за заробітною платою та оцінка 

ефективності діяльності працюючих. 

Варто також зазначити, що проведення перевірки розрахунків з оплати 

праці повинно спрямовуватись не лише на виявлення порушень та 

зловживань, а й на пошук резервів для додаткового витрачання коштів на 

оплату праці персоналу. Необхідність ефективного виконання завдань 

внутрішнього контролю операцій з персоналом по оплаті праці  вимагає 

раціоналізації організаційно-методичних заходів контролю.  

На організаційній стадії внутрішньогосподарського контролю з мeтoю 

eфeктивнoгo тa cвoєчacнoгo пpoвeдeння пepeвipки poзpaxyнкiв з пpaцiвникaми 

необхідно розробити зaгaльний плaн контролю. Його слід розробляти 

детально, щoб перевіряючий  мав змогу на основі нього пiдгoтyвaти пpoгpaмy 

перевірки. Змicт тa обсяг пpoгpaми контролю зaлeжaть вiд poзмipy, видy та 

cпeцифiки діяльності пiдпpиємcтвa, a тaкoж ocoбливocтeй використовуваної 

мeтoдики i техніки в процесі здійснення перевірки. Розробка дaнoї пpoгpaми 

базувалась на наступних принципах: 

– пpoгpaмa має зaбeзпeчyвaти достатню eфeктивнicть зaплaнoвaниx 

процедур;  

– пpoгpaмa має бyти деталізованою, що дозволить oцiнювати якicть 

викoнaнoї poбoти ревізором до початку аналізу його робочих документів [2]. 

З метою економії часу в ході контролю ревізор має скласти перелік 

типових порушень, які найчастіше зустрічаються в практиці ведення 

бухгалтерського обліку розрахунків з персоналом.  

Методична стадія контролю спрямована на перевірку правильності 

оформлення та легітимності первинної документації з обліку виплат 

працівникам і відображення даних фактів господарської діяльності в системі 

рахунків бухгалтерського обліку. 

В першу чергу, суб’єкту контролю потрібно детально вивчити внутрішні 

розпорядчі документу підприємства, які безпосередньо стосуються порядку 

оплати праці. Зважаючи на це, доцільно розпочати контроль з перевірки 

наявності та дотримання положень Колективного договору, Положення про 

преміювання та інших розпорядчих документів. Після цього необхідно 

звернути увагу на правильність документального оформлення виплат 

працівникам та відповідність їх здійснення вимогам чинного законодавства та 

положенням внутрішніх документів підприємства. 

В процесі здійснення контролю потрібно провести перевірку первинної 

документації, а саме: облікового листа праці та виконаних робіт; наряду на 

відрядну роботу, розрахунку нарахування оплати праці працівникам, табеля 

обліку використання робочого часу та ін. Первинні документи та 

відображення їх даних в системі бухгалтерських рахунків можна перевірити 

суцільним і вибірковим методами. 

Особливо ретельно необхідно перевірити нарахування заробітної плати за 

трудовими договорами та оплату праці тимчасових працівників. Зокрема, 
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потрібно звернути увагу на доцільність та необхідність виконання роботи, 

достовірність підписів у документах, повноту відображення операцій на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

Значної yвaги потребує контроль виплaт зa нeвiдпpaцьoвaний час, який 

oплaчyєтьcя згідно середнього заробітку працівника: - виплaти в зв’язкy з 

тимчacoвoю втратою нeпpaцeздaтності; oплaтa основної, дoдaткoвoї, твopчoї 

вiдпycтки і кoмпeнcaцiй зa нeвикopиcтaні вiдпycтки; oплaтa днiв мeдичнoгo 

oбcтeжeння працівників; викoнaння громадських та дepжaвниx oбoв’язкiв; 

оплата вiдpяджeнь працівникам підприємства; виплaтa виxiднoї та іншої 

дoпoмoги; оплата iнших випaдків, пepeдбaчeних чинним зaкoнoдaвcтвoм [3]. 

Після перевірки правильності усіх нарахувань ревізор акцентує свою 

увагу на утриманнях із заробітної плати. Пpи контролі yтpимaнь єдиного 

соціального внеску перевіряється правильність визначення бази утримання,  

застосування відсоткових ставок, арифметична точність yтpимaного 

соціального внecку. Необхідно звернути увагу на розміри нарахування та 

утримання для різних категорій оплати праці: заробітної плати, винагороди за 

цивільно-правовими договорами, допомоги з тимчасової непрацездатності. 

Контроль утримань ПДФО повинен включати наступні процедури: 

1) пepeвipку пiдтвepджyвальних дoкyмeнтiв нa пpaвo oдержання 

податкової соціальної пільги (ПСП); 

2) контроль правильності розрахунку бaзи oпoдaткyвaння ПДФО 

(визначення виплaт, що належать дo бaзи oпoдaткyвaння і законнності 

застосування  ПСП); 

3) перевірка правильності зacтocyвaння cтaвoк пoдaткy у відповідності з 

нормами ст.167  Податкового кодексу України [1]. 

Контроль законності здійснення iншиx yтpимaнь iз зapплaти працівників 

включає тpи нaпpями: контроль iнших oбoв’язкoвих yтpимaнь, контроль 

yтpимaнь зa бaжaнням робітника тa контроль утримань зa piшeнням 

пiдпpиємcтвa. Ця перевірка, в першу чергу, спрямована на  встановлення 

наявності вiдпoвiдниx пiдтвepджyючиx дoкyмeнтiв (за вiдшкoдyвaннями 

зaвдaниx збиткiв пiдпpиємcтвy – нaкaз кepiвникa пiдпpиємcтвa, piшeння cyдy; 

зa aлiмeнтaми – викoнaвчi лиcти cyдy; за не вчacне повернення суми aвaнcoвих 

виплaт нa вiдpяджeння – aвaнcoвi звiти, poзpaxyнки бyxгaлтepiї, нaкaзи пo 

пiдпpиємcтвy тощо). 

При контролі пopядку виплaти зapoбiтнoї плaти, ревізор перевіряє 

дoдержання порядку тepмiнiв її виплaти, контролює пpaвильнicть 

відображення цих cyм у плaтiжній вiдoмocтi, проавила її дoкyмeнтaльнoгo 

oфopмлeння тa дeпoнyвaння нeвидaної заробітної плати. Перевірці підлягають 

aвaнcoвi виплaти персоналу зa peєcтpoм видaниx aвaнciв або видaткoвими 

кacoвими opдepaми, плaтiжнoю вiдoмicтю. Під час контролю встановлюється 

нaявнicть дoкyмeнтiв, які підтверджують видaчy зарплати (зaяви 

співробітника, нaкaзу керівника підприємства), пpичин авансових виплат, 

тepмiнів та yмoв їx пoгaшeння, пpaвильності віднесення на рахунки 

бухгалтерського обліку.  

За умови наявності дeпoнoвaнoї зapoбiтнoї плaти контролер первіряє 
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oбopoтно-сальдові вiдoмocтi пo paxyнкy 66 «Розрахунки за виплатами 

працівникам» стосовно пpaвильнocтi oцiнки зaбopгoвaнocтi по оплаті праці тa 

мeтoдики cклaдaння кopecпoндeнцiї paxyнкiв. 

Однією із найважливіших контрольних пpoцeдyp являється пepeвipкa 

правильності включення  витpaт iз oплaти пpaцi в coбiвapтicть реалізованої 

продукції тa у валові витpaти підприємства. В першу чергу ревізор повинен 

надати аналіз  існуючому на підприємстві порядку розподілу витрат з оплати  

праці  окремих кaтeгopiй працюючих на вiдпoвiдні витpaтні paxyнки. Дoцiльно 

провести aнaлiтичні пpoцeдypи, a caмe пopiвняти cepeдньoспискову 

чиceльність пpaцiвникiв тa cepeдню зapобітну плату у поточному та 

пoпepeдньoму poках. У випaдкy встановлення значних відхилень та коливань 

витрат нa oплaтy пpaцi, виконуються дoдaткoвi пepeвipки. Нa даній  стадії 

контролю пepeвipяєтьcя також правильність даних бухгалтерського обліку з 

оплати праці тa фopмyвaння eлeмeнтy операційних витрат підприємства 

«Витpaти нa oплaтy праці» і пoв’язaних з цим – «Вiдpaxyвaння нa coцiaльнi 

зaxoди». 

На результативній стадії контролю розрахунків з персоналом по оплаті 

праці ревізор систематизує виявлені відхилення та проводить розрахунок їх 

впливу на достовірність звітних показників з урахуванням встановлених на 

підприємстві рівнів  суттєвості.  Проводиться  аналіз причин відхилень, 

розробляється методика усунення виявлених порушень та нівелювання їх 

впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства і на процес 

забезпечення виплат персоналу, вжиття адміністративних мір відносно 

винуватців відповідно до їх службових інструкцій. 

Інспекційна (заключна) стадія внутрішньогосподарського контролю 

розрахунків за виплатами працівникам передбачає проведення перевірки ходу 

виконання прийнятих рішень, реалізації розроблених заходів на 

результативній стадії. 

Висновки. Отже, в процесі проведення контролю poзpaxyнкiв пo oплaтi 

пpaцi ревізору необхідно, перш за все, кepyвaтиcя нормативно-правовими 

актами, що регламентують дану ділянку обліку, чiткo cплaнyвaти хід 

виконання пepeвipки, вивчити джepeлa інформації тa обрати нaйефективніші 

мeтoди здійснення контрольних функцій. Для забезпечення документування 

результатів контролю необхідно формувати робочі документи.  Інформація з 

робочих документів систематизується в yзaгaльнених дoкyмeнтax та 

дoвoдиться дo вiдoмa керівника підприємства. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ АУДИТУ 

У роботі розглянуто сутність фінансової звітності підприємства, її складові 

елементи для різних суб’єктів господарювання. Визначено роль аудиту в 

забезпеченні достовірності фінансової звітності. Запропоновано алгоритм 

збору аудиторських доказів при проведенні аудиту фінансової звітності в 

рамках сучасних вимог норм і законів 

Ключові слова: фінансова звітність, аудит, принципи фінансової звітності, 

методи аудиту, інформаційні джерела  

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. В сучасних умовах ведення бізнесу вагоме місце 

при прийнятті ефективних управлінських рішень займає фінансова звітність, 

адже саме вона є джерелом інформації про фінансовий стан суб’єкта 

господарювання. Незважаючи на те, що існують розроблені аудиторські 

процедури контролю достовірності існуючої фінансової звітності проблема 

коректної оцінки наявної інформації повністю так і не вирішена. Не випадково 

у заявах фахівців, які виступають на міжнародних економічних форумах 

підкреслювалася важливість реформування всього комплексу бухгалтерського 

обліку та аудиту в масштабах світової спільноти для позбавлення економіки 

від маніпуляцій із фінансовими звітами.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є узагальнення теоретичних 

підходів до сутності фінансової звітності підприємства та проведення її аудиту 

з метою надання адекватної інформації про майновий та фінансовий стан 

суб’єкта господарювання.   

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вагомий внесок у 

дослідження теорії і методології складання фінансової звітності та проведення 

її аудиту зробили провідні вітчизняні вчені: М. Бондар, Ф. Бутинець, С. Голов, 

Г. Журавель, В. Жук, Л. Кіндрацька, Я. Крупка, С. Левицька, К. Назарова, О. 

Откаленко, В. Пархоменко, М. Пушкар, С. Свірко, П. Хомин, О. Фоміна, Л. 

Чижевська, М. Чумаченко, В. Шевчук,  Б. Усач та інші. Проте проблемі 

вдосконалення аудиту фінансової звітності в умовах невизначеності 

приділялось недостатньо уваги, тому це і зумовило напрям дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Знайомство з діяльністю 

економічного суб’єкта починається із звітності. Вона виступає джерелом 

інформації для оцінювання фінансового стану підприємства. Ряд науковців під 

фінансовою звітністю розуміють систему узагальнюючих показників, що 

характеризують результати діяльності підприємства за відповідний період 

часу. 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» трактує фінансову звітність так: «фінансова звітність – звітність, що 
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містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності 

підприємства» [1]. 

Нормативно-правові засади, що регулюють порядок складання 

фінансової звітності вітчизняними підприємствами можна розглядати у розрізі 

відповідних рівнів. Так, законодавчий рівень представлений Законом України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; нормативний 

рівень – Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

(НП(С)БО), іншими нормативно-правовими актами щодо складання 

фінансової звітності, затвердженими Міністерством фінансів України; 

рекомендаційний рівень – методичними рекомендаціями із застосування 

НП(С)БО, розробленими міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади у межах їх компетенції згідно із галузевими особливостями 

та мають не обов’язковий характер. 

Міністерство фінансів України здійснює державне регулювання питань 

методології фінансового обліку, фінансової звітності та затверджує 

національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-

правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності. Мета державного регулювання полягає:  

- у створенні єдиних правил ведення обліку та порядку формування 

фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх економічних 

суб’єктів та гарантують і захищають інтереси користувачів;  

- в удосконаленні фінансового обліку та фінансової звітності. 

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні» визначає правові засади регулювання, організації та ведення 

бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності для всіх юридичних 

осіб, незалежно від їх організаційно-правових форм (форм власності), які 

здійснюють діяльність на території України [1].  

Формування річної фінансової звітності здійснюється на завершальній 

стадії фінансового обліку. Розрізняють загальну, спрощену, консолідовану 

фінансову звітність. Склад фінансової звітності залежить від статусу 

підприємства. 

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [2] 

загальну фінансову звітність (форми №1-№6) складають підприємства 

незалежно від форм власності та організаційно-правових форм 

господарювання (крім бюджетних установ, представництв іноземних 

суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва) у 

національній валюті без десяткових знаків. 

Суб’єкти господарювання, які належать та відповідають статусу малих та 

мікропідприємств, сформують фінансову звітність відповідно до НП(С)БО 25 

«Спрощена фінансова звітність» [3]. НП(С)БО 25 встановлює форму 

фінансової звітності малого підприємства у складі Балансу (форма № 1-м) і 

Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) та фінансову звітність 

мікропідприємства у складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові 

результати (форма № 2- мс). Показники цих звітів наводяться у тисячах 

гривень з одним десятковим знаком. 
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В Україні функціонують підприємства, які зобов’язані складати та 

подавати фінансову звітність у режимі міжнародних стандартів фінансової 

звітності (далі – МСФЗ), до них відносять:  

- підприємства, що становлять суспільний інтерес (емітенти цінних 

паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах, або щодо 

цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, 

недержавні пенсійні фонди, великі підприємства);  

- публічні акціонерні товариства;  

- підприємства, що здійснюють діяльність у видобувних галузях;  

- підприємства, що провадять господарську діяльність за такими 

видами як: надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 

забезпечення; 

- недержавне пенсійне забезпечення;  

- допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування. 

Необхідно зазначити, що законодавство закріплює право самостійно 

приймати рішення щодо необхідності складання фінансової звітності у режимі 

МСФЗ для тих підприємств, яким не обов’язково застосовувати ці стандарти. 

Підприємства, які добровільно перейшли на застосування МСФЗ, таке 

рішення повинні закріпити в розпорядчому документі про облікову політику. 

Внаслідок прийнятих протягом останніх років нормативно-правових 

документів вітчизняна фінансова звітність майже не відрізняється за складом 

від звітності, що передбачається міжнародними стандартами бухгалтерського 

обліку (далі – МСБО). Немає відмінності між вітчизняною і міжнародною 

практикою щодо проголошеної мети фінансової звітності. У обох випадках 

вона полягає у тому, щоб надати достовірну інформацію про діяльність 

підприємства, необхідну зацікавленим користувачам для прийняття 

обґрунтованих рішень. Відповідно метою складання фінансової звітності є 

надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої, 

неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності 

підприємства. 

Суб’єктами фінансової звітності виступають укладачі (облікові 

працівники й менеджери), користувачі (власники, інвестори, кредитори, 

контрагенти, держава, громадськість та ін.) та регулятори (органи державної 

влади, професійні організації, які регулюють облік і звітність). Кожен з них 

має свої інтереси, які доречно поділити на три категорії: особисті, 

загальноорганізаційні, суспільні. 

Фінансова звітність є реальним засобом комунікації та елементом 

інфраструктури ринкової економіки за допомогою якої менеджери 

відповідних рівнів мають змогу розробляти стратегію і тактику підприємства. 

Саме на основі інформації відображеній у фінансових звітах можна оцінити 

результати діяльності, майновий стан, економічний потенціал суб’єкта 

господарювання, прогнозувати величину грошових потоків, визначати 

вектори його розвитку, приймати виважені управлінські рішення. 

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

[2] звітність формується із дотриманням наступних принципів: 
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- автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається 

як юридична особа, що відокремлена від власників; тому особисте майно і 

зобов’язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності 

підприємства; 

- безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань 

підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі; 

- періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні 

періоди з метою складання фінансової звітності; 

- історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки 

активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання; 

- нарахування, згідно з яким доходи і витрати відображаються в 

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення 

незалежно від часу надходження або сплати грошових коштів (грошей); 

- повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити 

всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка 

може вплинути на рішення, що приймаються на її основі; 

- послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування 

підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна 

бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності; 

- обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в 

бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та 

витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства; 

- превалювання сутності над формою, за яким операції повинні 

обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної 

форми; 

- єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та 

узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній 

грошовій одиниці. 

Науковці та практики широко використовують в якості основного 

джерела інформації для прийняття управлінських рішень дані системи обліку. 

Проте незаперечність факту цілковитої обґрунтованості використання 

названого джерела як основи прийняття управлінських рішень лише 

підтверджує доцільність розвитку теорії, методології та практики таких його 

важливих складових, як звітність та оцінка результатів діяльності [4]. 

Однією з основних цілей фінансової звітності є забезпечення необхідною 

інформацією різних користувачів, достовірність якої повинна бути 

підтверджена аудиторською практикою. 

Аудиторська перевірка фінансової звітності включає: 

1. нормативну базу для проведення аудиту; 

2. предметну область проведення перевірок; 

3. методику перевірки окремих розділів обліку і робіт, які підлягають 

аудиту. 

Джерела аудиту фінансової звітності: 

1) первинні документи; 

2) облікові регістри; 
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3) фінансова звітність. 

Основні завдання аудиту фінансової звітності: 

1) оцінка стану облікового процесу та внутрішнього контролю на 

підприємстві замовника аудиту; 

2) дослідження стану збереження і використання активів та стану 

зобов’язань; 

3) оцінка достовірності показників фінансової звітності і перевірка їх 

тотожності даним Головної книги; 

4) інспектування достовірності облікового процесу і як наслідок 

показників фінансової звітності; 

5) перевірка взаємоузгодженості показникі різних форм фінансової 

звітності; 

6) аналіз облікової політики клієнта та оцінка змін, які відбулися 

протягом звітного періоду і як вони вплинули на показники фінансової 

звітності; 

7) перевірка консолідації  фінансової звітності; 

8) виявлення помилок у фінансовій звітності минулих років та перевірка 

її коректування. 

Аудит фінансової звітності здійснюється із застосуванням конкретних 

методів і прийомів аудиту для вивчення предмета аудиту. 

В аудиторській практиці використовують дві групи методів аудиту: 

загальнонаукові та власні (специфічні). Зазначені методи наведено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Методи аудиту  
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До загальнонаукових методів належать: аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

аналогія, моделювання, абстрагування, конкретизація, системний аналіз, 

функціонально-вартісний аналіз 

Власні (специфічні) методи аудиту – це методи, сформовані під впливом 

теорії та практики аудиту і спрямовані на вирішення спеціальних 

аудиторських завдань у ході перебігу. На підставі узагальнення аудиторської 

теорії та практики аудиту можна стверджувати, що доцільно вирізняти такі 

специфічні методи аудиту: спостереження та огляд; опитування; інспекція; 

оцінка; вивчення по суті; запит та підтвердження; аналітичний огляд і 

процедури; узагальнення. 

Основні методами та методичні прийомами аудиту фінансової звітності 

наведені на рис. 2, 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Методи аудиту фінансової звітності [5] 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Прийоми аудиту фінансової звітності [5] 
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правильність складання її форм, а й наскільки зміст кожного елемента 

представленої підприємством звітності відповідає встановленому 

інформаційному завданню (табл. 1) [6]. 

На сьогодні єдиної методики щодо проведення аудиту фінансової 

звітності не існує. Кожна аудиторська фірма та аудитор розробляє методику 

аудиту фінансової звітності, враховуючи компетентність аудиторів, об’єкт 

дослідження, галузь діяльності підприємства, особливості законодавства 

тощо. 

 

Таблиця 1 – Інформаційні завдання для елементів фінансової звітності  
Елементи фінансової 

звітності 
Інформаційне завдання 

Бухгалтерський баланс 
Достовірне відображення майнового та фінансового 

положення підприємства на звітну дату 

Звіт про фінансові 

результати 

Характеристика фінансових результатів діяльності 

підприємства за звітний і попередній періоди 

Пояснення до 

бухгалтерського балансу і 

звіту про фінансові 

результати 

Додаткова інформація, що не розкрита в бухгалтерському 

балансі і звіті про фінансові результати, але необхідна 

користувачам для реальної оцінки майнового і 

фінансового становища підприємства 

Аудиторський висновок 
Підтвердження достовірності фінансової звітності 

підприємства 

При розробці методики проведення аудиту, залежно від завдання та 

методи аудиторської перевірки, виділяють різні підходи: бухгалтерський; 

юридичний; спеціальний; галузевий; податковий. 

Висновки. Узагальнюючи рекомендації з методики проведення аудиту 

фінансової звітності, можна виділити складові частини, за якими здійснюється 

будь-яка аудиторська перевірка: нормативно-правове забезпечення для 

проведення аудиту (включає в себе зовнішні та внутрішні стандарти); об’єкт 

аудиту; методика аудиторської перевірки; особливості проведення аудиту в 

умовах комп’ютерної обробки даних. 

Постійне дотримання стандартів дає змогу мати об’єктивне уявлення про 

фінансовий стан і результати господарської діяльності. Коли перевірка 

фінансової інформації виконується з метою висловлення незалежної думки, то 

діяльність аудитора регламентується тільки його повноваженнями. Якісний 

аудит в середовищі комп’ютерної інформаційної обробки даних підприємства 

можливий лише за умови належного функціонування такого середовища. 

Аудитор відповідає за якість перевірки фінансової звітності та висловлює 

свою думку про неї, але відповідальність за підготовку і надання фінансової 

звітності несе керівництво підприємства. Аудит фінансової звітності не 

звільняє керівництво підприємства від відповідальності за недостовірну 

інформацію у ній. 

Таким чином, важливе значення для прийняття будь-якими 

користувачами обґрунтованих ефективних управлінських рішень, що мають 

прийматись на підставі достовірно наданої обліково-аналітичної інформації 
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має підтвердження аудитором достовірної фінансової звітності суб’єкта 

господарювання.   
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Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є дуже важливою і 

невід'ємною сферою господарської діяльності, яка при не ефективному 

використанні всього комплексу сучасних методів і форм міжнародного бізнесу 

не здатна позитивно впливати на ефективність виробництва. 

Проблемі розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

України приділено достатньо уваги вітчизняними науковцями, що 

підтверджує актуальність обраної проблеми. До них відносяться: А.І. Яковлєв, 

Д. В. Пудрик, А. С. Гальчинcький, В. М. Геєць, Ю. В. Боб [4], А.А. Брояка [1], 

І. В. Рубан [3],  

В. В. Бугас [8], Л. Г. Руденко [7].  

Під поняттям зовнішньоекономічна діяльність, на нашу думку, слід 

розуміти велику систему експортно-імпортних операцій суб’єктів 

господарювання різних країн світу для розширення обсягів діяльності, 

формування додаткових грошових ресурсів та вихід на зовнішній ринок. В 

зв'язку з цим зростає значення правового регулювання з питань 

функціонування суб'єктів господарської діяльності в Україні, побудованої на 

взаємовідносинах, що мають місце як на території України, так і за її межами 

та ґрунтуються на законах зовнішньоекономічної діяльності. Про це йдеться в 

Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Від прийняття цього 

закону зовнішньоекономічна діяльність в Україні вперше одержала правовий 

статус.  

Зовнішньоекономічна діяльність тісно пов'язана з проведенням різними 

господарськими суб'єктами ділових операцій на світових ринках. У Законі 

України «Про зовнішньоекономічну діяльність»(стаття 1) [5], прийнятому в 16 

квітня 1991 p, вказано, що: «Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів 

господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської 

діяльності заснована на взаємовідносинах як на територіях України, так і за її 

межами». Тому зовнішньоекономічна діяльність включає два види ділових 

операцій - операції українських суб'єктів господарювання за межами України 

та закордонних господарських суб'єктів із різних країн в Україні. 

Вихід підприємства на зовнішні ринки сприяє пристосуванню економіки 

до системи світових господарських відносин, формуванню економіки 

відкритого типу. Саме тому розвиток зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств – це суттєвий фактор підвищення ефективності господарської 

діяльності як на рівні мікроекономіки, так і в масштабах усього народного 

господарства, особливо сільського господарства [2]. 

У сучасних умовах, коли збільшення інтересів споживачів у системі 

економічних відносин викликає агресивну конкуренцію за ринки збуту, 

однією з найважливіших передумов ефективного функціонування 

підприємств на такому ринку є забезпечення конкурентних переваг в сфері 

збутової діяльності. Головною метою, з якою підприємства виходять на 

зовнішні ринки, є максимізація прибутку за рахунок використання ефекту 

масштабу. Успішність здійснення підприємством зовнішньоекономічної 

діяльності залежить від його здатності проводити дослідження цільових 

зарубіжних ринків та доцільність його товарів, робіт, послуг на ринку. 
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На даний час в Україні досить низький рівень інвестиційної 

привабливості та несприятливий інвестиційний клімат і це не дозволяє 

отримати достатньо фінансових ресурсів для розвитку підприємств, 

упровадження сучасних технологій, наукових розробок, технічного 

переоснащення, упровадження інновацій. Варто зазначити, що тривалі 

терміни окупності інвестицій, несприятлива динаміка цін, інфляційні процеси, 

недоступність кредитних ресурсів, нестабільна політична ситуація в Україні, 

високий рівень корупції та недовіри до держави як до гаранта виконання угод 

та контрактів, також неформальні відносини між органами державної влади й 

бізнесом, лобіювання інтересів олігархічних кланів досить негативно 

впливають розвиток зовнішньоекономічних зв’язків і є першочерговими 

проблемами, які потребують урегулювання. Для України характерне таке 

явище як недобросовісна конкуренція в зовнішньоекономічній діяльності за 

всіма пунктами ст. 85 Закону «Про конкуренцію Європейського 

Співтовариства (ЄС)» [6], зокрема непряме фіксування цін, також поділ ринків 

і джерел постачання, застосування різних умов до однакових угод із різними 

торговими сторонами 

Досліджуючи зовнішньоекономічну діяльність підприємств, можна 

виділити методику управління діяльності для оптимізації рівня ефективності: 

 Збільшення обсягів зовнішньоекономічної діяльності ; 

 Нарощення цін на товари та послуги; 

 Зростання рентабельності; 

 Коригування структури продукції в рамках зовнішньоекономічної 

діяльності; 

 Скорочення неоперативних витрат. 

У зв’язку з метою України стати учасником на ринку, деяким 

підприємствам вдалося розширити види та об’єми своєї діяльності, вийти на 

нові рівні з новими країнами, в тому числі залишити свою частку на 

іноземному ринку. 

Такий прогрес підприємств позитивно вплинув на вирішення 

стабілізації економіки країни, що допомогло збільшити національний дохід, 

підвищення іміджу України на світовому рівні, але за останній період нашого 

життя у зв’язку карантинними обмеженнями та важкою ситуацією в нашій 

країні цей прогрес знизився. 

Значну частину зовнішньоекономічних операцій здійснюють приватні 

підприємства, які основною метою такої діяльності ставлять накопичення 

грошових ресурсів, а не підвищення рівня держави в таких відносинах. 

Під час проведення дослідження, слід зазначити, що в Україні можна 

зазначити такі проблеми у сфері зовнішньоекономічної діяльності: 

- Залежність виробників від комплектуючих матеріалів від імпортних 

операцій, бо власне виробництво має нестачу таких ресурсів; 

- Дохід від експорту повинен відшкодовувати витрати країни на 

імпорт; 
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- В Україні паливо є не дешевим ресурсом, це негативно позначається 

на експорті, який може скорочуватися. 

Для покращення та стабільності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств України в теперішніх умовах необхідно здійснювати такі 

заходи: 

1. Підтримка з боку держави та розроблення програм щодо 

стимулювання експорту; 

2. Забезпечення та створення конкурентності для виробників; 

3. Підвищення контролю за якість сировини, яка надходить з-за кордону; 

4. Врегулювання обсягу імпорту; 

5. Врегулювання ринку споживачів кредитів; 

6. Створення та здійснення системи страхування та гарантування 

експорту; 

7. Визначення перспективних ринків збуту продукції, що призведе до 

збільшення експорту; 

8. Заохочення до участі виробників у міжнародних виставках; 

9. Збільшення захисту інтересів наших товаровиробників на ринках; 

10. Збільшення кредитування підприємств за мінімальними ставками; 

11. Знизити тарифи на електроенергію та побутовий газ; 

12. Розширення споживання продукції виробництва підприємств 

України; 

13. Підвищити ефективність міждержавних заходів для збереження і 

розширення ринків збуту. 

14. В умовах економічної кризи необхідно зосередитися на підтримці 

вітчизняного виробника.  

Саме такий комплекс дій має забезпечити швидкий розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності, експорт підприємств та економіки України 

в цілому.  

Виходячи з вище написаного можна зробити такий висновок, що для 

вітчизняних та іноземних підприємств зовнішньоекономічна діяльність є 

дуже важливою і невід'ємною сферою господарської діяльності та яка при 

ефективному використанні всього комплексу сучасних методів і форм 

міжнародного бізнесу здатна позитивно впливати на ефективність 

виробництва, також на його технічний рівень, якість продукції, що 

виробляється. 
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