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У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу 
компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи 
соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в 
Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 
країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних 
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 
Висвітлюються проблеми якості та безпеки сучасного товарознавства; регіональний 
та національний виміри тенденцій розвитку індустрії гостинності та харчової 
промисловості; правові, історичні та соціально-психологічні тенденції 
державотворення в Україні. Досліджуються передумови професійної самореалізації 
молоді в умовах ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.                    

                                                                                                                                                                
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
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У статті обґрунтовано основні класифікаційні ознак інформаційного 

забезпечення аудиту установчих документів підприємства. Здійснено 

класифікацію інформації, яку використовують при аудиті установчих 

документів підприємства, за джерелами. Визначено критерії якості обліково-

аналітичної інформації. 

Ключові слова: аудит, установчі документи, інформаційне забезпечення, 

власний капітал, якість обліково-інформаційного забезпечення. 

Створення та функціонування інформаційного забезпечення в управлінні 

підприємством є дуже актуальним напрямом. Це повною мірою стосується і 

такого напряму економічної роботи як аудит, який на сьогоднішній день – в 

умовах розвитку сучасних інформаційних систем – не може залишатися 

осторонь глобальних інформаційних систем. Разом з тим розвиток 

інформаційних систем відбувається настільки швидкими темпами, що ні аудит 

установчих документів, ні будь-який інший напрям системи управління 

персоналом, що використовує такі системи не може ефективно функціонувати 

без використання відповідних технічних засобів. Таким чином, актуальним 

питанням, за сучасних умов розвитку економіки, виступає якісна організація 

побудови системи інформаційного забезпечення аудиту установчих документів 

господарюючих суб'єктів різних форм власності.  
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Метою статті є теоретичне обґрунтування основних класифікаційних ознак 

інформаційного забезпечення аудиту установчих документів підприємства. 

Наукові дослідження різних аспектів аудиту знайшли відображення в 

працях таких зарубіжних та вітчизняних  економістів, як Аліев Ф. А.,                

Андреєва Н. В., Білуха М. Т., Дікань Л. В., Гавкалова Н. Л., Давидов Г. М., 

Крушельницька О. В., Мороз О. С., Назарова К. О. та інших. Проте, питання 

щодо визначення класифікаційних ознак інформаційного забезпечення аудиту 

установчих документів підприємства не дістали належного наукового 

висвітлення й обґрунтування і потребують подальшого дослідження. 

Організація та методика аудиту установчих документів підприємства 

визначається передусім належним інформаційним забезпеченням аудитора про 

суб'єкт господарської діяльності. Зростання обсягів інформації потребує від 

аудитора певної її систематизації та класифікації, оскільки без такого підходу 

важко зібрати необхідні аудиторські докази, правильно оцінити господарські 

явища, факти, процеси виробництва та управління. 

Інформація – важливий ресурс для прийняття управлінських рішень. У 

сучасних кризових умовах господарювання недостатньо зібрати а узагальнити 

дані бухгалтерського обліку, а потім на їх основі здійснювати відповідні 

управлінські заходи. Діюча фінансова звітність не може достатньою мірою бути 

основою процесу управління. З метою прийняття ефективний управлінських 

рішень, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості 

підприємства потрібно чітко визначити складові інформаційної інфраструктури 

та встановити між ними взаємозв'язок. Відносно даних бухгалтерського обліку 

(у тому числі , фінансової звітності), то вони повинні бути репрезентативними, 

характеризуватися значимістю та створювати фундаментальну платформу для 

оцінки ризиків діяльності та управління [1]. 

Усе інформаційне забезпечення аудиту складається як із нормативно-

законодавчої бази, що здійснює регулювання ведення фінансово-господарської 

діяльності суб’єктів господарювання, бухгалтерського обліку, складання і 

подання фінансової та податкової звітності, так і з внутрішніх стандартів 
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підприємства, його первинної, зведеної та іншої документації, регістрів 

бухгалтерського обліку та інших внутрішніх і зовнішніх джерел інформації та 

інформації від третіх осіб, публікацій у наукових і спеціальних виданнях та ін. 

[2]. 

Інформаційним забезпеченням аудиту установчих документів 

підприємства є цілеспрямована робота зі збору інформації, її реєстрації, 

передачі, обробки, узагальнення, зберігання та пошуку суб’єктами контролю з 

метою використання для потреб управління. 

До вищезазначеного забезпечення можна віднести:  

– матеріальні джерела (документальні та натуральні об’єкти);  

– нематеріальні об’єкти (миттєві явища);  

– абсолютно точна інформація (категорична);  

– умовно точна інформація;  

– орієнтовно точна інформація.  

Аудит установчих документів базується не тільки на використанні 

інформації, а й сам бере безпосередню участь у формуванні інформаційного 

забезпечення системи управління підприємством суб'єктів перевірки. 

Інформацією аудиту цікавляться не тільки внутрішні споживачі (менеджери, 

акціонери), а й зовнішні (банки, страхові компанії, торговельні партнери, 

інвестори, тощо). 

Найпотрібнішу інформацію про фінансово-господарську діяльність 

аудитор отримує з даних бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського 

контролю, бухгалтерської і статистичної звітності. Важливе місце у формуванні 

інформаційної бази аудиту установчих документів займає законодавча, 

планово-нормативна та довідкова інформація. В аудиті установчих документів 

використовують матеріали попереднього зовнішнього та внутрішнього аудиту, 

акти перевірки податкових органів, контрольно-ревізійних служб, 

позабюджетних фондів та ін. 

Залежно від джерел використання інформації аудитором її можна 

класифікувати: за видами обліку, видами та формами звітності, видами 
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документів на підприємстві, мети використання документів, надходження 

документів від осіб тощо. Запропоновану класифікацію подано у табл. 1.  

Таблиця 1 – Класифікація інформації, яку використовуть при аудиті, за 

джерелами 

Джерела Інформація 

Бухгалтерський облік 

Бухгалтерська звітність; оборотна відомість за синтетичними 
рахунками; Головна книга; регістри синтетичного та аналітичного 
обліку за рахунками (журнали, журнали-ордери, відомості, книги, 

картки тощо); зведені документи (матеріальні звіти, звіти 
матеріально відповідальних осіб, касова книга, виписки банку 

тощо); первинні документи за касовими, банківськими, 
розрахунковими, товарними та іншими документами) 

Оперативний облік Оперативні документи та форми звітності 

Статистичний облік Форми статистичної звітності 

Загальні та установчі 
документи 

Статут суб’єкта господарювання, засновницький договір, 
зареєстровані зміни до статутних документів; рішення, постанови, 
протоколи зборів засновників; накази, виписки з річних зборів 
акціонерів, рішень ради директорів; свідоцтва про державну 

реєстрацію; свідоцтва про реєстрацію в органах статистики, різних 
інспекціях; документи, пов’язані з приватизацією та акціонуванням; 

ліцензії та дозволи на окремі види діяльності тощо 

Планові дані 
Бізнес-плани, поточні та перспективні плани фінансово-

господарської діяльності, планові калькуляції, кошториси тощо 

Документація 
попередніх перевірок 
та рішення щодо них 

Акти, накопичувальні відомості, розрахункові таблиці, довідки, 
постанови, рішення, висновки, звіти аудитора (за домовленістю з 

керівництвом підприємства); акти податкових органів, акти 
перевірок банку, органів державного контролю, органів статистики, 

фондів соціального страхування та Пенсійного фонду 
Матеріали 

інвентаризацій та 
рішення щодо них 

Акти, порівняльні відомості, інвентаризаційні описи, пояснювальні 
записки матеріально відповідальних осіб; рішення адміністрації 

щодо відшкодування збитків тощо 

Інші дані 
Договори, бланки суворої звітності, архівні матеріали, листи, 

скарги, особові справи співробітників тощо 
 

Найчіткішу класифікацію інформаційного забезпечення аудиту дає у своїх 

працях проф. Білуха М. Т. З одного боку, він пропонує класифікацію 

інформаційного забезпечення фінансово-господарського контролю й аудиту, а з 

другого – розглядає класифікацію економічної інформації та її призначення в 

аудиторському процесі [3]. За основу класифікації інформаційного 

забезпечення фінансово-господарського контролю й аудиту взято ознаки: 

професійно-інформаційна комунікація, пізнавальність інформації, зміст 
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інформаційного забезпечення. Згідно цієї теорії поділяється інформаційне 

забезпечення за професійною комунікацією на робоче, інформаційне пряме, 

інформаційне непряме, опосередковане. Залежно від пізнавальності інформацію 

поділяють на нову і релевантну, а виходячи із змісту інформаційного 

забезпечення, на законодавчу, планово-нормативно-довідкову, договірну, 

технологічну, організаційно-управлінську, фактографічну.  

Виходячи з цього, запропонована наступна класифікація інформаційного 

забезпечення аудиту установчих документів підприємства (табл. 2). 

Таблиця 2 – Класифікація інформації, яку використовують в аудиті 

установчих документів  

№ 
з/п 

Ознака класифікації  Вид інформації  

1 Зміст інформації  
Законодавча, планово-нормативна, договірна, технологічна, 

органцізаційно-управлінська, фактографічна   

2 
Характер оцінки 
об’єктів аудиту  

Пряма, непряма, опосередкована  

3 Суб’єкт аудиту Внутрішня, зовнішня  

4 
Пізнавальність 
інформації  

Нова, релевантна  

5 Спосіб відображення Алфавітна, цифрова, графічна 
6 Спосіб подання Директивна, розпорядча, звітна  

7 
Ступінь інформаційної 

деталізації  
Аналітична, синтетична  

8 
Період формування 

інформації 
Оперативна, поточна, прогнозна 

9 
Ступінь перетворення 
інформації в процесі 

обробки  
Вхідна, проміжна, підсумкова 

10 Джерела отримання 

Оперативного обліку, бухгалтерського обліку і звітності, 
статистичного обліку і звітності, внутрішнього контролю, 
зовнішнього контролю, відомчого контролю, попереднього 

аудиторського контролю  
11 Ступінь доказовості  Доказова, недоказова 
12 Ступінь деталізації  Загальна, конкретна  
13 Тривалість зберігання  Тривалого зберігання, нетривалого зберігання 

14 
Спосіб формування 

інформації  
Сформована вручну, напівавтоматичний режим, 

автоматичний режим  
 

Інформаційну складову обліково-аналітичного забезпечення аудиту 

установчих документів підприємства доцільно розглядати в двох аспектах:  
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− облікова інформація, опрацьована з використанням методів 

економічного аналізу, прикладом чого є створення аналітичних таблиць. Такий 

тип інформації може формуватися як бухгалтером, так і аналітиком чи 

аудитором;  

− комплекс аналітичних процедур, який виконується власне аудитором для 

забезпечення достатньої впевненості в надійності аудиторських доказів. 

Важливо зауважити, що обліково-аналітична інформація не може формуватися 

без забезпечення відповідних умов і технічних засобів для її створення і 

представлення аудитору. Особливе значення в даному процесі займає розвиток 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, наслідком чого є повна 

автоматизація бухгалтерського обліку. 

Барановська С. П. зазначає «якою б не була інформаційно-комунікаційна 

система, вона завжди міститиме дві складові, без яких не може існувати жодна 

інформаційна система: програмне забезпечення та база даних (база знань)» [4]. 

При формуванні обліково-аналітичного забезпечення аудиту установчих 

документів підприємства важливо, щоб інформація обліку та аналізу 

відповідала необхідним вимогам до її якості. Якість обліково-аналітичної 

інформації, зокрема щодо установчих документів підприємства можливо 

оцінити за допомогою певних критеріїв (рис. 1) [5]. 

Міжнародний стандарт аудиту 500 «Аудиторські докази» визначає мету 

аудитора в аспекті отримання аудиторських доказів через розробку та 

виконання аудиторських процедур у такий спосіб, який робить можливим 

отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів, що дадуть змогу 

сформулювати висновки, на яких ґрунтуватиметься думка аудитора [6]. 

З метою систематизації та вдосконалення обліково-аналітичного 

забезпечення аудиту установчих документів підприємства доцільно 

використовувати структурно-логічну схему з урахуванням основних бізнес-

процесів, які є об’єктами документування та пов’язані зі зміною власного 

капіталу в системі обліку. 
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Організація та методика аудиту установчих документів підприємства 

визначається передусім належним інформаційним забезпеченням аудитора про 

суб'єкт господарської діяльності. Зростання обсягів інформації потребує від 

аудитора певної її систематизації та класифікації, оскільки без такого підходу 

важко зібрати необхідні аудиторські докази, правильно оцінити господарські 

явища, факти, процеси виробництва та управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Основні критерії якості обліково-аналітичної інформації  

 

Аудит установчих документів базується не тільки на використанні 

інформації, обліково-аналітичне забезпечення аудиту формують такі основні 

компоненти: інформація, яка генерується системами бухгалтерського обліку й 

економічного аналізу підприємств, та комплекс необхідних умов і технічних 

засобів для її створення, обробки і представлення в затребуваному вигляді 

аудитору. 

Доцільність  

Своєчасність  

Інформація має надійти до користувача до того часу, 
поки в нього є змога вплинути на об’єкт, що 

забезпечує можливість раціонального та активного 
управління господарськими  операціями 

підприємства  

Інформація має достовірно відображати процес 
формування власного капіталу й відображення цього 

процесу в обліку та звітності і не допускати 
двозначності у розумінні даних 

Точність  

Повнота (достатність) Обсяг інформації має бути оптимальним для оцінки 
об’єкта дослідження 

Доступність  

При формуванні інформаційного забезпечення 
аудиту установчих документів  варто абстрагуватися 

від даних, які не несуть цінності для прийняття 
управлінських рішень 

Формування та подання інформації у формі 
максимально доступний для сприйняття та розуміння 

Рентабельність  
Вартість підготовки інформації не повинна 
перевищувати економічної вигоди від її 

використання 
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Юлія Беженар 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА  

Функціонування суб’єктів господарювання напряму залежить від впливу 

багатьох зовнішніх та внутрішніх факторів. Питання економічної безпеки 

підприємства та забезпечення достатнього рівня функціонування в умовах 

невизначеності стає все більш актуальним. В статті було розглянуто 

сутність економічної безпеки підприємства, основні цілі та завдання її 

забезпечення. Досліджено найбільш поширені господарські загрози та наведено 

їх класифікації. За допомогою аналізу вивчено, як різні групи ризиків впливають 

на об’єкти обліку та показники фінансової звітності.   
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Ключові слова: економічна безпека, обліково-аналітичне забезпечення, ризики, 

облік, аналіз, функції, контроль, управління, інформаційна оболонка бізнесу.  

На сьогоднішній день досить вагомого значення набуває питання 

забезпечення умов фінансового благополуччя підприємства. Адже, суб’єкти 

господарювання як ніхто підпадають під такі чинники впливу, як політична 

нестабільність, соціально-економічна ситуація в країні, міжнаціональні, 

регіональні, територіальні конфлікти, а також недосконалість законодавства та 

корупція. Саме тому, проблему економічної безпеки можна вважати 

актуальною, оскільки підприємства працюють в умовах різних зовнішніх та 

внутрішніх ризиків. Ця обставина вимагає від суб’єктів управління 

підприємством побудови комплексної системи, спрямованої на підвищення 

рівня економічної безпеки. Таким чином, можна стверджувати, що в наш час 

підприємства є центральною ланкою економічної системи будь-якої держави. 

Отже, для ефективного функціонування підприємств важливим завданням є 

забезпечення їх економічної безпеки, що набуває ще більшого значення в 

умовах нестабільного та невизначеного бізнес-середовища.  

Вивченню теоретичних аспектів економічної безпеки підприємств 

присвячено праці таких відомих вчених та науковців як Б.М. Андрушків, Т.Г. 

Васильців, К.С. Горячева, А.О. Єпіфанов, О.В. Ілляшенко, В.І. Кириленко, Г.В. 

Козаченко, Н.В. Коцеруба, Т.Г. Китайчук, О.О. Сосновська, Н.В. Бондарчук та 

інші. Однак, незважаючи на значні наукові доробки, деякі питання щодо 

сутності економічної безпеки підприємства та визначення ознак її забезпечення 

залишаються дискусійними та невизначеними. 

Метою даної статті є дослідження поняття «економічна безпека 

підприємства», особливостей її класифікації та визначення риків економічної 

безпеки в системі обліково-аналітичного забезпечення управління суб’єктами 

господарювання.  

Поняття «економічна безпека» на сьогоднішній день має дещо інше 

значення, якщо враховувати фактори, які впливають на процеси управління. 

Головною метою системи економічної безпеки підприємства є впевненість в 

його максимально ефективному та стабільному функціонуванні, а також 

високому рівні розвитку в майбутньому. Найважливішими факторами, що 

мають вплив на економічну безпеку суб’єктів господарювання є досконала 
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законодавча база, система оподаткування, участь у роботі міжнародних ринків, 

інвестиційна привабливість певних районів та держави в цілому. Тобто, 

економічна безпека того чи іншого підприємства, насамперед, залежить від 

економічної безпеки тої держави чи регіону, в яких функціонує, адже, вона 

тримається на їхньому фінансовому, сировинному та виробничому потенціалі і 

це безпосередньо впливає на перспективи розвитку суб’єкта господарювання.  

Складнощі у застосуванні системного підходу до забезпечення 

економічної безпеки підприємства полягають у тому, що необхідно давати 

економічну оцінку альтернативним варіантам проектування і реалізації певної 

системи заходів. Передбачається, що така система заходів повинна 

забезпечувати найбільш раціональне вирішення комплексу завдань із 

дотримання економічної безпеки певного підприємства в умовах 

невизначеності впливу зовнішніх і внутрішніх загроз як щодо прогнозування 

загроз, так і щодо можливостей їх усунення [1, с.127]. 

Економічна безпека підприємства – це його спроможність розвиватися та 

працювати в умовах постійно мінливого внутрішнього та зовнішнього 

середовища, що характеризує її стійкість. Механізм забезпечення економічної 

безпеки підприємств є індивідуальним і залежить від специфіки діяльності 

підприємства, системи бухгалтерського обліку та ефективності його роботи, 

діючої системи контролю [2, с.136].  

Основними цілями забезпечення економічної безпеки підприємства в 

частині бухгалтерського обліку є:  

– своєчасне виявлення зовнішніх та внутрішніх загроз у системі 

бухгалтерського обліку;  

– збереження та ефективне використання ресурсів підприємства 

(фінансових, матеріальних, інформаційних, кадрових);  

– прогресивний, незалежний розвиток підприємства.  

Виходячи з вищенаведених цілей, на підприємстві необхідно вирішувати 

такі завдання, як:  

– прогнозування та уникнення виникнення загроз економічній безпеці 

підприємства в частині бухгалтерського обліку; 

– виявлення та захист найбільш слабких, уразливих сторін господарської 

діяльності підприємства;  
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– прийняття оптимальних управлінських рішень на підставі аналітичної 

інформації, що надається системі бухгалтерського обліку;  

– організація оперативної взаємодії підприємства з державними органами;  

– забезпечення постійного контролю за здійсненням механізму 

забезпечення економічної безпеки підприємства [3, с.128]. 

Тобто, економічну безпеку підприємства можна трактувати, як стан 

захищеності від різних загроз, рис. 1. 
 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Класифікація загроз економічній безпеці підприємства [4, с. 130] 
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Тобто ми можемо спостерігати, що всі фактори ризику, які можуть 

виникати групуються за різними класифікаційними ознаками. Найбільш 

поширеним на сьогодні є виділення небезпек чи загроз залежно від місця їх 

виникнення. За цією ознакою виділяють зовнішні та внутрішні загрози, табл. 1.  

Таблиця 1 - Зовнішні та внутрішні загрози, які мають вплив на економічну 

безпеку підприємства 

Зовнішні загрози Внутрішні загрози 

– недостатню розвиненість законодавчої та 
нормативно-правової бази, що дає змогу 
ефективно протидіяти недобросовісній 
конкуренції;  

– дії або бездіяльності (зокрема, навмисні і 
ненавмисні) персоналу підприємства 
(установи), що суперечать інтересам його 
місії та комерційної діяльності, наслідком 
яких може бути нанесення непередбачених 
витрат; 

– екологічні загрози;  – витік або втрата інформаційних ресурсів 
(зокрема, відомостей, що становлять 
комерційну таємницю та/або конфіденційну 
інформацію); 

– загрози інформаційного характеру; – підрив його ділового іміджу в очах бізнес-
партнерів; 

– неефективну роботу відповідних 
державних структур щодо створення 
сприятливих умов для проведення науково-
технічних і техніко-технологічних 
досліджень; 

– виникнення проблем у взаєминах з 
реальними та потенційними партнерами і 
можливість втрати та/або не укладення 
(пролонгації) подальших важливих договорів 
(контрактів); 

– залучення кримінальних структур для 
впливу на конкурентів; 

– конфліктні ситуації з конкурентами, загроза 
життю та здоров’ю персоналу тощо. 

– відсутність детальної та об’єктивної 
інформації про суб’єктів економічної 
діяльності та їх фінансове становище; 

 

– низький рівень культури ведення бізнесу в 
ринковому середовищі; 

 

– брендові (іміджеві) загрози.  

Джерело: складено автором на основі [2, с.136] 

 

Отже, досягнути економічної безпеки підприємства можна за рахунок 

усунення зовнішніх та внутрішніх загроз, а також гуманного та ефективного 

управління. Бухгалтерський облік є основним елементом при переробці, аналізі 
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та систематизації даних господарської діяльності підприємства, є невід’ємним 

складовим системи економічної безпеки. Бухгалтерський облік, як 

інформаційна система, дає можливість формувати об’єктиві дані про суб’єкт 

господарювання та надавати користувачам інформацію про реальні моделі 

фінансово-господарської діяльності економічних суб’єктів.  

Тобто, можна дійти до висновку, що лише завдяки потужному 

інформаційному забезпеченню, яке формує система бухгалтерського обліку, 

підприємство спроможне досягнути економічної динаміки.  

Формування якісної інформації можливе тільки в умовах тісної взаємодії 

бухгалтерської служби з іншими структурними підрозділами підприємства. 

Саме тому керівництву підприємства слід регламентувати порядок 

встановлення горизонтальних зв’язків, рух інформації між структурними 

підрозділами та бухгалтерією підприємства.  

Структура обліково-аналітичної системи є суто індивідуальною. Вона 

створюється, та корегується під потреби кожного підприємства та визначається 

такими факторами: інформаційною потребою управлінського ланцюга; діючою 

нормативно-правовою базою у сфері бухгалтерського обліку; рівнями 

формування інформації (підприємство, підрозділ) [5, с.490] 

Традиційні функції обліково-аналітичного забезпечення економічної 

безпеки підприємства і ризик-менеджменту такі (рис.2):  

 
Рисунок 2 - Функції обліково-аналітичного забезпечення економічної 

безпеки підприємства 
Джерело: складено автором на основі [7, с.181] 
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1) інформаційна функція - надає інформацію про рівень 
економічної безпеки, вплив ключових загроз і ризиків 

внутрішніх та зовнішніх суб'єктів безпеки;

2) бухгалтерська функція - передбачає реєстрацію всіх фактів 
господарської діяльності; 

3) функція контролю - дає змогу перевіряти первинну 
інформацію обліку, контролювати ефективність суб'єктів 

безпеки; 

4) аналітична функція - дає змогу проводити ретроспективний, 
поточний і стратегічний аналіз на основі первинної облікової 

інформації.
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Саме тому, в системі обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємствами важливо аналізувати взаємозв`язок між видами ризиків та 

об`єктами обліку, на які вони впливають, і статтями фінансової звітності, які 

такі об`єкти репрезентують[6, с.352]. У табл. 2 ми виокремили найбільш 

важливі, на нашу думку, види ризиків, що потребують належного 

інформаційного забезпечення. 

Таблиця 2 – Обліково-аналітичний базис управління окремими ризиками в 

системі економічної безпеки  

Класифікаційні 

групи ризиків 
Сутність 

Статті фінансової 
звітності 

чи об’єкти обліку 

Інвестиційний 
ризик 

Полягає у загрозі нездійснення інвестування 
чи отримання збитків від здійснення 
інвестицій 

Показники зі статтями 
капітальних чи фінансових 
інвестицій 

Ризик 
неефективності 
управління 
активами 

Визначається через низький рівень віддачі 

необоротного та оборотного капіталу, що 

загрожує внутрішній економічній безпеці 

підприємства 

Запаси, дебіторська 
заборгованість, основні 
засоби та нематеріальні 
активи 

Інфляційний ризик 
Пов`язаний із негативним впливом на 
господарську діяльність зростання індексу 
інфляції 

Монетарні статті 
фінансової звітності, 
особливо гроші та їх 
еквіваленти 

Юридичний ризик 
Полягає в імовірності настання необхідності 
суттєвих поточних виплат за договірними 
зобов`язаннями 

Кредиторська 
заборгованість та інші види 
зобов`язань 

Валютний ризик 

Зумовлює ймовірність утрати економічних 
вигід чи зниження вартості окремих об`єктів 
обліку внаслідок стрімкого зниження 
валютного курсу 

Монетарні статті, оцінені в 
іноземній валют 

Кредитний ризик 

Виникає в разі несплати дебіторами вартості 
реалізованої продукції, виконаних робіт чи 
наданих послуг згідно з договірними 
умовами 

Статті дебіторської 
заборгованості 

Інформаційний 
ризик 

Дії або події, які можуть спричинити втрати 
інформації чи несанкціоноване її 
використання, а також розголошення 
комерційної таємниці 

Рахунки управлінського та 
фінансового обліку 

Джерело: складено автором на основі [7, с.181]. 
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Обліково-аналітичне забезпечення ідентифікації ризиків підприємства – це 

система збирання, підготовки, реєстрації та обробки даних первинного, 

бухгалтерського, фінансового, податкового, статистичного та управлінського 

обліку, а також даних аналітичних розрахунків та необлікової інформації для 

прийняття на їх основі управлінських рішень, спрямованих на забезпечення 

захисту економічних інтересів підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз 

[7, с.181]. 

Таким чином, за допомогою послідовного функціонування підсистем 

обліку, аналізу та контролю забезпечується прийняття управлінських рішень, 

зокрема в частині управління ризиками діяльності, що забезпечить належний 

рівень економічної безпеки підприємств (рис.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структурно-логічна модель обліково-аналітичного 

забезпечення управління економічною безпекою підприємства [7, с.182]. 
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Отже, тільки чітка та послідовна організація обліку, аналізу і контролю на 

всіх стадіях виробничого процесу дасть змогу сформувати належний стан 

економічної безпеки й нівелювати загрози для середовища функціонування 

підприємства та його інформаційної оболонки.  

Підсумовуючи вищенаведене, можна стверджувати що економічна безпека 

підприємства набуває статусу складної багаторівневої системи, так як вимагає 

постійного контролю всіх її складових. Бухгалтерський облік у поєднанні 

аналізом та контролем має змогу контролювати загрози підприємницької 

діяльності. Проте встановлення існуючих ризиків економічної безпеки 

неможливе без обліково-аналітичного забезпечення управлінських процесів на 

тому чи іншому підприємстві. На нашу думку головними напрямками 

покращення організації обліку управління економічною безпекою суб’єкта 

господарювання повинні бути: створення окремого підрозділу для контролю за 

станом економічної безпеки підприємства; розроблення окремого 

документообігу в частині складання та обробки документів, що стосувались би 

економічної безпеки; окреме відображення на рахунках обліку операцій, що 

безпосередньо по’вязані економічною безпекою суб’єкта господарювання;  

аналіз економічної безпеки в управлінській звітності; постійний контроль за 

ризиками виникнення економічної безпеки підприємства та прогнозування їх 

розвитку на основі факторного аналізу.   

Тобто, ми повинні розуміти що до даного питання необхідно підходити 

комплексно, так, як організація обліку економічної безпеки підприємства не 

окреслюється певним колом питань, а потребує загального дослідження низки 

проблем, які охоплюють ріні сфери їх виникнення.  
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 Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

                          Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

ПІДПРИЄМСТВА 

В статті досліджуються теоретичне обґрунтування необхідності 

вдосконалення методики аудиту зобов’язань, а також розробка комплексної 

методики аудиту зобов’язань підприємства в сучасних умовах господарювання. 

Ключові слова: зобов’язання підприємства, аудит, методика, 

короткострокові зобов’язання, довгострокові зобов’язання.  

Розвиток сучасних ринкових господарських відносин в Україні, що 

останнім часом відбувається на фоні ліквідації наслідків фінансової кризи, 

супроводжується підвищеною увагою до стану та якості зобов’язань 

підприємств, особливо з боку аудиторів. Останнє обумовлено тим, що саме до 

зобов’язань підприємства належать залучені кошти, які хоч і є одним з 

необхідних джерел фінансових ресурсів підприємства в сучасних ринкових 

умовах господарювання, але обсяги та якість зобов’язань завжди є одним з 

непростих та нелегких питань для керівництва. І, перш за все, через те, що 

результатом погашення зобов’язань підприємства є зменшення ресурсів 

останнього, що втілюють в собі економічні вигоди, а отже – безпосередньо 

впливають на фінансовий результат діяльності підприємства. Отже керівники 

та власники підприємств все більше звертаються за допомогою до незалежних 

аудиторів та аудиторських фірм з метою підтвердження правильності ведення 

бухгалтерського обліку та достовірності відображення зобов’язань 

підприємства у фінансовій звітності. Останнє ж потребує від суб’єктів 

аудиторської діяльності нових підходів до проведення аудиторських перевірок, 

а також використання сучасних методик при перевірці зобов’язань 

підприємства. 
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На сьогоднішній день організаційно-методичні аспекти щодо аудиту 

зобов’язань підприємства достатньо повно досліджено в працях М.Т. Білухи, 

Ф.Ф. Бутинця, Н.І Дороша, В.Я. Савченко та ін. Вагомий внесок у розвиток 

організаційно-методичного забезпечення аудиту зобов’язань підприємства 

зробили також і іноземні автори: Е.А. Аренс, Ф.Л. Дефліз, Г.Р. Дженік,.                

Д.К. Лоббек, А.Д. Шеремет та ін. Однак в працях цих авторів питання методики 

аудиту зобов’язань підприємства в сучасних умовах господарювання 

досліджено лише фрагментарно. Системно питання методики аудиту 

зобов’язань підприємства не досліджено, тим більше в частині вдосконалення 

останньої. Отже, проблема вдосконалення методики аудиту зобов'язань 

підприємства сучасних умовах господарювання є своєчасною та актуальною. 

Метою даної статті є теоретичне обґрунтування необхідності 

вдосконалення методики аудиту зобов’язань, а також розробка комплексної 

методики аудиту зобов’язань підприємства в сучасних умовах господарювання. 

 Відповідно до визначеної мети було поставлено наступні завдання: 

уточнити визначення понять: «аудит» та «зобов’язання підприємства»; 

теоретично обґрунтувати основні положення методики аудиту зобов’язань 

підприємства; запропонувати комплексну методику аудиту зобов’язань 

підприємства в сучасних умовах господарювання.  

З розвитком ринкових умов господарювання виникла необхідність у 

впровадженні в господарські відносини нових прогресивних видів та форм 

контролю, які б дали змогу захистити інтереси керівників та власників 

підприємств, а також надати незалежну достовірну інформацію про діяльність 

різних економічних суб’єктів. Саме ці обставини і зумовили виникнення та 

розвиток аудиту в Україні [8].  

Сьогодні в Україні аудит став необхідною передумовою розвитку як 

господарської діяльності в цілому, так підприємницької діяльності зокрема. 

Суспільна місія сучасної аудиторської практики як невід’ємної складової 

ринкової інфраструктури полягає у захисті інформаційних інтересів широкого 

кола користувачів фінансової та іншої інформації, яка використовується у 

процесі прийняття управлінських рішень [7].  
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Важливим для теорії і практики розвитку аудиту є чітке визначення 

поняття «аудит», яке б враховувало його мету і завдання, сферу дії та його 

різновиди.  

У зарубіжній і вітчизняній економічній літературі, Міжнародних 

стандартах з аудиту і чинних законодавчих актах України надано досить різні 

визначення поняттю «аудит». Визначення аудиту в роботах вітчизняних і 

зарубіжних дослідників та в законодавстві наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 - Визначення поняття «аудит» в роботах вітчизняних і 

зарубіжних дослідників у законодавстві 

Нормативна 
база/Автор 

Визначення поняття «аудит» 

Господарський кодекс 
[1. ч. 1ст. 363] 

Перевірка бухгалтерської звітності, обліку, первинних 
документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської 
діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення 
достовірності їх звітності, обліку, його повноти та 
відповідності чинному законодавству 

Закон України «Про 
аудиторську 
діяльність»[3, ст.3] 

Перевірка даних бухгалтерського обліку і показників 
фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою 
висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в 
усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів 
України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
інших правил згідно із вимогами користувачів 

Міжнародні стандарти 
з аудиту [5, с.9]. 

Незалежна перевірка фінансових звітів або віднесеної до них 
фінансової інформації об'єкта незалежно від того, приносить 
прибуток або ні, його розміри і форми організації 

Е.Аренс, Дж.К.Лоббек  
[7, с.7]. 

Процесс, посредством которого компетентный независимый 
работник накапливает и оценивает свидетельства об 
информации, поддающейся количественной оценке и 
относящейся к специфической хозяйственной системе, чтобы 
определить и выразить в своем заключении степень 
соответствия этой информации установленным критериям. 

Белуха Н.Т. 
 [8, с. 112] 

Інтелектуальна діяльність, що передбачує дослідження 
фінансово-господарської діяльності з метою її поліпшення й 
підвищення прибутковості згідно із законами, що видаються на 
основі договорів між аудиторськими організаціями й 
суб’єктами підприємницької діяльності 

Бутинець Ф. Ф.  
[9, с.12] 

Перевірка офіційної бухгалтерської звітності, обліку, 
первинних документів та іншої інформації про фінансово-
господарську діяльність суб’єктів господарювання з метою 
визначення достовірності їх звітності, обліку його повноти і 
відповідності чинному законодавству 

Отже, як видно з табл.1., єдиного підходу до визначення поняття «аудит» 

не існує. В кожному з наведених визначень поняття «аудит» є лише схожі 

елементи при виокремленні ключових ознак досліджуваного поняття.  
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Тому, на думку автора, під аудитом слід розуміти процес перевірки 

аудитором або аудиторською фірмою фінансової звітності та іншої інформації 

суб’єкта господарювання, з метою формування незалежного професійного 

судження щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності 

фінансової звітності суб’єкта господарювання в усіх суттєвих аспектах. 

 Отже, на шляху досягнення основної мети даної статті в якості 

наступного завдання визначено уточнення сутності зобов’язань підприємства. 

У зв’язку з чим, слід зазначити, що зобов’язання є одним з джерел фінансових 

ресурсів на підприємстві і служать в якості невід'ємної складової управління 

фінансовими ресурсами на підприємстві. У таблиці 2 розглянуто трактування 

зобов’язань підприємства у законодавстві. 

Таблиця 2 – Визначення понять 

Нормативний акт Визначення 

П(С)БО 2 «Баланс» п. 
4 

Зобов’язання – це заборгованість підприємств, яка виникла 
внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, 
призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в 
собі економічні вигоди [5]. 
 

МСБО 37 
«Забезпечення, 
непередбачені 
зобов’язання та 
непередбачені 

активи» 

Зобов’язання – це теперішня заборгованість підприємства, яка 
виникає в результаті минулих подій і погашення якої, за 
очікуванням, спричинить вибуття з підприємства ресурсів, які 
втілюють у собі економічні вигоди [6] 

Цивільний кодекс 
України Стаття 509 

Зобов’язанням є правові відношення, в якому одна сторона 
зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) 
певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, 
сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор 
ма право вимагати від боржника виконання його обов’язку. [1]. 
 

Господарський кодекс 
України Стаття 173. 

[2]. 

Господарським визнається зобов’язання, що виникає між 
суб’єктом господарювання та іншим учасником відносин у 
сфері господарювання з підстав, передбачених кодексом, в 
силу якого один суб’єкт зобов’язаний вчинити певну дію 
господарського чи управлінсько-господарського характеру на 
користь іншого суб’єкта або утриматися від певних дій, а 
інший суб’єкт має право вимагати від зобов’язаної сторони 
виконання її обов’язку. 
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Таким чином, виходячи з наведених вище визначень, можна зробити 

висновок, що єдиного підходу до визначення «зобов’язання підприємства» не 

існує. Однак найбільш повним та таким, що відповідає сучасним вимогам до 

діяльності суб’єктів господарювання в ринкових умовах, на думку автора, слід 

вважати те визначення, що наведено П(С)БО 2 «Баланс» (п. 4) (див. табл.2). До 

того ж, на основі врахування визначень поняття «зобов’язання підприємства», 

наведених в інших законодавчо-нормативних актах (див. табл.2), можна 

виокремити наступні види зобов’язань підприємства, а саме: довгострокові, 

поточні, забезпечення, непередбачені зобов’язання.  

Отже, стосовно проведення аудиту зобов’язань підприємства, то слід 

зазначити, що мета останнього полягає у встановленні достовірності певних 

даних відносно наявності зобов'язань перед кредиторами, повноти і 

своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та 

облікових регістрах, правильності ведення обліку зобов'язань в усіх суттєвих 

аспектах.  

До того ж, слід зазначити, що аудит такої важливої компоненти 

фінансової звітності, як зобов'язання, має першорядне значення як для 

власників, керівників підприємства, так і для кредиторів, інвесторів та інших 

зацікавлених осіб. Останнє обумовлено, перш за все, тим, що зобов'язання 

значно впливають на ліквідність та інші показники фінансового стану 

підприємства, і водночас операції з ними можуть мати багато помилок, 

порушень і шахрайства, які потребують своєчасного виявлення, уточнення 

причин їх появи, а також розробки заходів щодо попередження останніх. Все це 

підкреслює важливість здійснення аудиторської перевірки на основі сучасної 

методики, яка охоплює всі види зобов’язань.  
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Рисунок 1 - Запропонована комплексна методика аудиту зобов’язань 

підприємства в сучасних умовах господарювання (розроблено автором на 

основі [10]). 

Так, виходячи з того, що більшість дослідників під методикою розуміють 

сукупність методів, прийомів та способів пізнання, що застосовуються у 

конкретній послідовності, слід відзначити, що аудит, який виступає як 

перевірка, теж має свою загальну методику. Однак, якщо розглядати аудит за 

Методика аудиту зобов’язань 
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фондами 
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зобов’язань з кожним суб’єктом 
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Установити, які саме суми зобов’язань з 
кожним суб’єктом відображені у 
фінансовій звітності, та розглянути 
первинні документи, унаслідок яких вони 
виникли 
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перед банками 

За загальною кількістю первинних 
документів, щодо зобов’язань 
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перевірити реальне існування 
контрагентів і суму залишку 

Визначити за допомогою повторного проведення процедур перевірити 
результат операцій зобов’язань та необхідність їх відображення у 
фінансовій звітності 
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досліджуваним напрямом, а саме – за зобов’язаннями підприємства», то слід 

відмітити, що вона буде мати свою специфіку (особливості).  

У зв’язку з чим, слід зазначити, що методика аудиту зобов'язань 

підприємства виконується шляхом застосування аналітичних процедур, звірки 

відповідності залишків на бухгалтерських рахунках зобов'язань, відстеження на 

останніх документів та записів. Опираючись на процедури аудиту зобов’язань, 

які запропоновано Орловим, методику аудиту зобов’язань підприємства 

вважається за доцільне представити наступним чином (рис. 1). 

 Отже, запропонована автором комплексна методика аудиту зобов’язань 

підприємства, на відміну від наявних, враховує всі складові зобов’язань 

підприємства в залежності від економічного суб’єкта, перед яким воно виникає. 

Останнє надає можливість аудиторам висловити своє незалежне професійне 

судження щодо достовірності відображення в обліку та фінансовій звітності, 

виявити помилки та факти шахрайства за кожної складовою зобов’язання 

підприємства як окремо, так і в цілому. Методом запиту та підтвердження 

перевірити реальне існування контрагентів і суму залишку Визначити за 

допомогою повторного проведення процедур перевірити результат операцій 

зобов’язань та необхідність їх відображення у фінансовій звітності суттєвості в 

процесі аудиту зобов’язань підприємства впливає на наступне: визначення 

порядку проведення аудиту зобов’язань - від первинного документу до 

звітності чи навпаки; визначення масштабів перевірки; визначення ступеню 

вибірковості перевірки. Щодо ступеня вибірковості перевірки, то можна 

сказати, що цей процес прямо впливає на суттєвість результатів аудиту – чим 

менше присутній елемент вибірковості при перевірці, тим вищим є рівень 

суттєвості перевірки.  

Таким чином, виходячи з наведеного вище, можна дійти наступних 

висновків: на основі уточнення визначення понять «аудит» та «зобов’язання 

підприємства», теоретичного обґрунтування основних положень методики 

аудиту зобов’язань підприємства запропоновано комплексну методику аудиту 

зобов’язань підприємства в сучасних умовах господарювання, яка на відміну 
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від існуючих, враховує всі складові зобов’язань підприємства в залежності від 

економічного суб’єкта, перед яким воно виникає, враховує такі обов’язкові 

етапи аудиторської перевірки, як розрахунок рівня суттєвості за окремою 

компонентною фінансової звітності, розрахунок аудиторського ризику, що 

сприяє подальшому розвитку і вдосконаленню методичних засад аудиту 

зобов’язань підприємства, скороченню витрат часу на його проведення, повній і 

всебічній перевірці зобов’язань, а також має на меті створити можливості для 

підвищення якості аудиторських висновків та рекомендацій.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

В статті узагальнена система організації обліку товарних операцій 

торговельного підприємства. Виявлено, що при організації обліку товарних 

запасів на практиці підприємства можуть  застосовувати  або партіонний, 

або сортовий способи складського обліку товарів. Від того який спосіб обере 

підприємство в майбутньому буде залежати спосіб аналітичного обліку.  

Ключові слова: товарні операції, облік, організація обліку, номенклатура. 

Формування товарного забезпечення товарообороту підприємств торгівлі 

здійснюється на ринку товарних ресурсів  шляхом вільного вибору 
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постачальників необхідних товарів та укладання договорів поставки товарів з 

підприємствами роздрібної торгівлі.  Ці обставини потребують нових підходів 

до управління підприємствами торгівлі та процесом товароруху в цілому. Для 

того, щоб належним чином управляти товарним асортиментом підприємствам 

торгівлі слід обирати вірну й доцільну методику організації та ведення обліку 

товарних операцій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій у яких започатковано розв’язання 

даної проблеми, свідчить, що велику увагу у своїх роботах багато авторів 

приділяли дослідженню бухгалтерського обліку товарів в торгівлі, а саме такі 

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

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

В. С. Марцин, Н. І. Трішкіна, О. В. Фоміна, Н. В. Фоменко та інші. 

Метою статті виступило дослідження організації обліку товарних 

операцій підприємств торгівлі з метою отримання достовірної та своєчасної 

інформації про господарську діяльність підприємства.  

Правильно організований обліковий процес повинен відповідати таким 

вимогам: точність облікових записів, узгоджених зі справді здійсненими 

господарським операціями; вірна грошова оцінка здійснених операцій; 

правдивість і документальна обґрунтованість здійснених записів; належна 

класифікація, групування і систематизація обґрунтованого облікового 

матеріалу і також правильна номенклатура бухгалтерських рахунків; 

своєчасність й впорядкованість записів з точки зору їх хронологічної 

послідовності.  

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні» питання організації обліку відноситься до компетенції його 

власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно 

до законодавства й установчих документів [1].  

Важливою передумовою раціональної організації обліку на підприємстві є 

правильна розстановка кадрів на окремих ділянках облікового процесу, 

встановлення такої структури апарату бухгалтерії, яка якнайбільше відповідала 

б конкретним умовам роботи підприємства.  
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Ефективність організації обліку на підприємстві залежить і від форми 

бухгалтерського обліку. Під формою бухгалтерського обліку, зазвичай, 

розуміють певну систему взаємопов’язаних між собою облікових регістрів 

встановленої форми та змісту, що зумовлює послідовність і способи облікових 

записів. 

Одним із елементів облікової політики є організація обліку товарних 

запасів. Так, необхідними передумовами правильної організації обліку 

товарних запасів є: 

- раціональна організація складського господарства; 

- розробка номенклатури запасів; 

- наявність інструкції з обліку виробничих запасів; 

- правильне групування (класифікація) запасів; 

- розробка норм витрачання запасів [2]. 

Одиницею бухгалтерського обліку товарних запасів на підприємстві 

визнають їх найменування. Первісну оцінку найменування придбаних запасів 

визначають по собівартості згідно П(С)БО № 9. Первісну вартість запасів  

виготовлених власними силами визначають згідно П(С)БО № 16 «Витрати». 

Запаси відображають по найменшій з двох оцінок: первісною вартістю або 

чистою вартістю їх реалізації. 

Таким чином, первинною вартістю товарних запасів, які придбані за плату, 

є їх собівартість, що складається з таких фактичних витрат: 

- суми, які сплачуються згідно з договором постачальнику; 

- суми, які сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші послуги у 

зв’язку з пошуком і придбанням запасів; 

- суми ввізного мита; 

- суми непрямих податків у зв’язку з придбанням товарних запасів, які не 

відшкодовуються підприємству; затрати по заготівлі, на наванатжувально-

розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх використання, 

включаючи витрати по страхуванню і ризику транспортування запасів; 
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- інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням товарних запасів 

і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання за 

призначенням. До таких витрат, зокрема, належать прямі витрати підприємства 

на доробку та підвищення якісних характеристик запасів [3]. 

Як зазначається вище, однією із складових собівартості товарних запасів є 

товарно-заготівельні витрати (ТЗВ). Отже, відповідно П(С)БО № 9 «Запаси», 

ТЗВ – це затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів за вантажно-

розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до 

місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків 

транспортування запасів [4]. Віднесення товарно-заготівельних витрат до 

складу первинної вартості можливе двома способами: прямого підрахунку та 

середнього відсотку. 

Метод прямого розподілу ТЗВ передбачає їх безпосереднє включення до 

складу собівартості придбаних за плату товарів. Цей метод використовується у 

випадках, за яких можна точно визначити витрати, пов’язані з 

транспортуванням тих чи інших одиниць товарів у вартісному або ж 

натуральному виразі. Наприклад, якщо підприємство перевозить одним 

транспортним засобом товари однієї номенклатури, тоді витрати на 

транспортування таких товарів можна розподілити, поділивши всю суму витрат 

на кількість продукції, що перевозиться. 

Але сфера застосування такого методу дуже обмежена. Крім того, розподіл 

ТЗВ за цим методом досить трудомісткий й застосовується здебільшого 

підприємствами з невеликим обсягом товарообороту. 

Метод середнього відсотку полягає у визначенні відсоткового 

співвідношення між сумою залишку ТЗВ на початок звітного місяці і ТЗВ, 

понесеними у звітному періоді, та сумою залишку товарів на початок звітного 

місяця й придбаними у цьому ж звітному періоді товарами. Знаючи таке 

співвідношення визначають суму ТЗВ, що відповідають залишку товарів на 

кінець звітного періоду, а також суму ТЗВ, яка припадає на товари, що вибули. 



36 

Організація обліку руху товарних запасів також залежить від обраної 

системи обліку: постійної або періодичної. Розбіжності у двох системах обліку 

полягають у послідовності розрахунку таких двох елементів обліку, як 

визначення кредитового обороту та залишків на кінець періоду по рахунках 

запасів  [3].  

При постійному обліку вартість витрачених товарних запасів 

розраховується виходячи з їх загальної вартості безпосередньо при витрачанні 

чергової партії. Собівартість проданих запасів визначається шляхом додавання 

вартостей, використаних при їх збуті. При застосуванні цього методу рух 

вартості запасів у точності не співпадає з їх рухом у натуральному вираженні, 

але наближається до нього, причому, чим частіше здійснюється придбання та 

витрачання запасів, тим точнішим є це наближення. 

При періодичному обліку реальне чергування надходжень та витрачань 

замінюється послідовними діями: спочатку враховується усе надходження, а 

потім - усе витрачання. При цьому виводяться підсумки з оприбуткування 

товарних запасів за весь звітний період, після чого відображає вибуття 

необхідної кількості запасів у хронологічному порядку, від першого постачання 

до того постачання, в якому виникло повне вибуття запасів у звітному періоді. 

Вартість товарних запасів на кінець звітного періоду визначається шляхом 

проведення інвентаризації. Сальдо товарів на кінець періоду визначається як 

добуток кількості товарів у натуральному вираженні та ціни (при придбанні 

запасів) або собівартості (при самостійному виготовленні) одиниці запасу з 

останньої його партії, що надійшла. 

Таким чином, система періодичного обліку більш точніша, ніж система 

постійного обліку, саме тому досліджуване підприємство віддає перевагу саме 

їй. Хоча й вона має певні недоліки. Так, вона вимагає проведення 

інвентаризації на кінець кожного періоду.  

При організації обліку товарних запасів на практиці підприємства можуть  

застосовувати  або партіонний, або сортовий способи складського обліку 

товарів. Від того який спосіб обере підприємство в майбутньому буде залежати 
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спосіб аналітичного обліку. На підставі прибутково-видаткових накладних та 

інших первинних документів, які відображають рух товарів, на оптовому складі 

підприємства по кожному виду товару заповнюється книга складського обліку. 

Книга на підприємстві заповнюється за  належною типовою формою. При 

такому способі зберігання товари, що надійшли, приєднуються до залишку тих 

товарів з таким же найменуванням і сортам, які вже є у наявності. 

На нашу думку, такий спосіб обліку є недосконалим. Для даного 

підприємства раціональнішим було б вести облік товару за партіонним 

способом. При партіонному обліку товари, що надійшли на склад, не 

змішуються з товарами, які надійшли раніше, що часто виникає при 

використанні сортового способу обліку, і зберігаються окремо по кожній партії. 

Кожній партії присвоюється номер, цим номером є номер супроводжувального 

документа постачальника або порядковий номер спеціальної книги реєстрації 

отриманих вантажів. Партіонний облік не допускає пересортиці товарів, 

недовкладень при відпуску, оскільки сукупність записів у видатковій частині 

партіонної карти по кількості одиниць і вартості товару повинна бути рівна 

даним, записаним у приході. Крім того, спрощується контроль цін на 

видаткових документах, так як вони відповідають прибутковим документам. 

Висновки. Підбиваючи підсумок можемо зробити висновок, що 

торговельна діяльність підприємств забезпечує безперервний процес руху 

активів у формі товарів від підприємств-виробників до безпосередніх 

споживачів. Забезпечення торговельної діяльності здійснюється шляхом 

організації операцій купівлі-продажу товарів, які є найбільш важливою і 

значною частиною активів торговельного підприємства. 
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У статті розкрито сутність поняття «інформаційне забезпечення». 

Наведено вимоги до інформації, яку використовують у фінансовому контролі.  

Охарактеризовано вимоги до інформаційного забезпечення та наведено 

джерела формування економічної інформації для фінансового контролю 

звітності комерційного банку. 
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Сучасні умови господарювання висувають підвищені вимоги до 

своєчасності, достовірності і повноти інформації. За загальними підходами 

інформація – це відомості про події, процеси, які відбуваються у господарській 

діяльності людей, природі, суспільстві, та є об’єктом збереження, передачі, 

перетворення для використання в будь-якій сфері людської діяльності [1]. 

Створення дієвої інформаційної системи на підприємстві є однією з 

найважливіших управлінських задач. Беззаперечним є той факт, що найбільш 

затребуваною інформаційною системою, що забезпечує потреби керівництва, є 

управлінська обліково-аналітична система. Інформація, що отримується при 

використанні цієї системи, відображає фінансові можливості суб’єкта 
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господарювання. Формування інформаційного забезпечення системи 

фінансового контролю звітності комерційного банку – це створення наскрізної 

економічної системи за допомогою відповідного довідково-інформаційного 

фонду на основі баз даних, що використовується для формування системи 

аналітичних показників-інструментів вироблення оперативних, тактичних і 

стратегічних управлінських рішень. 

Метою дослідження є обґрунтування і моніторинг сучасних проблем 

інформаційного забезпечення, уточнення вимог та параметрів концепції 

формування інформаційного забезпечення фінансового контролю. 

Теоретичні і практичні напрацювання інформаційного забезпечення є 

предметом дослідження багатьох вітчизняних авторів, зокрема представниками 

цього напряму є Р. Ф. Бруханський,  О. О. Гуменюк,  С. В. Івахненков,                

Т. Д. Косова, Н. В. Коцеруба, І. Д. Лазаришина , Є. В. Мних,  С. С. Черниш,              

А. Д. Шеремет, С. І. Шкарабан, О. В. Ярощук та ін. В цих роботах висвітлено 

механізм діяльності обліково-аналітичних процедур, зокрема як на підставі 

регістрів обліку за допомогою їх деталізації можуть бути отримані показники, 

аналітична інтерпретація яких дозволяє керівнику отримати необхідну 

інформацію. Проте, незважаючи на значний інтерес фахівців до інформаційного 

забезпечення підприємств та його вдосконалення, значна кількість наукових і 

практичних питань залишаються невирішеними. Простежується недостатній 

рівень вивчення проблем створення та функціонування інформаційного 

забезпечення комерційних банків, що ускладнює процедуру проведення 

якісного фінансового контролю та висуває на новий актуальний рівень дану 

проблему. 

Поняття «інформаційне забезпечення» використовується по відношенню 

до різних функцій і видів діяльності, трактується вченими неоднозначно та є 

дискусійним. «Інформаційне забезпечення», на думку науковців, – це 

організований безперервний технологічний процес підготовки і надання 

інформації споживачам; сукупність будь-яких засобів, необхідних науковцям 

для виконання наукової роботи; підтримка процесів керування, технологій, 
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функціонування підприємства, створення систем баз даних тощо. Єдність 

думок авторів щодо важливості інформації полягає у тому, що інформація є 

предметом, засобом і продуктом управлінської праці. Звідси можливий 

висновок про те, що інформація є основою процесу управління і 

використовується для прийняття управлінських рішень. Ефективність 

управління та прийнятих рішень буде залежати від рівня збору інформації, її 

обробки та передачі. Релевантною вважається та інформація, яка зменшує 

невизначеність прийняття рішень та відповідає основним вимогам, таким як: 

надійність, достовірність, своєчасність, можливість багаторазового 

використання. Завдання, яке пов’язане з оцінкою оптимальності, повноти, 

об’єктивності і надійності інформації, необхідно вирішувати в кожному 

конкретному випадку. Ефективність рішення можлива лише за умови, якщо 

інформація є своєчасною, оперативною, повною та достовірною [1].  

Інформаційним забезпеченням фінансового контролю є певним чином 

упорядкована сукупність інформації, яка формується і використовується на 

різних стадіях контрольного процесу. Основними вимогами до такої інформації 

є її оптимальність, повнота і точність (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 
 
Рисунок 1 – Вимоги до інформації, яка використовується у фінансовому 

контролі  

 

До основних джерел інформації фінансового контролю у комерційному 

банку належать дані оперативного, фінансового, управлінського та 

статистичного обліку.  
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Всі елементи бухгалтерського обліку пов’язані між собою і є єдиним 

цілим, тобто систему економічних показників, що характеризують умови та 

результати роботи комерційного банку за звітний період. Звітність є заключним 

елементом системи бухгалтерського обліку і аналізу. Відомості, що містяться в 

бухгалтерській звітності, мають комплексний характер, тому що відображають 

різні аспекти господарських операцій і явищ [2]. 

Облікова інформація надається за стандартними формами, котрі 

регламентовані (бухгалтерська фінансова, податкова та статистична звітність) і 

розроблені безпосередньо у комерційному банку (внутрішня управлінська 

звітність). До облікової інформації слід віднести: 

- дані бухгалтерського обліку і звітності, дані податкового обліку та 

звітності;  

- дані статистичного обліку та звітності; 

- дані управлінського обліку та звітності (графіки і табличні матеріали про 

плани і бюджети, звіти про їх виконання; норми і нормативи; тощо). 

До позаоблікових джерел слід віднести: 

- матеріали різних перевірок – аудиторських та фінансових служб; 

- пояснювальні та доповідні записки; 

- ділове листування з партнерами, кредиторами; 

- матеріали засобів масової інформації, аналітичні огляди; 

- матеріали, отримані в результаті особистих контактів; 

- фінансову інформацію, що міститься на офіційних веб-сторінках, в 

прайс-листах, прейскурантах, довідниках. 

Для створення цілісної системи інформаційного забезпечення необхідно 

визначити її зміст, об’єкт, джерела, сформувати потоки інформації і вивести їх 

на відповідні рівні, визначивши в якій формі, де зберігається і 

використовується інформація. 

До організації інформаційного забезпечення фінансового контролю 

звітності комерційного банку висувається ряд вимог (табл. 1). 
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Для того щоб інформаційне забезпечення фінансового контролю звітності 

комерційного банку відповідало вимогам користувачів необхідна наявність і 

взаємодія цілого ряду елементів: 

- належна нормативно-правової база з формування обліково-аналітичної 

інформації; 

- прозорість, доступність, оперативність, регулярність, повнота та 

достовірність інформації на всіх рівнях; 

- взаємозв’язок інформації різних видів обліку (бухгалтерського, 

управлінського, податкового, стратегічного, виробничо-оперативного); 

- досягнутий рівень гармонізації та узгодженості облікових правил 

формування даних згідно міжнародних стандартів; 

- здатність обліково-аналітичної інформації адаптуватися до потреб 

управління і досягнень в області теорії, практики та методології обліку на 

міжнародному рівні; 

- залучення незалежних аудиторів, котрі відіграють важливу роль, оскільки 

вони надають управлінню певні гарантії [2]. 

 

Таблиця 1 – Вимоги до інформаційного забезпечення фінансового 

контролю звітності комерційного банку 

Вимоги до 
інформації 

Характеристика 

Ефективність  Мінімум затрат на збирання,обробку, збирання та використання даних 

Об’єктивність  
Інформація повинна адекватно відповідати дійсному стану справ, бути 

достовірною 
Повнота  Необхідно володіти інформацією за всіма об’єктами, показниками 

Оперативність  
Інформація для проведення фінансового контролю в будь який момент 

повинна бути готовою для використання  

Єдність  
Інформація може надходити з різних джерел, тому необхідно усунути 

відокремленість та дублювання джерел інформації  

Порівнянність  
Інформація повинна бути порівняною щодо показників плану та 

минулих років 

Перспективність  
Для аналізу потрібна прогнозна інформація з урахуванням можливої 

перспективи регулювання господарського процесу   
 

Удосконалення інформаційного забезпечення фінансового контролю 

звітності комерційного банку вимагає розробки автоматизованої системи 
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управлінського обліку та звітності на базі єдиної інтегрованої інформаційної 

системи управління. Основна мета автоматизації систем управлінського обліку 

та аналізу комерційного банку – здатність оперативно і своєчасно приймати 

обґрунтовані управлінські рішення.  

За результатами проведеного дослідження можна узагальнити джерела 

інформаційного забезпечення фінансового контролю звітності комерційного 

банку (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Джерела формування економічної інформації для фінансового 

контролю звітності комерційного банку  

 

Оперативна   Поточна    Прогнозна  

Джерела 
інформації  

Внутрішні 
джерела 

комерційного 
банку   

Фінансова 
інформація  

Нефінансова 
інформація  

Дані бухгалтерського, управлінського 
обліку, статистичної та податкової 
звітності, матеріали попередніх 

аудиторських перевірок,  акти перевірок 
контролюючих органів, матеріали 

б

Зовнішні джерела  Інформація від банків, торговельних партнерів, страхових 
компаній, аудиторських та юридичних фірм, офіційна статистика, 

друковані засоби інформації, Інтернет. 

Внутрішні розпорядчі документи, 
особливості організаційної діяльності, 
соціальні аспекти функціонування 

комерційного банкутощо 

Законодавчі 
джерела  

Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, укази 
Президента України та інші законодавчі акти, які регулюють 
фінансово- господарську діяльність комерційних банків 

Нормативно-
довідкова 
інформація   

Загальноекономічні, галузеві нормативні документи, кошториси, 
метод. рекомендації, нормативи, ціни, розцінки, тарифи, відсоткові 

ставки та ін. 

Економічна інформація  
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Для зручності опрацювання інформаційних потоків усю сукупність 

економічної інформації залежно від ступеня її перетворення в процесі обробки 

поділяють на вхідну, проміжну, підсумкову, аналітичну та синтетичну. 

Інформаційне забезпечення фінансового контролю звітності комерційного 

банку є багатогранним поняттям та перманентним процесом. Сучасному 

інформаційному забезпеченню фінансового контролю діяльності комерційного 

банку є притаманним низка проблем, вирішення яких вимагає раціонального 

підходу.  Організація інформаційного забезпечення фінансового контролю 

звітності комерційного банку є складним багатогранним процесом, що включає 

в себе фінанси і управлінський облік, облікову політику, звітність, аналітичне 

забезпечення, аудит, комунікативні відносини між підрозділами, інформаційну 

систему, сукупність зовнішніх і внутрішніх факторів (включаючи обрану 

організаційну структуру), набір програмних продуктів, котрі забезпечують 

автоматизацію процесу, графік документообігу, обрану методологію для 

аналізу і прийняття управлінських рішень, стратегічні цілі тощо. Слід 

відзначити, що ці елементи будуть успішно функціонувати тільки при 

застосуванні системного підходу. 
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МЕТОДИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ БАНКІВСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Аудит - це складний і тривалий процес, тому існує необхідність мінімізувати 

час аудиту, не впливаючи на рівень його якості та аудиторський ризик. Це 

передбачає застосування методів аудиту, які слід розуміти як порядок і 

послідовність застосування окремих методів та їх організацію з метою 

встановлення істини, яка буде об’єктивною. Отже, проблема полягає у 

необхідності більш глибокого вивчення процедур та методів проведення 

внутрішнього аудиту банківської діяльності.  

Ключові слова: банківська діяльність, суцільний метод, вибірковий метод, 

інвентаризація, аналітичний метод, перевірка по суті. 

Серед методів організації найпоширенішими є безперервні та вибіркові. 

За допомогою методу безперервної перевірки всі набори даних про операції, що 

відбулися протягом періоду, що перевіряється, підлягають перегляду. Висновки 

про законність, доцільність та надійність операцій, відображені у звітах та 

реєстрах бухгалтерського обліку, здійснених в аудиторському періоді, аудитор 

робить результати безперервного аудиту. Аудит, проведений таким чином, має 

максимальну точність і ризик не виявлення мінімальний. Недоліком цього 

методу є високі трудові та фінансові витрати. Тому, в традиційних перевірках - 

безперервна перевірка недоцільна. 

Вивченню теоретичних аспектів аудиту ефективності використання 

фінансових ресурсів підприємства присвячено праці таких відомих вчених та 

науковців як: Герасимович А. М., Душко З. О., Корінько М. Д., Любенко А. М, 

Немченко В. В., Пантелєєва В. П., Рудницький В. С., Скаско О. І., Усач Б. Ф., 

Хомутенко В. П., Чепелюк Г. М. Однак, незважаючи на значні наукові доробки, 

деякі спірні питання щодо особливостей застосування різних методів аудиту 

банківської діяльності залишаються дискусійними. 
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Метою даної статті є дослідження особливостей різних методів аудиту 

банківської діяльності. 

Аудит, який передбачає проведення аудиторських процедур щодо 

неповних даних, називається вибірковим. Це дозволяє аудитору робити 

висновки щодо сукупності на основі даних, отриманих після аналізу конкретної 

вибірки. У цьому випадку у аудитора буде вищий рівень ризику не виявлення, 

причиною цього є те, що помилки та порушення можуть залишатися поза 

зразком даних. Тому процедура формування вибірки повинна розподіляти 

необхідну кількість ресурсів і часу, проводити відповідні розрахунки з 

урахуванням мети та мети аудиту. 

Необхідно, щоб вибірка відображала всі основні характеристики, якими 

володіє генеральна сукупність, і така вибірка буде називатися 

репрезентативною [2]. 

У разі виявлення серйозних недоліків, у разі вибіркового обстеження, 

аудитор зобов’язаний продовжувати перевірку безперервно. Аналітична 

перевірка - це перевірка фінансових показників шляхом вивчення їх можливих 

взаємозв’язків. Цей тип перевірки інформації використовується для вивчення 

тенденцій процесу, взаємозв'язку між економічними показниками та виявлення 

причин розбіжностей, обчислення коефіцієнтів для оцінки фінансового стану та 

підготовки огляду фінансової інформації. Під час аналітичного тесту 

проводиться аналіз показників у динаміці. У свою чергу, комбінований аудит - 

це поєднання безперервного, вибіркового та аналітичного тестування. 

Інвентаризація – це контроль рівності фактичної наявності активів 

(товарно-матеріальних цінностей, запасів, готівки) з обліковими даними. 

Інвентаризація виявляє наявність і фактичний стан матеріальних активів 

шляхом перевірки майна і грошових коштів (активів). За допомогою 

інвентаризації аудитор може виявити цінності, які не були поставлені на облік, 

спричинені збитки, нестачі і крадіжки. Вона контролює цілісність майна 

банківської установи, проводиться оцінка повноти і достовірності облікової 

інформації [1]. 
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Інвентаризація є способом ідентифікації факту наявності коштів і 

підтверджує достовірність даних обліку, тобто їх реальність. Завданням 

аудитора є співставлення фактичних даних у розрізі об’єктів контролю з 

обліковою інформацією. Результатом інвентаризації є докази достовірності 

відображення в звітах пасивів і активів. ЇЇ застосовують до найрізноманітніших 

об’єктів: приміщень, машин, складів тощо. Вчасність огляду є важливою для 

збору аудиторських доказів незаконних дій [2]. 

Опитування - це вивчення окремих об’єктів внутрішнього аудиту. За 

результатами його застосування аудитор має можливість дізнатися, в яких 

сферах робота об'єкта аудиту банку знаходиться під загрозою. В цей час 

здебільшого існують очевидні проблеми, такі як надмірні витрати на фонд 

оплати праці або неправильна організація інвентаризації. 

Придбання контролю - це спеціальний метод фактичного контролю, 

організований спеціальною програмою, він надає аудитору можливість 

визначити правильність і законність роботи з клієнтами, розрахунків з ними під 

час операцій. Придбання контролю часто використовується для виявлення та 

документування фактів шахрайства клієнтів. 

Метод дослідження операцій, застосування якого дозволяє внутрішньому 

аудитору перевірити їх шляхом створення конкретних умов, необхідних для 

збору необхідних йому доказів, називається експериментом. Це відносно 

складний метод емпіричного пізнання, але має високий рівень ефективності. Це 

поєднання методів спостереження та порівняння. 

Документальний контроль включає: перехресну перевірку; метод 

взаємоконтролю; метод хронологічного аналізу операцій; метод регуляторної 

перевірки. 

Внутрішні операції документуються, а копії первинних документів 

поширюються між різними підрозділами банку. При проведенні зовнішніх 

операцій документи надсилаються іншим банківським та небанківським 

установам та організаціям, з якими об'єкт аудиту мав стосунки. Порівняння 

двох і більше копій одного і того ж документа, а також регістрів 

бухгалтерського обліку називається перехресною перевіркою. 
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В рамках перехресної перевірки документальних даних внутрішній 

аудитор перевіряє та перевіряє інформацію, яка однакова в різних первинних 

записах та реєстрах, і відображає взаємопов’язані операції. 

Поняття взаємного контролю документів включає паралельну перевірку 

деких реквізитів, які можна прослідкувати у декількох різних документах, що 

сформовані на підставі пов’язаних операцій [2]. 

Під час хронологічного аналізу операцій аудитор з’ясовує можливість 

дійсних операцій шляхом перевірки хронологічної послідовності в 

бухгалтерських реєстрах. Нормативна інспекція передбачає вивчення операцій 

з точки зору їх відповідності нормативним актам, інструкціям, стандартам та 

нормам. Цей вид аудиту застосовується у випадках, коли аудитор сумнівається 

в автентичності чи законності документів для виплати коштів, переказу запасів 

та інших подібних операцій.  

Перегляд документів за формою, внутрішнє підтвердження документів, 

перевірка документів по суті та арифметична перевірка - також необхідні 

методи документальної перевірки. Обсяг документальної перевірки 

визначається вимогами керівництва банку, масштабами його організаційної 

структури. Зміст таких перевірок полягає в аналізі активів, відображених у 

фінансовій звітності; особлива увага приділяється вивченню окремих статей 

(валютні операції, формування резервів), також передбачається перевірка 

операцій, залишків на рахунках. 

Суть формальної перевірки полягає у візуальному дослідженні 

коректності реєстрації всіх реквізитів у регістрах обліку для виявлення 

коригувань, які не мали підстав, пересвідченні у достовірності підписів 

відповідальних осіб і наявності у них права на такі дії. 

Перевірка коректності математичних розрахунків, відображених у 

документах, облікових регістрах і звітності, називається арифметичною 

перевіркою. 

Перевірка документів по суті забезпечує перевіряючому докази, які 

підтверджують законність і доцільність фінансових та інших операцій, 

правильність їх відображення в регістрах обліку, коректність включення до 

статей витрат і доходів [2]. 
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За походженням документальна інформація може бути внутрішньою та 

зовнішньою. Внутрішня документація готується та обробляється в банку, а 

зовнішня надходить від державних, контролюючих, вищих органів. Ступінь 

довіри до внутрішньої документації визначається якістю адміністративно-

бухгалтерського контролю. Зовнішня - це документація з реквізитами  

відповідальних осіб, печатками та спеціальними розпізнавальними знаками. У 

практиці документальної перевірки використовуються два підходи до вивчення 

інформації: 1) «знизу вгору», тобто аналіз документів проводиться від 

первинного до реєстрів аналітичного та синтетичного обліку; 2) реверс 

попереднього, «зверху вниз» - від звітності, остаточної форми та показників до 

реєстрів синтетичного та аналітичного обліку та від записів у них до первинних 

документів.  

Другий варіант є більш раціональним, оскільки дозволяє успішно 

відібрати ряд первинних документів та первинних записів, які необхідно 

детально вивчити на основі аналізу показників звітності. Це дозволить 

зосередитися на найбільш вірогідних недоліках та порушеннях.  

Аналітичні тести - це метод порівняння даних у відносному та 

абсолютному вираженні (індекс, коефіцієнт, відсоток). Розрахункові та 

аналітичні методи - це групи синтетичних методів, які передбачають 

використання економічного аналізу, статистичних та економіко-математичних 

розрахунків. 

Сканування – це поелементний і безперервний перегляд інформації з 

метою підтвердження її актуальності, відповідності внутрішнім і зовнішнім 

нормативним актам [2]. 

Метод експертної оцінки застосовують при перевірках документів, 

фінансових та інших операцій, якості обслуговування та виконаних робіт. Вона 

проводиться експертами різних галузей знань, залученими на договірній основі 

внутрішнім аудитом. Залучені експерти повинні дати об’єктивну, правову і 
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достовірну оцінку відносно роботи об’єкта, така оцінка є залежною від наданих 

експертам даних і коректно сформованих йому запитань. Результатами оцінки 

експертом зазвичай є висновки з розгорнутими і точними відповідями на 

питання, які були поставлені внутрішнім аудитом. Метод аналітичного огляду 

застосовують при аналізі найважливіших показників і тенденцій. Він також 

полягає в аналізі фінансових показників контрагентів, із якими здійснюють чи 

мають намір здійснювати активні і пасивні операції [3].  

Таким чином, використання даних методів передбачає оцінювання стану, 

ефективності, надійності: окремих операцій; виконання посадовими особами, 

персоналом внутрішніх положень, посадових інструкцій і впливу людського 

фактора; управлінських та інформаційних систем, у т. ч. систем електронних 

послуг; якості аутсорсингових послуг; сфер потенційних збитків. 
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нормативного регулювання, так і з урахуванням важливих практичних 

аспектів. Виокремлено проблемні аспекти щодо обліку гудвілу, а також 
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Для ефективного управління підприємством є необхідність в проведенні 

досліджень, спрямованих на удосконалення облікової методології відповідно до 

вимог сучасності й підвищення формування якісного інформаційно-облікового 

забезпечення системи управління. В умовах ускладнення економічних 

відносин, постійних змін в економіці та підвищення вимог до бухгалтерського 

обліку є необхідність у перегляді й удосконаленні облікової методології 

відповідно до вимог сучасності. Низка закордонних і вітчизняних вчених 

вказують на важливість проведення досліджень, спрямованих на визначення 

ролі, місця, значення, удосконалення обліку та управління нематеріальними 

активами. 

Питання наявності, пошуки шляхів щодо підвищення ефективності 

використання та управління необоротними активами, їх облік й контроль 

завжди привертало увагу як вітчизняних так і зарубіжних науковців. Серед 

вчених, що досліджували питання обліку та аудиту нематеріальних активів, 

слід виділити таких, як: Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, С.Ф. Голов,                

Н.В. Гуріна, Л.В. Дікань, Л.В. Панкевич, Н.М. Ткаченко та інших. 

Дослідження особливостей обліку необоротних нематеріальних активів на 

підприємстві, зокрема, гудвілу й інтелектуального капіталу з метою їх 

вдосконалення. 
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Групування і відображення об’єктів нематеріальних активів здійснюється 

на основі Інструкції до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [1]. 

Залежно від галузі й специфіки діяльності на основі законодавчо затвердженого 

плану рахунків суб’єкти господарювання розробляють робочий план рахунків 

для обліку нематеріальних активів. Методологічною радою з питань 

бухгалтерського обліку представлена класифікація нематеріальних активів у 

розрізі однорідних груп, яка викладена в П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [2]. 

Класифікація, що наведена в П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», дає змогу 

віднести нематеріальні  активи до відповідної групи за правовою ознакою і 

присвоїти номер облікового рахунка [2].  

Погоджуємося з авторами, які в своїх працях піднімають питання 

важливості обліку внутрішнього гудвілу. Це пояснюється тим, що гудвіл за 

своєю суттю виникає не тільки під час продажу або об’єднання підприємств, 

але й наявний у вигляді не облікованих нематеріальних активів під час всієї 

поточної діяльності підприємства. Внутрішній гудвіл має відображатися в 

фінансовому і управлінському обліку підприємства. До нього можна віднести 

власно створену торгову марку, ділові зв’язки, інтелектуальний капітал тощо, 

які можуть обліковуватись на субрахунку 192 «Внутрішній гудвіл», як 

правильно зазначають автори [3, с. 93; 4].  

Так, виокремлюють такі об’єкти нематеріальних активів (НМА), які 

можуть також бути віднесені до внутрішнього гудвіл: списки клієнтів, 

позадоговірні відносини з клієнтами; контракти на рекламу, будівництво, 

управління, постачання; договори про відмову від конкуренції; договори про 

конфіденційність; договори франшизи; договірні або позадоговірні права на 

формули, проекти, рецепти; заголовки та назви видань; нематеріальні активи в 

стадії розробки; права на трансляцію; інформаційні ресурси, включаючи 

прогнози, розрахункові оцінки, технічні дані; раціоналізаторські пропозиції; 

підготовлені працівники за відповідним напрямом; сприятливі трудові 

договори; сприятливі договори страхування; персональний гудвіл тощо.  
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Наведені об’єкти нематеріальних активів потребують введення 

відповідних аналітичних рахунків, які в сукупності будуть визначати вартість 

внутрішнього гудвілу. Це залишається проблематичним питанням, яке повинно 

вивчатися паралельно з розробкою відповідної нормативно-законодавчої бази, а 

також тісно пов’язано з усіма елементами методу бухгалтерського обліку, в які 

теж необхідно внести корективи [4].  

Зазначимо, що складність відображення нематеріальних активів в обліку 

полягає в тому, що не всі нематеріальні об’єкти відображаються на рахунках 

бухгалтерського обліку, відповідно не вступають у кореспонденцію з іншими 

рахунками (об’єктами обліку). Мова, перш за все, йде про розробку методики 

обліку внутрішнього гудвілу, що може охоплювати низку об’єктів. Така 

ситуація повною мірою не розкриває наявність всієї нематеріальної складової 

активів, якою володіє підприємство і відповідно не сприяє зростанню його 

вартості. Також потребують уваги операції, пов’язані з рухом нематеріальних 

активів щодо удосконалення методики їхнього відображення подвійним 

записом, а саме: облік нестач НМА; облік договорів франчайзингу на 

субрахунку 127 «Інші нематеріальні активи»; обліку НМА термін 

використання, яких менше року тощо. 

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що балансове узагальнення є 

важливим і окремим елементом методу бухгалтерського обліку. Не всі 

нематеріальні активи відображаються в балансі підприємства (через складність 

їх обліку) і цим зменшують реальну вартість підприємства. Це стосується як 

визнаних об’єктів НМА за П(С)БО 8, так і внутрішньо генерованих НМА [2].  

Одним із спірних і складних питань є відображення гудвілу під час 

балансового узагальнення. Відповідно до національних стандартів гудвіл не 

вважається НМА, хоча в Податковому кодексі інтерпретується як 

нематеріальний актив – ці розбіжності потребують усунення. За вітчизняним 

законодавством, НМА і гудвіл регулюються різними стандартами, відповідно 

П(С)БО 8 і П(С)БО 19 [2; 5]. Гудвіл має нематеріальну природу. Вітчизняні 

підприємства уникають відображення інформації про гудвіл у фінансовій 
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звітності. Відповідно до вітчизняних та міжнародних стандартів обліку і 

звітності в балансі підприємства відображається тільки гудвіл, що виникає під 

час придбання підприємства, консолідації звітності та у процесі приватизації 

(корпоратизації) підприємств державного, комунального секторів. Але в умовах 

сьогодення, багато науковців наголошують на визнанні внутрішнього гудвілу, 

який виникає під час поточної діяльності підприємства і теж потребує 

відображення в обліку та підпадає під балансове узагальнення [4]. На сьогодні 

питання розкриття цих двох видів гудвілу у балансі є складним через наявність 

різних видів складових, які утворюють ці види гудвілу, що ускладнює вибір 

підходу до їхнього оцінювання. Такі елементи методу бухгалтерського обліку, 

як оцінка і балансове узагальнення, тісно пов’язані між собою через те, що 

достовірність показників балансу розкривається через об’єктивність 

оцінювання [4].  

Відповідно до П(С)БО 19 гудвіл визначається як різниця між вартістю 

підприємства та справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів, 

зобов’язань і непередбачених зобов’язань на дату придбання. Відповідно до 

нормативних документів під час операцій з придбання підприємства гудвіл 

відображається на рахунку 19 «Гудвіл» в активі балансу. Відповідно до п. 13 

чинного П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» негативний гудвіл не 

визнається, тобто не відображається в обліку, а така сума списується на доходи 

[5]. Науковці пропонують підхід щодо відображення гудвілу в процесі 

придбання з уведенням до пасиву балансу окремої позиції в підрозділі 

«Додатковий вкладений капітал», а для відображення негативного гудвілу 

необхідність застосування статті «Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток)» [4].  

На сьогодні деякі науковці все ще вказують на важливість відображення 

негативного гудвілу і наголошують на поверненні його в систему обліку і 

звітності, що дасть змогу забезпечити рівновагу між активом і пасивом балансу. 

У системі бухгалтерського обліку гудвіл у процесі придбання може 

відображатися таким чином: капіталізація гудвілу без амортизації, але з 
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періодичним тестуванням щодо можливого знецінення; капіталізація гудвілу з 

амортизацією; одноразове списання гудвілу на витрати поточного періоду; 

одноразове списання гудвілу за рахунок зменшення капіталу власників [6; 7].  

У чинних нормативних документах обрано перший підхід. Так, зокрема, в 

П(С) БО 19 «Об’єднання підприємств» зазначено, що зарахований на баланс 

гудвіл оцінюється щодо наявності ознак можливого зменшення його корисності 

в порядку, передбаченому П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» [4]. 

Отже, гудвіл підлягає переоцінці на дату річного балансу. Згідно із п. 7 П(С)БО 

28 незалежно від наявності ознак про зменшення корисності активів 

підприємство на дату річного балансу визначає суму очікуваного 

відшкодування гудвілу, а також нематеріальних активів з невизначеним 

строком корисного використання і не використовуваних на дату річного 

балансу нематеріальних активів [4].   

Отже, залежно від обрання підходу до обліку і відображення гудвілу в 

балансі, будуть висвітлені різні показники, що вплине на величину валюти 

балансу.  

Внутрішній гудвіл належить до специфічних об’єктів, що також пов’язано 

зі складністю його ідентифікації і оцінювання, а також встановленням 

достовірності визнання отримання економічних вигід від його використання. 

Саме це сприятиме веденню поточного обліку внутрішнього гудвілу на 

підприємстві, що дасть змогу скоротити розрив між його ринковою і 

балансовою вартістю до мінімуму. Ця проблема назріла і має бути вирішена на 

нормативно-законодавчому рівні [4].  

На сьогодні актуальним є питання відображення внутрішнього гудвілу у 

фінансовій звітності, зокрема у ф. № 5 «Примітки до річної фінансової 

звітності». Для узгодження відображення гудвілу у Плані рахунків і звітності 

потрібно внести зміни в назву Розділу 1 «Нематеріальні активи» форми № 5 

«Примітки до річної фінансової звітності» і викласти його у такій редакції 

«Нематеріальні активи та гудвіл». Ця зміна не суперечитиме вимогам П(С)БО. 

Такий підхід також вимагає внесення змін до 1 Розділу Приміток до річної 

фінансової звітності у частині включення додаткового рядка 095 «Внутрішній 

гудвіл».  
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Облікова методологія потребує удосконалення у зв’язку з появою нових 

об’єктів обліку, частими змінами нормативно-законодавчої бази і новими 

запитами практики. На сьогодні відбувається розвиток сфери інтелектуального 

капіталу, вивчається його здатність приносити прибуток і впливати на вартість 

компанії. Розвиток інтелектуального капіталу компанії необхідно здійснювати 

шляхом навчання адміністративного та управлінського персоналу, підвищення 

їхньої професійної кваліфікації, інвестування в програми різних тренінгів, 

реалізацію навчальних проектів для працівників, у т. ч. в онлайн режимі тощо 

[4]. Доцільним є у Звіті про управління, який є інформаційним доповненням до 

фінансової звітності в пункті «корпоративне управління», наводити 

інформацію, направлену на розвиток інтелектуального капіталу.  

Тому актуальними на сьогодні є питання капіталізації витрат на розвиток 

інтелектуального капіталу, тобто людських ресурсів. Відповідно джерелом 

формування такої інформації буде виступати система бухгалтерського обліку, 

методологія якої не адаптована для відображення подібних об’єктів.  

Нами викладено лише частину проблемних питань, пов’язаних з обліком і 

відображенням у фінансовій звітності нематеріальних активів та гудвілу. 

Відсутність нематеріальних активів у балансі багатьох вітчизняних підприємств 

пов’язана із низькою їхньою питомою вагою в структурі активів, порівняно із 

закордонними компаніями, та інші чинники. Не всі нематеріальні об’єкти 

відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, відповідно не вступають у 

кореспонденцію з іншими рахунками (об’єктами обліку). Ця проблема 

стосується як визнаних об’єктів нематеріальних активів за П(С)БО                

8 «Нематеріальні активи», так і внутрішньо-генерованих нематеріальних 

активів, що не відповідають критеріям визнання, зазначених у МСБО 38 і 

П(С)БО 8, але які збільшують вартість підприємства [2].  

Таким чином, внутрішній гудвіл повинен відображатися в фінансовому і 

управлінському обліку підприємства, тому що він по своїй суті не виникає 

раптово тільки під час продажу або об’єднання підприємств, а існує у вигляді 

не облікованих нематеріальних активів під час всієї поточної діяльності 
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підприємства. Внутрішньо-генеровані об’єкти нематеріальних активів 

потребують введення відповідних аналітичних рахунків, які в сукупності 

будуть визначати вартість внутрішнього гудвілу. Внутрішній гудвіл належить 

до специфічних об’єктів, що пов’язано із складністю його ідентифікації й 

оцінювання, а також встановленням достовірності визнання отримання 

економічних вигід від його використання. Ведення поточного обліку 

внутрішнього гудвілу на підприємстві дасть змогу скоротити розрив між його 

ринковою і балансовою вартістю до мінімуму [4]. Отже, підприємствам 

необхідно капіталізувати внутрішній гудвіл, який виникає під час поточної 

діяльності підприємства і потребує відображення в обліку та підпадає під 

балансове узагальнення.  
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
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АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ 

КУЛЬТУРИ 

У статті розглянуто  основну діяльність закладів культури, визначено які 

показники беруть за основу їх аналізу. Розкрито мету та предмет аналізу 

показників закладів культури. Розглянуто показники розвитку у певних видах 

закладів культури. 

Ключові слова: заклади культури, аналіз діяльності закладів культури, основні 

показники діяльності культури. 

Для того щоб проаналізувати діяльність закладів культури, державної та 

комунальної форм власності, потрібно з’ясувати їх основну сферу пливу. В 

комплексі всі установи, підприємства, організації та заклади культури 

державної чи комунальної форм власності спрямовані на те, щоб надавати 

потрібні умови для комфортного розвитку творчості людей. Своєю діяльністю 

заклади культури збирають та зберігають наукові розробки, духовні, 

матеріальні та культурні цінності, сприяють використанню та поширенню 

інформації про них. А також контролюють зберігання неподільності простору 

культури на Україні, дають змогу мати доступ до національного культурного 

надбання та охороняють права громадян у сфері культури. 

Звісно жодна ланка сфери культури не обходиться без участі та взаємодії із 

державним управлінням [4].  Є певні засади організовані для розвитку культури 

в Україні, вони базуються на правових, економічних, соціальних основах 

Українського законодавства про культуру, які спрямовані на: 
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 введення в дію незалежних прав України у сферах культури; 

 відродження та розвиток не тільки української культури, а й 

культур меншин, що проживають на Теренах нашої держави; 

 гарантування вільного розвитку творчості та культурно-

мистецького процесу, самодіяльної та професійної художньої творчості; 

 втілення у життя права громадян на вільний доступ до цінностей 

культури; 

 захист працівників культури на соціальному рівні; 

 надання можливості створити матеріальні та фінансові умови для 

розвитку сфери культури; 

Напрямки націлені на розвиток культури, і є пріоритетними у 

загальнодержавних програмах, затверджено Верховною Радою України                

(ст. 85 Конституції України). 

З боку органів виконавчої влади здійснюється забезпечення на реалізацію 

політичної діяльності у культурі [1]. Громадські об’єднання беруть участь у 

розробці державних програм розвитку культури і частково їх фінансують. Усі 

необхідні блага для відновлення розвитку культури України, та культур інших, 

проживаючих на території України, національних меншин теж забезпечують 

органи Виконавчої влади. 

Проаналізувавши нормативні визначення базових понять культурної сфери 

(культура, мистецтво, культурна діяльність, культурні блага, культурні 

цінності, культурна спадщина) з’ясувалось, що в загальному українським 

законодавством основна термінологія визначена доволі широко [6]. Помітно не 

вистачає чіткого тлумачення окремих категорій, і вони до того ж,  недостатньо 

узгоджені між собою та подані різними законодавчими актами, а не лише в 

рамках Закону України «Про культуру». З іншого боку, в українському 

законодавстві майже не використовують такі поняття, як культурний продукт 

та культурна послуга. На заміну першому поняттю вживають категорію 

культурні блага, однак при цьому використовується термін 

вітчизняний(національний) продукт, хоча відсутнє визначення того, що є 

культурним продуктом загалом. 



60 

Під час аналізу діяльності закладів культури необхідно враховувати, що 

школи, спеціалізовані на естетичному виховання класифікуються наступним 

чином: дитячі музичні школи; середні спеціальні музичні школи; дитячі школи 

мистецтв; дитячі художні школи; середні спеціальні музичні школи; 

хореографічні школи; дитячі школи хорового співу; вечірні школи загальної 

музичної освіти. 

Завдяки аналізу показників діяльності закладів культури можна оцінити 

кількісні та якісні зміни чи відхилення від планових показників, які 

відбуваються в в установах, вияснити їх причини та виявити резерви 

(матеріальні, трудові, фінансові) [3]. Це дає можливість розробити превентивні 

заходи з метою усунення/мінімізації виявлених негативних тенденцій у 

майбутньому. У результаті аналізу повинна підвищитись ефективність 

діяльності закладів культури.  

Загалом аналіз діяльності бюджетних установ( закладів, організацій) 

відрізняється в певній мірі від аналізу діяльності промислових підприємств, 

сфери товарообігу, сільськогосподарської сфери і подібних.  

Зміст аналізу діяльності бюджетних установ включає в себе всебічне 

вивчення та обґрунтування предмету аналізу (в даному випадку закладів 

культури), щоб розробити управлінські рішення для підвищення якісного рівня 

їх діяльності. 

Предметом аналізу діяльності бюджетних закладів (організацій, установ) є 

явища та процеси які реалізує їх господарська діяльність, що направлена на 

реалізацію функціонування культурного, освітнього, соціального та наукового 

обслуговування суспільства. 

Мета аналізу діяльності бюджетних установ – інформаційне забезпечення 

ефективного управління закладом, направлене на збільшення обсягів та 

покращення якості послуг чи робіт. Підґрунтям для цього є ефективне 

використання трудових, фінансових та матеріальних ресурсів закладом. 

Конкретизується мета аналізу діяльності закладів та установ бюджетного типу 

на завданнях, що спрямовані на раціоналізацію у використанні трудових, 

фінансових та матеріальних ресурсів установ. Сприяє підвищенню 

ефективності та оптимізації управлінських рішень. 
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Аналіз якісного стану основних засобів закладів культури базується на 

досліджені їх структури та відповідності основним вимогам науково-технічного 

прогресу в галузі культури [5]. 

Існують такі групи показників якості основних засобів:  

1) показники придатності основних засобів; 

2) показники інтенсивності руху основних засобів; 

3) показники структури основних засобів. 

Таблиця 1 - Система показників ефективності використання основних 

засобів закладів культури та алгоритм їх обчислення 

Показники Алгоритм розрахунку Умовні позначення 
Фондовіддача (ФВ) ФВ = V/ОЗ 

 
V – Обсяг діяльності 

установи, в натуральних 
показниках; 

ОЗ – середні залишки 
основних засобів, тис, грн; 

А – сума зносу, 
нарахованого за період 
експлуатації основних засобів 
тис, грн; 

Д – кількість днів у 
періоді 

 

Фондомісткість (ФМ) ФМ = ОЗ/ V 

Оборотність основних 
засобів (Ооз) 

Ооз = ОЗ*Д/А 

 

Розглянемо показники розвитку у закладах культури [3]. 

Головними показниками розвитку культури та мистецтва є відповідність 

кількості закладів культури до кількості населення. Бібліотека це самий 

масовий заклад культури в Україні. Кількість бібліотек станом на 2015 р. була 

більше 17,5 тис., а книжковий фонд складав 226 млн. примірників, книжок та 

журналів. У сільських місцевостях діяли понад 12 тис. бібліотек, а їх 

книжковий фонд становив 165,9 млн. примірників. 

Однак не лише кількість бібліотек дає повну картину про рівень 

бібліотечного обслуговування населення. Важливими факторами аналізу 

являються: ступінь розвинутості мережі бібліотечних установ та те, на скільви 

вони доступні територіально; наявність та співвідношення книжкових фондів 

до чисельністі населення. Зазначимо також, що книжки та журнали написані 

українською мовою становлять 43% фонду масових та універсальних бібліотек, 

а російською — 57%. 
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Таблиця 2 - Динаміка розвитку бібліотек в Україні у 2015—2020 p. 

Роки Загальна 
кількість 
бібліотек 

Всього в 
них 
книжок, 
журналів, 
млн. прим. 

Кількість 
бібліотек у 
містах (у 
тому 
числі) 

В них 
книжок, 
журналів, 
млн. прим. 

Кількість 
бібліотек у 
селах (у 
тому 
числі) 

В них 
книжок, 
журналів, 
млн. прим. 

2015 17489 326 2202 218 13287 108 

2017 16269 266 1633 186 12636 80 

2018 15980 255 1860 155 12120 100 

2020 14730 236 1490 149 10040 87 

  
У таблиці можемо чітко бачити, що забезпечення бібліотеками у містах та 

селах не однакові. У містах рівень забезпечення бібліотеками значно нижчий 

ніж у селах, причиною цьому є особливості розселення. Водночас будь-яка 

міська бібліотека надає послуги більшій кількості читачів. Від концентрації 

різного виду книжок у бібліотеках залежить рівень задоволення попиту 

населення. Звичайно чим більший книжковий фонд тим більший у бібліотеці 

вибір різноманітної літератури. 

Клубні установи можна назвати своєрідними центрами культурного 

відпочинку для населення. На кінці 2017 року їх кількість становила понад                

17 тис., у селах в тому числі – понад 14 тис. Розташування клубних установ 

узгоджується зазвичай із адміністративним поділом території, та з виробничим 

принципом – біля заводів, санаторіїв, навчальних закладів. Проте майже у 

кожному другому селі клубних установ немає. Діяльність закладів клубного 

типу залежить не лише від кількості відвідувачів, а й від кількості та якості 

заходів. 

Кінообслуговування у Україні на достатньо високому рівні порівняно з 

іншими закладами культури та мистецтва. Представлено 7,8 тис. кіноустановок 

показ у яких є платним, за рік більше 6млн глядачів відвідують кіносеанси, це 

орієнтовно 0,1 на одного жителя. У містах працюють постійні кінотеатри. 

Найвищі показники у великих містах та курортних центрах.  
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Таблиця 3 - Основні показники розвитку кінообслуговування в Україні у 

2010–2017р. 

Показники Всього  У тому числі у селах 

2015 2017 2018 2020 2015 2017 2018 2020 

Кількість 
кіноустановок з 
платним показом, тис. 
од. 

16,3 10,5 9,2 7,8 5,2 4,6 6,5 8,3 

Кількість відвідувань 
кіносеансів за рік, 
млн. 

180 70 11 6 65 52 5 2 

У середньому на 
одного жителя 

16 11 0,3 0,1 16 12 0,4 0,15 

 
Таких закладів культури як клуби, кіноустановки, бібліотеки в Україні з 

кожним роком меншає, проте кількість театрів навпаки - зростає. Станом на 

2015 рік  країні було 105 функціонуючих професійних театрів, у тому числи 

театрів опери та балету 4, театрів музичної комедії а драми – 77, дитячих 

театрів – 31. Але відвідування театрів теж зменшується з роками. До прикладу з 

2018 років до 2020, показники відвідування зменшились втричі та становив – 

2,4 млн відвідувань на рік. 

Таблиця 4 - Основні показники розвитку закладів культури в Україні у 
2015-2020р 

Показники 2015 2016 2018 2019 2020 

Професійні театри (Включаючи театри-студії) 105 98 92 87 87 

Театри опери та балету 6 4 5 5 5 

Театри музичної комедії та драми 85 89 93 95 97 

Дитячі театри 38 42 40 40 39 

Кількість відвідувань театрів за рік, млн. 4,2 3,6 2,6 1,8 1,2 
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Продовження таблиці 4 

Кількість концертних організацій 78 83 73 76 76 

Кількість відвідувань концертних організацій 
за рік, млн. 

2,4 2,2 1,5 1,6 1,1 

Кількість музеїв (з філіалами) 437 546 564 576 574 

Кількість відвідування музеїв за рік, млн. 16,9 15,7 15,1 13,8 13,4 

 

У результаті проведеного аналізу у галузі культури і мистецтва, можемо 

зробити висновок про інфраструктуру сфери культури, виділивши фактори 

галузевої розбалансованості комплексів культури та мистецтва на 

регіональному рівні. Щорічно основна мережа закладів культури помітно 

зменшується, як і відвідування їх громадянами. Це можна пояснити як 

економічними факторами, так і специфікою кожного окремого регіону відносно 

культури. Проаналізувавши видатки на культуру, інфраструктуру та активність 

населення, можемо визначити, що активність діяльності об’єктів культури дуже 

невисока, враховуючи, що розвиток інфраструктури загалом знаходиться на 

високому та середньому рівні.  

Для рішення цих проблем у сфері культури та мистецтва необхідно 

запровадити державну цільову програму, у якій будуть зібрані усі ресурси 

центральних та місцевих органів влади, а кошти виділені з бюджету та від 

спонсорів. Така програма буде направлена на розвиток культури і мистецтва в 

Україні, та на задоволення соціально-культурних потреб громадян. Зазначена 

державна цільова програма повинна бути унікальною, не повторюючи інші 

програми у сфері культури та мистецтв.  

Ще один метод впливу на стан закладів культури можна назвати стратегію 

переходу окремих закладів до категорії підприємств комунальної власності. Це 

дозволить ввести зміни до базових джерел фінансування, полегшить процес 

адаптування на нових ринкових умовах. Стан більшості закладів культури не 

дозволяє їм бути конкурентоспроможними. Якщо видатки буде спрямовано не 

лише на споживання, а й на розвиток, то заклади культури отримають переваги, 

за допомогою яких зможуть вижити на ринку. 
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У перспективі, можна дослідити об’єкти культури кожної з областей 

окремо, з метою розробки алгоритму стратегічного управління фінансовими 

ресурсами на рівні підприємства чи організації. 

Список використаних джерел: 

1. Про культуру: Закон України від 14.12.2010 № 2778–VI (редакція 

станом на 01.01.2015). Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua›laws/show/2778–

17. 

2. Статистичний щорічник України за 2003 рік. Київ: Українська 

енциклопедія, 2005. 618с. 

3. Концепція державної національно-культурної програми розвитку 

культури і мистецтва на період до 2017 року. Режим доступу: 

http://mincult.kmu.gov.ua/. 

4. Доломанова К. Актуальні проблеми фінансування галузі «Культура 

та мистецтво» у розрізі бюджету розвитку та бюджету споживання / К. 

Доломанова // Вісник ДУЕтП 2012. № 2. С. 177–184 

5. Назарова К. О. Аналіз діяльності бюджетних установ: Навчальний 

посібник / Т. А. Кумченко, К. О. Назарова, Г. О. Кравченко (заг.ред.). Київ: 

КНТЕУ. 2006. 208 с. 

6. Болюх М. А. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних 

установ / М. А. Болюх, А. П. Заросило. Київ: КНЕУ. 2008. 344 с. 

 

УДК 657 (045) 

Людмила Волинець 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА  

У статті узагальнена методика обліку операційних витрат підприємства.  

Узагальнено основні складові облікової політики щодо операційних витрат з 

метою отримання достовірної та своєчасної інформації про витрати 

підприємства і здійснення контролю за виконанням бюджету витрат.  

Ключові слова: операційні витрати, облік, документооборот, організація. 



66 

Трансформація економіки України до системи ринкових відносин 

призвела до лібералізації форм і методів ведення обліку. Завдяки цьому у 

підприємств появилась альтернатива в організації облікового процесу 

операційних витрат, яка знаходить відображення в обліковій політиці. Дане 

питання заслуговує на детальне дослідження, оскільки облік витрат є одним з 

найбільш трудомістких ділянок обліку на підприємстві. 

Вагомий внесок у теоретичну розробку проблем обліку операційних 

витрат зробили М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, М.В. Кужельний,                

В.Г. Лінник, Є.В. Мних, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, В.В. Сопко, В.Ф. Усач 

та ін. 

Метою статті виступило дослідження організації обліку операційних 

витрат в процесі максимізації прибутку господарюючого суб’єкта.  

Організація обліку операційних витрат– система умов та елементів 

побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної 

інформації про витрати підприємства і здійснення контролю за виконанням 

кошторису витрат, калькуляції собівартості продукції. 

Якщо спуститися на рівень нижче, під організацією системи обліку 

операційних витрат необхідно розуміти комплекс заходів зі встановлення 

порядку і методів збору, обробки, накопичення відомостей про витрати та 

доведення необхідної інформації до різних користувачів з метою прийняття 

ними ефективних рішень [1]. 

Згідно ст. 8 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 [2] питання організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника 

або уповноваженого органу відповідно до законодавства та установчих 

документів. Також варто зазначити, що й відповідальність за організацію 

бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх 

господарських операцій у первинних документах також несе власник чи 

уповноважена посадова особа, яка здійснює керівництво підприємством.  
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Організація обліку здійснюється на принципах національних Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку. Підприємство повинно здійснювати 

оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, вести 

статистичну звітність. Важливу роль, на наш погляд,  в успішному розв'язанні 

завдань, покладених на апарат бухгалтерії, відіграє чітке розмежування 

обов'язків між окремими її працівниками. Функції кожного облікового 

працівника, його обов'язки, відповідальність за ведення обліку і права 

визначаються службовими характеристиками і посадовими інструкціями. Це 

надає змогу працівникам уникнути знеособлення у виконанні облікових робіт, 

створює умови для злагодженої і планомірної роботи облікового апарату, 

одержання своєчасної і якісної економічної інформації, потрібної для 

управління господарством.  

Звичайно, підприємству слід організовувати бухгалтерський облік 

відповідно до законодавства, проте конкретних загальних вимог немає, тому 

кожне підприємство самостійно визначає облікову політику підприємства 

стосовно операційних витрат, підлаштовує систему бухгалтерського обліку для 

цілей управління, формує систему звітності та контролю господарських 

операцій, затверджує правила документообороту та технологію обробки 

облікової інформації. Все це визначається, враховуючи особливості 

господарської діяльності підприємства та технологію обробки облікових даних.  

Для досягнення оптимального результату від організації обліку 

операційних витрат на рівні базового  суб’єкту господарювання необхідно 

виходити з особливостей його діяльності, організаційної структури та завдань, 

які ставить власник перед відповідними суб’єктами. 

Вважаємо, що для забезпечення створення системи суцільного управління 

витратами недоцільно створювати окремий структурний підрозділ або вводити 

до штату окремого працівника, який би відповідав за забезпечення та 

управління витратами.  Оскільки для підприємства це означатиме додаткові 

витрат на утримання, оплату праці таких працівників (підрозділу). Для 

ефективного управління операційними витратами, на наш погляд, слід  
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налагодити дієву систему контролю й звітування усіх причетних до даного 

питання підрозділів та працівників. Тобто для досягнення позитивних 

результатів від впровадження такої системи управління потрібно залучити усіх 

працівників   підприємства, звичайно, в межах їх посадових обов’язків.  

Створення впорядкованої інформаційної системи досягається 

регламентацією таких загальних і єдиних для всіх суб’єктів методологічних 

основ, використання сукупності яких забезпечило б найбільший ефект в 

управлінні фінансово-господарською діяльністю. Ефективність організації 

бухгалтерського обліку може бути представлена і далі своєчасністю 

формування інформації про фінансово-майнове становище господарюючого 

суб’єкта, мірою її достовірності, доступності і доцільності для використання, 

мінімізації витрат на підготовку такої інформації. 

Сутність будь-якої з форм ведення бухгалтерського обліку полягає у 

тому, що інформаційні дані з первинних документів у процесі своєї обробки до 

формування бухгалтерської інформації у вигляді бухгалтерської звітності 

проходять через визначену кількість перетворень, кожне з яких відображається 

у відповідному носії. Це й визначає різноманітність облікових регістрів - носіїв 

даних певної форми, побудованих відповідно до економічного групування 

інформації про активи, капітал і зобов'язання суб'єкта господарювання. 

Облікова політика підприємства в сфері операційних витрат передбачає 

вибір методики бухгалтерського обліку, яка надає можливість використовувати 

різні варіанти відображення фактів господарського життя у бухгалтерському 

обліку. Іншими словами, облікову політику в широкому розумінні можна 

визначити як управління бухгалтерським обліком, у вузькому - як сукупність 

способів ведення обліку. Встановлення нормативних меж, в яких здійснюється 

ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, їх 

закріплення у законодавчих документах є проявом політики держави в сфері 

бухгалтерського обліку. На рис. 1 представлено складові облікової політики 

щодо операційних витрат, що повинно знайти своє відображення в наказі про 

облікову політику.  
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Рисунок 1 - Складові облікової політики щодо операційних витрат  

 

У ст. 19.8 Господарського кодексу України зазначено, що «…усі суб’єкти 

господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий 

баланс, зобов’язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї 

роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну 

інформацію та інші дані, визначені законом…» [3]. Відтак, первинний облік 

позиціонується як окремий вид обліку, обов’язок ведення якого покладено на 

усіх господарюючих суб’єктів. Облік операційних витрат здійснюється на 

підставі наступних первинних документів (табл.1). 

Таблиця 1 - Документування операцій з обліку операційних витрат  

Шифр та назва 
рахунку 

Документи 

92 «Адміністративні 
витрати"» 

Звіт про використання коштів наданих на відрядження або під звіт, 
ВКО, накладна, рахунок за надані послуги, посвідчення на 
відрядження, РПВ, довідка бухгалтерії, розрахунок бухгалтерії, акт 
відремонтованих об'єктів, виписка банку, акт виконаних робіт, 
меморіальні ордери 

93 «Витрати на збут» Звіт про використання коштів, ВКО, накладна, рахунок, посвідчення 
на відрядження, РПВ, довідка бухгалтерії, розрахунок бухгалтерії, 
акт відремонтованих об'єктів, акт виконаних робіт, меморіальні 
ордери 

94 «Інші витрати 
операційної 
діяльності»  

Звіт про використання коштів, ВКО, накладна, рахунок, посвідчення 
на відрядження, РПВ, довідка бухгалтерії, розрахунок бухгалтерії, 
акт відремонтованих об'єктів, акт уцінки, порівняльна відомість, акт 
інвентаризації, інвентаризаційний опис, меморіальні ордери 

Складові облікової політики щодо операційних витрат  

Облік формування елементів витрат за центрами первинного 
використання ресурсів; 

Облік розподілу та перерозподілу елементів витрат за напрямками 
відповідно до характеру технології та організації виробництва;  

Облік ведення витрат за центрами та відповідальними особами; 

Облік сукупної собівартості продукції (наданих послуг); 

Облік собівартості окремих видів продукції (послуг). 



70 

На організацію обліку операційних витрат впливають різноманітні 

фактори, основними з яких є: види діяльності, характер виробництва і 

продукції, яка виробляється, структура управління і розміри підприємства, 

особливості технології та організації виробництва. Для успішного 

функціонування звітності базового  підприємства варто насамперед розробити 

форми звітності та методику їх підготовки, визначити терміни подання, 

встановити взаємозв'язки з процедурами оцінювання, прогнозування та 

планування господарської діяльності. Необхідним при цьому є складання 

графіка документообігу, в якому передбачались би виконавці вихідної 

інформації та строки підготовки форм внутрішньої звітності.  

Фактична облікова інформація бухгалтерії є головним масивом 

інформації підприємства незалежно від сфери діяльності. Інформація про 

використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, собівартість 

виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) формується в системі 

бухгалтерського обліку витрат виробництва. Можна стверджувати, що 

взаємний вплив мають система формування тарифів і побудова обліку.  

Діючим інструментом управління операційними витратами є 

управлінський облік та система автоматизації. Система управлінського обліку 

містить інформацію, необхідну для оперативного управління підприємством, 

оскільки на певному етапі економічного розвитку бухгалтерський облік 

припиняє задовольняти ускладнені потреби керівництва. Важливою 

особливістю управлінського обліку є те, що він об’єднує процес управління з 

обліковим процесом.  

Зазначимо, що в разі впровадження автоматизованого оброблення 

інформації належне функціонування робочого місця бухгалтера з обліку витрат 

на виробництво можливе лише за наявності достатньої та достовірної бази 

даних, нормативно-довідкової інформації, економічно-технологічних 

параметрів виробництва. 

Висновки. Таким чином, однією з основних задач організації  обліку є 

розрахунок собівартості виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих 

послуг. Загалом процес формування інформації про операційні витрати та її 

використання в управлінні на основі первинних форм документів та регістрів 

обліку витрат, які враховують специфіку діяльності надасть змогу розширити 

інформаційне поле до місць виникнення витрат та центрів відповідальності. 
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Капітальне будівництво характеризується певними організаційно-

технологічними особливостями, які суттєво впливають на організацію та 

методику як фінансового, так і управлінського обліку. Капітальне будівництво 

відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» являє собою сукупність витрат на 

будівництво, що формують первісну вартість об’єктів основних засобів. 

Організація обліку капітальних інвестицій розглядається як організація 

обліку витрат на капітальне будівництво, на придбання або створення основних 

засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів. Таке 

обмежене коло об’єктів бухгалтерського обліку капітальних інвестицій 

пов’язане передусім з реформуванням бухгалтерського обліку, в тому числі 

обліку капітальних інвестицій, яке спрямоване на зближення національних 

стандартів із міжнародними стандартами обліку. 

Процес обліку капітальних інвестицій можна умовно поділити на три 

етапи: первинний облік (документування господарських операцій в первинних 

документах), поточний облік (узагальнення та систематизація інформації з 

первинних документів на рахунках бухгалтерського обліку) та підсумковий 

облік (розкриття інформації у фінансовій звітності). 

Первинний облік капітальних інвестицій організовують залежно від виду 

капіталовкладень, способу виконання будівельно-монтажних робіт, а також 

каналів і способів придбання машин, обладнання та устаткування. 

Аналізуючи первинні документи обліку капітальних інвестицій, необхідно 

зазначити, що на підприємствах первинні документи використовують 

відповідно до того, який саме варіант інвестування прийнятий підприємством: 

будівництво господарським чи підрядним способами. Наведемо основні 

первинні документи, що використовуються для обліку капітального 

будівництва (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Первинний облік капітального будівництва 

Аналізуючи положення різних нормативних актів у галузі будівництва, 

процедуру оформлення необхідних документів в цій галузі можливо 

розподілити на ряд послідовних етапів, які є обов’язковими як для підрядного, 

так і для господарського способу будівництва: 1 етап: оформлення дозволу на 

будівництво; 2 етап: отримання вихідних даних на проектування; 3 етап: 

підготовка проектної документації; 4 етап: експертиза об’єкту; 5 етап: 

узгодження та затвердження проекту; 6 етап: отримання дозволу на виконання 

будівельних робіт; 7 етап: завершення будівництва. 
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Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». 

Синтетичний облік затрат на капітальні інвестиції (незалежно від способу 

виконання робіт) ведеться на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». 

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» відноситься до Класу 1 «Необоротні 

активи», рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про 

наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 

нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних 

інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості й інших необоротних 

активів, а також зносу необоротних активів [2]. 

За дебетом рахунка 15 «Капітальні інвестиції» відображується збільшення 

зазначених витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних 

необоротних активів, за кредитом - їх зменшення (введення в дію, прийняття в 

експлуатацію придбаних або створених необоротних активів тощо). 

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» має наступні субрахунки: 

1) 151 «Капітальне будівництво» - відображаються витрати на

будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для 

власних потреб підприємства. На цьому субрахунку тaкож ведеться облік 

устаткування, що підлягaє монтажу в процесі будівництва. 

2) 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» - призначений для

обліку витрат на придбання чи виготовлення власними силами матеріальних 

активів, облік яких ведеться на рахунку 10 «Основні засоби». 

3) 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних

активів» - відображаються витрати на придбання чи виготовлення матеріальних 

активів, облік яких ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні 

активи». 

4) 154»Придбання (створення) нематеріальних активів» - відображаються

витрати на придбання чи виготовлення активів, облік яких ведеться на рахунку 

12 «Нематеріальні активи». 

5) 155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів»

ведеться облік витрат на придбання або вирощування (створення) 
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довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться  на рахунку 

16 «Довгострокові біологічні активи», у тому числі на  вирощування  незрілих  

довгострокових біологічних активів, та формування основного стада робочої і 

продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 «Поточні 

біологічні активи»). 

Кошти, які забудовник отримав від пайовика для пайової участі в 

будівництві об’єкта, відображаються за дебетом рахунків обліку грошових 

коштів, запасів і кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові 

надходження» із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика і 

об’єкт будівництва. Після оформлення документів про право власності 

пайовика на відповідну частку збудованого об’єкта й приймально-

передавального акта забудовник на відповідну вартість дебетує рахунок 48 у 

кореспонденції з рахунком 15. 

Передані забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об’єкта 

пайовик відображає за кредитом рахунків обліку грошових коштів, запасів у 

кореспонденції з рахунком 37 «Розрахунки з різними дебіторами». Після 

одержання оформлених документів про право власності й приймально-

передавального акта пайовика на відповідну частку збудованого об’єкта 

кредитується рахунок 37 у кореспонденції з рахунком 15. 

Зарахування на баланс власної частки збудованого об’єкта відображається 

за дебетом рахунку 10 «Основні засоби» та кредитом рахунку 15. Якщо власна 

частка збудованого об’єкта (квартири, нежитлові приміщення) призначені 

пайовиком для продажу, то їх зарахування на баланс пайовика відображається 

за дебетом рахунку 28 «Товари» та кредитом рахунку 15. 

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами 

основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних 

активів, а також за окремими об’єктами капітальних вкладень (інвентарними 

об’єктами). 

Центральне місце в побудові бухгалтерського обліку і організації всього 

облікового процесу займає план рахунків. Кожен суб’єкт господарювання, 
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виходячи зі своїх практичних потреб розробляє власний робочий план рахунків, 

який відображає специфіку його КВЕД, КФВ, КОПФГ, визначає зміст 

субрахунків та аналітичного обліку. 

 Включаючи рахунки до робочого плану рахунків, бухгалтер керується 

практичними потребами підприємства. Так невеликій фірмі достатньо мати 

декілька десятків рахунків, а великому підприємству необхідно 

використовувати тисячі рахунків. Тому кожен господарський суб'єкт, виходячи 

із своїх потреб, розробляє власний робочий план рахунків, який відображає 

специфіку галузі, виду діяльності, визначає зміст аналітичного обліку і 

характеристику форми обліку, яка застосовується. 

Робочий план рахунків бухгалтерського обліку містить синтетичні та 

аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно 

до вимог своєчасності та повноти обліку і звітності. В ньому може бути 

використано стільки рахунків і субрахунків, скільки необхідно для 

відображення господарської діяльності. 

Розроблений підприємством робочий план рахунків повинен відповідати 

таким вимогам: 

- бути гнучким; 

- відповідати міжнародним принципам і стандартам обліку; 

- повністю задовольняти потреби як зовнішніх, так і внутрішніх 

користувачів; 

- бути зручним у користуванні; 

- сприяти здійсненню контролю за фінансовою, інвестиційною та 

операційною діяльністю підприємства шляхом створення дієвої системи 

контролю [6]. 

Таким чином, для документування капітального будівництва основних 

засобів слід враховувати спосіб здійснення будівельних робіт: підрядний та 

господарський. Для полегшення роботи підприємствам слід потурбуватися про 

створення власних внутрішніх форм документів з обліку капітальних 

інвестицій, що покликано узагальнити ключову інформацію по надходженню та 

використанню інвестиційних ресурсів в одному документі. 
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Особливої уваги також потребує удосконалення Плану рахунків 

бухгалтерського обліку з виокремленням додаткових субрахунків до рахунку       

15 «Капітальні інвестиції». Поглиблена деталізація структури Плану рахунків 

бухгалтерського обліку забезпечить відповідність методики обліку капітальних 

інвестицій, що діє на підприємствах із законодавством України про 

інвестиційну діяльність, а також отримати, як зовнішнім, так і внутрішнім 

користувачам більш повну інформацію стосовно обліку капітальних інвестицій.
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У статті обґрунтовано необхідність аналізу власного капіталу підприємства. 

Визначено мету аналізу власного капіталу та його роль в системі управління 

підприємством. Розглянуто склад власного капіталу підприємства. 

Ключові слова: капітал, пасив, склад капіталу, структура капіталу 

підприємства, власний капітал, звіт про власний капітал. 

Ефективне управління капіталом, як основна складова системи управління, 

здатне забезпечити одержання і закріплення позитивних результатів 

господарської діяльності вітчизняних підприємств. Проте результативність їх 

роботи значною мірою залежить від організації аналізу та його глибини 

застосування для пошуку оптимальних управлінських рішень. 

Зростання потреби підприємства в капіталі, розгортання конкурентної 

боротьби за обмежені ресурси фінансового ринку, необхідність їх здешевлення 

для підвищення ефективності діяльності підприємства, зниження рівня ризиків 

актуалізували розширення сфер застосування аналітичного обґрунтування 

рішень в управлінні капіталом підприємств [3, с.15]. 

Питання, пов’язані з обліком та аналізом власного капіталу, постійно 

знаходяться в центрі уваги провідних вчених-економістів. Розвитку теорії і 

практики економічного аналізу, максимальному зближенню його методології 

до ринкових відносин і вимог міжнародних стандартів сприяють роботи 

А.Б. Зубко, С.В. Пителя, Т.А. Наумової, Є.В. Мниха, М.Я. Коробова, 

В.В. Сопко, В.Я. Савченко, В.Н. Пархоменко та інших. Незважаючи на їх 

значний науковий вклад, питання організації та методики аналізу формування 

власного капіталу залишається дискусійним, вимагає подальших досліджень, 

започаткування пошуку нових підходів і напрямів та вдосконалення існуючих. 

УДК:631.16:631.11
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Метою роботи є вивчення основних шляхів удосконалення аналізу 

власного капіталу підприємства. 

Реалізація мети дослідження зумовила об’єктивну необхідність виявлення і 

розв’язання наступного комплексу завдань: 

 здійснити теоретичний аналіз концептуальних підходів щодо визначення 

сутності та значення власного капіталу; 

 визначити порядок формування і зміни власного капіталу підприємств, 

що значно впливає на організацію бухгалтерського аналізу; 

 дослідити функціональне призначення складових власного капіталу на 

підприємствах різних організаційно-правових форм. 

Теоретико-методологічною базою дослідження є наукові праці 

вітчизняних і закордонних вчених різних шкіл та напрямків, які стосуються 

основних аспектів аналізу, законодавчі акти України, національні та 

міжнародні стандарти аналізу. 

Власний капітал є основою для започаткування і здійснення господарської 

діяльності будь-якого підприємства. Власні фінансові ресурси для кожного 

підприємства є тією життєво необхідною частиною, без якої неможлива ні 

робота, ні подальше існування підприємства. Власний капітал – це загальна 

вартість засобів підприємства, які належать йому на правах власності й 

використовуються ним для формування його активів. Такі активи формуються 

за рахунок інвестованого в них власного капіталу і є чистими активами 

підприємства. До власного капіталу належить: статутний капітал, пайовий 

капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний 

капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, 

вилучений капітал. У більшості зарубіжних країн до складових власного 

капіталу відносять статутний (акціонерний) капітал, резервний капітал 

(створюються резерви статутні та інші ініціативні), нерозподілені 

прибутки [6, с.521]. 

Функціонування та формування власного капіталу відбувається через його 

функції: гарантійна (відповідальності і захисту прав кредиторів); 
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довгострокового фінансування (функція фінансування та забезпечення 

ліквідності); розподілу доходів і активів (база для нарахування дивідендів і 

розподілу майна); основоположна (функція заснування та введення в дію 

підприємства); самостійності і влади; фінансування ризику; компенсації 

понесених збитків; регулятивна; організаційна; довготермінового 

кредитування; захисна функція; функція управління та контролю; функція 

управління та контролю; рекламна (репрезентативна) функція. Важливою є 

також функція довгострокового фінансування – внески у власний капітал 

можуть використовуватися для фінансування операційної та інвестиційної 

діяльності підприємства, а також для погашення заборгованості за позиками, 

протягом тривалого періоду часу. Крім того, власний капітал служить базою 

для нарахування дивідендів і розподілу майна, що є важливим для захисту 

корпоративних прав власників та ефективного розподілу до того чи іншого 

фонду підприємства. З даною функцією переплітається функція компенсації 

понесених збитків – тимчасові збитки мають погашатись за рахунок власного 

капіталу можуть покриватися збитки підприємства. Таким чином, власний 

капітал служить фактором, що впливає на управління підприємством, адже 

через нього визначається організаційна структура підприємства і тим самим 

реалізується організаційна функція, а також функція управління та контролю 

[2, с. 87]. 

Формування та реєстрування капіталу супроводжується нормативним 

регулюванням та законодавчими постановами. Це підтверджено законодавчою 

базою України, Податковим Кодексом України, ЗУ «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні», П(С)БУ 5 і тд. Проаналізувавши великий 

перелік законів, нормативних документів, встановлено, що деякі з них є 

недієвими і потребують доопрацювання. Наприклад П(С)БО 5 «Звіт про 

власний капітал» містить тільки пояснення для формування фінансової 

звітності Ф. № 4, але він не містить положень про облік та формування 

власного капіталу, сьогодні відсутні положення, у яких чітко характеризуються 

шляхи формування, чи використання власного капіталу. Все це потребує 
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створення положень які чітко розкривало би усі питання з теми 

документування. Крім того розкрито шляхи організації аналізу власного 

капіталу. Для організації економічного аналізу власного капіталу на 

підприємстві треба використовувати регламентуючих документів. Кожен з яких 

повинен містити норми та регламенти облікової політики, положення про 

організацію бухгалтерії, посадові інструкції, статутні документи у складі яких 

має формуватися власний капітал [5, с.7-9]. 

Аналіз капіталу підприємства передбачає проведення оцінки складу і 

структури капіталу, зміни його складових. Такий аналіз здійснюється на основі 

порівняльного аналітичного балансу, який складають шляхом агрегування 

однорідних за складом елементів балансових статей. При цьому розраховують 

показники структури, абсолютні й відносні зміни у власних і позичкових 

коштах підприємства за звітний період. У процесі аналізу капіталу необхідно 

вирішити такі завдання: здійснити загальну оцінку складу і структури капіталу 

підприємства; проаналізувати ефективність використання капіталу; 

проаналізувати оборотність капіталу; здійснити аналіз прибутковості капіталу; 

проаналізувати кредиторську заборгованість підприємства. 

Аналіз руху власного капіталу здійснюється на основі Звіту про власний 

капітал. Для проведення аналізу необхідно перш за все ознайомитися зі змістом 

окремих складових власного капіталу і детально вивчити зміст кожної статті 

форми фінансової звітності «Звіт про власний капітал». 

За результатами даного аналізу визначається динаміка структурних 

складових власного капіталу та інші показники руху капіталу – коефіцієнти 

надходження та вибуття: 

– коефіцієнт надходження капіталу  

 

де ВКн – надходження капіталу за звітний період; 

     ВКл – залишок капіталу на кінець звітного періоду. 

– коефіцієнт використання (вибуття) капіталу 

Квкл = ВКв / ВКп,   (2) 
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де ВКв – використання капіталу за звітний період,; 

     ВКп – залишок капіталу на початок звітного періоду. 

Аналізуючи власний капітал, необхідно звернути увагу на співвідношення 

коефіцієнтів надходження та використання капіталу. Коли значення коефіцієнтів 

надходження більші, ніж коефіцієнтів використання, то це означає, що на 

підприємстві відбувається процес нарощування власного капіталу, і навпаки 

[3, с. 326-327]. 

При аналізі встановлюють: 

 – основні джерела формування сукупних активів підприємства; 

 – зміну власного капіталу і його частку у балансі підприємства за період, 

що аналізується. При цьому збільшення частки власного капіталу розглядається 

як позитивне явище, що сприяє зміцненню фінансової стійкості підприємства; 

 – зміну питомої ваги позичкових коштів у сукупних джерелах утворення 

активів. Якщо частка збільшилася, то це може свідчити про посилення 

фінансової нестабільності підприємства і підвищення ступеня його фінансових 

ризиків. Зменшення частки зумовлює підвищення фінансової незалежності 

підприємства; 

– зміни величини резервів і прибутку підприємства. При цьому 

збільшення резервів і нерозподіленого прибутку може бути результатом 

ефективної роботи підприємства, а їх зменшення свідчить про зниження ділової 

активності підприємства; 

– зміни структури власного капіталу і його складових, що займають 

найбільшу питому вагу; 

– зобов’язання, що переважають у структурі позичкового капіталу 

(довгострокові чи короткострокові). Аналіз структури фінансових зобов’язань 

дає відповідь на питання чи підвищився (знизився) ризик втрати фінансової 

стійкості підприємства. Перевага короткострокових джерел у структурі 

позичкових коштів є негативним фактором, що характеризує погіршення 

структури балансу і підвищення ризику втрати фінансової стійкості. Перевага 

довгострокових джерел у структурі позичкового капіталу є позитивним 

фактором, що характеризує поліпшення структури балансу і зменшення ризику 

втрати фінансової стійкості; 
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– зобов’язання, що переважають у структурі кредиторської заборгованості 

на початок і на кінець аналізованого періоду; 

– зміни за аналізований період короткострокових зобов’язань перед 

бюджетом, постачальниками і підрядниками з оплати праці, зі страхування, з 

векселів виданих, із внутрішніх розрахунків, з одержаних авансів. Збільшення 

суми отриманих авансів може бути позитивним моментом, а її зменшення – 

негативним; 

– темпи зростання короткострокової заборгованості [4, с. 228-229]. 

Основною метою аналізу капіталу підприємства є виявлення динаміки 

обсягу і складу капіталу у базовому періоді та їх вплив на фінансову стійкість і 

ефективність використання капіталу. 

Аналіз капіталу підприємства передбачає такі етапи: 

1. Розглядається динаміка загального обсягу та основних складових 

елементів капіталу у співвідношенні з динамікою обсягу виробництва і 

реалізації продукції. Визначається співвідношення власного і позиченого 

капіталу та його тенденції. У складі позиченого капіталу вивчається 

співвідношення довго- і короткострокових фінансових зобов’язань. 

Визначається сума прострочених фінансових зобов’язань і з’ясовуються їх 

причини. 

2. Далі розглядається система коефіцієнтів фінансової стійкості 

підприємства: 

– коефіцієнт автономії дозволяє визначити долю чистих активів 

підприємства у загальній їх сумі; 

– коефіцієнт фінансового левериджу (коефіцієнт фінансування) дозволяє 

встановити, яка сума позичених засобів припадає на одиницю власного капіталу 

підприємства; 

– коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності характеризує 

відношення суми власного і довгострокового позиченого капіталу до загальної 

суми капіталу, що використовує підприємство і дозволяє визначити фінансовий 

потенціал майбутнього розвитку підприємства; 
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– коефіцієнт співвідношення довго- і короткострокової заборгованості 

дозволяє визначити суму залучення довгострокових фінансових кредитів у 

розрахунку на одиницю короткострокового позиченого капіталу, тобто 

характеризує політику фінансування активів підприємства за рахунок 

позичених засобів. 

3. Наступна стадія аналізу передбачає оцінку ефективності використання 

капіталу в цілому і окремих його елементів. У процесі такого аналізу 

розраховуються і розглядаються у динаміці такі основні показники: 

– період обороту капіталу характеризує кількість днів, протягом яких 

здійснюється один оборот власних і позичених засобів, а також капіталу в 

цілому;  

– коефіцієнт рентабельності всього капіталу, що використовується, 

характеризує рівень економічної рентабельності;  

– коефіцієнт рентабельності власного капіталу характеризує досягнутий 

рівень фінансової рентабельності підприємства і є одним із критеріїв 

формування оптимальної структури капіталу; 

– капіталовіддача характеризує обсяг реалізації продукції, що припадає на 

одиницю капіталу; 

– капіталомісткість реалізації продукції показує, який обсяг капіталу 

задіяний для забезпечення випуску одиниці продукції [5, с. 104-106]. 

 Таким чином, аналіз складових власного капіталу забезпечить 

комплексний підхід до аналізу фінансової стійкості підприємства, дасть змогу 

визначити вплив окремих складових власного капіталу на загальний фінансовий 

стан, сприятиме вдосконаленню системи управління. Аналіз формування та 

змін власного капіталу дає змогу зовнішнім користувачам інформації (банкам, 

партнерам, контролюючим органам) визначити фінансові можливості 

підприємства на перспективу, дати оцінку фінансової незалежності від 

зовнішніх джерел, скласти в загальній форм прогноз майбутнього фінансового 

стану. 
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На сьогоднішній день, внаслідок стрімкого економічного розвитку України 

важливого значення набуває питання повноти та якості аналітичного 

забезпечення процесу управління діяльністю суб'єктів господарювання. 

Оскільки фінансовий результат є узагальнюючим показником, який 

характеризує ефективність і відображає всі аспекти їх діяльності, 

відпрацювання методичних питань аналізу фінансового результату є 

актуальним.  
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Проблеми аналізу фінансових результатів досліджували вітчизняні і 

зарубіжні науковці: М. Чумаченко, Л. Лахтiонова, І. Бланк, Ф. Бутинець, 

Р. Хиггінс, А. Шеремет, В. Ковальов, В. Бочаров, Г. Савицька [1-6, 8-10] та 

інші. Варто зазначити те, що в питаннях аналізу фінансових результатів 

залишається багато невирішених проблем, які потребують детального 

дослідження. 

Метою та завданням даного дослідження є розробка науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення методики аналізу фінансових 

результатів. 

Посилаючись на інформаційну базу для аналізу фінансових результатів, 

слід зазначити, що вже сьогодні питання обліку витрат, доходів та фінансових 

результатів залишаються незрозумілими, існує невідповідність між фінансовим, 

управлінським та податковим обліком на галузевому рівні. 

Метою аналізу фінансових звітів є допомога фінансовим аналітикам 

обґрунтувати свої фінансові плани, виявити слабкі місця у фінансових 

операціях підприємства, вжити відповідних заходів по виправленню 

становища, прийняти рішення про найефективніше вкладання коштів і ресурсів, 

скоригувати напрями майбутньої діяльності підприємства. Фінансова 

діяльність компанії повинна бути орієнтована на забезпечення систематичного 

надходження та ефективного використання коштів, дотримання розрахункової 

та кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних та 

позикових коштів, фінансової стійкості для ефективної роботи компанії. 

Методика фінансового аналізу включає три взаємозв'язаних блоки: 

1) аналіз фінансових результатів діяльності підприємства; 

2) аналіз фінансового стану підприємства; 

3) аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства [7]. 

Важливість першого блоку аргументується тим, що він є основною для 

оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства. Оскільки метою 

діяльності кожного суб'єкта господарювання є одержання прибутку, тому 

аналіз формування прибутку необхідно проводити на першому етапі 

фінансового аналізу діяльності підприємства.  
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Структурно-динамічний аналіз фінансових результатів за видами діяльності (операційна, 
інвестиційна, фінансова) 

Проведення факторного аналізувалового прибутку (збитку) 

Структурно-динамічний аналіз операційних витрат 

Структурно-динамічний аналіз доходів 

Оцінка коефіцієнтів росту доходів, витрат, активів, зобов'язань, власного капіталу в 
динаміці 

Аналіз показників рентабельності

Інтегральний аналіз 

Алгоритм проведення аналізу фінансових результатів наведено на рис 1. 

Рисунок 1 – Алгоритм проведення аналізу фінансових результатів 

Перший етап аналізу фінансових результатів характеризується 

проведенням аналізу їх структури і динаміки за видами діяльності 

підприємства: операційною, інвестиційною та фінансовою. Відповідно, якщо 

підприємство вкінці звітного періоду отримує збиток від операційної 

діяльності, тоді виникає необхідність в аналізі структури операційних витрат за 

економічними елементами. В разі отримання збитку від інвестиційної 

діяльності, рекомендовано проаналізувати фактори, що вплинули на утворення 

таких збитків, та вжити заходи щодо ліквідації збитковості. При наявності 

збитків від фінансової діяльності аналізується склад фінансових доходів та 

фінансових витрат.  

У результаті проведеного аналізу мають бути визначені можливі шляхи 

скорочення фінансових витрат. При отриманні збитків від інших операцій 

звичайної діяльності, але не пов'язаних з операційною та фінансовою 

діяльністю, аналізується склад інших доходів, інших витрат і визначаються 

шляхи ліквідації збитків у наступному періоді. Механізм управління 

ефективністю операційної діяльності підприємства заснований на взаємозв’язку 

факторів обсягу реалізації, змінних і постійних операційних витрат.  
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№ Показники 2018 2019 2020 

Відхилення 2020 р. (+,-) від 

2018 р. 2019 р. 

сума % сума % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 

Дохід (виручка) від 
реалізації (продукції, 
товарів, послуг) (без 
ПДВ), тис. грн. 

66492 46735 58920 -7572 88,6 +12185 126 

2 

Собівартість 
реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг), 

тис. грн. 

57726 30261 44190 -13536 76,5 +13929 146 

3 
Валовий: 

8766 16474 14730 +5964 168 -1744 89 
- прибуток, тис. грн. 

- збиток, тис. грн. - - - - - - - 

4 Операційні доходи, 
тис.грн - - - - - - - 

5 Операційні витрати 
діяльності, тис. грн. 5486 6354 4132 -1354 75 -2222 65 

6 

Фінансовий результат 
від операційної 

діяльності, тис. грн. 3280 10120 10598 +7318 323 478 104 

- прибуток 

- збиток - - - - - - -

7 Інші доходи, тис грн. 60 - - - - - - 

8 Інші витрати, тис. грн. - 320 - - - - - 

9 

Фінансовий результат 
від звичайної діяльності, 

тис. грн.: 3340 9800 10598 +7258 317 798 108 

- прибуток 

- збиток - - - - - - -

10 Чистий прибуток, тис. 
грн. 2739 8036 8690 +5951 317 +654 108 

- збиток, тис. грн. - - - - - - - 

11 Рентабельність % 4 17 14 +10 350 -3 82 

12 
Середньорічна вартість 
основних засобів, тис. 

грн. 
17679 18577 20886 +3207 118 +2309 112 

13 Фондовіддача 4 2,5 2,8 -1,2 70 +0,3 112

14 
Середньо-спискова 

чисельність працівників, 
осіб 

45 2 2 -43 4,4 0 1 

15 
Продуктивність праці, 

грн. \ особу 
1478 23367,5 29460 +27982 1993 +6092,5 126 

     Таблиця 1 – Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ 
«Джерело» за період 2018-2020 рр. (тис. грн) 
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Відповідно до табл. 1 дохід від реалізації продукції у 2020 році становить 

58920 тис. грн. Цей показник на 7572 тис. грн. менше ніж у 2018 році та на 

12185 тис. грн. вище ніж у 2019 році. 

Собівартість реалізованої продукції у 2020 році становить 44190 тис. грн., 

це на 13536 тис. грн. менше ніж у 2018 році та на 13929 тис. грн. більше ніж у 

2019 році. Порівнюючи валовий прибуток за 2018-2020 роки можна сказати, що 

найбільший прибуток підприємство отримало у 2019 році - 16474 тис. грн., а 

валовий збиток взагалі відсутній. У свою чергу операційні витрати 

(адміністративні та витрати на збут) у 2020 році становлять 4132 тис. грн., що 

на 1354 тис. грн. менше ніж у 2018 році та на 2222 тис. грн. менше ніж у                

2019 році. Від операційної діяльності підприємство отримує прибуток в розмірі 

10598 тис. грн. у 2020 році. Цей показник на 7318 тис. грн. більше ніж у                

2018 році та на 478 тис. грн. більше ніж у 2019 році. 

Зростання прибутку від операційної діяльності свідчить про збільшення 

доходу від звичайної діяльності підприємства. Збиток від операційної 

діяльності на підприємстві відсутній. Від звичайної діяльності протягом 

досліджуваного періоду підприємство отримує прибуток. Прибуток має 

тенденцію до збільшення. Він зростає від 3280 тис. грн у 2018 році до 10598 у 

2020 році.  

Середньооблікова чисельність працівник у 2018 становить 45 чол., що на 

43 чол. більше ніж у 2018, 2020 роках. Рівень рентабельності становить у              

2020 році 14 %, що на 10% більше ніж у 2018 році та 3 % менше ніж у                

2019 році. Збільшення рівня рентабельності можна розцінювати як позитивну 

тенденцію. Порівнюючи продуктивність праці за 2018-2020 роки можна 

сказати, що найвищою продуктивність є у 2020 році, вона становить                

29460 тис.грн./чол. Спостерігається підвищення показника продуктивності 

праці, що свідчить про ефективність використання трудових ресурсів 

підприємства, що позитивно впливає на зростання обсягів виробництва.  

Середня вартість основних фондів також є найвищою у 2020 році і 

становить 20886 тис. грн., що на 3207 тис. грн. більше ніж у 2018 році та на 

2309 тис. грн. більше ніж у 2019 році. Показник фондовіддачі у 2020 становить 

2,8 тис. грн., що на 1,2 тис. грн. менше ніж у 2018 році та на 0,3 тис. грн. більше 
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ніж у 2019 році. Зменшення фондовіддачі у 2019, 2020 роках свідчить про те, 

що неефективно використовувались основні фонди, тобто вони працювали не 

на повну потужність. 

Отже, аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності 

ТОВ «Джерело» за 2018-2020 роки свідчить про зростання чистого прибутку та 

стабільне фінансове становище підприємства. 

Другий етап – проведення факторного аналізу валового прибутку чи 

збитку. На цьому етапі важливим є вивчення змін валового прибутку (ВП), який 

залежить від співвідношення цін, обсягу продажів (ЧД) і собівартості проданої 

продукції (СР). При проведенні розрахунків потрібно враховувати, що всі 

складові моделі за поточний рік у порівнянні з попереднім містять інфляційну 

складову. Аналіз проводиться за адитивною моделлю шляхом порівняння змін 

звітного і попереднього періодів і дає можливість установити вплив об’ємних і 

цінових факторів 

																																										ЧД	– 	СР	 	ВП                                                           (1) 

Коефіцієнт валового прибутку (КВП) є першоджерелом повної оцінки 

прибутковості продажів підприємства і визначається наступним чином: 

																																												КВП	 	ВП	/	ЧД                                                       (2) 

Таблиця 2 – Аналіз формування і динаміки валового прибутку ТОВ 

«Джерело» за період 2018-2020рр. (тис.грн) 

Показник 2018 2019 2020 Абсол. відхилення 
(тис. грн.) 

Темп росту,  
(%) 

2020 р. від 2020 р. від 
2018 р. 2019 р. 2018 р. 2019 р.

Дохід (виручка) від 
реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

 
66492 

 
46735 

 
58920 -7572 12185 88,61 126 

Собівартість реалізації 
продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
57726 30261 44190 

 
-13536 

 
13929 76,55 146 

Валовий прибуток 8766 16474 14730 +5964 -1744 168 89,4 

 

Відповідно до табл. 2 дохід від реалізації продукції у 2020 році становить 

58920 тис. грн., даний показник на 12185 тис. грн. більше ніж у 2019 році та на 
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7572 тис. грн. нижче ніж у 2018 році. Собівартість реалізованої продукції у 

2020 році становить 44190 тис. грн., що на 13929 тис. грн. більше ніж у                

2019 році та на 13536 тис. грн. менше ніж у 2018 році. Порівнюючи валовий 

прибуток за 2018-2020 роки можна сказати, що найбільший прибуток 

підприємство отримало у 2019 році – 16474 тис. грн., а валовий збиток взагалі 

відсутній. Валовий прибуток у звітному році становить 1251 тис. грн., що на 86 

тис. грн. менше рівня минулого року (93,57%). Це обумовлено як збільшенням 

показника доходу від реалізації продукції (126% рівня минулого року), так і 

собівартості (146%). 

Слід пам'ятати, що валовий прибуток за своїм визначенням покликаний 

покрити витрати, пов'язані із загальним управлінням підприємства і реалізацією 

готової продукції (товарів, послуг) та забезпечити прибуток. 

КВП   14730 58920 0,25; 

	КВП 16474 46735 0,35; 

КВП 8766 66492 0,13. 

Коефіцієнт валового доходу показує здатність менеджменту суб'єкта 

господарювання управляти витратами діяльності.  

Наступний крок – аналіз операційних витрат за економічними елементами, 

з характеристикою динаміки їх змін за звітний період проти попереднього, та 

виявленням елементів, які значно вплинули на зростання витрат операційної 

діяльності на одну гривню реалізованої продукції (товарів, послуг). Потрібно 

враховувати, що за умови переважаючого росту коефіцієнту витрат на оплату 

праці над коефіцієнтом чистого доходу (виручки), має місце зниження 

продуктивності праці, що потребує більш детального вивчення цього питання. 

Наступний етап аналізу фінансових результатів – аналіз доходів, який 

передбачає проведення їх структурно-динамічного аналізу. Інформаційною 

основою проведення цього етапу аналізу слугують як дані Звіту про фінансові 

результати, так і Приміток до фінансової звітності (розділ V). 

Доцільно виконати аналіз зміни коефіцієнтів росту доходів, витрат, 

активів, зобов’язань, власного капіталу в динаміці. Збільшення коефіцієнтів 
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зростання доходів, активів, власного капіталу та зменшення коефіцієнта 

зростання зобов'язань свідчить про ефективне використання активів, а його 

зменшення та збільшення коефіцієнта зростання витрат і зобов'язань свідчить 

про можливість втрати платоспроможності. Заключним етапом аналізу 

фінансових результатів є загальна оцінка ефективності управління 

підприємством, яка проводиться за сукупністю коефіцієнтів, що 

характеризують прибутковість активів, продажу, власного капіталу тощо. 

Рентабельність активів (ROA) показує розмір чистого прибутку (ЧП) на 

одну гривню активів ( А ) і характеризує ефективність їх використання. 

                                           ROA=ЧП А                                                         (3) 

8690 (19645+26161) 2) 0,37; 

8036 30516 19645 2 0,32; 

2739 32731 30516 2 0,08. 

При формуванні активів використовуються два фінансових джерела: 

позикові і власні. За діючим законодавством процентні платежі за використання 

позикових коштів включаються до витрат, тоді як дохід прямих інвесторів 

виплачується з прибутку (дивіденди) або залишається на підприємстві для 

реінвестування в додаткові активи. Сутність показника рентабельності активів 

полягає в характеристиці рівня ефективності кожної вкладеної грошової 

одиниці, тому в процесі аналізу для визначення рентабельності активів треба 

виключити з розгляду доходи – винагороду власникам капіталу, як власного, 

так і позикового, тобто в формулі (3) слід виключити з чистого прибутку 

величину процентних платежів (ПП), сплачених до оподаткування прибутку . 

Формула (3) трансформується наступним чином: 

ЧП ПП 1 СП
А

 

де СП – ставка оподаткування прибутку. Зменшення показника 

рентабельності активів може свідчити про затримання темпів економічного 

зростання та розвитку підприємства. 

Оцінка рентабельності продажу припускає розрахунок множини 
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коефіцієнтів рентабельності, що зумовлюється вибором для їх розрахунку того 

чи іншого виду прибутку. За умови визначення ефективності політики 

ціноутворення доцільним є використання валової рентабельності реалізованої 

продукції ( R GРМ ): 

                                  ВПр/ВР                                                             (4) 

14730 58920 0,25; 

16474 46735  0,35; 

 8766 66492  0,13. 

де ВП  – валовий прибуток; ВР – виручка від реалізації.  

Показник операційної рентабельності ( ), що визначається за 

прибутком (ОП), розрахованим як різниця між валовим прибутком (ВПр) і 

адміністративних витрат (АВ), витрат на збут (ВЗ) і інших операційних витрат 

(ІОВ), є одним із інструментів визначення операційної ефективності, дає 

можливість оцінити здатність менеджменту підприємства щодо забезпечення 

прибутку діяльності. 

                                                  	
ОП

ВР

ВПр АВ ВЗ ІОВ

ВР
                                    (5) 

; 

0,17 0,17 

; 

0,21 0,21 

; 

0,04 0,04. 

Моніторинг показників операційної рентабельності і валової 

рентабельності дозволяє зрозуміти джерела зміни рентабельності. Наприклад, 

за незначної зміни валової рентабельності і зниження операційної, можна 

зробити висновок щодо негативного впливу зростання адміністративних і 

збутових витрат. Серед показників рентабельності продажу найчастіше 

використовується показник чистої рентабельності продажу ( ). 
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                                                  ЧП/ВР                                              (6) 

8690 58920 0,14; 

8036 46735 0,17; 

2739 66492 0,04. 

Незмінність протягом будь-якого періоду показника операційної 

рентабельності з одночасним зменшенням показника чистої рентабельності 

може свідчити про ріст фінансових витрат або про одержання збитків від участі 

в капіталі інших підприємств чи зростання суми сплачених податкових виплат. 

Рентабельність власного капіталу (ROE) є основним показником, що 

характеризує ефективність вкладення коштів у підприємство і показує, який 

прибуток приносить кожна гривня, інвестована власниками капіталу: 

                                                    ЧП/ВК                                                       (7) 

8690 21741 0,39; 

8036 13378 0,60; 

2739 7990,5 0,34. 

В процесі аналізу доцільно вивчити динаміку показників рентабельності і 

провести їх порівняльний аналіз відносно їх рівня по галузі, а також порівняти з 

показниками конкурентів. Важливою характеристикою ефективності діяльності 

підприємства є зіставлення характеристик рентабельності його активів і 

власного капіталу. Залучаючи позиковий капітал, менеджмент компанії 

підвищує ефективність використання власних коштів власників компанії. Це, 

природно, є наслідком:  

1) ефекту податкової економії позикового капіталу (віднесення процентних 

платежів на собівартість продукції); 

2)  відносно низької ціни (процентної ставки) позикових коштів.  

І якщо перший фактор є об'єктивним і присутнім завжди, то другий 

залежить від майстерності фінансового менеджера підприємства щодо 

залучення позикових фінансових ресурсів.   

                                  
ЧП А

ВК А

А

ВК
                                              (8) 
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; 

0,29 1,05; 

Описаний вище ефект має місце лише в разі залучення підприємством 

позикових коштів. Позитивне значення коефіцієнту має місце за умови, якщо 

рентабельність власного капіталу вище рентабельності активів. В іншому разі 

цей ефект є негативним, бо є наслідком високої ціни запозичених 

підприємством фінансових ресурсів.  

В процесі оцінки показників рентабельності доцільно провести їх 

інтегральний аналіз. Розширюючи модель рентабельності власного капіталу, 

який характеризує інвестиційну привабливість підприємства, шляхом 

проведення її факторного аналізу, можна визначити залежність рентабельності 

власного капіталу від чистої рентабельності продажу, ресурсовіддачі (Рв) і 

структури джерел (Кзал), інвестованих в підприємство (Кзал – коефіцієнт 

фінансової залежності): 

               
ЧП

ВК

А

А

ВР

ВР

ЧП

ВР

ВР

А

А

ВК В Кзал                (9) 

	
,

,

, ,

,

,
; 

0,34 0,34. 
,

, ,

,
; 

0,6 0,6. 

; 

0,39 0,39. 

Значимість факторів впливу пояснюється тим, що вони узагальнюють всі 

сторони фінансово-господарської діяльності, сприяють зростанню 

інформованості адміністрації підприємства та інших користувачів щодо стану 

об'єктів, що їх цікавлять.  

Результати здійсненого аналізу дозволяють зробити висновок, що 

алгоритм проведення аналізу фінансових результатів доцільний для 

підприємств, незалежно від їх галузевої належності та є нескладним в 
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застосуванні. Використання даних періодичної бухгалтерської звітності у 

сукупності із множинністю параметрів аналізу фінансових результатів не дають 

значимого ефекту в оперативному ухваленні рішень в складній реальній 

ситуації, тому проведення аналізу фінансових результатів потребує 

попереднього вибору обмеженого набору основних, найбільш значимих і не 

суперечних один одному параметрів, що дадуть можливість своєчасного 

виявлення певних резервів зростання ефективності діяльності.  

Реалізація наданих рекомендацій дасть можливість забезпечення 

прозорості процесу формування фінансових результатів підприємств, 

активізуватиме дію мотиваційних важелів і сприятиме своєчасному прийняттю 

обґрунтованих управлінських рішень у процесі діяльності суб’єктів 

господарювання. 
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В даній статті нами охарактеризовано проблеми організації бухгалтерського 

обліку в господарській діяльності підприємств. Ми розглянули поняття 

бухгалтерського обліку в працях різних науковців. Проаналізували сутність 

категорії  «організація бухгалтерського обліку, дослідили весь спектр 

облікового процесу та етапи його здійснення, визначили важливі фактори, які 

впливають на організацію облікового процесу на підприємстві. 

Ключові слова: Бухгалтерський облік, підприємство, економіка, керівник, 

бухгалтер, господарювання, обліковий інструментарій, система обліку, 

апарат облікової політики.  

В сучасних умовах на ринку маємо чимало не вирішених питань 

пов’язаних з бухгалтерським обліком, які потребують вирішення та організації 

певного підходу щодо його вдосконалення. Тому вважаємо за необхідне, 

здійснити належну організацію, що відповідає чинному законодавству, та 

задовольняє пристосування обліку до нинішніх положень і необхідностей 

законодавства ЄС і, крім того, бере до уваги всі потреби підприємств, установ і 

організацій. 

Дана робота має за мету  аналіз заснування бухгалтерського обліку 

підприємства, розкриття теоретико – розважливих чинників його організації. 

Важливі аспекти приналежності бухгалтерського обліку характеризували 

у власних наукових дослідженнях Ф. Ф. Бутинець,                

Н. Т. Білуха,  С. В. Івахненков,  Л. І. Лавріненко, Г. Г. Кірейцев та ін. Проте, 

втілення цього способу до пояснення терміну «бухгалтерський облік та його 

організація» має не постійний характер із-за дефіциту конкретної, 

систематично-ефективного уточнення, що стосується проблем головного, а 

також розуміння цього різновиду. 
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Окремі дослідники аналізують організацію бухгалтерського обліку як 

факт, розвиток, подію, частину організаційної позиції управління, інші – як 

дотримання мети, зобов’язань і місця обліку.  

Цей термін дуже часто розглядають начебто єдність певної складової 

всього бухгалтерського обліку й цілісної галузі правління. Для прикладу, Ф. 

Бутинець характеризує дану проблематику як розроблене заняття очільників 

установи по виготовленню, доведенню до ладу структури бухгалтерського 

обліку, і це означає підтримку внутрішніх та зовнішні користувачів, а саме 

акцентує свою позицію, що «бухгалтерський облік становить собою єдине ціле» 

[6, c. 67]. Як вважає С. Івахненкова, є два підходи до організації 

бухгалтерського обліку: перший – це сукупність єдиного цілого, системи 

бухгалтерського обліку, поліпшення та підтримання її організованості, другий – 

як підсумок організаційної роботи підприємства, що є певною структурою 

бухгалтерського обліку.  

Якщо планується організація бухгалтерського обліку, необхідно, як 

вважає С. Кузнецова, брати до уваги галузеву специфіку того суб’єкта 

господарювання який вас цікавить. Її потрібно характеризувати як певний вид 

економічної діяльності, яку проводить те чи інше підприємство чи організація, 

при цьому до уваги беруться основні ознаки, які можуть пояснити специфіку 

організації бухгалтерського обліку та окреслити його галузеву структуру. Тому 

вчений і запропонував п’ять специфічних ознак, таких як:  сезонність 

діяльності, загальнодоступність, великі об’єми обігу, важкість виробничого 

процесу, приватність.   

Такі категорії як «складова» і «управління» бухгалтерським 

обліком  взаємозалежні, підпорядковані між собою, складаються з не 

протестованих здобутків та представлені для досягнення і втілення поставлених 

обов’язків  бухгалтерського обліку та керівництва. Водночас, це є способом 

об’єднання  комунікаційного струменя задля керування, захист структурованих 

критеріїв до обліку, завбачення структуризації й придбання мети (функцій) 

підприємства. Тож, дане питання варто розглядати  як період чи етап розвитку 

генерування складових обчислення і керування, адже лише дана конфігурація 

підпорядковується розкриттю поняттю і смислу складової бухгалтерського 

обліку, слугує її складу та втілюється в ній [1, c. 112-115].  
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Отже,  тлумачення поняття «організація бухгалтерського обліку» 

потребує певного структурованого забезпечення, наприклад облікового 

пристосування, - схеми, яка дає право виокремити і адекватно відобразити 

нійістотніші взаємини між її компонентами (етапами). Зазначимо, що вона має 

висновувати всі основні сторони сьогодення, бути направленою на майбутнє, а 

також бути корисною. 

Відповідно, виокремимо такі етапи організації бухгалтерського обліку: 

- регулярний (поєднує в собі організацію частин бухгалтерського обліку 

які тримаються на програмі певних відповідей та способів); 

- найковий (підбір гідної форми обліку, яка зображає деякі ділянки та 

формат підприємства); 

- забезпечення роботи облікового апарату. 

Можемо сказати, підтримка бухгалтерії на підприємстві відбувається за 

рахунок побудови певної політики, яка гарантує цілком звичайне існування 

галузей обчислення та управління; отримання відповідних завдань та мети, і 

підприємство повинно ставити перед собою ці цілі. 

Зазначимо, результативність та якість даного питання мають вплив 

стосунки між громадянами та наслідками їх праці; стратегія управляючого і 

заходи, що застосовуються для мотивування персоналу; роль і функції 

трудового колективу підприємства на будь-яких стадіях управління. Якщо 

вміло об’єднати ці фактори складається оптимальна форма облікового апарату, 

яка припускає досягнення високого успіху діяльності підприємства що, знову ж 

таки, свідчить про ефективність умілої кадрової політики в області організації 

бухгалтерської служби [3, c. 112]. 

Від відповідної роботи трудового колективу підприємства чи організації, 

а також бухгалтерії на пряму залежить робота та існування підприємства, так 

зазначає відомий вчений В. В. Ковальов. Як показує практика, сутність професії 

бухгалтера не зводиться до наукових процесів які пояснюють господарські 

операції, а навпаки – збільшується в ході керування. Значення бухгалтера в 

управління та втіленні обліково-аналітичних операцій характеризується тим, 
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що фахівець в даній галузі має поєднувати в собі роботу не лише бухгалтера, а 

й менеджера з фінансування та аналітика, роль бухгалтера формулюється не 

лише його фаховим рівнем. 

Отже, це є фахівці, які матимуть не лише знання з бухгалтерського 

обліку, але й вмітимуть керувати засобами та джерелами підприємства, в тому 

числі фінансовими, можуть розглядати його діяльності і контроль  та 

погоджувати певні рішення на майбутнє; організацію паритетних відносини 

між собою. Організацію бухгалтерського обліку представлено на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 

Складено автором на основі [3]. 
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Як бачимо схема даного малюнку задовольняє захист, доцільне існування 

та покращення даної галузі, і є важливою складовою, що виконує безліч завдань 

та роботи задля кращої та успішно діяльності підприємств. Якісно утворена 

основа облікової політики є вагомою складовою організації обліку. 

Увесь обліковий процес нараховує три етапи свого здійснення (рис.1.2) 

[2, c. 94]: 

Рисунок 1.2 – Етапи здійснення облікового процесу 

Складено автором на основі [5] 

 

Етап початкового обліку це перебіг аргументування та визначення 

господарських явищ і процесів. 

Етап сучасного обліку це хід облікового ведення господарських процедур 

на бухгалтерських рахунках а також облікових реєстрах. 

Етап заключного обліку це процес підсумування даних сучасного обліку 

в бухгалтерській документації. 

На порядок обчислення на підприємстві можуть здійснювати вплив такі 

фактори: 

1) величина і об’єм господарської діяльності установи; 

2) форма власності (державна, не державна, загальна); 

3) вид призначення (промислова, зведена, сільськогосподарська та інші); 

Етап 
початкового 

обліку

Етап 
сучасного 
обліку

Етап 
заключного 
обліку
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4) характер діяльності (виробнича, посередницька, торгівельна та інші). 

На нашу думку, будь-якій організації, підприємству необхідно 

створювати та мати свою облікову політику. Так, сукупність аргументованих 

певних методів, форм та особливостей ведення, і організації бухгалтерського 

обліку, виходячи з наявних норм та особливостей господарювання називається 

обліковою політикою. 

Коли здійснюється організація облікової політики необхідно слідувати 

слідкуючої думки: 

- розсудливість; 

- домінування сутності над формою; 

- істотність; 

- черговість. 

До структури облікової політики слід підступити досить виважено, 

оскільки вона, як свідчить практика, встановлюється не на один рік. 

В наказі про облікову політику мають пояснюватися всі способи і 

правила бухгалтерського обліку, можливість альтернативи яких надана 

підприємству П(С)БО і Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність», зокрема: 

1) Межа суттєвості. 

Та інформація, дефіцит якої має вплив на рішення користувачів 

фінансової звітності називається суттєвою. Межа суттєвості для окремих 

підприємств може бути різною: це залежить від оборотів та обсягів 

виробництва. 

Для прикладу, якщо підприємством установлена межа суттєвості 100 грн, 

то операція з встановлення вексельних бланків на суму 50 грн у складі запасів 

не відбивається, а списується на операційні витрати. 

2) Узгодженість визнання головних інструментів та інших необоротних 

активів, термінів їх вигідного експлуатування, способів нарахування 

девальвації і ліквідаційної вартості. 
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3) Організованість визнання нематеріальних активів, строків їх корисного 

використання і способів начислення амортизації. 

4) Техніка оцінки вибуття залишків. 

5) Список та склад елементів калькулювання виробничої собівартості 

продукції (робіт, послуг). 

6) Індекс та базу поділу постійних і тимчасових загальновиробничих 

утримань, на будь-який об'єкт витрат, адекватну можливість виробничих 

одиниць підприємства. 

7) Спосіб уточнення об’єму резерву сумнівних боргів. 

8) Спосіб оцінки ступеня утримання операцій з отримання сервісу. 

9) Необхідність збереження запасів (резервування коштів) для 

накопичення майбутніх витрат і платежів тощо. 

Підприємство має змогу незалежно від когось прийняти рішення про 

ведення бухгалтерського обліку та утворення звітності його власником або 

керівником. За даних обставин на них покладається надійність за ведення 

бухгалтерського та податкового обліку. Відтак, обов’язки платника податків 

можуть покластися на юридичну особу, не призначаючи директора, якщо не 

здійснюється господарська діяльність,  а особу-підписанта (відомості про неї 

вносяться в Єдиний державний реєстр) призначено відповідно до рішення 

загальних зборів особою, яка володіє правами на складання, підписання та 

подання декларацій, звітів із ЄСВ, бухгалтерських, фінансових звітів за умови 

недостатності на підприємстві штатних працівників та у результаті завершення 

трудових взаємовідносин із керівником (див. Індивідуальну податкову 

консультацію Державної фіскальної служби від 01.06.2017 р. № 435/6/99-99-15-

02-02-15/ІПК). Громадяни, які погодили та підписали такі документи, несуть 

відповідальність за невчасне оформлення первинної документації та порушення 

норм бухгалтерського обліку, а також даних, які відображені помилково                

[4, c. 29-33]. 
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Якщо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності втілюються 

самостійно власником або керівником підприємства, то запроваджувати у штат 

підприємства посаду бухгалтера не можна.  

Зазначимо, що складові облікової політики будь-якого підприємства, 

установи чи організації складаються з врахуванням певних принципів 

підготовки фінансової звітності. Сюди належать: 

- обачність; 

- повне висвітлення; 

- автономність; 

- послідовність; 

- нарахування та відповідність доходів та витрат; 

- фактична собівартість; 

- єдиний грошовий вимірник. 

Зміна політики бухгалтерського обліку відбувається у випадках: 

- коли змінюються статутні документи; 

- коли відбувається зміна до вимог органу, який затверджує П(С) БО; 

- тоді коли ці зміни забезпечать достовірне відображення подій чи 

операцій у фінансовій звітності. 

Також варто наголосити що, документ про облікову звітність на 

підприємстві має містити дві частини: 1) порядок організації бухгалтерського 

обліку на підприємстві, що характеризує організаційні заходи; 2) облікова 

політика яка характеризує облікові принципи та процедури. 

У першій частині за основу мають бути взяті норми ст. 8 Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», що визначають порядок 

організації та ведення бухгалтерського обліку. 

Відмітимо, облікова політика є такою системою  підтримки  структурної 

організації бухгалтерського обліку та підґрунтям для отримання продуктивного 

та добротного регулювання підприємства. Процесом її впровадження виступає 

тотожно «вибраний» (в рамках правового поля) опис комунікативних потоків в 

системі бухгалтерського обліку та  полягає в рішучій координації її будови для 

регулювання потреб відмінних груп користувачів [7, c. 63].  



105 

Ведення бухгалтерського обліку має забезпечувати сукупність позицій та 

процесів бухгалтерського обліку і управління. Вона існує як система доведення 

до більш бажаного результату бухгалтерського обліку і напрямку  та повинна 

містити в собі: 

-        норми Європейської та світової програми бухгалтерського обліку; 

-         змінно-капітальні методи; 

-         ознаки та положення  економічної системи держави; 

-         породження впорядкованого механізму, насамперед щодо 

застосування комп’ютерних методик бухгалтерського обліку; 

-         контроль компетентної політики в галузі кадрів та управління. 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

ТА АУДИТУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  

У статті розглянуто особливості ведення бухгалтерського обліку, аналізу та 

аудиту  на підприємствах малого підприємництва, а також нормативні 

документи, які їх регулюють. Теоретичною й методологічною основою 

дослідження є праці провідних вчених з питань становлення облікової системи 

малих підприємств, законодавчі та нормативні документи, що регулюють 

облікову систему малого підприємства.  

Ключові слова: бухгалтерський облік, аудит, суб’єкти малого підприємництва, 

міжнародні стандарти, удосконалення.  

Протягом останніх років в Україні відбувалися процеси активізації 

діяльності у сфері підприємництва. Формування активного ділового 

середовища сприяло розвитку малого бізнесу. Для вдосконалення управління 

на мікрорівні і підвищення конкурентоспроможності малого бізнесу важливе 

значення має якість інформації, що необхідна для прийняття раціональних 

управлінських рішень. Бухгалтерський облік повинен організовуватись згідно 

до вимог чинного законодавства та особливостей господарської діяльності 

конкретного підприємства. Особливої актуальності набуває питання 

раціональної організації і методики бухгалтерського обліку та аудиту 

відповідно до вимог системи управління підприємством в цілому. 

Ціль статті полягає у вивченні теоретичних засад та удосконаленні 

бухгалтерського обліку й аудиту на підприємствах малого бізнесу.  

Питання організації бухгалтерського обліку є актуальними для 

підприємств будь-якої форми власності та розмірів. Тому дослідженню 

теоретичних та практичних аспектів організації бухгалтерського обліку 

суб’єктів малого бізнесу присвячені праці багатьох вчених, серед яких: Гоголь 

Т.А., Городянська Л., Кучер С.В., Кузьома В.В., Фабіянська В.Ю. та інші. 
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Нині підприємства малого бізнесу все більше відіграють важливу роль у 

зростанні національної економіки, сприяє розвитку внутрішньої конкуренції, 

ділової активності. Суб’єкти малого бізнесу характеризуються наявністю 

суттєвих переваг: можливість прийняття гнучких та оперативних управлінських 

рішень, підтримка зайнятості населення та створення робочих місць, 

необхідність невеликого обсягу початкових інвестицій для створення бізнесу, 

інноваційний характер господарської діяльності, виконання допоміжних 

функцій господарювання стосовно великих підприємств тощо. В останні роки 

проводилась активна законодавчо-нормативна робота по спрощенню системи 

оподаткування, обліку та звітності малих підприємств. Проте, нормативні 

документи з обліку та фінансової звітності мають недоліки та вимагають 

доопрацювання. Методика бухгалтерського обліку на підприємствах малого 

бізнесу визначається Національним Положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» . 

Особливістю організації бухгалтерського обліку на підприємствах малого 

господарювання є створення системи отримання інформації так, щоб вона 

забезпечувала реальне управління суб’єктом малого підприємництва та 

збільшувало дохід від його діяльності.  

Організація бухгалтерського обліку - це сукупність заходів власника 

(керівника) підприємства, які мають цілеспрямований характер щодо 

створення, забезпечення, постійного впорядкування і вдосконалення 

функціонування системи бухгалтерського обліку та здійснення його процесу на 

підприємстві.  

Основними документами щодо організації обліку і формування фінансової 

звітності підприємств малого бізнесу є: Закон України «Про бухгалтерський 

облік і фінансову звітність в Україні» №996 від 16.07.1999 р., План рахунків 

бухгалтерського обліку, активів, капіталів, зобов’язань та господарських 

операцій суб’єктів малого підприємництва, затверджений МФУ 19.04.2001 р. 

№186; «Положення про спрощену систему бухгалтерського обліку суб’єктів 

малого підприємництва» затверджене Міністерством фінансів України №727/98 
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від 09.07.1998 р. Крім того, організація бухгалтерського обліку на 

підприємствах малого бізнесу регламентується Методичними рекомендаціями 

по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку №422. [5] 

Основні принципи бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту 

представлені в таблиці 1.  

Таблиця 1 – Принципи бухгалтерського обліку та аудиту  

Принципи бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності  

Принципи аудиту 

Обачність Цілісність, об’єктивність, незалежність 
Повне висвітлення Конфіденційність 
Автономність Комплектність 
Послідовність Документування 
Безперервність Планування 
Превалювання сутності над формою Одержання аудиторських висновків 
Нарахування та відповідність доходів і витрат Перевірка системи обліку і внутрішнього 

контролю 
Фактична собівартість Суттєвість 
Єдиний грошовий вимірник Аудиторський висновок та складання звіту 
Періодичність  

 

Особливу увагу слід приділити вибору форми бухгалтерського обліку, так 

юридичні особи – суб’єкти малого підприємництва можуть обирати одну з 

наведених нижче форм бухгалтерського обліку:  

1 – журнально-ордерну;  

2 – просту;  

3 – спрощену:  

а) із застосуванням регістрів відповідно до Наказу МФУ №422;  

б) із застосуванням регістрів відповідно до Наказу МФУ №720 (без 

використання подвійного запису);  

4 – автоматизовану.  

Відмінності в організації облікового процесу на підприємствах малого 

бізнесу залежать від особливостей їх функціонування, інформаційних потреб 

користувачів облікової інформації, а також від завдань, які стоять перед 

бухгалтерським обліком.  
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Одним із основних організаційних моментів бухгалтерського обліку 

суб’єктів малого підприємництва є вибір саме форми, оскільки кожна з 

представлених форм бухгалтерського обліку передбачає поєднання різних видів 

облікових регістрів, що, в свою чергу, забезпечує оперативний контроль, 

своєчасність, точність, достовірність, правдивість та повноту всіх здійснюваних 

господарських операцій, які відбувались на підприємстві [6].  

Так, суб’єкти малого підприємництва на власний розсуд можуть 

використовувати різні форми обліку, однак обрану необхідно обов’язково 

зафіксувати в Наказі про облікову політику та використовувати її протягом 

звітного року.  

На сьогодні виникають питання щодо необхідності проведення аудиту на 

підприємствах малого бізнесу. З одного боку, малий бізнес – це окрема форма 

підприємництва, яка відрізняється від великих організацій і тому, на нього не 

повинні розповсюджуватися такі ж правила. Однак, з іншого боку, відсутність 

аудиту призведе до зниження якості звітності та погіршення фінансового 

управління. Проведення обов’язкового аудиту необхідно лише за таких умов: 

інвестування й кредитування, ліквідації підприємства та оприлюднення 

звітності. Для того, щоб досягнути конкретних цілей аудиту, потрібно 

застосувати конкретні методики перевірки показників фінансової звітності [1]. 

Проведення аудиту для підприємств малого бізнесу має ряд особливостей. 

Такі підприємства мають вибір в застосуванні форми бухгалтерського обліку, її 

регістрів та системи оподаткування , що привертає до себе більшої уваги з боку 

контролюючих органів. Такі факти, як особисте втручання та вплив на хід 

господарської діяльності, розподіл обов’язків у зв’язку з невеликою кількістю 

штатних працівників ставлять систему внутрішнього контролю під великий 

сумнів.  

Так, аудит на підприємствах малого бізнесу носить суперечливий характер. 

З однієї сторони, процедури за своїм характером прості, а з іншої потрібно 

знати і враховувати специфіку такого підприємства.  
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Для досягнення мети аудиту на підприємстві малого бізнесу, а саме, оцінки 

правильності організації обліку, підтвердження законності господарських 

операцій, в першу чергу, необхідно визначити напрямок перевірки, 

поглибленого контролю й отримати попереднє уявлення про стан економічного 

суб’єкту. По-друге, уточнити й перевірити наявність на підприємстві 

необхідної нормативної бази, стан аналітичного обліку та технологію обробки 

первинних документів; перевірити організацію внутрішнього контролю 

відображення всіх господарських операцій та інші.  

Відповіді на ці та інші питання можна отримати за допомогою опитування 

бухгалтерів за допомогою розроблених тестів, які дозволяють враховувати 

підвищений ризик виникнення перекручувань відображення показників у 

звітності.  

В ході проведення аудиту аудитор керується Міжнародними стандартами 

аудиту. Проте ряд Міжнародних стандартів використовується з урахуванням 

особливостей підприємств малого бізнесу.  

Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту «Домовленості про аудит» 

складається лист-погодження, в якому вказується чіткий опис відповідних 

обов’язків власника і аудитора.  

Згідно з Міжнародним стандартом аудиту 250 «Облік законів і 

нормативних актів при аудиті фінансової звітності» аудитор повинен мати 

загальну уяву про нормативно-правову базу, яка застосовується до діяльності 

даного суб’єкта. Крім законодавства і нормативних актів, які безпосередньо 

торкаються підготовки фінансової звітності, деякі вимоги можуть передбачати 

правову основу діяльності суб’єкта, яка має великий вплив на його можливість 

вести бізнес. Оскільки діяльність більшості суб’єктів малого бізнесу не 

відрізняється складністю, правове і регулююче середовище, до якого вони 

належать, є менш складним в порівнянні з середовищем, в якому функціонують 

великі суб’єкти. Визначивши галузеве законодавство і нормативні акти, 

аудитор суб’єкта малого бізнесу повинен відобразити дану інформацію як 

частину його знання про суб’єкт малого бізнесу.  
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Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 260 «Повідомлення 

аспектів аудиту особам, наділеним керівними повноваженнями» аудитор 

повинен визначити осіб, наділених керівними повноваженнями, з якими 

обговорюються аспекти аудиту, що мають значення для управління бізнесом. 

Структура управління суб’єкта малого бізнесу може бути визначена не дуже 

чітко, або ж в якості осіб, наділених керівними повноваженнями, можуть 

виступати ті ж особи, які керують підприємством. До структури управління 

також можуть входити родичі, які не займаються управлінням або контролем за 

підприємством на постійній основі. Аудит визначає коло осіб, наділених 

повноваженнями здійснювати нагляд, контроль і ведення діяльності суб’єкта 

малого бізнесу.  

Згідно Міжнародного стандарту аудиту 320 «Істотність в аудиті» та 

Положення з міжнародної практики аудиту 1005 для цілей планування аудиту 

слід оцінити рівень суттєвості з якісної та кількісної точки зору. Одна з цілей 

цієї попередньої оцінки полягає у визначенні найбільш значимих статей 

фінансової звітності, на які повинен звернути увагу аудитор, виробляючи 

стратегію аудиту.  

У зв’язку з відсутністю загальновизнаних стандартів з оцінки суттєвості за 

допомогою кількісних методів, аудитор в кожному випадку використовує своє 

професійне судження з урахуванням цих обставин. У відповідності з однією з 

методик при кількісній оцінці суттєвості, використовується певна частка від 

базового показника фінансової звітності.  

В якості такого показника може виступати:  

- прибуток або збиток до оподаткування;  

- виручка від реалізації;  

- валюта балансу.  

Згідно з Міжнародним стандартом аудиту 530 «Аудиторська вибірка та 

інші процедури вибіркової перевірки» існують різні методи вибірки статей 

обліку для тестування. Доступними засобами для аудитора є:  

- відбір всіх об’єктів обліку (100%-ва перевірка);  
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- відбір конкретних об’єктів обліку;  

- аудиторська вибірка [3].  

Враховуючи незначний обсяг генеральної сукупності даних суб’єктів 

малого бізнесу, доцільно перевірити 100 % елементів генеральної сукупності 

або 100 % елементів певної частини генеральної сукупності (наприклад, 100 % 

всіх об’єктів, вартість яких вище вказаної суми). При цьому аналітичні 

процедури повинні застосовуватися до залишку сукупності у випадку його 

істотності.  

Особливо уважно слід перевіряти ведення обліку витрат. Так, датою 

збільшення витрат виробництва буде вважатися дата, яка припадає на період, 

протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:  

- або дата списання коштів з банківських рахунків платника податку на 

оплату товарів, робіт, послуг, а у разі їх придбання за готівку − день видачі 

готівки з каси платника податку;   

 - або дата оприбуткування платником податку товарів, що ж стосується 

робіт, то тут говоримо про дату фактичного отримання платником податку 

результатів робіт.  

Що ж стосується аудиту визначення амортизаційних відрахувань, то 

необхідно перевірити:  

- правильність розподілу існуючих основних фондів на групи;  

 - правильність визначення балансової вартості груп основних фондів;  

- повне та своєчасне відображення у податковому й бухгалтерському 

обліку амортизаційних відрахувань;  

- порядок розрахунку амортизаційних відрахувань [2].  

Отже, при аудиті суб’єктів малого підприємництва, необхідно враховувати 

специфічні особливості даних суб’єктів. Для підприємств малого бізнесу 

характерним є те, що бухгалтерський облік ведеться обмеженою кількістю 

співробітників, а також законодавчо допустимо суміщення обов’язків особи, 

відповідальної за ведення обліку та зберігання товарно-матеріальних цінностей. 
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Виходячи з цього, аудит суб’єктів малого підприємництва дещо відрізняється 

від загальноприйнятих прийомів.  

Використання Міжнародних стандартів аудиту в процесі здійснення 

аудиторської перевірки малих підприємств забезпечить отримання об’єктивних 

результатів, які відображають стан підприємства з усіх боків та будуть втілені у 

висновку аудитора.  

Одним із найважливіших організаційних питань обліку малого 

підприємництва виступає вибір форми бухгалтерського обліку, адже кожною 

формою обліку передбачається поєднання різних видів облікових регістрів, які 

повинні забезпечувати оперативний контроль, своєчасність, повноту і 

достовірність узагальнення у бухгалтерському обліку  всіх здійснюваних 

господарських операцій, які мали місце у суб’єкта господарювання.  

Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок про те, що 

особливостями організації обліку суб’єктів малого бізнесу є такі: вибір системи 

оподаткування; затвердження обраної форми бухгалтерського обліку в Наказі 

про облікову політику; використання для підтвердження здійснюваних 

господарських операцій певних первинних документів; відображення 

інформації у відповідних облікових регістрах, що залежить від обраної форми 

бухгалтерського обліку; узагальнення інформації у фінансовій звітності.  
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МЕТОДИКА АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

В статті розглянуто методику аудиту розрахунків з оплати праці. 

Охарактеризовано типові помилки та порушення, які можуть виникати при 

обліку праці та її оплати; визначено їх вплив на достовірність фінансової 

звітності й дотримання українського законодавства.  

Ключові слова: аудит, первинний облік, розрахунки з оплати праці, порушення, 

відповідальність. 

Аудит розрахунків з оплати праці, як правило, займає об’ємну частину 

аудиторської перевірки, оскільки ця ділянка обліку досить специфічна та 

вимагає від перевіряючих особливої уваги і зосередженості. Оплата праці – це 

стаття витрат, яка відіграє важливу роль у формуванні собівартості продукції 

(послуг), тому до неї завжди необхідно підходити з особливою увагою для 

забезпечення раціонального використання грошових ресурсів та їх економії на 

підприємстві. Під час перевірки розрахунків з оплати праці аудитору, з одного 

боку, важливо переконатися в дотриманні підприємством чинного 

законодавства про оплату праці, відсутності порушень умов оплати праці 

працівників, а з іншого боку – перевірити правильність здійснених відрахувань 

податків і зборів із заробітної плати працівників, а також відповідність 

відображення операцій в бухгалтерському обліку і достовірність їх висвітлення 

у фінансовій звітності підприємства. 
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Метою статті є дослідження методики аудиту розрахунків з оплати праці, а 

також визначення типових помилок і порушень, які можуть бути виявлені 

аудитором під час аудиторської перевірки. 

Для того щоб провести аудит розрахунків з оплати праці, слід спочатку 

визначити основні цілі і завдання перевірки. 

Так, метою аудиту розрахунків з оплати праці є встановлення 

відповідності застосовуваної на підприємстві методики обліку операцій з 

оплати праці чинному законодавству України, для того щоб виявити наявні 

помилки або порушення, ступінь їх впливу на достовірність фінансової 

звітності для висловлення незалежної аудиторської думки про достовірність 

порядку ведення бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці. 

Основними завданнями аудиту розрахунків з оплати праці для досягнення 

вищезазначеної мети є [3]: 

 перевірка дотримання підприємством положень законодавства про працю 

по операціях, пов’язаних з розрахунками з оплати праці, наявності та 

відповідності законодавству первинних документів з обліку робочого часу, 

обсягу виконаних робіт, 

 перевірка дотримання підприємством положень законодавства про працю 

по операціях, пов’язаних з розрахунками з оплати праці, наявності та 

відповідності законодавству первинних документів з обліку робочого часу, 

обсягу виконаних робіт, послуг, випущеної продукції; 

 оцінка існуючої на підприємстві системи розрахунків з персоналом та її 

ефективності; 

 перевірка обліку та нарахування заробітної плати, інших видів оплат, які 

відносяться до фонду оплати праці; 

 перевірка дотримання встановлених штатним розписом посадових 

окладів працівників підприємства; 
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 перевірка своєчасності індексації окладів з урахуванням зростання цін в 

умовах інфляції; 

 перевірка правильності виплати премій працівникам підприємства; 

 перевірка правильності нарахування допомоги з тимчасової 

непрацездатності; 

 перевірка правильності нарахування щорічних, додаткових відпусток, 

компенсацій за невикористану відпустку тощо. 

 перевірка правильності розрахунків по депонованій заробітній платі; 

 перевірка дотримання встановлених термінів розрахунків з персоналом 

підприємства по оплаті праці; 

 перевірка правильності утримань із заробітної плати податків та 

обов’язкових платежів; 

 перевірка правильності нарахувань обов’язкових платежів, які 

здійснюються за рахунок підприємства; 

 перевірка повноти та своєчасності перерахувань утриманих та 

нарахованих податків і зборів; 

 перевірка своєчасності і правильності включення до собівартості 

продукції суми нарахованої заробітної плати та обов’язкових відрахувань у 

позабюджетні фонди; 

 оцінка стану синтетичного та аналітичного обліку операцій з оплати 

праці; 

 оцінка повноти відображення здійснених операцій у бухгалтерському 

обліку; 

 перевірка правильності класифікації операцій з оплати праці (віднесення 

за рахунками витрат); 

 відповідність даних, відображених у фінансовій звітності, стану 

розрахунків по операціях з оплати праці; 
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 оцінка стану внутрішнього контролю підприємства у трудових 

відносинах. 

Визначившись з об’єктами аудиту, необхідно перейти 

до формування Плану та Програми аудиту розрахунків з оплати праці. 

Під час проведення перевірки розрахунків з оплати праці, аудитором 

можуть використовуватись наступні аудиторські процедури: 

 тестування засобів внутрішнього контролю; 

 перевірка (інспектування) документів; 

 спостереження (відстеження) за відображенням фінансово-господарських 

операцій в бухгалтерській документації; 

 перерахунок; 

 одержання роз’яснень всередині підприємства; 

 отримання роз’яснень від третіх осіб; 

 аналітичні процедури. 

Загальний план аудиту операцій з оплати праці та розрахунків з 

персоналом підприємства включає: 

 аудит оформлення первинних документів; 

 аудит системи нарахувань заробітної плати; 

 аудит обґрунтованості утримань із заробітної плати та застосовуваних 

пільг; 

 аудит тотожності показників бухгалтерської звітності та регістрів 

бухгалтерського обліку; 

 аудит розрахунків з утриманих та нарахованих податків і зборів. 

Робочий документ Програми аудиту розрахунків з оплати праці може 

виглядати наступним чином (табл. 1): 
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Таблиця 1 - Програми аудиту розрахунків з оплати праці 

№ Перелік аудиторських процедур Виконавець індекс РД примітки

1 Проведення тесту внутрішнього контролю  

2 
Наявність колективного договору, положення про оплату 
праці, положення про відпустки, положення про 
преміювання, правил внутрішнього розпорядку, 
посадових інструкцій, тощо 

 

3 Наявність кадрових документів:  
- наказів про прийом, звільнення, надання відпустки  

- табелів робочого часу 

- штатного розпису (при погодинній оплаті) 

- нарядів та розцінок (при відрядній оплаті) 

- договорів цивільно-правового характеру 
4 Перевірка наявності трудових книжок, книги обліку 

трудових книжок 
 

5 Перевірка правильності нарахування заробітної плати за 
посадовими окладами, перевірка фактичних нарахувань 
відповідно до наказів, табелів обліку робочого часу та 
інших документів 

 

6 
Перевірка графіку відпусток, наказів на відпустки, 
правильності розрахунку днів належної відпустки та 
нарахування відпускних, компенсацій за невикористану 
відпустку. Перевірка правомірності надання додаткових 
відпусток. Створення резерву на оплату відпусток 

 

7 Перевірка наявності лікарняних листків та відповідності 
їх заповнення, розрахунку допомоги за тимчасовою 
непрацездатністю, допомоги по вагітності та пологах 

 

8 Перевірка правильності проведення індексації заробітної 
плати 

 

9 Перевірка обґрунтованості надання премій та наявності 
наказів щодо їх надання  

 

10 Перевірка договорів з наданих позик працівникам  

11 
За умови надання матеріальної допомоги працівникам – 
перевірка відповідності такого надання чинному 
законодавству 

 

12 
Перевірка правильності утримання за виконавчими 
листами 

 

13 Перевірка відповідності діючому законодавству 
зарахувань та утримань, внесків до пенсійного фонду та 
ПДФО 

 

14 Перевірка повноти та своєчасності перерахування внесків 
до пенсійного фонду та ПДФО 

 

15 Перевірка своєчасності виплати заробітної плати 
працівникам 

 

16 Зіставлення сум, відображених у фінансовій звітності, із 
залишками у регістрах бухгалтерського обліку

 

17 Перевірка правомірності віднесення до складу витрат з 
податку на прибуток виплат на оплату праці та на 
соціальні внески 

 

18 Складання переліку виявлених помилок та 
порушень 
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У даній програмі перелічені лише основні аудиторські процедури з 

перевірки розрахунків з оплати праці для середньостатистичного підприємства, 

але специфіка обліку оплати праці на кожному з підприємств відрізняється, 

тому в процесі здійснення аудиту програма завжди доопрацьовується для 

кожного підприємства окремо. 

Джерелами аудиторської перевірки обліку розрахунків із заробітної плати 

можуть бути: 

1) Загально-організаційні документи (колективний договір; положення про 

оплату праці, про відпустки, преміювання; правила внутрішнього розпорядку; 

посадові інструкції; штатні розписи. 

2) Кадрові документи (накази по кадрах (на прийом, звільнення, 

переведення, відпустки, преміювання тощо); особові справи працівників 

(особові картки, заяви, трудові договори та інші обов’язкові документи); 

трудові договори, акти виконаних робіт; договори цивільно-правового 

характеру (підряду, надання послуг тощо). 

3) Бухгалтерські документи (табелі обліку робочого часу; розрахункові 

відомості по заробітній платі; платіжні відомості по заробітній платі; касові 

документи (прибуткові та видаткові касові ордери); особові рахунки; журнали-

ордери, картки-рахунки, оборотно-сальдові відомості по рахунках обліку 

заробітної плати; акти виконаних робіт за договорами ЦПХ). 

Перелічимо основні порушення в обліку оплати праці, які можуть 

виникнути, та зазначимо їх можливий вплив на достовірність фінансової 

звітності. 
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Таблиця 2 – Основні порушення в обліку оплати праці 

№ ТИП ПОРУШЕННЯ ВПЛИВ ПОРУШЕННЯ НА 
ДОСТОВІРНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ 

1 Відсутність колективного договору Не врегульовані виробничі та економічні 
відносини трудового колективу та 
адміністрації підприємства 

2 Умови колективного договору 
погіршують умови праці працівника 

Даний колективний договір є недійсним 

3 Сума нарахованої заробітної плати за 
даними первинних документів не 
відповідає даним облікових регістрів 
(журналам – ордерам, головній книзі, 
карткам-рахункам) 

Викривлення оборотів та залишків за 
рахунком 66 «Розрахунки за виплатами 
працівникам». Недійсність рядка 
«Кредиторська заборгованість з оплати праці» 
Балансу 

4 Суми утриманих та нарахованих 
податків і зборів із заробітної плати за 
даними розрахункових відомостей не 
відповідають даним облікових регістрів

Невідповідність даних синтетичного та 
аналітичного обліку 

5 Залишок на рахунках 65 та 64 за 
даними обліку не відповідає даним 
Балансу 

Недостовірність даних рядків «Кредиторська 
заборгованість за соціальним страхуванням» 
та «Кредиторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом» 

6 Заниження (завищення) сум 
нарахованих податків та зборів у 
зв’язку з невірним розрахунком 
оподатковуваних баз та ставок 

Викривлення рядка «Кредиторська 
заборгованість за соціальним страхуванням» 
та «Кредиторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом» 

7 Порушення строків перерахування 
ЄСВ та ПДФО 

Застосування до підприємства штрафних 
санкцій 

8 Використання коштів в ФССТВП не за 
призначенням або за 
непідтвердженими документами 

Викривлення розрахунків з ФССТВП, 
недостовірність рядка «Кредиторська 
заборгованість за соціальним страхуванням» 

9 Невірний розрахунок допомоги з 
тимчасової непрацездатності або 
допомоги по вагітності та пологам 

Викривлення розрахунків з ФССТВП, 
недостовірність рядка «Кредиторська 
заборгованість за соціальним страхуванням» 

10 У загальній місячний оподатковуваний 
дохід ПДФО не включені виплати, які 
підлягають оподаткуванню 

Заниження суми ПДФО, що підлягає 
перерахуванню до бюджету, недостовірність 
рядка «Кредиторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом» 

11 Невірний розрахунок ПДФО Недостовірність розрахунку ПДФО та 
викривлення розрахунків з бюджетом. 
Недостовірність рядка «Кредиторська 
заборгованість за розрахунками з бюджетом» 

12 Відсутність резерву з оплати відпусток Невідповідність чинному законодавству 
бухгалтерського обліку на підприємстві 
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При обліку оплати праці можуть виникати різного роду порушення та 

помилки, які негативно впливають на достовірність бухгалтерської звітної 

інформації. Відтак, до оплати праці як до однієї з основних статей витрат (яка 

включається до собівартості продукції і, відповідно, впливає на розмір доходу 

підприємства) завжди необхідно підходити з особливою увагою з метою 

забезпечення раціонального використання грошових ресурсів та їх економії на 

підприємстві [1]. Аудит розрахунків з оплати праці займає об’ємну частину 

аудиторської перевірки, ця ділянка обліку є досить специфічною та вимагає від 

аудиторів особливої уваги і зосередженості [2]. Під час даної перевірки 

аудитору, з одного боку, важливо переконатись у дотриманні підприємством 

норм чинного законодавства про оплату праці, відсутності порушень умов 

оплати праці, а з іншого – перевірити правильність сум нарахованої та 

виплаченої заробітної плати, інших виплат; правильність здійснених 

нарахувань на фонд оплати праці та відрахувань податків і зборів із заробітної 

плати, а також відповідність відображення операцій в бухгалтерському обліку і 

достовірність їх висвітлення у фінансовій звітності підприємства. 
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МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ МШП ТА ІНШИХ 

НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА  

У статті досліджено мeтoдoлoгiю та пpoцec opгaнiзaцiї обліку нaявнocтi й 

pуxу МШП та інших необоротних матеріальних активів у підприємств 

ресторанного бізнесу. Здійснено аналіз методичних підходів щодо оцінки інших 

необоротних матеріальних активів на підприємствах ресторанного бізнесу. 

Акцентовано увагу на проблематичних аспектах обліку МШП на 

підприємствах ресторанного бізнесу.  

Ключові слова: облік, оцінка, необоротні активи, МШП, інші необоротні 

матеріальні активи, ресторанний бізнес.  

Теперішні умови господарювання вимагають все більше раціонального 

розподілу та використання ресурсів. Засоби праці, що є одним із видів таких 

ресурсів, займають чільне місце у діяльності підприємств, оскільки від їхнього 

впливу на предмети праці залежить одержання кінцевого продукту.  

Оскільки наразі жодне підприємство у своїй діяльності не може не 

задіювати малоцінні предмети, як у виробничих цілях, так і з метою організації 

праці, проблематика їх обліку та аналіз руху набуває актуальності. Галузь 

готельно-ресторанного бізнесу відрізняється доволі високим рівнем 

конкурентоспроможності. Важливою складовою досягнення конкурентної 

переваги суб’єкта господарювання є забезпечення відповідними засобами 

праці, що дають змогу якісно надавати ресторанні послуги. До таких 

спеціалізованих матеріальних активів слід відносити посуд, столові прибори, 

формений одяг, спецодяг, виробничий інвентар тощо. 

Основною ціллю дослідження є розкриття особливостей обліку руху 

малоцінних предметів та малоцінних необоротних матеріальних активів у 

підприємств ресторанного господарства.  
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Основні засади організації бухгалтерського обліку МШП та МНМА, тобто 

питання змісту, визнання, оцінки та класифікації МШП, досліджувались 

багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями-практиками, найвагоміший 

вплив серед яких здійснили А.М. Герасимович, В.В. Сопко, В.Г. Швець, 

В.Ф. Палій, М.Г. Чумаченко, М.В.Кужельний, М.С. Пушкар, М.Т.Білуха, 

Н.М.Ткаченко, О.М. Левченко, П.П. Новиченко, П.С. Безруких, Р.Л. Хом’як, 

С.О. Марченко, С.Ф. Голов, Ф.Ф. Бутинець та інші.  

Формування в бухгалтерському обліку інформації про МШП та розкриття 

її у фінансовій звітності ґрунтується на Положенні (стандарті) бухгалтерського 

обліку 9 «Запаси». Дане положення визначає, що до складу запасів входять 

малоцінні та швидкозношувальні предмети, термін використання яких не 

більше одного року або одного операційного циклу, якщо він більше року [1]. 

Що стосується малоцінних необоротних активів, то це ті активи, термін 

експлуатації яких перевищує 1 рік або операційний цикл, проте їх первісна 

вартість за одиницю не перевищує 20000,00 грн. без ПДВ. Облік та 

відображення у фінансовій звітності таких активів регулює Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [2]. Варто зазначити, що 

вартісного критерію у малоцінних предметів, на відміну від малоцінних 

необоротних активів, не існує. Відтак, єдиною вагомою відмінністю, на яку 

першочергово слід звертати увагу при оприбуткуванні товарних цінностей та 

віднесення їх до групи запасів чи основних засобів є очікуваний термін 

використання.  

Найчастіше, під час ведення обліку МШП та МНМА у ресторанному 

господарстві постає дилема віднесення придбаних активів, таких як посуд, 

господарські предмети, до належної групи. Наприклад, вишуканий скляний 

посуд та металевий на практиці оприбутковують по-різному, навіть якщо 

скляний посуд є дорожчим. Оскільки вірогідність розбиття скляного посуду є 

доволі високою, то бухгалтери-практики відображають його на рахунку 22, а 

металевий, як той, що важко вивести з експлуатації за рік, - на рахунок 112.  

Тому, ще одним критерієм, за допомогою якого розмежовуються 

спеціалізовані види активів, є межа суттєвості. Суттєвість – характеристика 
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облікової інформації, яка визначає її здатність впливати на рішення 

користувачів фінансової звітності [3].  

Ковач С.І. зазначає, що суттєвість – це характерний для кожного суб’єкта 

господарювання аспект доречності, що ґрунтується на характері або величині 

статей, яких стосується ця інформація у контексті фінансового звіту певного 

підприємства [4, с. 116]. 

У свою чергу, Лайчук С.М. стверджує, що суттєвість – це кількісні та 

якісні критерії облікової інформації, важливі для внутрішніх та зовнішніх 

користувачів, що вказує на відповідні рамки, в яких інформація може 

ігноруватися або обов’язково братися до уваги під час ухвалення рішення 

керівниками чи власниками суб’єкта господарювання [5, с. 21].  

Розмежування спеціалізованих видів активів може здійснюється 

підприємством самостійно відповідно до встановленої в обліковій політиці 

межі суттєвості.  

Облік та узагальнення інформації стосовно наявності та руху малоцінних 

швидкозношуваних предметів ресторанне господарство, як і будь-яке інше 

підприємство, здійснює на бухгалтерському рахунку 22 «Малоцінні та 

швидкозношувані предмети» [6]. 

У таблиці 1 наведемо найпоширеніші види спеціалізованих робочих 

активів підприємств ресторанного бізнесу за центами відповідальності.  

Таблиця 1 - Найпоширеніші види спеціалізованих робочих активів 

підприємств ресторанного бізнесу  

Центр 
відповідальності 

Спеціалізовані активи Відповідальна особа

Склад спецодяг, формений одяг, виробничий інвентар, 
дрібне механізоване та немеханічне обладнання, 
посуд, електрочайники, праски, столові прибори 
тощо, холодильне обладнання, телевізори, 
предмети інтер’єру, столова білизна тощо 

Завідувач складу 

Рецепція формений одяг, предмети інтер’єру тощо Адміністратор 
Кухня спецодяг, формений одяг, виробничий інвентар, 

дрібне механізоване та немеханічне обладнання, 
електрочайники, столові прибори, холодильне 
обладнання тощо 

Шеф-кухар, 
завідувач 
виробництва 

Бар посуд, столові прибори та інше Адміністратор, 
бармен 

Дитяча кімната формений одяг, інвентар, дитячі іграшки та інше Адміністратор 
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Придбані, отримані чи виготовлені МШП відображають за дебетом 

рахунка 22, а передані в експлуатацію – за кредитом, з одночасним їх 

віднесенням на рахунки витрат. В кредиті рахунку 22 також відображають 

нестачу, псування або інші вибуття таких предметів. Щодо первинних 

документів з обліку МШП, то Наказом Міністерства Статистики України №145 

від 22.05.1996 р. Затверджено наступний вичерпний перелік документів [7]: 

- МШ-1 «Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу 

інструментів (пристроїв)»;  

- МШ-2 «Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів»; 

- МШ-3 «Замовлення на ремонт або заточування інструментів 

(пристроїв)»; 

- МШ-4 «Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів»; 

- МШ-5 «Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на 

придатні»; 

- МШ-6 «Особова  картка № ____ обліку спецодягу, спецвзуття та 

запобіжних пристроїв»; 

- МШ-7 «Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та 

запобіжних пристроїв»; 

- МШ-8 «Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів».  

Не зважаючи на те, що під час передачі в експлуатацію чи вибутті, 

малоцінні предмети списують з балансу, їх облік на підприємствах ще 

продовжується. Надалі оперативний кількісний облік МШП ведеться у розрізі 

місць їх використання чи відповідальних осіб [8, п.2.22]. 

Облік та узагальнення інформації щодо наявності та руху малоцінних 

необоротних матеріальних активів ведуть на рахунку бухгалтерського обліку 11 

«Інші необоротні матеріальні активи» субрахунку 112 «Малоцінні необоротні 

матеріальні активи». Проте спочатку усі витрати з придбання МНМА 

капіталізують на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших 

необоротних матеріальних активів». Введення малоцінного активу в 

експлуатацію формує проводку Дебет 112 Кредит 153. В подальшому такий 

актив підлягає амортизації, що і є ще однією відмінністю малоцінних 

необоротних активів від малоцінних предметів. 
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На підприємствах ресторанного господарства, які обслуговують 

споживачів за допомогою офіціантів, столовий посуд, столові прибори, столову 

білизну, найчастіше використовують в наступному порядку:  

1) перед початком робочого дня (зміни) відповідальна особа під розпис у 

журналі обліку предметів видає офіціантам необхідні спеціалізовані робочі 

активи. В такому ж журналі зазначаються прізвища офіціантів і кількість 

виданих їм активів;  

2) протягом робочого дня столовий посуд і столові прибори між 

офіціантами, кухарями та мийниками посуду використовуються у порядку 

обміну;  

3) після закінчення робочого дня (зміни) столовий посуд, столові прибори, 

столова білизна перераховуються та результати відображаються в журналі 

обліку предметів.  

Оскільки спеціалізовані робочі активи ресторанів беруть участь у 

різноманітних операціях та знаходяться в постійному русі, важливим є 

визначення переліку посадових обов’язків відповідальних працівників, що, в 

свою чергу, зробить можливим здійснювати оперативний контроль за 

раціональним використанням і сформувати систему внутрішньої звітності для 

системи обліку. Організацію обліку використання спеціалізованих активів 

підприємств ресторанного бізнесу рекомендуємо здійснювати опираючись на 

бізнес-процеси та організаційну структуру на підприємствах. Вважаємо, що це 

дасть змогу відокремити основні напрями руху аналітичної інформації та 

визначити відповідальних осіб у розрізі центрів відповідальності.  

У діяльності ресторанного господарства часто трапляються випадки, коли 

споживачі послуг псують майно або воно взагалі зникає. Найчастіше такі 

витрати підлягають відшкодуванню винними особами: працівниками або 

споживачами послуг. Списання непридатних активів (внаслідок бою, поломки 

тощо) проводиться в обліку на підставі Акта. В разі, якщо встановлено, що 

спеціалізовані робочі активи пошкоджено з вини відвідувача, то відшкодування 

завданого збитку здійснюється ним у повному обсязі [9, с. 212]. Якщо ж 

доведено вину відповідального працівника - то розмір завданого збитку 

відшкодовується ним.  
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Списання втрат робочих активів ресторанного бізнесу здійснюється за 

результатами проведеної інвентаризації. Під час складання інвентаризаційного 

опису, комісія враховує відсоток зносу предметів. Для активів, що не 

підлягають подальшому використанню, складають окремий опис, із 

зазначенням причини непридатності.  

Списання втрат на витрати періоду ресторанним господарствам 

рекомендуємо здійснювати на основі встановлених норм природних втрат. 

Проаналізувавши праці науковців, робимо висновок, що норми втрат на 

столовий посуд, столові прибори, столову білизну та інший кухонно-

ресторанний інвентар краще встановити у відношенні до річного товарообороту 

торговельного залу (бару), а на кухонний (виробничий) інвентар – у відношенні 

до річного випуску продукції власного виробництва. Для більш дорогого 

столового посуду, наприклад, із позолотою або кришталем, норми втрат 

рекомендуємо не встановлювати. 

Висновки. Узагальнюючи проведене дослідження зазначаємо, що 

швидкозношувані і малоцінні необоротні предмети - це активи, які відіграють 

роль допоміжних засобів праці або створюють належні умови для праці. 

Виокремлення їх обумовлено функціональними характеристиками 

(швидкозношувані предмети) та необхідністю дотримання на підприємстві 

принципу суттєвості (малоцінні необоротні предмети).  

Створення та удосконалення існуючої системи організації та методики 

обліку необоротних та оборотних спеціалізованих робочих активів підприємств 

ресторанного бізнесу надасть змогу визначити відповідальних осіб, отримувати 

достовірну інформацію про реальну вартість досліджуваних предметів у розрізі 

центрів відповідальності, що в свою чергу сприятиме здійсненню оперативного 

контролю та підвищенню ефективності системи управління діяльністю 

підприємства.  

В результаті проведеного дослідження, можна зробити висновок, що 

методика організації обліку МШП та МНМА має дискусійний характер та 

потребує подальшого вдосконалення.  
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ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Світова фінансова криза, нестабільне економіко-політичне становище України 

набувають ознак перманентності та спонукають власників і керівництво 

суб`єктів господарювання до пошуку інноваційних підходів, спрямованих на 

ефективне використання фінансових ресурсів. Аудит ефективності 

використання фінансових ресурсів сприяє підвищенню покращення діяльності 

підприємств, враховуючи зростаючий рівень конкуренції та пов’язані з ним 

ризики. 

Ключові слова: процедури аудиту, прийоми аудиту, аудит ефективності, 

фінансові ресурси, ризик невиявлення. 

Наявність інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування 

підприємства та зменшити ризики, крім того дає можливість оцінити та 

спрогнозувати наслідки прийнятих управлінських рішень. Фінансова звітність є 

одним з найважливіших джерел інформації для різних суб’єктів 

господарювання. Вона завжди була схильна до викривлень, цей ризик існував 

завжди, але з розвитком ринкових відносин набув особливої актуальності. 

Наразі, постає необхідність узагальнення процедур та прийомів аудиту 

ефективності використання фінансових ресурсів з метою економії та 

попередження неефективного їх використання. 

Вивченню теоретичних аспектів аудиту ефективності використання 

фінансових ресурсів підприємства присвячено праці таких відомих вчених та 

науковців як: І.Б. Белозерцева, Й. Бетге, М.Т. Білуха, І.О. Бланк, А.Д. Бутко, 

Ю.А. Верига, Г.М. Давидов, С.М. Дячек, В.А. Жуков, Ж.В. Загоруйко, 

М.О. Козлова, О.В. Котлячков, А.С. Крутова, В.Д. Лагутін, І.В. Левакин, 

А.А. Мазаракі, Є.В. Мних, К.О. Назарова, Н.Г. Новичкова, Д.П. Нортон, 



130 

О.А. Петрик, О.Ю. Редько, О.Д. Шеремет, М.О. Шишханов, І.Й. Яремко та ін. 

Однак, незважаючи на значні наукові доробки, деякі спірні питання щодо 

особливостей процедур та прийомів аудиту використання фінансових ресурсів 

залишаються дискусійними та невизначеними. 

Метою даної статті є дослідження особливостей процедур та прийомів 

аудиту ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. 

Економічні показники формуються як у зовнішньому, так і внутрішньому 

середовищі. Характер застосування показників у системі управління 

підприємством залежить від виду інформації, яка передається за їх допомогою 

[3, с. 124]. Некоректність показників в обліку і фінансовій звітності присутні 

майже завжди. МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудиті фінансової звітності» визначає, що аудитор несе 

відповідальність за отримання достатньої впевненості у тому, що фінансова 

звітність не містить суттєвого викривлення внаслідок помилки або шахрайства 

(рис. 1.).  

Вчасно розпізнати такі дії досить складно, оскільки при шахрайських 

зазіханнях незаконні дії зовні виглядають як звичайні операції з фінансовими 

резервами, здійснювані відповідно до встановлених правових та економічних 

норм. Як свідчить практика, завжди відбуваються зловживання, які ретельно 

маскують. Застосовувані способи обману, фальсифікації та інших видів 

шахрайств, як правило, дуже важко піддаються розпізнаванню без спеціальної 

експертизи. МСА 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту» 

визначає, що метою аудитора є оцінка впливу на аудит ідентифікованих 

викривлень та невиправлених викривлень, якщо такі є, на фінансову звітність. 

Аудиторський ризик в аудиті ефективності використання фінансових 

ресурсів підприємств – це ризик того, що інформація про фінансові ресурси 

суттєво викривлена та аудитор не виявить цього за рахунок проведених 

процедур з оцінки діяльності підприємства, визначення ризикових зон та 

причин, які не дозволяють ефективно сформувати фінансові ресурси, і 

висловить невідповідну думку про ефективність використання фінансових 

ресурсів та складається з ризику помилки підприємства (властивий ризик та 

ризик контролю) та ризику помилки аудитора (ризик невиявлення). 
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Рисунок 1 - Інтерпретація викривлення у фінансовій звітності, 

ідентифікованих під час аудиту ефективності використання фінансових 

ресурсів 

 

В процесі оцінювання аудиторського ризику в аудиті ефективності 

використання фінансових ресурсів необхідно враховувати наступні умови: 

- оцінка аудиторського ризику являє собою характеристику очікувань 

аудитора щодо виникнення впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на процес 

формування аудиторського судження про ефективність використання 

фінансових ресурсів; 

- оцінка аудиторського ризику має суб’єктивний характер, тобто 

залежатиме від сприйняття аудитором інформації, використаної у процесі 

аудиту ефективності використання фінансових ресурсів; 

- аудиторський ризик необхідно оцінювати як величину, що є складовою 

системи показників, які впливають на процеси планування, виконання 

аудиторських процедур та оцінювання отриманих аудиторських доказів в 

аудиті ефективності використання фінансових ресурсів. 

Наявність адекватної оцінки аудиторського ризику сприяє об’єктивному 

ставленню користувачів інформації до роботи аудитора та її результатів, 

узагальнених у звітах [2, с. 45]. 

Оцінка ризику в аудиті ефективності використання фінансових ресурсів 

має проводитися як мінімум двічі, що дозволяє виділяти попередню та кінцеву 

оцінку ризику.  

Викривлення у звітності 
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ненавмисне викривлення 
фінансової звітності в частині 

формування фінансових 
ресурсів 

навмисна дія, яка спрямована на 
отримання переваг, що 

призводить до викривлення 
фінансової звітності в частині 
сформованих фінансові резерви 

шахрайство (обман) 



132 

 

Рисунок 2 - Ідентифікація аудиторського ризику в аудиті ефективності 

використання фінансових ресурсів [1]. 

 

Оцінка аудиторського ризику є однією з найважливіших проблем в аудиті 

ефективності використання фінансових ресурсів підприємств, оскільки від його 

розміру й адекватності оцінки залежить ефективність і доцільність аудиту 

взагалі.  

Фактори впливу на оцінку властивого ризику: зміни законодавчих і 

нормативних актів, втрата клієнтів, конкуренція, зміна умов договорів 

постачання, організаційна структура підприємства, кадрова політика, 

кваліфікація персоналу, взаємовідносини з клієнтами, покупцями та 

постачальниками, система управління і прийняття рішень, страхування майна, 

наявність служби внутрішнього аудиту та її функції, організація системи обліку 

і внутрішнього контролю, наявність технічних і технологічних засобів 

контролю, експлуатація комп’ютерних технологій, некоректна побудова 

комп’ютерних систем, помилкове тлумачення результатів аудиту.  

Оцінка ризику контролю в аудиті ефективності використання фінансових 

ресурсів підприємства передбачає дослідження, оцінку системи внутрішнього 

контролю і бухгалтерського обліку підприємства. Фактори впливу на оцінку 

ризику контролю: діяльність керівництва підприємства; розподіл повноважень, 

обов`язків і відповідальності; кадрова політика; кваліфікація персоналу 

підприємства; компетентність бухгалтерського персоналу; своєчасне 

документування; рівень автоматизації підприємства.  
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Отримавши уяву про системи внутрішнього контролю та систему 

бухгалтерського обліку, аудитор здійснює попередню оцінку ризику на рівні 

тверджень керівництва про ефективність використання фінансових ресурсів [4, 

с. 350].  

Для підтвердження оцінки ризику контролю, яка є радше низькою, ніж 

високою, аудитор одержує аудиторські докази шляхом проведення тестів 

контролю. Перелік завдань контролю підпорядковується основній меті 

діяльності підприємства – отримання прибутку, а оскільки замовником аудиту 

часто є власник, то ця мета доповнюється іншою – оптимальне використання 

фінансових ресурсів необхідних для ефективного використання фінансових 

ресурсів. Кожна процедура контролю спрямована на досягнення цілей, що 

забезпечується шляхом підтвердження фінансової звітності в частині 

ефективності використання фінансових ресурсів.  

Тестування аудитором процедур контролю в аудиті ефективності 

використання фінансових ресурсів підприємства проводиться за допомогою 

опитування, спостереження, перевірки документів і повторного виконання. За 

результатами тестування необхідно визначити відхилення від очікуваних 

результатів і уточнити оцінку ризику контролю [1, с. 81-93].  

Після тестування необхідно оцінити суттєвість виявлених відхилень при 

формуванні фінансових ресурсів підприємством та аудитором.  

Виходячи з вищенаведеного, важливим процесом на даному етапі є 

перевірка стану системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку 

фінансових ресурсів, так як за її ефективності можна точніше та швидше 

оцінити ефективність використання фінансових ресурсів. 

Не менш важливим є ризик невиявлення. Фактори впливу на його оцінку: 

наявність досвіду роботи на одному і тому ж підприємстві протягом ряду 

перевірок, здійснення фактичних дій, прийняття участі в інвентаризаціях, 

характер та ефективність аудиторських процедур, кваліфікація аудиторів, обсяг 

вибірки, тощо. Ризик невиявлення є показником ефективності та якості роботи 

аудитора, який пов’язаний з його професійною компетентністю і практичним 
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досвідом. Це єдиний елемент аудиторського ризику, який аудитор може 

змінити. Оцінка ризику невиявлення передбачає виконання аудиторських 

процедур з виявлення ризикових зон при формуванні фінансових ресурсів 

підприємствами, що дозволяє визначити ефективність використання 

фінансових ресурсів.  

Проаналізувавши властивий ризик, ризик контролю та ризик невиявлення 

варто перейти до кінцевої оцінки аудиторського ризику, що дозволяє визначити 

можливість проведення аудиту ефективності використання фінансових 

ресурсів. 

Для точного розрахунку та оцінки ризиків спочатку необхідно 

розрахувати рівень суттєвості. При цьому, на суттєвість впливає велика 

кількість факторів, які можуть бути як суттєвими, так і ні. Якщо ж будь-як дії, 

призводять до зміни рішення, то це є суттєво. Оцінивши рівень суттєвості 

необхідно перейти до оцінки аудиторського ризику. Дослідження практики 

підприємств дозволило визначити межу аудиторського ризику в розмірі 5 %, 

який означає, що це той рівень помилок, які може допусти аудитор та які не 

вплинуть на прийняття управлінських рішень користувачів результатів аудиту 

ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. Оцінюючи 

властивий ризик аудитор має врахувати помилки при формуванні фінансових 

ресурсів наслідком яких є зміни в законодавстві, економічна ситуація, 

людський чинник, помилки пов`язані з автоматизацією процесів на 

підприємстві. Завдяки проведеному дослідженню найбільше впливає людський 

чинник (66 %), помилки пов`язані з автоматизацією процесів на підприємстві 

(52 %) та зміни в законодавстві (31 %).  

Таким чином, аудиторський ризик в аудиті ефективності використання 

фінансових ресурсів підприємств є ризиком того, що інформація про фінансові 

ресурси суттєво викривленна та аудитор не виявить цього і висловить 

невідповідну думку про ефективність використання фінансових ресурсів 

підприємством.  
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Ринкові перетворення, що відбуваються в Україні, зумовлюють 

необхідність змін у системі управління підприємствами, з метою приведення її 

у відповідність до вимог сучасного конкурентного середовища. За поглиблення 

процесів глобалізації та інтернаціоналізації господарського життя виникає 

необхідність у адаптації існуючих способів управління до сучасних тенденцій 

економічного розвитку. Відповідно змінюються і вимоги до інформаційного 

базису прийняття управлінських рішень щодо зміцнення конкурентних позицій 

підприємств, основу якого складає інформація, генерована системами 

бухгалтерського обліку та економічного аналізу.  

Теоретико-методологічні засади обліково-аналітичного забезпечення 

управління підприємства знайшли відображення в працях таких вчених-

економістів, як: Безродна Т.М., Бондаренко Г.С., Гангал Л.С., Голов С.Ф., 

Макаренко Н.Л., Касич А.О., Майданевич П.М., Пилипенко А.А., Циган Р.М. й 

інших. Однак, важливість та необхідність розробки теоретико-методологічних і 

практичних основ, котрі стосуються формування якісного обліково-

аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємств в 

даний час залишаються невирішеними, що обумовлює актуальність даного 

дослідження. 

Метою статті є формування механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємств на основі їх обліково-аналітичного 

забезпечення, спрямованого на створення умов успішного функціонування 

господарюючих суб’єктів в умовах глобалізації та інтернаціоналізації світової 

економіки. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства є систематичним, 

планомірним і цілеспрямованим впливом на систему конкурентоспроможності 

з метою збереження її стійкості чи переведення з одного стану в інший за 

допомогою необхідних і достатніх способів і засобів впливу [1, с. 6-7]. Якщо 

розглядати управління конкурентоздатністю господарюючого суб’єкта через 
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призму процесного підходу, то воно є процесом виконання комплексу 

взаємопов’язаних функцій (планування, організація, мотивація, облік, аналіз, 

контроль) для досягнення бажаного рівня конкурентних позицій. Реалізація 

зазначених функцій у їх взаємозв’язку утворює завершений цикл управління 

конкурентоспроможністю. При цьому якість вказаного процесу можливо 

забезпечити лише за наявності належної інформаційної бази, що 

використовується для обґрунтування та підтримки управлінських рішень на 

всіх етапах виробничо-господарської діяльності. Якісна інформаційна база 

забезпечує ефективність аналізу, планування, контролю даних для різних 

відділів підприємств, що лежить в основі розробки стратегії і тактики 

управління господарюючим суб’єктом. За таких умов інформаційний ресурс 

займає особливу роль серед усіх ресурсів підприємств і виступає інтеграційною 

характеристикою усіх чинників виробництва.  

Загалом інформаційне забезпечення підприємства можна визначити як 

комплекс способів та інструментів акумулювання і представлення інформації, 

що пов’язана із особливостями його діяльності і є підґрунтям прийняття 

управлінських рішень. Важливе значення для системи управління 

конкурентоспроможністю має обліково-аналітична частина інформаційного 

забезпечення. Вона представляє собою систематизовані в межах 

бухгалтерського обліку та опрацьовані і інтерпретовані у економічному аналізі 

інформаційні дані про поточний рівень конкурентних позицій підприємства, що 

може бути використана під час обґрунтування стратегії ведення виробничо-

господарської діяльності, ідентифікації векторів його ефективного розвитку, 

всеохоплюючої оцінки результатів реалізації рішень на різних рівнях 

управління. Зазначимо, що за розрахунками науковців питома вага обліково-

аналітичної інформації в системі інформаційного забезпечення суб’єкта 

господарювання складає близько 70% від загального обсягу економічної 

інформації [2-4]. 

Аналізуючи економічні наукові джерела,  ми отримали такі висновки: 

обліково-аналітичне забезпечення формується у процесі взаємодії 
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бухгалтерського обліку та економічного аналізу; воно є результатом сукупності 

процесів пошуку, отримання, акумулювання, зберігання, обробки та передачі 

інформаційних масивів, що відображають основні аспекти діяльності 

підприємства; призначенням обліково-аналітичного забезпечення є доведення 

до користувачів необхідних інформаційних даних.  

Відмітимо, що під обліково-аналітичним забезпеченням управління 

конкурентоспроможністю підприємств ми розуміємо процес акумулювання, 

систематизації, обробки та передачі інформації щодо конкурентних позицій 

підприємства та факторів впливу на них з метою прийняття на її основі 

управлінських рішень, направлених на забезпечення ефективного 

функціонування та координації діяльності господарюючого суб’єкта для 

зміцнення та підвищення його конкурентоспроможності.  

Підвищення інформативності існуючого обліково-аналітичного 

забезпечення підприємств щодо показників його конкурентоспроможності 

можливе шляхом розробки та впровадження механізму обліково-аналітичного 

забезпечення управління конкурентними позиціями [5].  

Такий механізм призначений для обґрунтування порядку акумулювання 

інформації у системі обліку, подальшої обробки в системі аналізу, а також 

представлення менеджерам на різних етапах управлінської діяльності для 

оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. Практичне значення 

вказаного механізму полягає у забезпеченні виконання наступних завдань: 

- точне, повне та достовірне облікове відображення даних про 

виробничо-господарську діяльність підприємства, які необхідні для оцінки його 

конкурентоспроможності та враховуватимуть вплив факторів конкурентного 

розвитку;  

- якісне аналітичне опрацювання облікової інформації, спрямоване на 

комплексну оцінку конкурентоспроможності підприємства із визначенням 

сильних та слабких його конкурентних позицій;  

- обґрунтування пріоритетних напрямків розвитку, визначення способів 

підвищення конкурентних позицій;  
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- своєчасне забезпечення кожного етапу та рівня управління 

конкурентоспроможністю необхідною інформацією про конкурентний 

розвиток.  

Так, поєднання і раціональна взаємодія інструментів та методів облікового 

і аналітичного забезпечення у відповідності до потреб різних рівнів та етапів 

управління конкурентними позиціями підприємств дасть змогу сформувати 

механізм обліково-аналітичного забезпечення управління їх 

конкурентоспроможністю [5]. 

Відмітимо, що сам механізм представляє собою сукупність процесів 

формування, узагальнення, аналізу, контролю і цілеспрямованої передачі 

інформації відповідно до запитів управлінської системи щодо показників його 

діяльності, активів, джерел їх формування і господарських операцій, що дають 

змогу оцінити його конкурентні позиції та визначити способи їх підвищення. 

Важливу роль у механізмі обліково-аналітичного забезпечення управління 

конкурентоспроможністю відіграють облік та аналіз. Швидкість акумулювання 

та опрацювання інформації, передача її внутрішнім та зовнішнім користувачам 

у відповідності до їх інформаційних потреб та у прийнятному для них вигляді – 

основні завдання обліку. Саме облік виступає у ролі ключового джерела даних, 

що обробляються аналітичною системою для обґрунтування управлінських 

процесів. За допомогою аналізу здійснюється дослідження структури та 

динаміки економіко-фінансових показників, дослідження взаємозв’язків між 

ними, вплив екзогенних та ендогенних факторів на результати діяльності і 

конкурентоспроможність підприємства.  

Основними складовими обліково-аналітичного забезпечення управління 

конкурентоспроможністю підприємства, що входять до складу механізму є:  

1) облікове забезпечення – сукупність облікових методів і інструментів, за 

допомогою яких можуть бути відображені факти господарського життя 

підприємства;  

2) аналітичне забезпечення – інструменти і методи здійснення на підставі 

облікових даних аналізу господарської діяльності підприємства, розрахунок 
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показників конкурентоспроможності, визначення на цій основі конкурентних 

позицій підприємства, обґрунтування способів їх оптимізації та підвищення за 

певних економічних умов. 

Особлива увага в механізмі обліково-аналітичного забезпечення 

управління конкурентоспроможністю повинна приділятись факторам, які 

безпосередньо впливають на конкурентні позиції. До них можемо віднести 

внутрішні чинники: структурно-організаційні, економічні, техніко- 

технологічні, екологічні, маркетингові, ресурсні. Окрім того, даний механізм 

передбачає також адаптацію діяльності підприємства до зовнішніх факторів 

впливу. Специфіка управління конкурентними позиціями підприємств має 

проявлятися у всіх складових системи обліково-аналітичного забезпечення 

управління конкурентоспроможністю: у підсистемі обліку – через формування 

обліково-звітної інформації, що максимально достовірно відображає дані щодо 

поточних конкурентних позицій господарюючого суб'єкта в різних аналітичних 

розрізах; у підсистемі аналізу – шляхом формування аналітичного 

інструментарію оцінки стану конкурентоспроможності підприємства, факторів, 

що на неї впливають та тенденцій подальшого розвитку.  

Такий механізм обліково-аналітичного забезпечення управління 

конкурентоспроможністю, на відміну від існуючих, не обмежується 

ідентифікацією завдань системи обліку та аналізу для задоволення 

інформаційних потреб менеджменту, а визначає раціональний взаємозв’язок 

найбільш релевантних облікових і аналітичних інструментів, та методів їх 

формування для забезпечення кожного етапу управління конкурентними 

позиціями необхідною інформацією. Інструментами облікової системи, 

необхідними для генерування, акумулювання та представлення в зручному 

вигляді для користувачів інформації щодо конкурентних позицій підприємства 

є: аналітичний та синтетичний облік, що повинен відображати в системі 

рахунків дані щодо усіх господарських операцій і процесів, які зумовлюють 

зміну показників конкурентоспроможності; первинна облікова інформація, що 

слугує підставою для прийняття оперативних управлінських рішень і є основою 

для складання звітності підприємства; звітність підприємства (фінансова, 
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статистична, управлінська) – інформаційне джерело для прийняття 

управлінських рішень різними рівнями менеджменту підприємства.  

Оперативні рішення щодо управління конкурентоспроможністю, як 

правило, приймаються на основі даних оперативних внутрішніх звітів, для 

прийняття тактичних і стратегічних рішень використовується також фінансова і 

статистична звітність. Якщо форми двох останніх видів звітності 

затверджуються законодавчо і не можуть регулюватися підприємством, то 

управлінська звітність має формуватись повністю відповідно до потреб 

менеджерів суб’єкта господарювання і в першу чергу охоплювати коло 

показників щодо конкурентних позицій господарюючого суб’єкта, які 

неможливо отримати із інших видів звітів. Управлінська звітність буде якісним 

джерелом інформації на підприємстві лише тоді, коли формуватиметься 

відповідно до цільових потреб кожного із рівнів менеджменту господарюючого 

суб’єкта і буде забезпечувати обґрунтування прийняття оперативних, 

тактичних і стратегічних управлінських рішень.  

Отже, механізм обліково-аналітичного забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств обґрунтовує ефективний взаємозв’язок і 

взаємодію інструментів, методів облікового і аналітичного забезпечення для 

підготовки якісної інформації з метою забезпечення нею кожного етапу 

управління конкурентоспроможністю господарюючого суб’єкта, що дасть 

змогу приймати обґрунтовані рішення. Зазначений механізм спроможний 

забезпечити реалізацію швидкого й якісного обміну даними між структурними 

підрозділами господарюючого суб’єкта, оперативний доступ менеджерів різних 

рівнів до необхідної інформації про конкурентний розвиток підприємства. Усе 

це позитивно відображається на результативності прийнятих управлінських 

рішень у різноманітних економічних ситуаціях. Використання у практичній 

діяльності вказаного механізму впливає на зростання якості менеджменту, 

формуючи підґрунтя належної і достовірної оцінки конкурентних позицій 

господарюючого суб’єкта і визначення на цій основі способів їх зростання 

шляхом впливу на внутрішні фактори конкурентоспроможності та визначенням 

адекватних орієнтирів адаптації до впливу зовнішніх чинників.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ ВІД 

ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті досліджено суть та методи проведення внутрішнього контролю 

доходів від основної діяльності. Визначено, що внутрішній контроль - 

об’єднання методів та процедур підприємством для ефективної його 

діяльності на ринку, для збереження свого майна, виявлення помилок та їх 

запобігання в подальшому, якісна підготовка звітів. 

Ключові слова: дохід від основної діяльності, внутрішній контроль, контроль, 

система внутрішнього контролю, джерела перевірки. 

На сьогоднішній день важливо проводити та посилювати внутрішній 

контроль на підприємстві, адже він є основною та важливою ланкою для 

спостереження за надходженням та формуванням доходів від основної 

діяльності. Надає можливість оптимізувати процеси, покращити і забезпечити 

достовірне надходження коштів на підприємство. 
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В період економічної нестабільності внутрішній контроль має надати та 

виявити усі причини, які можуть спричинити відхилення та забезпечити заходи, 

що усунуть та не допустять їх розвитку далі, а допоможе покращити  показники 

підприємства. Основну увагу необхідно спрямувати на фактори,що впливають 

на товари виготовлені підприємством, адже можна розглядати питання про 

зменшення собівартості та покращення рентабельності виробництва. Так як є 

основою у створенні доходу від основної діяльності тому і контроль має 

проводитись відповідним чином аби   надходження  забезпечували розвиток 

підприємства та виконання поставлених планів, що допоможе в умовах 

економічної нестабільності отримувати дохід та бути конкурентоспроможним. 

Великий внесок щодо методики внутрішнього контролю зробили такі вчені 

як: Ф.Ф. Голов, М.Я.Дем’яненко, Н.І. Дорош, Г.Г. Кірейцев, М.Ф. Кропивко, 

В.Г. Лінник, П.Т. Саблук, В.К. Савчук, Л.О. Сухарева, М.Г. Чумаченко,                

Ван Бред, А. Бабо, К. Друрі. М.Т. Білуха, С.М. Бичкова, С.М.Губенко,                

О.І. Кірєєва, О.С. Любунь, О.П. Мозгова та інші. 

Основною метою статті є вивчення та узагальнення теоретичних процесів, 

визначення послідовності проведення внутрішнього контролю доходів від 

основної діяльності, встановлення необхідних документів та нормативно-

правових актів для усунення недоліків або порушень, які можуть 

спостерігатись під час проведення перевірки на підприємстві та визначити 

шляхи покращення. 

Міжнародним стандартом аудиту 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків 

суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його 

середовища» пункт13 надається визначення про внутрішній контроль, а саме 

внутрішній контроль – це процес, який визначається і на який впливають 

особи, наділені повноваженням управління та найвищого управління, а також 

інших персонал, який надає обґрунтовану впевненість щодо досягнення цілей 

суб’єкта господарювання стосовно:  

- достовірності фінансової звітності; 

- ефективності діяльності; 

- дотримання законодавчих та нормативних актів [6]. 
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Внутрішній контроль доходів від основної діяльності використовують для 

встановлення достовірних даних стосовно первинних документів щодо 

визначення доходів від основної діяльності, повноти і своєчасності 

відображення первинних даних у зведеній документації, правильність 

відображення на рахунках доходів та достовірності в методиці обліку доходів. 

Так як правильний підхід надасть та забезпечить стійкість підприємства і 

можливість виконати план поставлених задач. Також основним завданням 

внутрішнього контролю є перевірка достовірності даних обліку і звітності, де і 

відображається вся інформація про дохід, які можуть безпосередньо впливати 

на їх формування. 

Важливим є і спостереження за виконанням та дотриманням законних 

норм та постанов, збереженням та використанням грошових коштів та 

матеріалів. Внутрішній контроль на підприємстві є важливим, адже від нього 

буде і залежати повноцінне функціонування підприємства його розвиток на 

ринку, конкурентоспроможність, також на якість проведеного зовнішнього 

аудиту на підприємстві оскільки він здійснюється на кожному великому 

підприємстві. 

Один з вчених, а саме Н.І. Дорош трактує, що якщо буде відсутній 

контроль та його механізм, то це буде однією з основних причин тіньової 

економіки та її спад. Внутрішній контроль є засобом зв’язку який становить 

цінність та є корисним у разі одержання та використання інформації про стан 

контролюючого об’єкта, чи здійснюються згідно завдань та законодавства його 

дії, які були поставлені підприємством. Внутрішній контроль він є основним 

джерелом яке надає оцінку підприємству також дає основну та чітку причину 

відхилень, яку в подальшому можна виправити та вирішити [1, с. 121]. 

В наукових роботах Г.Г. Кірейцев висловлював своє бачення стосовно 

контролю, що виступає як функція управління «Здійснюється не тільки за 

допомого облікової праці і реалізується не лише в системі діяльності 

працівників. Компетенція обліку в системі управління виробництвом не 

вичерпується реалізацією функцій контролю. Отже, не слід допускати 

методологічну помилку в оцінці функцій, що виконує облік, і підміняти в 

судженні ціле його частиною» [2, с. 457]. 
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На сьогоднішній день основними джерелами для достовірної та правдивої 

інформації при  перевірці використовують: 

- нормативно-правові документи; 

- облікові документи; 

- усі інші документи, що регулюються фінансово-господарською 

діяльність на підприємстві. 

Перевірка проводиться за послідовністю та за вимогами до НП(с)БО 15 

«Дохід», НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», Положення 

«Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», 

методичні рекомендації щодо оформлення документів у ході документальних 

перевірок дотримання вимог законодавства України, Інструкцією про 

застосування плану рахунків. 

Методи, що використовуються при внутрішньому контролі, націлені на 

реалізацію завдань, цілей на підприємстві, і включають: 

- бухгалтерські методи, а саме використання плану рахунків та подвійний 

запис, проведення інвентаризації, документування господарських 

операцій та їх узагальнення; 

- управлінські методи; 

- контрольно-ревізійні методи, що включають перевірку документів, 

арифметичну перевірку,  інвентаризація, усне опитування, дотримання 

господарських операцій, запит і підтвердження. 

При перевірці доходів від основної діяльності обов’язково необхідно 

розглянути класифікацію доходів, що зображено на рисунку 1 та визначити 

правильність формування [4]. 
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Рисунок 1 – Класифікація доходів 

 

В процесі внутрішнього контролю доходів від основної діяльності 

необхідно звернути увагу на: 

- Відхилення фактичних сум доходів від планової та від суми доходів 

минулого року; 

- Наскільки відбувається виконання показників фінансового плану;  

- Перевірити правдивість та достовірність кожного запису на аналітичних 

рахунках класу 7 «Доходи і результати діяльності»; 

- Правильність списання збитку по кожній з операцій; 

- Виявити невикористані резерви для збільшення доходів; 

- Провести кількісний вимір факторів, що вплинули на зміну суми 

доходів. 

Також необхідно ознайомитись з балансом і звітом про фінансові 

результати (форма№2), адже надає повну інформацію щодо формування та 

джерел надходження коштів на підприємство[1, с. 95]. 

Внутрішній контроль можна вважати ефективним, тоді коли у керівництва 

підприємства є достатньо доказів та обґрунтованих матеріалів спираючись на 

які можна бути впевненим, коли цілі реалізовані, а законодавча база дотримана 

та виконується у відповідному порядку. 

Класифікація доходів: 

Дохід від реалізації 

Інші операційні доходи 

Чистий дохід від реалізації 
продукції

Фінансові доходи 

Інші доходи 
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Перевірка доходів розпочинається з показників звітності про доходи за 

даними регістрів синтетичного та аналітичного обліку. Інформація про 

фінансові результати дає можливість проаналізувати про виконання плану 

доходів за звітний період. Обов’язково при перевірці брати до уваги Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», адже 

безпосередньо має прямий стосунок до звіту підприємства. Для того щоб 

визначити чистий дохід від реалізації (товару, робіт, послуг) необхідно 

першочергово застосувати формулу яка має вигляд: 

Чистий	дохід Виручка ПДВ  (1) 

Щоб визначити повноту доходу до складу виручки необхідно спів ставити 

дані Звіту про фінансові результати, головну книгу, журнали- ордери по 

рахункам 30,31,36 у кореспонденції з кредитом 70. Безумовно внутрішній 

контроль проводиться в області нарахувань зобов’язань з податку на додану 

вартість якого включається в арифметичну перевірку за формулою 2, що дає 

можливість спів ставити бухгалтерські записи Дт 70 та Кт 641: 

ПДВ 	
Виручка	∗ %

%
(2) 

Обов’язково перевіряють документи які мають пряме відношення до 

формування доходів від основної діяльності зображені на рисунку 2. 

Рисунок 2 – Документи при формуванні доходів 

Документи що підлягають внутрішньому 
контролю формування доходів 

Договори купівлі - продажу 

Рахунки фактури 

Накладні,Товарно-транспортні 
накладні

Головні книги 

Виписки, ПКО, ВКО, платіжні 
доручення, звіт касира

Довідки та розрахунки 
бухгалтерії

Оборотна-сальдова відомість  
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Опираючись на перелік документів, що зображені на рисунку 2 необхідно 

співставити з показниками які містяться в Звіті про фінансові результати з 

статтею «Дохід від реалізації продукції» з даними показниками Головної книги 

рахунку 70 «Доходи від реалізації», оскільки при виявлені розбіжностей сума 

має відповідати сумі відрахувань. Якщо при перевірці було виявлено такі 

помилки ревізор виясняє причину їх з головним бухгалтером та діє в рамках 

чинного законодавства [3, с. 85]. 

При внутрішньому контролі важливим є також враховувати правильність 

розподілу видів надходжень, які не визнаються доходами, а саме: податкові 

відрахування їх суми, що підлягають перерахуванню та сплати до бюджету та 

позабюджетних фондів, суми авансу, суми попередньої оплати, надходження 

які належать іншим особам. Доходи від реалізації складають найбільшу частку 

у доходах підприємства, тому перевірці підлягає інформація яка вказує на 

кількість відвантаженої продукції по даним складу та даними відвантаженої 

продукції. Також виявити чи є необхідні дозволи на проведення операцій, та 

достовірність їх, чи реально були здійснені операції на рахунка бухгалтерського 

обліку. Записи які є в регістрах обліку необхідно порівняти з даними первинних 

документів та документами, що підтверджують перехід та набуття права 

власності відвантаженої продукції до замовника та для повноти перевірки 

стосовно реалізації продукції здійснюється шляхом вибіркової перевірки по 

транспортних накладних спів ставити з відділом продажу та бухгалтерським 

обліком.  

В такому випадку при такій вибірковій перевірці необхідно мати 

впевненість у відділі продажу, що всі накладні та документи мають достовірний 

характер, перевірка встановлюється за допомогою аналізу та хронологічної 

перевірки документів, адже перевірка таких документів має містити достовірні 

дати накладних, які будуть повністю відповідати рахункам- фактур та записам, 

що містяться на рахунках бухгалтерського обліку.  Якщо в таких документах та 

випадках є певні розбіжності та виявлено хибність дат це свідчить про 

проблеми в обліку реалізації. У таких випадках відбувається перерахунок 

виторгу фактичної реалізації та визначається сума прихованого від 

оподаткування прибутку. 
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Необхідно пам’ятати та брати до уваги правильність визначення доходу 

від реалізації, адже дохід не можна коригувати якщо є величина стосовно 

дебіторської заборгованості. Оскільки дебіторська заборгованість вважається 

витратами підприємства, що прописується Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»[5]. 

Доходи що враховуються з метою оподаткування необхідно також 

перевіряти, адже необхідно отримати достовірні дані та стосовно сумнівних 

боргів по розрахункам з іншими підприємствами . Опираючись на Національні 

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» можна спостерігати, 

що дохід визнається за умови збільшення активу або зменшення зобов’язань, 

що зумовлює зростання власного капіталу [4]. 

Внутрішній контроль доходів також зобов’язує здійснити перевірку 

фактичних витрат, для такої перевірки необхідно спів ставити дані, що 

зазначені у Головній книзі з рахунками які записані в журналі-ордері по 

рахункам 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 

«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної 

діяльності», адже доходи теж відіграють важливу роль у формуванні доходу та 

кінцевого результату [2, с. 156]. 

Висновки. Розглядаючи систему внутрішнього контролю можемо 

спостерігати і певні недоліки в її ведені, адже методичні рекомендації які 

існують на сьогоднішній день вказують на методику та достовірність даних 

доходів від основної діяльності та не використовуючи аналітику перевірки, що і 

надає обмеження для більш змістовної перевірки. 

Основними шляхами для вдосконалення внутрішнього аудиту може бути 

правильність та достовірність ведення звітності та документації працівниками, 

що унеможливить розбіжностей, необхідно враховувати також сучасні 

технологічні можливості та розробки сучасних надбань, що дають можливість 

порушити та приховати злочини стосовно обліку доходів, запровадити великі 

штрафні санкції при виявлені порушень на підприємстві, посилити внутрішній 

контроль та проводити внутрішній контроль висококваліфікованими 
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працівниками. Оскільки на сьогоднішній день внутрішній контроль є дуже 

важливим, адже наддає підприємству достовірну інформацію стосовно їх 

надходжень та надає можливість проведення аналізу для покращення та 

підвищення дохідної частини, можливість значно зменшити витрати на 

перевірку зовнішнім аудитом, що не вплине на його якісний результат. Також 

елементом для покращення внутрішнього контролю може бути його плановість, 

тобто необхідно встановити чіткий план перевірок на підприємстві та складати 

сам план таким чином, щоб забезпечити його координацію в усіх підрозділах 

підприємства.  
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У статті розглянуто сутність грошових котів та надано власне визначення. 

Досліджено основні завдання бухгалтерського обліку грошових коштів та 

елементи організації  контролю за обліком грошових коштів. Окреслено  

проблеми обліку грошових коштів та обґрунтовано рекомендації щодо його 

удосконалення в закладах професійно-технічної освіти. 

Ключові слова: грошові кошти, облік грошових коштів, контроль, рух 

грошових коштів, бюджетні установи. 

Грошові кошти є невід’ємною складовою діяльності закладів професійно-

технічної освіти та основою для розвитку їх діяльності. Вони є найбільш 

ліквідними активами, від їх наявності залежить фінансовий стан та 

спроможність покращувати матеріально–технічну, практичну та кадрову базу 

таких установ. Рух грошових коштів в закладах професійно-технічної освіти 

формується в результаті господарських операцій з контрагентами і вимагає 

цільового спрямування. Порушення в обліку грошових коштів можуть 

призвести до зниження ефективності функціонування закладу професійно-

технічної освіти внаслідок бюджетного правопорушення, за яким наступає 

адміністративна та / або кримінальна відповідальність.  

Метою статті є дослідження особливостей організації обліку грошових 

коштів та з’ясування напрямків їх покращення в закладах професійно-технічної 

освіти. 
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Проблематику обліку руху грошових коштів розглядають в своїх працях 

такі науковці як Ф. Ф. Бутинець, Г. В. Осовська, В. Д. Базилевич,                 

Л. О. Баластрик, Н. М. Бондаренко, Л. В. Івченко, Р. Т. Джога, Т. В. Канєва,                 

О. М. Откаленко та інші. Не применшуючи наукового доробку зазначених 

авторів варто зазначити, що ними практично не приділялася увага питанням 

організації обліку грошових коштів саме в закладах професійно-технічної 

освіти.   

Грошові кошти є однією з найважливіших складових діяльності не тільки 

закладів професійно-технічної освіти, але й будь-якої організації, бо саме вони 

є одним із основних аспектів для їх існування та розвитку. Для розуміння що ж 

саме означає термін «грошові кошти» проаналізуємо визначення деяких вчених 

Визначення науковцями сутності грошових коштів як економічної категорії 

подано в табл. 1. 

Таблиця 1 – Трактування терміну грошові кошти 

 

Проаналізувавши поняття, які подані в табл. 1 ми зробили висновок, що 

найбільш точним визначенням є наступне: грошові кошти установи 

державного сектору – готівка в касі, залишки коштів на реєстраційних 

рахунках в казначействі, залишки коштів на поточних та інших рахунках у 

банках, грошові документи, які можуть бути використані суб’єктом 

Джерело Визначення 

М. В. Дерій 
[1] 

Грошові кошти – основні сегменти для здійснення готівкових і 
безготівкових розрахунків між державними бюджетними установами 

та підприємствами 

В. Д. Базилевич,  
Л. О. Баластрик 

[2] 

Грошові кошти – засоби, які знаходяться в народному господарстві в 
готівковій і безготівковій формах і виконують функції засобів обігу, 

платежу і накопичення. 

І. С. Несходовський 
[3] 

Грошові кошти – абстрактний вимірник економічних процесів, явищ, 
об’єктів, який суб’єкти згодні приймати як платіжний засіб. 

М. С. Пушкар  
[4] 

Грошові кошти – грошові знаки національної і іноземної валюти які є 
платіжними засобами. 

НП(С)БОДС 101 
[5] 

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках в органах Державного  
казначейства України, у банках та депозити до запитання; 
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державного сектору економіки упродовж будь-якого моменту часу для 

розрахунків під час здійснення господарських операцій. 

Грошовими коштами у розрізі професійно-технічного навчального закладу, 

як бюджетної установи можна назвати бюджетні асигнування, які надходять до 

закладу з обласного, та місцевого бюджетів, виручка від реалізації товарів або 

послуг, отримані спонсорські чи благодійні внески тощо.  

Грошові кошти надаються закладам професійно-технічної освіти для 

здійснення передбачених кошторисами видатків у вигляді асигнувань як 

основного джерела поповнення обігових коштів, при цьому не передбачається 

отримання прибутку чи накопичення залишків невикористаних коштів. 

Фінансування із загального фонду та інші надходження спеціального 

фонду надходять в заклад згідно з кошторисом у вигляді асигнувань на 

реєстраційні рахунки, відкриті в органах Держказначейства за місцем 

знаходження установи. 

Надходження власних коштів, як правило, здійснюються в безготівковій 

формі шляхом зарахування на реєстраційні рахунки в органах Державного 

казначейства [6]. 
Організація обліку в бюджетних установах відрізняється від обліку 

діяльності підприємств України наявністю статей бюджетної класифікації, 

суворим контролем за виконанням кошторисів, окремим обліком касових 

(видача грошей з бюджетних рахунків) і фактичних видатків (дійсні видатки 

установи для виконання кошторису, що підтверджені відповідними 

первинними документами). 

Заклади професійно-технічної освіти фінансуються за рахунок бюджетів 

(обласного, місцевого), всі витрачання коштів завчасно заплановані у 

кошторисах та підтверджені документальними розрахунками.  

Для того щоб забезпечити достовірну і точну інформацію про рух 

грошових коштів закладу професійно-технічної освіти необхідно забезпечити їх 

чіткий, своєчасний та повний облік. 

Основними завданнями обліку грошових коштів є такі: 

1) правильне і своєчасне документальне оформлення та облікове 

відображення руху грошових коштів і здійснення грошових розрахунків; 
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2)  систематичний контроль за збереженням грошей, законністю і 

доцільністю грошових операцій; 

3) контроль за дотриманням вимог законодавства з питань обігу готівки та 

готівкових розрахунків.  

Саме тому операції з грошовими коштами вимагають детального обліку і є 

одними з найважливіших  ділянок внутрішньогосподарського контролю. 

З метою контролю в області обліку та дотримання законодавства 

застосовують внутрішні та зовнішні перевірки. 

Для проведення внутрішньогосподарського контролю грошових коштів 

установи державного сектору необхідно виділити три основні етапи, які 

наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 – Етапи проведення внутрішньогосподарського контролю 

закладів професійної освіти [7] 

Етап Дії 

Організаційно-
підготовчий 

З’ясування таких основних питань як: склад грошових коштів; наявність 
договорів матеріальної відповідальності; забезпечення належних умов 
зберігання грошових коштів, дослідження системи організації 
бухгалтерського обліку. 

Етап перевірки 

Перевірка на підтвердження інформації про фактичні залишки грошових 
коштів на реєстраційних та поточних рахунках; перевірку своєчасності і 
правильності документального оформлення оприбутковування і видачі 
грошових коштів та їх еквівалентів первинними документами типової 
форми; контроль правильності перенесення початкових залишків; 
контроль зіставності даних аналітичного, синтетичного обліку, головної 
книги і фінансової звітності; перевірку стану грошових коштів на 
рахунках на день проведення перевірки за даними виписок казначейства 
(банку)  з обліковими даними бюджетної установи  тощо. 

Заключний етап 

Узагальнення результатів контролю, формування висновку щодо 
виявлених відхилень та встановлених порушень, окреслення заходів 
щодо вирішення проблемних питань. Також на цьому етапі здійснюється 
контроль за виконанням прийнятих рішень та реалізацією розроблених 
заходів щодо усунення і недопущення у майбутньому виявлених 
порушень. 

 

За нинішніх умов основна увага в державному фінансуванні приділяється 

вчасності та повноті мобілізації коштів у державні фінансові ресурси, 

законності надходжень та видатків у всіх ланках державної фінансової системи, 

дотриманню правил обліку і звітності [8]. 
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Правильна організація системи бухгалтерського обліку грошових коштів є 

дуже важливою та має вирішальний вплив на існування й розвиток закладу 

професійно-технічної освіти. 

Удосконалення обліку грошових коштів, посилення його контрольних 

функцій за господарською та фінансовою діяльністю бюджетної установи – 

основний шлях покращення дотримання фінансово-бюджетної дисципліни. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ 

ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ  

В статті узагальнена методика обліку експортних підприємства, що здійснює 

діяльність у сфері зовнішньої торгівлі. Виокремлено критерії визнання доходу 

від експортних операцій та база оподаткування для операцій з вивезення 

товарів за межі митної території України. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, облік, експорт, контракт. 

Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі євроінтеграції, 

яка охоплює всі стадії відтворювального процесу, а також інформаційну, 

правову та соціально-культурну інфраструктуру. Під час входження країни до 

європейської системи зв’язків відбувається прямий доступ до цілісного 

світового ринку товарів і капіталів, до нових технологій та інноваційного 

управління Дані фінансової звітності господарюючого суб’єкта  є необхідним 

елементом при прийнятті обґрунтованих управлінських рішень в процесі 

налагодження ефективної системи обліку зовнішньоекономічної діяльності.  

Разом з тим, становлення зовнішньоекономічної діяльності відбувається в 

період реформування бухгалтерського обліку, що підвищує ризик ринкової 

невизначеності 

Питання організації обліку зовнішньоекономічної діяльності 

представлено в наукових працях вчених та науковців, а саме: Гордополов В.Ю., 

Жидєєва Л.І., Михасик О.Д., Кденчук К.А., Колєсніченко А.С., Кузнецова С.О., 

Кузьмінський Ю.А. та інші. 
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Метою статті виступило дослідження особливостей обліку експортних 

операцій підприємства.  

Згідно з вітчизняним законодавством зовнішньоекономічна діяльність – 

діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів 

господарської діяльності, а також діяльність державних замовників з 

оборонного замовлення у випадках, визначених законами України, побудована 

на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її 

межами. Зовнішньоекономічна діяльність охоплює взаємовідносини між 

українськими та іноземними суб’єктами господарювання і може здійснюватися 

як на території України, так і за її межами. До зовнішньоекономічних операцій 

належать:  

 експорт/імпорт товарів, капіталу та робочої сили;  

 надання іноземним суб’єктам господарювання консультаційних, 

страхових, транспортно-експедиційних, виробничих, юридичних, інших послуг 

та отримання таких від них; 

 наукова, науково-технічна кооперація з іноземними суб’єктами 

господарювання; міжнародні фінансові операції, в т.ч. кредитні операції;  

 спільна підприємницька діяльність з іноземними суб’єктами 

господарювання, як на території України, так і за її межами (наприклад, 

створення спільних підприємств, спільне володіння майном, проведення 

спільних господарських операцій тощо);  

 товарообмінні (бартерні) операції з іноземними суб’єктами 

господарювання [2].  

Відповідно чинного законодавства, суб’єктами ЗЕД в Україні можуть 

бути:  

– фізичні особи-громадяни України, іноземні громадяни та особи без 

громадянства, які постійно проживають на території України;  

– юридичні особи, які зареєстровані як суб’єкти господарювання на 

території України; об’єднання фізичних осіб, юридичних осіб, фізичних осіб і 

юридичних осіб, які не є юридичними особами відповідно до законодавства 
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України, але мають постійне місцезнаходження на території України; 

структурні одиниці іноземних суб’єктів господарювання (філії тощо), які не є 

юридичними особами, але мають постійне місцезнаходження на території 

України; спільні підприємства за участю українських та іноземних суб’єктів 

господарювання; інші суб’єкти [2]. 

Загалом, експорт – це остаточне вивезення товару, тобто митний режим, 

за яким українські товари випускаються у вільний обіг за межами митної 

території України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення. При цьому 

вони фізично уже можуть бути вивезені за межі митної території, але 

перебувати ще під митним контролем. 

Порядок відображення доходу за експортними операціями в 

бухгалтерському обліку регулюють П(С)БО 15 «Дохід»  [5] і П(С)БО 21 «Вплив 

змін валютних курсів» [6].  

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, 

що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за 

рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може 

бути достовірно визначена. Відповідно, на дату отримання авансу від 

нерезидента про дохід не може бути й мови.  

Не визнається доходом сума попередньої оплати (авансу).  

Крім того, відповідно до п. 8 П(С)БО 15 дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених 

нижче умов: 

 покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на 

продукцію (товар, інший актив); 

 підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою 

продукцією (товарами, іншими активами); 

 сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; 

 є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення 

економічних вигід підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, 

можуть бути достовірно визначені [5]. 
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Як і в усіх інших операціях з іноземною валютою, у разі здійснення 

експорту виникатимуть курсові різниці. Визначення курсових різниць від 

перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та 

іноземної валюти здійснюється відповідно до П(С)БО 21 [6]. 

Підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову 

звітність у грошовій одиниці України. Тобто, якщо розрахунки за експортними 

операціями проводять в іноземній валюті, під час відображення таких операцій 

у бухгалтерському обліку іноземну валюту перераховують у гривні. 

Розрахунки в іноземній валюті відображають в обліку через перерахунок 

її у гривні. Такі вимоги встановлені в П(С)БО 21 «Вплив змін валютних 

курсів». Так, згідно з п. 5 П(С)БО 21 операції в іноземній валюті під час 

первісного визнання відображають у валюті звітності (гривнях) через 

перерахунок суми в іноземній валюті на початок дня дати здійснення операції. 

Відображення в обліку операцій в іноземній валюті обумовлено їх віднесенням 

до монетарних або немонетарних статей. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Характеристика статей балансу  

 

Також дозволено операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті 

відображати у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням 

особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення 

операції. Головне, щоб це не суперечило вимогам податкового і митного 

законодавства в частині застосування валютного курсу. 

Базою оподаткування для операцій з вивезення товарів за межі митної 

території України є договірна (контрактна) вартість таких товарів, зазначена в 

митній декларації, оформленій відповідно до вимог Митного кодексу України 

(п. 189.17 ПКУ). 
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Монетарні – статті балансу про грошові кошти, а також про 
такі активи і зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у 
фіксованій сумі грошей або їх еквівалентів 

Немонетарні – статті інші, ніж монетарні статті балансу 
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Визнання доходу в обліку за умови першої дії (відвантаження товару) 

відображається проведеннями:  

– Дт 362 «Розрахунки з іноземними покупцями»;  

– Кт 702 «Дохід від реалізації товару» [1].  

На субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів» відображаються 

витрати, що включаються в собівартість товару та визнаються одночасно з 

доходами від його реалізації. Витрати, що утворюються в процесі митного 

оформлення, оплати послуг навантаження, страхування, транспортування, 

відображаються в обліку в процесі їх утворення на однойменному рахунку                 

93 «Витрати на збут».  

У разі попередньої оплати товару сума авансу відображається на 

розподільчому рахунку 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті», для 

проведення обов’язкового продажу валюти вона відображається в 

кореспонденції з рахунком 681 «Розрахунки за авансами, отриманими в 

іноземній валюті». В подальшому сума обов’язкового продажу валюти (65% 

надходження) відображається проведеннями [2]:  

– Дт 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»;  

– Кт 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті»; а також по факту 

зарахування коштів:  

– Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;  

– Кт 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»; 

– Дт 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;  

– Кт 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті».  

В результаті різниці між валютними курсами під час продажу інвалюти та 

зарахування на рахунки коштів утворюються курсові різниці, що 

відображаються на субрахунках 711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної 

валюти» та 942 «Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти» у 

кореспонденції із субрахунком 311 «Поточні рахунки в національній валюті». 

Висновки. Отже, процес здійснення зовнішньоекономічної діяльності є 

надзвичайно складним на будь-якому підприємстві. Для визначення 
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ефективності подальшого здійснення такого роду діяльності, порівнянні 

досягнутих результатів із попередніми періодами доцільно здійснювати оцінку 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Для цього існую низка 

показників експортно-імпортних операцій, які відображають ефективність 

здійснення того чи іншого виду зовнішньоторговельних операцій на 

підприємстві. Стосовно, експортних операцій, потрібно звернути увагу на те, 

що при відвантаженні продукції операції в іноземній валюті відображаються у 

валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням 

валютного курсу на дату здійснення операції. А при отриманні передоплати 

сума авансу перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного 

курсу на дату сплати авансу. 
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Раціональне, цільове та ефективне використання бюджетних коштів на 

утримання освітніх закладів в Україні багато в чому залежить від організації 

контролю за їх діяльністю. Кризовий стан економіки, дефіцит державних 

ресурсів зумовив функціонування освіти в Україні за принципом обмеженості 

бюджетного фінансування. В результаті недоотримання фінансових ресурсів, 

що виділяються державою, застарілістю нормативно-правового забезпечення та 

механізмів залучення і використання позабюджетних коштів освітня галузь не 

отримала необхідного розвитку. 

Для формування стабільного та ефективного державного фінансового 

контролю закладів освіти необхідною умовою є визначення елементів системи 

освіти та місця освітніх закладів у ній. 

Заклади освіти - це організації, що на постійній і безперервній основі 

здійснюють освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і 

самовдосконалення особистості [1, c. 21–26]. Вони є ланкою системи освіти та 

засновуються на державній, комунальній чи приватній формі власності. Вони є 

юридичними особами і діють на підставі статуту. 

Центральним органом державного управління освітою в Україні є 

Міністерство освіти і науки. Його повноваження визначено Законом України 

«Про освіту» та Положенням «Про Міністерство освіти України». Міністерство 
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бере участь у виробленні державної політики в галузі освіти, визначенні 

основних напрямків розвитку освіти, здійснює координаційні, науково-

методичні, контрольні функції та державне інспектування, забезпечує зв'язок з 

іншими державами [5]. 

Проблеми освітнього менеджменту, що мають місце в діяльності 

керівників закладів вищої освіти, визначаються, на нашу думку, як 

різномасштабні та різнорівневі (загально управлінські на академічному та 

університетському рівнях). Таким чином, у загальному розумінні освітній 

менеджмент характеризується процесами, що мають ієрархічну структуру. 

Бухгалтерський облік як функція фінансового менеджменту за останні 

роки пройшов складний шлях розвитку і становлення: здійснено глибокі 

дослідження проблем теорії бухгалтерського обліку, що стосується як обліку в 

сфері матеріального виробництва, так і обліку невиробничої сфери, до якої 

традиційно відноситься облік у бюджетних установах, до яких належить 

більшість освітніх закладів; відбулося широке впровадження апаратних і 

програмних засобів ІТ-технологій, сформувалися електронні бази і банки 

даних, в яких розміщено нормативно-правові документи, поточні звіти, 

оперативні данні [2, c. 296-301]. 

Слід зазначити, що і Державна фіскальна служба, і Пенсійний фонд, і 

Фонд державного майна України виконують контрольні функції паралельно з 

іншими покладеними на них завданнями, тобто вони контролюють лише окремі 

напрямки руху коштів навчальних закладів. Так, наприклад, у межах своєї 

компетенції Державна фіскальна служба контролює повноту і своєчасність 

перерахування до бюджету податків та обов'язкових платежів, передбачених 

кошторисами доходів і видатків навчальних закладів. 

Метою державного фінансового контролю освітніх закладів є виявлення на 

підконтрольних об'єктах правопорушень при використанні державних 

фінансових ресурсів, попередження таких правопорушень, притягнення винних 

до відповідальності та забезпечення відшкодування ними завданих збитків, а 

також вжиття заходів щодо уникнення таких випадків у майбутньому [3, c.319]. 
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Моніторинг в освіті – це система заходів щодо збирання, опрацювання, 

аналізу та поширення інформації з метою вивчення й оцінювання стану 

функціонування певного суб'єкта освітньої діяльності чи освітньої системи 

загалом та прогнозування їх розвитку на основі аналізу одержаних даних і 

виявлених тенденцій та закономірностей. 

Окреслення нами кола суб'єктів, об'єкта та мети здійснення державного 

фінансового контролю у закладах освіти сприятиме його ефективній та 

раціональній організації на практиці. 

Таким чином, виходячи із розглянутих особливостей здійснення 

фінансового контролю освітніх закладів державними контролюючими 

органами, можна зробити висновок, що державний фінансовий контроль 

освітніх закладів слід трактувати як діяльність, яка здійснюється органами 

державної влади і місцевого самоврядування по забезпеченню законності, 

фінансової дисципліни і доцільності при мобілізації, розподілі ї використанні 

грошових коштів освітніх закладів і зв'язаних з цим матеріальних цінностей з 

метою оцінки економічної ефективності діяльності, виявлення і блокування в 

ній відхилень, що перешкоджають законному і раціональному використанню 

майна і коштів закладів освіти [4, c. 289]. 

Керування якістю освіти – досить вагома проблема, на розв’язання якої 

необхідно затратити дуже багато років. Лише великі зусилля науковців, вчених, 

практиків можуть вирішити дану проблему в межах різних, у тому числі нових 

галузей наукових знань, що розвиваються. 

Розв'язання проблеми управління якістю освіти має ґрунтуватися на багато 

дисциплінарному підході, треба сміливіше використовувати відомі інтегративні 

показники, одночасно розробляючи механізми інтеграції різних показників, які 

оцінюють якість освіти з різних боків, підходів та в різних аспектах.  

Якість освіти, як і управління нею, слід розглядати не абсолютно, не 

взагалі, а тільки з урахуванням конкретних національних умов. 

Найважливішою умовою є український менталітет, вивченню якого ми повинні 

приділяти достатньо уваги та зусиль. Також треба враховувати ті соціально-

економічні, політичні перетворення, які відбуваються у країні. 
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Основною діяльністю в закладах освіти є надання якісної, доступної, 

відповідно до інтересів, навичок та умінь освіти дітям, учням, студентам та 

громадянам, які здобувають післядипломну освіту або самонавчаються. Тому 

досить важливим при здійсненні аналізу закладів освіти є аналіз якості самої 

освіти. 

Якість освіти треба оцінювати не тільки за допомогою педагогічних, 

освітніх параметрів, а й за допомогою критеріїв, які перебувають поза сферою 

освіти та коригуються за такими глобальними категоріями, як життєвий рівень, 

якість життя та ін. 

Слід зазначити, що діяльність державних освітніх закладів здійснюється на 

основі змішаного фінансування:  

- частина коштів на покриття видатків навчального закладу надходить у 

порядку кошторисного фінансування з державного бюджету (загальний фонд 

бюджету), 

- частина за рахунок власних надходжень, основним з яких є плата за 

навчання школярів, студентів (спеціальний фонд бюджету) [6, c.45-48]. 

Отже, державний фінансовий контроль за використанням державних 

коштів освітніх закладів необхідно розглядати як багатогранну і складну 

систему перевірки законності, своєчасності і повноти формування статей 

доходів та видатків, цільового використання бюджетних коштів на відповідні 

статті видатків (на оплату праці науково-педагогічного персоналу та інших 

працівників, нарахування на фонд оплати праці, оплату комунальних послуг 

тощо), а також аналізу раціонального та ефективного їх використання. 

Проте заклади освіти й нині потребують особливої уваги та зважених 

кроків у реформуванні фінансово-економічного напряму їх функціонування. 

Одним із основних завдань у цьому напрямі є побудова якісно нових 

фінансово-економічних відносин, а саме:  визначення загального механізму їх 

дії та внутрішньої структури, суб’єктів зазначених відносин та принципів їх 

побудови;  розроблення методики визначення вартості послуг освітніх закладів 

та нормативу їх фінансування. 
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Оскільки метою державного фінансового контролю освітніх закладів є 

забезпечення законності та ефективності використання державних фінансових 

ресурсів, то його дієвість має поширюватись на сферу формування доходів та 

видатків цих закладів. Без вирішення, у тому числі на законодавчому рівні, цих 

питань використання фінансових ресурсів підконтрольних об’єктів буде 

супроводжуватися значними проблемами, що зумовлює потребу подальших 

наукових досліджень в зазначеному напрямку. 
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ВІДРАХУВАНЬ 

У статті розкрито окремі аспекти обліку амортизаційних відрахувань, аналіз 

амортизаційних відрахувань та відображено порядок їх нарахування, 

проаналізовано показники технічного стану та ефективності використання 

основних засобів на залізничному підприємстві. 

Ключові слова: амортизація, амортизаційні відрахування, основні засоби, 

залізничне підприємство, методи нарахування амортизації. 

У господарській діяльності підприємств будь-яких організаційно-правових 

форм і форм власності важливу роль відіграють такі показники, як амортизація 

та знос основних засобів, фінансовий механізм управління якими суттєво 

змінився в ринкових умовах господарювання. 

Нарахування амортизації безпосередньо у виробничих підрозділах 

залізниць є важливим важелем стимулювання подальшого поліпшення 

використання основних засобів. 

У структурі капітальних вкладень залізниць, спрямованих на відтворення 

основних засобів, найбільша частка належить накопиченим амортизаційним 

відрахуванням. 

Метою статті є аналіз і дослідження особливостей нарахування та 

відображення в обліку амортизаційних відрахувань на залізничному 

підприємстві. 

Дослідженню проблем обліку, оцінки основних засобів і аналізу 

нарахованої амортизації значну увагу в своїх працях приділяло багато 

провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як Шумляєв Б. О. [1], 

Виновська Н. В. [2], Ковригина А. Г. [3], Г. Аверкампф, Е. Хендриксен, Х. 

Андерсон, Б. Нидлз, М. Ван Бреда, Захарін С. В. [4], Демченко М. А. [8], 

Чебанова Н. В. [9], Грабова Н. М. [10], Т. В. Полішко, Т. Сирийчик,                

О.О. Левкович та багато інших.  
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У процесі використання основних засобів економічні вигоди, втілені в них, 

поступово витрачаються підприємством, через що зменшується балансова 

вартість основних засобів, а також втрачаються їх фізичні якості. Але вартість 

основних засобів не зникає безслідно, а переноситься у вигляді відрахувань на 

виготовлену продукцію, виконані роботи та надані послуги. Ці щорічні 

відрахування є поступовим погашенням вартості зношуваних основних засобів 

і називаються амортизаційними відрахуваннями [3, c. 34]. 

В економіці залізничних госпрозрахункових підприємств, і перш за все в їх 

фінансах, значну роль виконують амортизаційні відрахування. Обумовлено це 

не тільки тим, що на залізничному транспорті щорічно в цей фонд йдуть 

відрахування від отриманих доходів, а й тим, яке значення мають амортизаційні 

відрахування в системі планування простого і розширеного відтворення 

основних засобів і економічного стимулювання їх кращого використання – 

підвищення фондовіддачі [6].  

Повне визначення суми амортизаційних відрахувань важливо не тільки для 

утворення цільового грошового фонду, яким є фонд амортизаційних 

відрахувань, а також і для правильного обліку амортизаційних відрахувань, як 

елемента собівартості продукції госпрозрахункових підприємств і організацій. 

Найбільша частина амортизаційного фонду залізниць створюється від 

вартості основних засобів, що використовуються для перевезення вантажів, 

пасажирів, багажу, пошти та додаткових послуг, пов'язаних з перевезеннями. 

Правила нарахування амортизації містять елементи контролю за обліком руху 

та стану об'єктів при обчисленні амортизаційних сум; відображенням у 

собівартості продукції величини зносу об'єктів основних засобів за діючими 

нормами амортизації; утворенням і використанням фонду грошових 

накопичень, призначеного для відновлення і капітального ремонту, а також, для 

часткової модернізації та реконструкції основних засобів. Всі підприємства і 

організації, що мають на балансі закріплені за ними основні засоби, зобов'язані 

щомісяця визначати фактичну суму амортизаційних числень, відносити їх на 

витрати з виробництва перевезень, робіт та послуг і створювати 
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амортизаційний фонд. Середня норма амортизації в цілому по залізниці 

визначається як середньозважена з норм амортизації основних засобів окремих 

підприємств. 

На залізничному транспорті амортизацію нараховують з вартості рухомого 

складу, що знаходиться в резерві (запасі) Укрзалізниці чи окремої залізниці; 

старопридатних елементів верхньої будови колії, по кілометрового запасу 

рейок тощо [9, c. 73]. 

Нарахування амортизації безпосередньо у виробничих підрозділах 

залізниць є важливим важелем стимулювання подальшого поліпшення 

використання основних засобів. На залізницях робиться виняток із загального 

правила нарахування та обліку амортизаційного фонду для вантажних вагонів і 

контейнерів. У зв'язку з тим, що вантажні вагони хоча й приписані до окремих 

залізниць, однак працюють на всій мережі, суму амортизаційних відрахувань 

по вантажних вагонах при складанні плану визначають, виходячи не з вартості 

інвентарного парку (залізниці), що показується в бухгалтерському балансі, а з 

розмірів планового робочого парку, необхідного для досягнення заданої 

кількості вантажних перевезень. При розрахунку амортизаційних відрахувань 

середня вартість одного фізичного вагона обчислюється за даними поточного 

бухгалтерського обліку вантажних вагонів і контейнерів [2, с. 250]. 

Сучасна система амортизації основних виробничих засобів має певну 

низку властивостей, що можуть бути оптимізовані не тільки шляхом зміни 

діючого податкового законодавства в галузі норм амортизації – у напрямку 

зменшення коефіцієнтів та інших нормативних показників, а й завдяки 

реалізації відповідних заходів на підприємстві. До подібних заходів належать 

упорядкування черговості ремонтів і відновлення основних засобів за звітний 

рік. Дослідження умов амортизації об’єктів відповідно до різних методів її 

нарахування згідно з вимогами податкового законодавства і Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби» дає змогу визначити 

економічні наслідки застосування різних методів у рамках бухгалтерського 

обліку на перспективу [4, с. 29]. 

П(С)БО 7 передбачає такі методи амортизації основних засобів: 

1) Прямолінійний; 
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2) Зменшення залишкової вартості; 

3) Подвійного залишку, що зменшується; 

4) Кумулятивний; 

5) Виробничий [7]. 

При виборі методу нарахування амортизації необхідно зважати на 

показники технічного стану залізничних підприємств. 

Таблиця 1 – Аналіз показників технічного стану та ефективності 

використання основних засобів на Укрзалізниці 

№ 

з/п 

 

Показник 

Роки Відхилення 

2020р. до 

2018р. 
2018 2019 2020 

1 Амортизація, тис. грн. 12 547 478 12 402 695 12 786 783 239 305 

2 Первісна вартість ОЗ, тис. грн. 462883950 475036834 482430713 19 546 763 

3 Знос основних засобів, тис. грн. 278141183 292675441 305120732 26 979 549 

4 Залишкова вартість ОЗ, тис. грн. 184742767 182361393 177309981 -7 432 786 

5 Коефіцієнт зносу ОЗ 0,08 0,7 0,6 0,52 

6 Коефіцієнт придатності ОЗ 0,39 0,38 0,36 -0, 03 

7 Фондовіддача  0,54 0,28 0,26 -0,28 

8 Фондомісткість  1,89 3,52 3,86 1,97 

9 Фондоозброєність, тис. грн./ 

прац. 

382,7 443,39 505,2 122,7 

 

Оцінка даних таблиці 2 дозволяє зробити висновок, що на Укрзалізниці 

спостерігається тенденція до зростання сум нарахованої амортизації, що є 

позитивним явищем, оскільки амортизація є головним внутрішнім джерелом 

фінансування інвестицій. 

Амортизація суб’єкта господарювання залізничної галузі нараховується 

відповідно до виданого підприємством наказу про облікову політику, виходячи 

з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за 

місяцем зміни строку корисного використання (винятком є виробничий метод 

нарахування амортизації).  
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На залізничному транспорті використовуються об’єкти основних засобів, 

окрім компонентів, які мають строк корисного використання, що відрізняється 

від строку корисного використання всього об’єкта. Це, насамперед, такі 

об’єкти, як локомотиви, вагони тощо. У цьому випадку амортизацію можливо і 

доцільно нараховувати за окремими компонентами – складовими частинами 

об’єкта. 

Нарахування амортизації основних засобів (будівлі, комп’ютерної та 

офісної техніки, меблів, кондиціонерів, інвентарю, автомобілів) на підприємстві 

здійснюється відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», Облікової політики 

Укрзалізниці та Облікової політики ДП «Український Державний 

розрахунковий центр міжнародних перевезень» за прямолінійним методом [5, c. 

72]. 

Суть цього методу така, що річна сума амортизації визначається діленням 

вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних 

засобів. Цей метод відрізняється легкістю розрахунку, вартість об'єкта 

основних засобів списується рівними частинами протягом усього строку його 

експлуатації. Порядок нарахування амортизації при застосуванні 

прямолінійного методу:  

1) річна сума амортизації = Амортизаційна вартість / Термін корисного 

використання;  

2) місячна сума амортизації = Річна сума амортизації / 12 місяців.  

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що при застосуванні 

прямолінійного методу нарахування амортизації амортизаційна вартість об’єкта 

списується рівномірно протягом всього терміну його користування 

(експлуатації) [1, с. 70]. 

Але якщо взяти до прикладу тепловоз в локомотивному депо, то буде 

використовуватись прямолінійний метод нарахування амортизації для 

тепловоза, а для двигуна – виробничий, тобто для запчастин може 

використовуватись інший метод нарахування амортизації. 

Для відображення накопиченого зносу новим Планом рахунків 

передбачено рахунок 13 «Знос необоротних активів», який має такі субрахунки:  

131 «Знос основних засобів»,  
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132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»,  

133 «Знос нематеріальних активів» [11, c.43]. 

В обліку нарахування амортизації за основними засобами відображається 

записами, як у таблиці 2. 

Таблиця 2 – Облік нарахованої амортизації 

№ 

п/п 

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 

Дебет кредит 

Нарахована амортизація 

1 За основними засобами виробничого призначення 23 131 

2 За основними засобами загальновиробничого 

призначення 

91 131 

3 За основними засобами адміністративного призначення 92 131 

4 За основними засобами, які використовуються в 

процесі продажу (збитку) 

93 131 

5 За основними засобами соціально – культурного 

призначення 

94 131 

 

Отже, під амортизацією пропонується розуміти комплексну економічну 

категорію, яка характеризує систематичне поступове перенесення вартості 

активів унаслідок зносу на готову продукцію з метою акумулювання коштів на 

відшкодування витрат на їх відтворення. 

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного 

використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється наказом по 

підприємству при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), 

але не менше, ніж визначено у п. 145.1 ПКУ, і зупиняється на період його 

виведення з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, 

дообладнання, консервації та з інших причин) на підставі документів, які 

свідчать про виведення таких ОЗ з експлуатації) (пп. 145.1.2 п. 145.1                

ст. 145 ПКУ). 
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У статті досліджено обліково-економічну сутність основних засобів та їх 

класифікацію, розглянуто головні критерії щодо визнання основних засобів 

об’єктами обліку та визначено їх роль у діяльності підприємства. 
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Для забезпечення стійкого економічного розвитку підприємства необхідно 

застосовувати нові підходи до управління його основними засобами, які дають 

змогу підприємствам розширити можливості виробничого процесу. Так як 

основні засоби є об'єктами обліку та займають значну питому вагу в структурі 

активів підприємства, вони відіграють важливу роль у фінансово-господарській 

діяльності суб'єкта господарювання. Основні засоби є одним із важливих 

об’єктів фінансового обліку, що вимагає контролю за їх рухом, організації 

синтетичного та аналітичного обліку, правильного визначення амортизації. 

Основні засоби протягом усього процесу їх функціонування зберігають 

свою форму по відношенню до продукту. Після повного фізичного зносу вони 

йдуть на брухт та замінюються новими. Для придбання нових основних засобів 

необхідно мати капітал одразу, але брати участь у обороті цей капітал буде 

частково, по мірі зносу основних засобів.  
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На думку Бутинця Ф., основні засоби – це матеріальні та нематеріальні 

активи, якими підприємство користується для використання в процесі 

виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим 

особам, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, 

строк корисного експлуатування яких більше одного року (або операційного 

циклу, якщо він перевищує один рік) [2, с. 56].  

Якщо розглянути поняття еволюції економічної сутності основних засобів, 

то першим економічним автором, який виділив це поняття, був А. Сміт. Так, він 

зробив розбіжність між основним і оборотним капіталом у спосіб, у який вони 

приносять дохід. Що стосується саме основного капіталу, то, на його думку, 

основний капітал - це капітал, направлений на поліпшення землі, купівлю 

машин та устаткування, інструментів та інших предметів, які приносять дохід, 

залишаючись у одній і тій же натурально-речовій формі у одного власника. 

Однією з складових основного капіталу, вважав А. Сміт, є наявність «… 

придбаних і корисних здібностей усіх жителів або членів суспільства. 

Придбання таких здібностей, враховуючи також утримання їхнього володаря 

протягом його виховання, навчання й учнівства, завжди потребує дійсних 

витрат, що являють собою основний капітал, що ніби то реалізується в його 

особистості. Ці здібності, які є частиною майна такої особи, водночас стають 

частиною багатства  всього суспільства, до якого вони належать. Велику 

спритність і уміння робітника можна розглядати з тієї ж точки зору, як і 

машини і знаряддя виробництва, що скорочують або полегшують працю і які, 

хоча і потребують певних витрат, але відшкодовують ці витрати разом із 

прибутком» [6, с. 283]. 

О. Агрес зазначав, що основні засоби - це засоби праці у формі 

матеріальних активів, які утримує підприємство з метою використання у 

виробничому процесі або здійсненні адміністративних чи соціально-

культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких 

становить більше ніж один рік, не змінюючи при цьому своїх форм і розмірів, 

вартість яких є не меншою від законодавчо встановленого розміру та поступово 

переноситься в міру фізичного спрацювання та (або) морального старіння на 

вартість готової продукції проведенням амортизаційних відрахувань [1, с.178]. 
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Визнання основних засобів, їх зарахування на баланс насамперед 

передбачають визначення критеріїв та моменту їх визнання. Критерії визнання 

основних засобів визначають основні вимоги, яких необхідно дотримуватись 

під час визнання тих чи інших об’єктів. Для того щоб визначити те, за якими 

критеріями визнаються об’єкти основних засобів, необхідно вивчити зміст 

поняття «основні засоби» за чинними нормативними актами в Україні. 

З економічної точки зору під поняттям «основні засоби» розуміють 

матеріальні та нематеріальні засоби, що використовують у господарській 

діяльності підприємства на протязі періоду, який становить більше одного 

календарного ріку від дати вводу в експлуатацію і вартість яких поступово 

зменшується у зв’язку з амортизацією.  

Для ефективного використання основних засобів, досягнення основної 

мети діяльності будь-якого підприємства необхідно більш детально підійти до 

процесу управління ними, раціональності та повноти їх використання у 

фінансово-господарській діяльності. Основні засоби підприємства грають 

значну роль в фінансовій діяльності підприємства, забезпечують ефективність 

постійної роботи будь-якого підприємства.  

Стосовно економічної сутності основних засобів необхідно уточнити 

наступне: основними засобами, засоби праці стають не тільки внаслідок їх 

довговічності, а й тому, що у процесі праці вони (засоби праці) 

використовуються і зношуються поступово, протягом декількох виробничих 

циклів і частинами переносять свою вартість на готовий продукт. Таким чином, 

їх вартість надходить в оборот у кожен момент часу частинами і частинами ж 

повертається у готовому продукті даного виробничого циклу. 

У визначенні нічого не сказано про мінімальну вартість основних засобів, 

що не включається при придбанні до складу основних засобів. Проте 

підприємства мають право самостійно обирати  вартість предметів, які входять 

до складу малоцінних необоротних активів. 

До основних критерії визначення основних засобів об’єктами обліку 

відносять: 
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- контрольованість; 

- матеріальність; 

- строк корисного використання більше ніж один рік; 

- отримання в майбутньому економічної вигоди від використання основних 

засобів; 

- можливість достовірно оцінювати. 

Необхідно підкреслити, що в сучасній літературі здебільшого автори 

економічного напряму використовують визначення основних засобів згідно з 

П(С)БО 7 «Основні засоби». Відповідно до П(С)БО 7 основні засоби – це 

матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у 

процесі виробництва чи доставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим 

особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, 

очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного 

року» [5]. 

Необхідно звернути увагу на те, що національні стандарти бухгалтерського 

обліку не поділяють основні засоби на виробничі та невиробничі. Таким чином, 

будь-які об’єкти необоротних матеріальних активів, які використовуються у 

виробництві чи постачанні товарів, наданні послуг, для здавання в оренду чи 

для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій у системі 

бухгалтерського обліку вважаються основними засобами та підлягають 

подальшій амортизації [5]. 

Згідно зі ст. 145 Кодексу основні засоби поділено на 16 груп замість 

колишніх чотирьох. По суті, це ті самі групи, що і в П(С)БО 7 «Основні 

засоби». (класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів) 

встановлено мінімально допустимі строки корисного використання. Тобто 

строк використання окремих груп основних засобів не може бути менший, ніж 

це встановлено ст. 145 Податкового кодексу [4]. 

Отже, щоб ефективно використовувати ресурси підприємства, а саме 

основні засоби, потрібно уважно підійти до процесу управління. Перш за все 

необхідно контролювати раціональність та повноту використання основних 
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засобів у фінансово-господарській діяльності підприємства. Основні засоби 

відіграють важливу роль, адже забезпечують ефективність постійної роботи, а 

від їх ефективності та раціональності залежить успішність виробничо-

господарської діяльності підприємства.  
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Прагнення України до європейської інтеграції потребує прийняття єдиних 

загальноприйнятих в усьому світі принципів ведення бухгалтерського обліку 

згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності. Тому вітчизняні стандарти 

бухгалтерського обліку орієнтуються на міжнародні стандарти фінансової 

звітності. Це дає можливість правильно класифікувати, відображати та 

визнавати витрати на виробництво продукції, які є важливою частиною 

господарської діяльності підприємства.  

Формулювання цілей статті. Ціллю статті є дослідження обліку витрат на 

виробництво продукції згідно вітчизняних та зарубіжних нормативів, а також їх 

порівняння.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням обліку 

витрат та перспективами удосконалення бухгалтерського обліку згідно МСФЗ 

займалися такі науковці як: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, О.В. Гудима,                

Є.В. Мних, В.М. Пархоменко, В.В. Сопко Н.В. та інші. Велика кількість 

наукових праць цих вчених була присвячена дослідженню обліку витрат. 

Виклад основного матеріалу дослідження. При виробничих процесах 

виникають витрати на виробництво продукції. Метою виробничої діяльності 

будь-якого підприємства є випуск продукції, її реалізація та отримання 

прибутку від неї. Вважається, що облік витрат на виробництво – це певна 

сукупність взаємопов’язаних між собою, послідовних, розрахункових операцій 

і процедур, що формують інформацію про витрати підприємства. Як зазначає 

Ф.Ф. Бутинець, в обліковому процесі здійснюється реєстрація, групування, 

систематизація даних, а також калькулювання собівартості продукції [1, с. 109]. 

Прямі витрати на виробництво є основною складовою виробничої 

собівартості продукції. Згідно П(С)БО 16 «Витрати», прямі витрати – це 

витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта 

витрат економічно доцільним шляхом [2]. 

Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в Україні 

розроблене на основі міжнародних стандартів фінансової звітності та 

законодавства Європейського Союзу в сфері бухгалтерського обліку [3].                
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В Україні облік витрат регулюється Податковим Кодексом України, 

Положенням бухгалтерського обліку 16 «Витрати», Положенням 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», що 

розкриває інформацію про витрати підприємства у фінансовій звітності.  

У складі Міжнародних стандартів фінансової звітності відсутній окремий 

стандарт, який би регулював облік витрат та порядок їх відображення у 

звітності, але є більше можливостей побудови обліку витрат на виробництво. 

Вони передбачені:  

1) Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 1 «Подання 

фінансової звітності»;  

2) Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 2 « Запаси»;  

3) Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби», 

що визначає обліковий підхід до основних засобів з метою розуміння 

користувачами фінансової звітності інформації про інвестиції підприємства в 

свої основні засоби та зміни в них [7].  

4) Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 19 «Виплати 

працівникам», що визначає витрати з оплати праці, регулює порядок включення 

витрат до первісної вартості продукції (матеріалів, товарів), основних засобів та 

нематеріальних активів, а також їх списання у вигляді зносу або вибуття [8]. 

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової 

звітності», визначає, що головним для підприємства повинне бути розгорнуте 

представлення витрат. МСБО 1 дає інформацію щодо основ подання фінансової 

звітності загального призначення для забезпечення її зіставності з фінансовою 

звітністю суб'єкта господарювання за попередні періоди, а також з фінансовою 

звітністю інших суб'єктів господарювання. Він установлює загальні вимоги 

щодо подання фінансової звітності, настанови щодо її структури та мінімальні 

вимоги щодо її змісту [4].  

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси» регламентує 

склад та принципи визнання витрат, що пов’язані з виробництвом продукції, 

надає рекомендації щодо визначення собівартості та подальшого визнання 

таких витрат, включаючи будь-яке часткове списання до чистої вартості 

реалізації. [5].  
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Через те, що відсутній окремий стандарт, який би регулював облік витрат, 

саме МСБО 2 «Запаси» встановлює правила і процеси обліку витрат, 

регламентує визначення собівартості виробництва продукції називаючи це 

«витратами на переробку запасів».  

Згідно пункту 12 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку № 2, до 

складу витрат на переробку запасів входять витрати, що прямо пов’язані з 

одиницями виробництва (оплата праці виробничого персоналу). При переробці 

матеріалів у готову продукцію виникають постійні та змінні виробничі накладні 

витрати і їх систематичний розподіл також включається до витрат на переробку 

запасів [5].  

Постійними виробничими накладними витратами є непрямі витрати на 

виробництво, що не змінюються незалежно від обсягів виробництва 

(амортизація, утримання будівель, адміністративні витрати) [5].  

 Змінними виробничими накладними витратами є непрямі витрати на 

виробництво, що змінюються залежно від обсягів виробництва (витрати на 

допоміжні матеріали, непрямі витрати на оплату праці) [5]. 

До прямих витрат на виробництво продукції згідно міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку включається [6]:  

Таблиця 1 – Прямі витрати на виробництво продукції згідно МСБО  

Витрати, що беруть пряму участь у 
виробництві продукції 

Відображення їх на рахунках 
бухгалтерського обліку 

Дебет Кредит 
Знос (амортизація) необоротних 

активів, які прямо відносяться до 
виробництва продукції 

23 13

Сировина, матеріали, запчастини 23 20
МШП 23 22
Виробничий брак 23 24
Напівфабрикати 23 25
Готова продукція  23 26 
Товари 23 28
Розрахунки з дебіторами 23 37
Створення резервів та забезпечень 23 47
Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками 
23 63

Розрахунки за податковими та 
іншими платежами 

23 64

Розрахунки за страхуванням 23 65
Розрахунки з виплат працівникам 23 66
Розрахунки за іншими операціями 23 68
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Вітчизняний стандарт бухгалтерського обліку №16 не дозволяє включати 

до собівартості адміністративні витрати [2], тоді, як в МСБО 2 «Запаси» прямо 

не встановлено норму про невключення до собівартості запасів 

адміністративних витрат, які можливо пов’язати з переробкою продукції. У 

пункті 16 МСБО 2 зазначено, що адміністративні накладні витрати, не пов'язані 

з доставкою запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведенням у 

теперішній стан не включаються до собівартості запасів, тому можна зробити 

висновок, що деяку частину адміністративних витрат, яку можна пов’язати з 

продукцією, що виробляється можна віднести до накладних виробничих витрат 

на переробку запасів [5].  

Також це стосується витрат на збут. Вітчизняний стандарт бухгалтерського 

обліку №16 не дозволяє включати їх у собівартість продукції, тоді як в МСБО 2 

«Запаси» підлягають включенню в собівартість продукції прямі витрати на 

доставку продукції [5].  

У міжнародних стандартах бухгалтерського обліку  витрати 

розподіляються на прямі та накладні, в той час як за вітчизняними стандартами 

бухгалтерського обліку витрати розподіляють на прямі та загальновиробничі.  

Частина загальновиробничих витрат за вітчизняними стандартами 

дорівнює накладним витратам за міжнародними стандартами, але інша частина 

витрат, які за вітчизняними стандартами відносяться до прямих витрат у МСБО 

все ж є накладними.  

У вітчизняних стандартах бухгалтерського обліку до накладних 

виробничих (загальновиробничих) витрат входять витрати, що пов’язані з 

управлінням виробництвом, амортизація основних засобів та нематеріальних 

активів загальновиробничого призначення і витрати на виконання допоміжних 

функцій. [2]. Тоді, як П(С)БО 16 визначає, які саме витрати відносять до 

загальновиробничих, МСБО використовує правило, що визначає, які витрати 

мають входити до непрямих витрат виробництва і принципи їх розподілу.  

За міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, коли готується 

звітність, заробітна плата працівників, що задіяні у виробництві, якщо вона не 
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погодинна або не попредметна (заробітна плата за посадовим окладом, яка не 

входить до складу прямих витрат економічно доцільним шляхом), знос, 

допоміжні функції, такі як ремонт та техобслуговування, управлінські витрати 

входять до складу накладних виробничих витрат. У П(С)БО 16 ж зазначено всі 

можливі витрати, що відносяться до накладних виробничих 

(загальновиробничих) витрат. 

Отже, до переліку загальновиробничих витрат згідно П(С)БО 16 не 

входить частина накладних виробничих витрат згідно МСБО. Також деяка 

частина витрат, що згідно П(С)БО 16 включена до складу прямих витрат, 

повинна бути віднесена згідно МСБО до складу непрямих постійних 

виробничих витрат.  

Термін «інші прямі витрати» в П(С)БО відрізняється від МСБО тим, що 

вимога економічної доцільності при віднесенні до конкретного об’єкта витрат 

не згадується. Тому, можна стверджувати, що такі непрямі витрати за МСБО, 

як амортизація і плата за оренду є прямими за вітчизняним стандартом 

бухгалтерського обліку.  

За умови, коли виробництво працює не на повну потужність, а в МСБО і 

П(С)БО схожі між собою витрати, не поділяються однаково на прямі та 

непрямі, то продукція за цими стандартами буде мати різну собівартість. Тобто, 

за П(С)БО собівартість продукції буде вищою через включення деяких витрат, 

що за МСБО є непрямими і визнаються витратами періоду.  

Отже, досліджуючи облік прямих витрат на виробництво продукції за 

міжнародними та вітчизняними стандартами, стало зрозумілим, що міжнародні 

стандарти бухгалтерського обліку досить глибоко подають інформацію про 

витрати на виробництво, але значним недоліком є те, що немає окремого 

стандарту, який би регулював їх, так як вітчизняний П(С)БО 16. Вітчизняні 

П(С)БО розроблені на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, 

але у П(С)БО 16 присутні різниці в класифікації витрат та у їх віднесенні на 

собівартість виготовленої продукції. Також можна сказати, що МСБО більш 

гнучкі ніж вітчизняні стандарти. Це характеризується можливістю включення 

до собівартості всіх витрат, що мають відношення до виробництва продукції 

згідно МСБО 2.  
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ТА ЗАМОВНИКАМИ 

В статті розкривається сутність та мета проведення контролю розрахунків 

з покупцями та замовниками, наводяться джерела інформації для проведення 

контролю. Розглянуто процедури та етапи проведення контролю розрахунків з 

покупцями та замовниками.  

Ключові слова: контроль, дебіторська заборгованість,, розрахунки 

з покупцями. 

Нині важливим елементом у діяльності будь-якого підприємства є 

здійснення контролю дебіторської заборгованості при розрахунках з покупцями 

та замовниками. При проведенні внутрішнього контролю необхідно приділити 

особливу увагу аналізу виникнення та термінів погашення дебіторської 

заборгованості, дієвому контролю за сумнівною та безнадійною 

заборгованістю, створенню резерву сумнівних боргів. Це допоможе у разі 

виникнення необхідності, вчасно у визначені законом строки звернутися до 

суду за захистом свої прав та законних інтересів. 

Проблемними питаннями обліку та контролю розрахунків з покупцями та 

замовниками займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Бутинець Ф.Ф., 

Кулаковська Л.П., Макаренко А.П., Піча Ю.В., Сахарцева І.І., Сопко В.В., Усач 

Б.Ф. та інші. 

Метою статті є вивчення методичних засад проведення контролю 

розрахунків з покупцями та замовниками для підвищення ефективності 

фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Здійснення контролю є необхідним для підприємств, оскільки дає змогу 

дослідити економічну доцільність та правильність господарських операцій, 

дотримання законності їх здійснення. Завдяки результатам контролю 

керівництво має можливість вчасно та швидко визначити шляхи вирішення 

проблем та  попередити їх виникнення в майбутньому.  
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Джерелами інформації при здійсненні контролю розрахунків з покупцями 

та замовниками є первинна документація підприємства, що включає в себе: 

договори, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти приймання-здачі 

виконаних робіт, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні 

доручення, виписки банку, прибуткові касові ордери, розрахунки бухгалтерії; 

облікові регістри: Журнал № 3 та Відомості аналітичного обліку розрахунків з 

покупцями 3.1, аналітичного обліку розрахунків з дебіторами 3.2, аналітичного 

обліку виданих і отриманих авансів 3.4 та аналітичного обліку розрахунків за 

виданими операціями 3.5; фінансова звітність підприємства: Баланс (Звіт про 

фінансовий стан), Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) та 

Примітки до річної фінансової звітності [2]. 

Послідовність проведення контролю розрахунків з покупцями та 

замовниками може здійснюватись в декілька етапів (рис. 1). 

Контроль розрахунків з покупцями та замовниками доцільно розпочинати 

з контролю за виконанням договірних зобов’язань. Укладений між сторонами 

договір є основою для проведення розрахунків. Господарський договір 

складається у формі єдиного документа, який підписується сторонами та 

скріплюється печатками. При укладанні господарського договору сторони 

мають чітко узгоджувати всі необхідні умови, що включають предмет, ціну та 

строк дії договору.  

При проведенні перевірки спочатку встановлюється перелік дебіторів з 

визначенням критично допустимої величини їх заборгованості підприємству, 

що дає змогу сформувати загальну суму дебіторської заборгованості, яка має 

значний вплив на платоспроможність підприємства та розрахувати резерв 

сумнівних боргів. Своєчасний контроль за сумами дебіторської заборгованості 

надасть змогу застосовувати заходи до її погашення та своєчасної подачі позову 

до суду щодо стягнення сумнівної заборгованості. Одним із заходів 

попередження несплати дебіторської заборгованості є нагадування покупцям 

про необхідність її сплати, нарахування фінансових санкцій за невчасну оплату, 

а це можливо тільки за допомогою аналізу втрат, пов'язаних з затримкою 

надходження грошових коштів [3]. 
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Встановлення суб’єктів дебіторської заборгованості 

 

Контроль за виконанням договірних зобов’язань 

 

Аналіз динаміки і структури заборгованості 

 

Класифікація заборгованості на дійсну, сумнівну та безнадійну 

 

Контроль за своєчасністю проведення інвентаризації розрахунків 

 

Перевірка правильності та достовірності кожної суми заборгованості 

 

Оцінка стану бухгалтерського обліку і звітності 
розрахунків з покупцями та замовниками 

 
Рисунок 1 – Послідовність проведення контролю розрахунків з покупцями 

та замовниками 

 

При укладанні договорів та відвантаженні готової продукції покупцям 

потрібно здійснювати обов'язкову внутрішню перевірку документів та 

відомостей про покупця, щоб уникнути шахрайських дій покупця. При 

укладанні договорів можливо застосування особливих умов розрахунків з 

покупцями та замовниками. Важливе місце повинне займати надання покупцям 

певних преференцій при збільшенні кількості замовлень постійним покупцям, а 

також при 100% попередній оплаті замовлення. 

Метою контролю розрахунків з покупцями та замовниками є встановлення 

законності, достовірності і доцільності здійснення розрахунків з покупцями та 

замовниками підприємства і правильності їх відображення в обліку. 

Завданнями проведення контролю розрахунків з покупцями та замовниками 

є:  
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- перевірка правильності визначення дебіторської заборгованості на 

початок періоду; 

-  звірка дебіторської заборгованості; 

-  перевірка правильності оформлення первинних документів з покупцями 

та замовниками; 

- перевірка заліку заборгованості, а саме відповідність сум авансів 

отриманих сумам відвантаженої готової продукції покупцям; 

- перевірка сум відвантаженої готової продукції покупцям сумам отриманої 

оплати;  

- перевірка правильності класифікації дебіторської заборгованості; 

- перевірка правильності виникнення та погашення дебіторської 

заборгованості; 

- перевірка правильності нарахування та списання резерву сумнівних 

боргів; 

- перевірка правильності кореспонденції рахунків,  

- перевірка правильності визначення залишку дебіторської заборгованості 

на кінець періоду [1]. 

При здійсненні контролю дебіторської заборгованості за товари, роботи і 

послуги необхідно звернути увагу на створення та використання резерву 

сумнівних боргів. Формування резерву сумнівних боргів зумовлено принципом 

обачності, відповідно до якого методи оцінки, які використовують у 

бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та 

витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства. Таким чином, 

резерв сумнівних боргів виступає в ролі інструмента коригування оцінки 

дебіторської заборгованості [2]. 

Контроль за дебіторською заборгованістю за товари, роботи і послуги 

доцільно здійснювати в розрізі цих видів (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Схема проведення контролю дебіторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги [2] 

 

Під час проведення контролю обов'язково досліджується дотримання 

правильності відображення господарських операцій в обліку за допомогою 

перевірки типових кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, що 

дозволяє виявляти спотворення облікових даних. 

Фінансовий директор або аналітик повинен володіти сучасними 

методиками аналізу та прогнозування, застосовувати не лише фінансово-

економічні показники, а й регресійний аналіз. Вміти оцінювати зв’язки та силу 

впливу між дебіторською заборгованістю та факторами внутрішнього і 

зовнішнього середовища, знаходити резерви, які збільшать чистий дохід від 

реалізації товарів, робіт і послуг, інвестиційну привабливість суб’єкта 

господарювання.  
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Прийняття рішення на підсумковому етапі має бути комплексним, власник 

підприємства має володіти детальними результатами попереднього і поточного 

контролю та економіко-математичного аналізу. При цьому необхідно 

зауважити, що важливим кроком є виконання прийнятих рішень і аналіз їх 

насідків для суб’єкта підприємницької діяльності [3]. 

Найбільш результативним є етап попереднього контролю, який дозволяє 

звести до мінімуму виникнення дебіторської заборгованості та взагалі запобігти 

її настанню.  

Отже, методика проведення контролю повинна охоплювати всі аспекти 

обліку розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві. Під час 

здійснення контрольних процедур досліджують правильність, своєчасність, 

законність відображення в обліку розрахунків з покупцями та замовниками, з 

метою вчасного виявлення порушення та підвищення ефективності фінансово-

господарської діяльності підприємства. 
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

У статті пояснено необхідність проведення внутрішнього контролю, як однієї 

із важливіших функцій управління. Його проведення повинно базуватись на 

основі уточнених принципів й відповідно до нормативних документів за умов 

конкурентних змін.   

Ключові слова:  торговельні підприємства, служба внутрішнього контролю, 

середовище контролю, система обліку, конкурентні переваги. 

Процес управління суб’єктів господарювання відбувається в умовах 

постійної зміни зовнішнього і внутрішнього середовища і характеризується 

різним ступенем невизначеності. Інформація про стан керованого об'єкта 

каналами зворотного зв'язку надходить в управляючу систему і дозволяє 

визначити ступінь досягнення поставленої мети і сформувати коригуючі 

управлінські дії, тим самим забезпечивши облік результатів діяльності 

торговельного підприємства й оцінку ефективності схвалюваних управлінських 

рішень. У цій загальній схемі управління велику роль відіграє 

внутрішньогосподарський контроль, який здійснюється безперервно протягом 

усієї управлінської діяльності, логічно завершує процес управління і є основою 

для прийняття нових управлінських рішень. 

Вивченню проблематики впровадження внутрішнього контролю у 

діяльності підприємства присвятили  такі автори, як: М. Т. Білуха,                

С. В. Бардаш, Ф. Ф. Бутинець, Н. Г. Виговська, Л. Д. Дікань,  М. В. Кужельний, 

І. Б. Стефанюк, М. Д. Корінько, В. П. Пантелєєв, В.О. Шевчук та інші. Проте 

розроблені цими вченими організаційно-методичні аспекти контролю на 

торговельних підприємствах повною мірою не дозволяють здійснювати 

ефективний внутрішньогосподарський контроль процесів господарювання за 

умов досягнення конкурентної стратегії. 
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Метою статті є обґрунтування концептуальних основ організації та 

методики здійснення внутрішнього контролю на торговельних підприємствах 

за умов конкурентних змін. 

Поняття «внутрішній контроль» з'явилося на початку XVIII ст. До початку 

XX ст., пройшовши певний шлях еволюційного розвитку, внутрішній контроль 

став сприйматися як система контролю діяльності суб’єкта господарювання у 

вигляді сукупності трьох елементів: розділення повноважень, ротації 

персоналу, використовування й аналізу облікових записів. Пізніше функції 

внутрішнього контролю розширилися, перетворившись в організацію дій, 

спрямованих на забезпечення збереження майна, перевірку надійності облікової 

інформації, підвищення ефективності операцій, дотримання обраної 

економічної політики [1, с. 32]. 

Згідно з [1, с. 32 ] внутрішній контроль – це процес, що здійснюється 

найвищим органом підприємства, що визначає його політику (наприклад, 

Радою директорів), його управлінським персоналом вищого рівня і 

співробітниками, що в достатній і виправданій мірі забезпечує досягнення 

підприємством таких цілей: доцільності і фінансової ефективності діяльності, 

включаючи збереження активів; достовірності фінансової звітності; дотримання 

законодавства і вимог регулюючих органів. 

Зважаючи, що основною метою внутрішнього контролю є забезпечення 

законності, достовірності, доцільності здійснення господарських операцій, 

вжиття превентивних заходів щодо забезпечення стійкого фінансового 

потенціалу підприємства, виявлення недоліків, що впливають на діяльність 

підприємства, контроль доцільно представляти як сукупність елементів входу 

(інформаційне забезпечення контролю), елементів виходу (інформація про 

об’єкт управління, отримана в результаті контролю) і сукупності 

взаємопов’язаних компонентів: середовище контролю, система обліку, центри 

відповідальності, процедури контролю, оцінка ризику. 

Організація внутрішнього контролю торговельних підприємств ставить перед 

керівництвом такі завдання: надавати користувачам достовірну, оперативну й 
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неупереджену інформацію про об’єкти та процеси; здійснювати перевірку 

планових і фактичних показників, бюджетів та своєчасно виявляти відхилення з 

усуненням чинників, які перешкоджають діяльності підприємства; не допускати 

надходження недостовірної інформації для зовнішніх користувачів; встановлення 

економічної ефективності формування і використання ресурсів підприємства. 

Як відомо, проведення контролю повинно базуватись на визначених 

нормах-принципах, яких на сьогодні зустрічається більше тридцяти в 

документах Базельського комітету та авторах, які конструюють свою систему 

принципів [2-5]. На основі думок вчених вважаємо, що проведення 

внутрішнього контролю повинно базуватись на принципах, які визначено в 

якості базових для розробки цілісної концепції, а саме: 1) структурний - 

структура організації системи контролю повинна відповідати структурі 

управління підприємством; 2) відповідальності – відповідальність суб’єктів 

контролю за якість, повноту та своєчасність проведення внутрішнього 

контролю та зворотно-послідовного прийняття управлінських рішень; 3) 

незалежності – особи, що здійснюють контроль виконання бюджетів, не 

повинні відповідати за організацію процесу торгівлі; 4) економічний – процеси, 

які пов’язані з організацією внутрішнього контролю на підприємстві повинні 

обходитись дешевше тих витрат, які можуть бути попереджені в результаті 

проведення контролю; 5) системності - побудова підсистеми контролю повинна 

базуватись на засадах системності, що передбачає чітке визначення об’єктів, 

суб’єктів, які виконують контрольні дії, методичний інструментарій реалізації; 

6) комплексності та збалансованості – проведення контролю широкого кола 

об’єктів, що дозволить домогтися загальної ефективності; 7) стратегічної 

спрямованості – передбачає використання контрольної інформації для 

прийняття стратегічних управлінських рішень; 8) конфіденційності - стосується 

ведення управлінського обліку та складання планових показників для 

внутрішнього користування; 9) гнучкості та ризикованості - здійснення  аналізу 

результатів контролю з метою коригування управлінських рішень та 

врахування змін контрольного середовища під час формування інформаційного 
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забезпечення внутрішнього контролю; 10) синергійності – безперервність 

функціонування системи обумовлюється єдністю методики та методів 

організації контролю, оптимальним рівнем централізації організаційної 

структур для основної мети – підтримка існуючих та створення інноваційних 

конкурентних переваг. 

Запропоновані принципи є методологічним підґрунтям для побудови 

цілісної концепції контролю, а їх використання дає змогу сформувати якісну 

підсистему контролю діяльності торговельного підприємства. 

Середовище контролю містить стиль управління, процес прийняття 

рішень, делегування повноважень і прийняття відповідальності, етичні 

цінності, політику керівництва по відношенню до персоналу, відповідність 

служби внутрішнього контролю масштабам діяльності підприємства, внесення 

рекомендацій служби внутрішнього контролю в облік та звітність, наявність 

єдиної облікової політики та контроль за дотриманням усіх принципів, 

проведення звірок з дебіторами, кредиторами, податковими органами. Крім 

цього, основним положенням концепції варто вважати процесний підхід до 

управління, тобто управління підприємством шляхом побудови системи 

процесів. 

Суб’єктами контролю виступають власники підприємства, топ-менеджери, 

працівники центрів фінансової відповідальності, служба внутрішнього 

контролю та її працівники. Рівень управління визначає і мету проведення 

внутрішнього контролю, а саме: здійснення оцінки якості функціонування 

системи управління у цілому та виконання окремих його функцій по центрах 

управління. 

Однією із проблем організації контролю на торговельних підприємствах є 

визначення кола його об’єктів. У загальному вигляді об’єктами внутрішнього 

контролю є ресурси (активи і джерела їх формування, власний капітал та 

зобов’язання), процеси (операційна, інвестиційна та фінансова діяльність 

підприємства) та результати діяльності (прибуток чи збиток). 
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До процедур контролю відносять процедури контролю відхилень від 

бюджетних показників за виділеними для торговельних підприємств центрами 

відповідальності, що дозволить оцінити ефективність діяльності кожного із них 

за певний період. Відповідно до концепції контролю, орієнтованого на ризик, з 

кожним видом діяльності (комерційною угодою) насамперед пов’язані 

специфічні ризики. В таких умовах необхідним є, по-перше, своєчасна 

ідентифікація таких ризиків, по-друге, створення таких управлінських 

механізмів (процесів), які б за умови реалізації ризиків пом’якшували наслідки 

його впливу до прийнятного рівня. 

Ми погоджуємося із твердженням [6] щодо формуванням якісного 

інформаційного забезпечення, яке використовується для виконання 

контрольних процедур та може включати нормативно-правову, фактографічну 

та аналітичну бази. Тому нормативно-правове забезпечення об’єднує установчі 

документи, наказ про облікову політики, накази, розпорядження, що регулюють 

фінансово-економічну діяльність торговельних підприємств, господарські 

договори. Також сюди включають стратегічні і тактичні плани їх економічного 

розвитку. Фактографічне забезпечення внутрішнього контролю формується на 

підставі даних фінансового, управлінського обліку та звітності, даних 

податкової звітності, поза облікової інформації, що є сукупністю даних 

економічного характеру про факти (операції), які було здійснено у діяльності 

підконтрольного об’єкта. 

Аналітичне забезпечення внутрішнього контролю здійснюється шляхом 

використання інструментарію фінансового, операційного та стратегічного 

аналізу з метою модифікації аналітичної інформації для оцінювання стану 

підконтрольного об’єкту та вибору управлінських рішень. 

Складовими організаційного забезпечення внутрішнього контролю є 

сукупність документів, які видаються/затверджуються керівниками та 

регламентують права, обов’язки, відповідальність контролерів, координують 

діяльності підрозділу внутрішнього контролю на оcнові посадових інструкцій, 

організаційних регламентів та професійної компетенції працівників. 
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Організаційне забезпечення контролю включає розробку чи уточнення плану 

документації і документообігу, посадових інструкцій із зазначенням прав, 

обов’язків, розподілу повноважень і відповідальності працівників кожного 

структурного підрозділу, а також внутрішніх регламентів та правил 

делегування функцій контролю за роботою інших. 

Отже, концепція організації внутрішнього контролю повинна бути 

запроваджена на кожному підприємстві, як інструмент попередження 

помилок та мінімізації ризиків. Тому при розробці підсистеми контролю 

доцільно дотримуватись вимог: надійності, що дозволить зробити ефективність 

системи контролю; відповідності розмірам і ступеню складності внутрішніх 

зв’язків підприємства; регламентації через низку нормативних актів, 

розроблених керівництвом, відповідальності суб’єктів контролю за 

інформаційну безпеку та захист інформації. 

Внутрішній контроль на торговельному підприємстві слід здійснювати у 

відповідності з планом, деталізованою програмою та розробленим Положенням 

(внутрішнім нормативним документом), яке враховує специфіку діяльності, 

визначає єдиний підхід до організації внутрішнього контролю, а його 

застосування дозволить підвищити ефективність функціонування системи 

управління (зокрема, витратами, доходами), що забезпечить оптимізацію 

фінансових результатів торговельних підприємств та стратегічну 

спрямованість. 

Також варто відмітити, що організація внутрішнього контролю повинна 

характеризуватись як система взаємопов’язаних способів, прийомів та методів, 

які охоплюють комплекс контрольних процедур - від формування 

інформаційної бази, проведення контрольних дій і завершуючи узагальненням 

результатів контролю. Вона буде залежати від видів та масштабів діяльності, 

складності організаційної та фінансової структури, наявності фінансових 

ресурсів, доцільності охоплення контролем різних аспектів діяльності і 

відношення керівництва підприємства до контролю та його відповідальність за 

організацію. 
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Виникнення консалтингу спричинене досить високим рівнем 

управлінського досвіду, коли підприємець усвідомлює необхідність 

консультантів для поліпшення свого конкурентного статусу та найкращого 

вирішення проблем, що виникають під час їх роботи. Розвиток управлінського 

консалтингу пов’язаний насамперед із необхідністю швидкого впровадження 

нових теоретичних досягнень в управлінні, що є важливим для керівництва 

компанії та менеджерів. 

На сьогодні управлінський консалтинг є надзвичайно важливим елементом 

економічної та промислової інфраструктури розвинених країн. Формування та 

розвиток ринку консалтингових послуг в Україні пов’язане із запуском бізнесу 

та початком кампанії з приватизації майна. Необхідно було створити 

методологічну базу для заходів приватизації на підприємствах та обґрунтувати 

численні бізнес-плани отримання інвестиційних фондів. 

Метою статті є визначення економічної сутності консалтингових послуг, 

бухгалтерський облік та аналіз витрат консалтингових компаній. Розглянути 

відображення витрат консалтингових компаній на рахунках бухгалтерського 

обліку, порядок віднесення витрат на собівартість консалтингових послуг, 

аналіз  витрат. 

На сучасному етапі розвитку суспільства консалтинг є надзвичайно 

важливим елементом ринкової інфраструктури розвинених країн світу. Досвід 

провідних зарубіжних компаній свідчить, що підприємства, які користуються 

послугами облікового консалтингу, стимулюють керівників багатьох 

підприємств звертатися до консалтингових компаній щодо отримання від них 

таких послуг. Це відкриває нові можливості щодо пошуку методів і шляхів 

реалізації системної побудови і розвитку бізнесу, а також скорочення витрат на 

організацію та ведення бухгалтерського обліку [1].  

Необхідність своєчасної адаптації підприємств, організацій та установ до 

послуг консалтингу задля підвищення ефективності організації облікового 

процесу зумовили певний дослідницький інтерес до консалтингу як виду 

професійної підприємницької діяльності. Дослідженнями теоретичних засад і 
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прикладних аспектів управлінського консультування займалися такі науковці: 

В. А. Верба, Д. В. Долбнєва, С. В. Козаченко, Т. І. Решетняк, А. П. Посадський, 

В. М. Соболев, М. Кубр, К. Лєвін, Г. Ліппіт, Ф. Стилле, Ф. Уікхем та інші. Не 

применшуючи їх науковий доробок, варто зазначити, що у сучасних умовах 

проблеми ринку консалтингових послуг є надзвичайно актуальними. Проте 

сьогодні ще недостатньо висвітлено питання за цією тематикою, і можливо 

саме тому існує проблема, пов’язана з наданням консалтингових послуг.  

Консалтинг як самостійна професійна діяльність своїм виникненням 

зобов’язаний менеджменту. Розвиток управлінської науки другої половини ХІХ 

ст. позначений іменами Фредеріка Тейлора, Генрі Ганта, Харрінтона Емерсона, 

Френка і Ліліан Гілберт та іншими. З пожвавленням промисловості та 

загостренням конкурентної боротьби очевидної цінності набув так званий 

четвертий фактор виробництва – інформація. Запорукою успіху в бізнесі стала 

не лише ринкова обізнаність підприємства (щодо цін, конкурентів, споживачів), 

але й його управлінська інформованість (про доцільну організацію 

виробництва, праці, мотивацію, менеджмент). Теорія управління надавала 

численну кількість схем організації ефективного бізнесу та, водночас, 

ускладнювала оволодіння ними для окремого менеджера [2]. 

Узагальнення досвіду консалтингу, аналіз нових тенденцій у його 

розвитку, дослідження специфіки надання послуг консалтингу в Україні є 

важливим як для розвитку самої сфери консалтингу і підготовки фахівців-

консультантів, так і для всієї сфери вітчизняного бізнесу. Тому питання полягає 

у вдосконаленні управлінського консалтингу на українському ринку та 

адаптації зарубіжного досвіду до національних питань, що повністю визначає 

актуальність дослідження [3].  

Доцільно навести перелік підходів до визначення сутті консалтингу різних 

авторів (табл. 1).  
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Основним завданням консалтингових послуг є надання допомоги клієнтам 

у визначенні та дослідженні управлінських та ділових проблем, наданні 

рекомендацій та прийнятті ефективних та оптимальних управлінських рішень. 

Можна стверджувати, що саме потреби клієнтів формують перелік 

консалтингових послуг, основними з яких є [9]: 

– дослідження та аналіз ринку передбачає оцінку розміру та структури 

ринку, аналіз поведінки споживачів та конкурентів, а також виявлення 

тенденцій та динаміки розвитку ринку; 

– розробка стратегії, що полягає у виявленні сильних та слабких сторін, 

можливостей та загроз організації; 

– фінансовий менеджмент, що передбачає аналіз фінансового стану 

підприємства, оцінку систем та методів фінансового планування; 

– підготовка та експертиза інвестиційних проектів, що забезпечують 

обґрунтування інституційної та технічної можливості реалізувати проект; 

– управління маркетингом, що охоплює дослідження маркетингового 

середовища підприємства, розроблення маркетингової стратегії; 

–управління виробництвом, що передбачає аналіз виробництва з точки 

зору трьох складових виробничого процесу – продукції, методів та принципів 

організування виробничого процесу та планування, організування існуючих 

трудових ресурсів; 

Таблиця 1 – Перелік підходів до визначення суті консалтингу 

 
Автори 

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми 

Верба В.А., 
Решетняк Т.І. [4] 

Під управлінським консалтингом розуміють вид консалтингової 
діяльності, що спрямований на надання допомоги у вирішенні 
управлінських проблем. Авторами досліджено механізм 
функціонування та поведінку консалтингового підприємства, а також 
висвітлено особливості становлення та розвитку управлінського 
консалтингу в Україні. 

Коростельов В.А. 
[5] 

Проводить різницю між поняттями консультування та консалтинг, 
консультування – це є навчання і допомога порадами, а консалтинг – 
це допомога у вирішенні проблем замовника. Проте слід зауважити, 
що поняття «консалтинг» у перекладі з англійської означає 
консультування. Тобто автор проводить паралель між поняттями, які 
є тотожними. 

 



201 

 Продовження таблиці 1 

Уткин Е.А. [6] Під консалтингом розуміє консультаційну службу, яка працює на 
договірних умовах і надає послуги організаціям за допомогою 
висококваліфікованих працівників, які допомагають організації-
замовнику виявити управлінські проблеми, проаналізувати їх, 
пропонують рекомендації для вирішення даних проблем, а також при 
необхідності беруть участь у реалізації прийнятих рішень. Автор 
ототожнює поняття «консалтингова діяльність» та «консультаційна 
служба», стверджуючи, що консалтинг – це консультаційна служба. 
Дане визначення є суперечливим, оскільки консалтингова служба – це 
продуцент консалтингового продукту, що визначає позицію на 
консалтинговому ринку. 

Посадський А.П. 
[7] 

Розглядає консалтинг як підприємницьку діяльність, яка здійснюється 
професійними консультантами і спрямована на обслуговування 
потреб економіки і управління в консультуванні та інших видах 
послуг. Автор заперечує твердження про те, що термін «менеджмент-
консалтинг» перекладається як «управлінське консультування», 
оскільки формується думка, що консалтинг – це тільки сфера 
управління, і тому пропонує переклад «консультування з економіки та 
управління». Дане твердження не є доцільним, оскільки існують різні 
види консалтингу, а тому, менеджмент-консалтинг стосується 
виключно сфери управління. 

Скворцов М. В. [8] Професор відзначає, що консультування – це діалог 
індивідуальностей, який повинен відповідати діалогу осіб у рамках 
певних вимог. 

 

–управління персоналом, що охоплює вирішення питань щодо кадрової 

політики фірми; 

–управління інформаційними технологіями, що охоплює розроблення 

комп’ютерних методів управління виробництвом, фінансами, маркетингом, 

бухгалтерським та фінансовим обліком. 

Порядок групування та класифікації витрат, що включаються в 

собівартість консалтингових  послуг  доцільно розглядати  згідно вимог 

П(С)БО 16 «Витрати». У табл. 2 наведено приклад віднесення витрат ТОВ 

«Компанія «СНІШ»» на собівартість наданих ним послуг в момент їх 

нарахування згідно П(С)БО 16. 
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Таблиця 2 – Порядок  віднесення витрат ТОВ «Компанія «СНІШ»» на 

собівартість консалтингових послуг 

 п/п 

 
Зміст операції 

Бухгалтерський облік 
Дт Кт Умовна 

сума, грн. 
1 2 5 

1. Оплачені авансом послуги ТОВ «Компанія «СНІШ»» 371 311 2400 

2. Включено авансом до складу податкового кредиту суму 
ПДВ 

641 644 400 

3. Оплачено авансом консультаційні послуги 371 311 600 

4. Включено до складу податкового кредиту суму ПДВ 641 644 100 

5. Перераховано авансом за супутні послуги 371 311 1200 

6. Включено до складу податкового кредиту суму ПДВ 641 644 100 

7. Одержана оплата за реалізовані послуги 301 681 5400 

8. Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ 643 641 900 

9. Списано на витрати виробництва вартість оплачених 
послуг (консалтингових, консультаційних, супутніх) 

23 631 3500 

10. Відображена сума ПДВ, що входить в склад отриманих 
послуг 

644 631 700 

11. Здійснено взаємозалік, раніше перерахованих авансів в 
рахунок виконаних зобов’язань постачальників 

631 371 4200 

12. Визнано дохід в сумі отриманій за реалізовані послуги 361 703 5400 

13. Відображено  податкові зобов’язання по ПДВ 703 643 900 

14. Зараховано раніше отриманий аванс в рахунок виконаних 
зобов’язань підприємства 

681 361 5400 

15. Нарахована зарплата консультантам та експертам 23 661 450 

16. Здійснено нарахування єдиного внеску на соціальне 
страхування  

23 651 170 

 

Собівартість реалізованих консалтингових послуг складається з 

виробничої собівартості послуг, що були реалізовані протягом звітного періоду, 

нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних 

виробничих витрат. 

До виробничої собівартості консалтингових послуг ТОВ «Компанія 

«СНІШ»»  відносять наступні: 

1. прямі матеріальні витрати (вартість оплачених послуг з консалтингу, 

консультаційні та супутні послуги, організаційно-технічне забезпечення 

консалтингу, тощо); 
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2. прямі витрати на оплату праці (заробітна плата спеціалістам- 

консультантам, експертам, що безпосередньо зайняті у створенні 

консалтингових послуг); 

3. інші прямі витрати (відрахування на соціальні заходи, плата за оренду, 

амортизація тощо); 

4. загальновиробничі витрати: 

а) постійні (що залишаються незмінними при зміні обсягу діяльності);  

б) змінні (що змінюються при зміні обсягу діяльності). 

При цьому перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості 

консалтингового продукту, а також перелік і склад змінних і постійних 

загальновиробничих витрат установлюються підприємством. 

Загальний перелік витрат, що формують собівартість, наведено в п.п. 10–

16 П(С)БО 16 [10]. Наведемо їх у табл. 3. 

Таблиця 3 – Виробнича собівартість продукції 

Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) 

1 2 

Прямі матеріальні 
витрати 

вартість сировини й основних матеріалів, що утворюють 
основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів і 
комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які 
можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта 
витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість 
зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва 

Прямі витрати на 
оплату праці 

заробітна плата й інші виплати робітникам, зайнятим у 
виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які 
можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта 
витрат 

Інші прямі витрати 

інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо 
віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема, відрахування 
на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, 
амортизація, втрати від браку, які складаються з вартості 
остаточно забракованої з технологічних причин продукції 
(виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу 
вартість, і витрат на виправлення такого технічно неминучого 
браку 
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 Продовження таблиці 3 

Змінні 
загальновиробничі та 
постійні розподілені 
загальновиробничі 
витрати 

до змінних загальновиробничих витрат належать витрати 
на обслуговування й управління виробництвом (цехів, дільниць), 
що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни 
обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати 
розподіляються на кожен об’єкт витрат із використанням бази 
розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, 
прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного 
періоду. До постійних загальновиробничих витрат належать 
витрати на обслуговування й управління виробництвом, що 
залишаються незмінними (або майже незмінними) у разі зміни 
обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати 
розподіляються на кожен об’єкт витрат із використанням бази 
розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, 
прямих витрат тощо) за нормальної потужності. Нерозподілені 
постійні загальновиробничі витрати входять до складу 
собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх 
виникнення. Загальна сума розподілених і нерозподілених 
постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх 
фактичну величину 

 
Облік витрат ТОВ «Компанія «СНІШ»», що виникають в ході його 

основної діяльності, здійснюється на рахунках представлених в табл. 4. 

ТОВ «Компанія «СНІШ»» для обліку витрат використовує рахунки 

дев’ятого класу та не використовує рахунки восьмого класу. Порядок обліку 

загальновиробничих витрат на рахунках бухгалтерського обліку визначається 

обліковою політикою підприємства. Облікова політика ТОВ «Компанія 

«СНІШ»» включає: рахунок обліку загальновиробничих витрат, порядок їх 

розподілу і списання в кінці звітного періоду. Загальновиробничі витрати 

можуть в момент їх появи зразу відноситись в дебет рахунку 23 «Виробництво» 

або обліковуватись на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». 

Витрати консалтингової компанії відображають склад і кількість ресурсів, 

що були використані при виробництві консалтингових продуктів і наданні 

консалтингових послуг. Основним ресурсом консалтингового бізнесу є праця 

консультантів. Більшість дослідників управлінського консультування 

зазначають, що внаслідок трудомісткості консалтингового виробництва, ціни і 

витрати на консалтингові послуги, цілком залежать від рівня гонорарів 

консультантів [11]. А величина гонорару знаходиться під впливом «природи 
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послуги, що виконується, необхідного часу, досвіду консалтингової компанії, її 

репутації, взятих на себе зобов’язань і вигоди, яку отримує клієнт від 

користування послуг» і дає можливість консультантам «зберігати незалежність 

і чесність» [11]. 

Таблиця 4 – Характеристика рахунків з обліку витрат основної діяльності 

ТОВ «Компанія «СНІШ»» 

 
Вид витрат та рахунок 

Обороти рахунку витрат в кореспонденції з 
рахунками 

Дебетові обороти з 
кредитом рахунків 

Кредитові обороти з 
дебетом рахунків 

Прямі виробничі 
витрати  

23 «Виробництво» 

20, 22, 661, 13, 37, 
63,64, 65, 68, 91 та 

інші
903 – собівартість послуг 

Загальновиробничі 
витрати  

91 «Загальновиробничі 
витрати» 

20, 22, 661, 13, 37, 63, 
64, 65, 68 та інші 

23 – розподілені 
загальновиробничі витрати 

903 – нерозподілені 
загальновиробничі витрати 

Адміністративні витрати  
92 «Адміністративні витрати» 

13, 20, 22, 30, 31, 33, 
37, 39, 47, 63, 64, 65, 

66, 68 та інші 

791 списання на фінансові 
результати в кінці звітного 

періоду 

Витрати на збут 
93 «Витрати на збут» 

13, 20, 22, 30, 31, 33, 
37, 39,47, 63, 64, 65, 

66, 68 та інші 

791 – списання на фінансові 
результати в кінці звітного 

періоду 

Інші операційні витрати 
94 «Інші операційні витрати» 

20, 22, 30, 31, 33, 37, 
39, 47, 63, 64, 65, 66, 

68 та інші 

791 – списання на фінансові 
результати в кінці звітного 

періоду 

 

Традиційно склад витрат консалтингової компанії формують оплата праці, 

відрахування на соціальні заходи, вартість витрачених матеріалів, амортизація 

обладнання й устаткування, витрати на службові відрядження, оплата робіт 

співвиконавців, інші прямі та непрямі витрати. Аналіз структури витрат 

консалтингових компаній свідчить, що левову частку у їх структурі займають 

витрати на оплату праці (з нарахуваннями) персоналу консалтингових 

компаній, які можуть складати від 40% до 80% сукупних витрат консалтингової 

компанії. Тенденція зростання частки непрямих витрат, які сьогодні 

перевищують половину всіх витрат компанії посилюється відбувається 

внаслідок активізації дослідницької і навчальної діяльності, формування та 

розвитку інтелектуального капіталу, посилення маркетингової активності 

консалтингової фірми [11]. 
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У табл. 5 здійснено аналіз витрат підприємства. 

Таблиця 5 – Аналіз витрат пов'язаних з послугами інформатизації у ТОВ 

«Компанія «СНІШ»» за 2018-2020 рр. 

№ Показники 
 

2018 
  

2019 
 
2020 
 

Відхилення 2020 р. (+,-) від

2018 р. 2019 р. 

сума % сума % 

1 Заробітна плата 75099 91370 119952 44853 159 28582 131 

2 
Відрахування єдиного 
соціального внеску 

16521 20101 26389 9868 159 6288 131 

3 
Амортизація основних засобів 
та нематеріальних активів 

60285 72043 95699 35414 158 23656 132 

4  Маркетингові витрати 
23658 

  
32588 

  
35000 

  
11342 

  
147 

  
2412 

  
107 
  

5 
Оренда приміщень, комунальні 
послуги 

116215 200861 286016 169801 246 85155  142

6 
Залучення сторонніх експертів 
та придбання інформації 

35633 43655 60258 24652 169 16603 138 

7 
 Витрати пов'язанні з 
підвищенням кваліфікації 
працівників 

3624 13093 5391 1767 149 -7702 41 

 
Отже, провівши аналіз витрат пов'язаних з послугами інформатизації, 

видно, що домінують витрати на оплату заробітної плати працівників.                

У 2020 році витрати на заробітну плату складають 119952, 00 тис. грн., що на 

28582, 00 більше чим у 2019році,  та на 44853, 00 у 2018 році. 

Відрахування єдиного соціального внеску також збільшувалися протягом 

2018-2020 років, у 2019 році на 159% та на 131% у 2020 році. 

Витрати на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів у 

2020 році збільшилися на 158% та  у 2019 на 132%. 

Маркетингові витрати у 2020 році склали 35000, 00 тис. грн., що на     

2412,00 тис. грн. більше ніж у 2019 році, та на 11342,00 тис. грн., ніж у                

2018 році.  

ТОВ «Компанія «СНІШ»» орендує офісні приміщення, тому витрати на 

оренду та комунальні послуги у 2020 році склали 286016, 00 тис. грн., у                

2019 році 200861, 00 тис. грн., у 2018 році 116215, 00 тис. грн..  
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Витрати які були пов'язанні з залученням сторонніх експертів та 

придбанням інформації у 2020 році склали 60258, 00 тис грн., що на 16603, 00 

тис грн., більше чим у попередньому звітному році, та на 24652, 00 тис. грн. ніж 

у 2018 році. 

Витрати пов'язанні з підвищенням кваліфікації працівників у 2020 році 

менші на 7702, 00 тис грн., ніж у 2019 та на 1767,00 тис грн., більші ніж у 2018 

році.  

В роботі розкрито питання становлення та розвитку ринку консалтингових 

послуг в Україні пов’язані із започаткуванням підприємництва. Наведені 

основні визначення послуг інформатизації та їхні різновиди.  Розглянуто 

приклад віднесення витрат ТОВ «Компанія «СНІШ»» на собівартість наданих 

ним послуг. Також  було проведено аналіз витрат пов'язаних з послугами 

інформатизації. З якого видно, що домінують витрати на оплату заробітної 

плати працівників. Та всі витрати мають тенденцію зростання протягом 

періоду.  
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В статті розглянуті впровадження внутрішнього контролю за збереженням 

основних засобів, наведені напрямки підвищення ефективності використання 
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основних засобів. 

В сучасній ринковій економіці та жорстокій конкуренції, досить 

актуальним стало питання ефективного використання основних засобів, 
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оскільки основні засоби займають вагоме місце в господарській діяльності 

підприємства, їх частка дозволяє оцінити рівень забезпеченості необхідними 

умовами для здійснення фінансової діяльності суб’єктом господарювання. 

Окремі питання теорії, методології та організації контролю основних 

засобів розглянуто у працях М.Т. Білухи, Т.А. Бутинець, Ф.Ф. Бутинця,                

Б.І. Валуєва, Н.Г. Виговської, С.Ф. Голова, С.М. Євтушенка, М.Д. Корінько, 

Я.Д. Крупки, М.В. Кужельного, М.С. Пушкаря, Л.В. Чижевської та інших. 

Метою статті є дослідження впровадження внутрішнього контролю за 

збереженням основних засобів та пошук напрямків підвищення ефективності 

використання основних засобів. 

Основна мета контролю руху основних засобів на підприємстві - виявити 

господарські та фінансові порушення, факти крадіжок, встановити причини й 

умови, що їм сприяли, причетних та винних осіб, вжити заходів із 

відшкодування заподіяного, збитку, застосувати заходи щодо ліквідації 

недоліків і правопорушень, і навіть притягнути до відповідальності 

(адміністративної чи кримінальної) осіб, котрі дозволили правопорушення. 

Збереження основних засобів, забезпечення їх нормального стану та 

раціональне використання є основним завданням колективу підприємства [1].  

Завданнями контролю основних засобів є: 

 встановлення правильності визначення та оцінки основних засобів 

 встановлення правильності інвентарного обліку 

 встановлення правильності обліку надходження об'єктів 

 дотримання вимог порядку нарахування амортизації 

 достовірності обліку вибуття об'єктів 

 достовірності обліку витрат на ремонт основних засобів 

 встановлення правильності відображення оренди основних засобів. 

Джерелами контролю за рухом основних засобів є: 

 первинні документи (акт приймання-здавання відремонтованих, 

реконструйованих та модернізованих об'єктів ф. № ОЗ-2, акт на списання 

основних засобів ф. №ОЗ-3, акт на списання автотранспортних засобів ф. №ОЗ-
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4, акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини ф. №ОЗ-5, 

інвентарна картка обліку основних засобів ф. №ОЗ-6, опис інвентарних карток 

обліку основних засобів ф. №ОЗ-7, картка обліку руху основних засобів                

ф. №ОЗ-8, інвентарний список основних засобів ф. №ОЗ-9, розрахунок 

амортизації основних засобів для промислових підприємств ф. №ОЗ-14, 

розрахунок амортизації основних засобів для будівельних організацій                

ф. №ОЗ-15, розрахунок амортизації автотранспорту ф. №ОЗ-16, 

інвентаризаційні описи, порівнювальні відомості); 

 регістри синтетичного і аналітичного бухгалтерського фінансового 

обліку; 

 дані квартальної та річної звітності; 

 податкова, статистична й оперативна звітність. 

Послідовність проведення контрольних процедур: 

1. обстеження місць зберігання основних засобів та їх стану на складах, 

фермах, у бригадах, гаражах, ангарах і т. ін. 

2. проведення контрольних інвентаризацій 

3. аналіз використання матеріальних ресурсів та їх структури 

4. документальна перевірка руху основних засобів - оприбуткування і 

використання, а також списання за цільовим призначенням, внутрішнього 

переміщення 

5. аналіз й оцінка стану обліку і внутрішньогосподарського контролю, 

вивчення матеріалів інвентаризації та організації роботи по відшкодуванню 

матеріальних збитків, розробка заходів щодо збереження майна та інших 

матеріальних ресурсів, ефективного їх використання. 

Надзвичайно важливе значення при організації контрольних процедур 

основних засобів має оцінка стану бухгалтерського обліку та оперативного 

контролю за їхнім збереженням, який здійснює бухгалтерія підприємства. 

При здійсненні контролю широко застосовуються методи нормативної 

перевірки на відповідність операцій з вибуття основних засобів вимогам 

чинного законодавства та їхня узгодженість щодо правил оцінки майна, умов 

реалізації, документального оформлення процесу продажу чи купівлі. 
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До основних порушень операцій з надходження та вибуття основних 

засобів належать: 

1) заниження оцінки основних засобів під час реалізації майна державних 

підприємств, виходячи з діючих ринкових цін; 

2) завищення оцінки основних засобів, придбаних по імпорту від 

приватних фірм і підприємств у власність державного підприємства; 

3) заниження обсягів та оцінки матеріальних цінностей від ліквідації 

об'єктів основних засобів; 

4) необґрунтованість списання, заниження вартості автотранспорту 

(особливо легкового); 

5) неправильне визначення ПДВ, акцизного збору при реалізації об'єктів; 

6) використання не за виробничим призначенням офісних меблів, 

оргтехніки, засобів зв'язку; 

7) заниження тарифів орендної плати та обсягів приміщень, що здаються в 

оренду іншим підприємствам. 

Основні напрями ревізії операцій з надходжень та вибуття основних 

засобів: 

1) перевірка обґрунтованості придбання окремих об'єктів основних засобів 

(виходячи з виробничої необхідності, спеціалізації підприємства, ефективності 

подальшого використання); 

2) перевірка повноти та своєчасності оприбуткування, ураховуючи 

особливості документального оформлення операцій, пов'язаних із джерелами 

надходжень (нове будівництво, придбання устаткування, безкоштовне 

надходження); 

3) контроль правильності оцінки основних засобів у разі: 

а) введення в експлуатацію в результаті капітального будівництва; 

б) оренди через викуп державного майна; 

в) приватизації державного майна; 

г) безкоштовного одержання; 

ґ) переоцінювання основних засобів; 
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4) перевірка правомірності операцій з вибуття основних засобів: 

а) під час ліквідації об'єктів основних засобів через непридатність для 

подальшого використання, знос; 

б) при реалізації іншим організаціям (обґрунтованість ціни реалізації, 

правильність розрахунку ПДВ, акцизного збору, якщо оподатковується цей 

товар); 

в) незавершеного будівництва державних підприємств (обґрунтованість 

оцінки, виходячи з аналізу діючих цін, наявність дозволу органів держмайна); 

5) контроль операцій в умовах оперативної оренди основних засобів 

(надання в оренду приміщень та устаткування іншим підприємствам, фізичним 

особам: рівень тарифів плати за оренду, оформлення угод на оренду, 

достовірність обсягів оренди, стан розрахунків); 

6) контроль відображення господарських операцій в обліку методом 

перевірки кореспонденції бухгалтерських рахунків, виходячи зі змісту 

господарської операції, відображеної в первинному документі. 

Контролюючи правильність нарахування амортизації основних 

засобів, ревізор керується ПСБО 7 [2]. 

Джерелами інформації та об'єктами контролю є відомості нарахування 

амортизації, картки аналітичного обліку складу об'єктів основних засобів по 

чотирьох груп, з яких у законі базовими для нарахування амортизації визначено 

чотири групи, журнали № 4-5 за кредитом рахунків 13 «Знос необоротних 

активів», 83 «Амортизація основних засобів. 

Послідовність і основні напрями контролю: 

1. Перевірка правомірності та правильності формування груп основних 

засобів як бази для нарахування амортизації на перше число першого 

ревізованого періоду (кварталу року). 

2. Перевірка обґрунтованості та повноти включення або виключення 

об'єктів основних засобів у відповідних групах для формування бази даних (за 
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їхньою первинною і залишковою вартістю для розрахунку обсягів амортизації 

за звітний квартал, виходячи з надходжень та вибуття об'єктів основних засобів 

за попередній перед звітним квартал року). 

3. Контроль дотримання встановлених норм амортизації для груп основних 

засобів і правильності визначення обсягу нарахування амортизаційних 

відрахувань у звітних кварталах. 

4. Здійснюючи контроль, слід керуватися П(С)БО 7 «Основні засоби», 

яким визначено право підприємств у бухгалтерському обліку обирати 

відповідно до своєї облікової політики методи нарахування амортизації 

основних засобів. До таких методів належать: прямолінійний, зменшення 

залишкової вартості основних засобів, прискореного зменшення залишкової 

вартості основних засобів, кумулятивний, виробничий. 

У процесі контролю операцій з нарахування амортизації застосовуються 

методи нормативно-правової перевірки на відповідність чинному податковому 

законодавству щодо включення до складу групи основних засобів, 

установлених норм нарахування амортизації за групами 

Регулярні контрольні процедури підтверджують, що аналітичний і 

синтетичний облік основних засобів найчастіше відповідає вимогам 

законодавчо-нормативних актів, але необхідно посилити контроль за 

нарахуванням амортизаційних відрахувань і оформленням операцій з 

амортизації основних засобів. З цією метою можна запропонувати макет тесту 

внутрішнього контролю амортизації основних засобів  (табл. 1). 

Таблиця 1 –  Макет тесту внутрішнього контролю амортизації основних засобів 

№ Зміст питання Варіант відповіді Примітки 
Так Ні Інформація 

відсутня 
1 Вид діяльності підприємства: 

 - виробниче;  
- фінансове;  
- комерційне;  
- консультативне 

    

2 Чи є на підприємстві відділ внутрішнього 
контролю? 

    

3 Чи проводилась аудиторська перевірка у 
цьому році? 
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Продовження таблиці 1 

4 
Чи були виявлені аудиторами порушення?     

5 Чи правильно і своєчасно відображається 
інформація про первісну вартість об'єкта 
основних засобів? 

    

6 Чи правильно формуються амортизаційні 
групи? 

    

7 Метод нарахування амортизації, що 
застосовується на підприємстві:  
- прямолінійний;  
- прискореної амортизації;  
- кумулятивний;  
- зменшення залишкової вартості;  
- виробничий 

    

8 Чи правильно застосовуються методи 
нарахування амортизації? 

    

9 Чи правильно відображається сума 
нарахованої амортизації на рахунках 
бухгалтерського обліку? 

    

10 Чи правильно застосовуються форми 
первинної облікової документації для 
відображення: - ремонтних робіт; - 
модернізації, реконструкції 

    

11 Чи своєчасно проводиться інвентаризація?     

12 Чи проводиться на підприємстві переоцінка 
основних засобів? 
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У статті проведено дослідження процесу управління виробничими запасами 

підприємства та розглянуто особливості відображення їх в обліку, що є  

актуальним для підприємств України з метою створення передумов для більш 

ефективної роботи у сфері обліку. 

Ключові слова: управління запасами, виробничі запаси, облік виробничих 

запасів, удосконалення обліку запасів. 

На сьогодні існує потреба визначення рівня інформаційного забезпечення 

потреб управління оборотними активами в системі промислового обліку з 

врахування галузевих особливостей, що й визначає мету проведеного 

дослідження. Щоб правильно враховувати запаси, необхідно обрати найбільш 

ефективно-практичне рішення для застосування на підприємстві системи та 

методу оцінки запасів. Адекватна система та методи оцінки запасів є базою для 

прийняття менеджерами управлінських рішень. Тому головною проблемою з 

точки зору обліку, як в національній, так і зарубіжній практиці є вибір системи 

обліку запасів. Найсуттєвіший вплив на облік здійснюють зміни у 

спрямованості економічної політики держави, а саме, переорієнтація 

фінансового забезпечення із залишкового принципу на пріоритетний. 

Метою статті є вивчення особливостей управління виробничими запасами 

з точки зору їх облікового відображення. 

Запаси є важливою складовою забезпечення матеріальними ресурсами 

виробничих процесів (у вигляді виробничих запасів) та потреб споживачів (у 

вигляді запасів готової продукції). Для ефективної діяльності підприємств 

запаси повинні бути оптимальними, адже накопичення їх значного обсягу 

призводить до замороження коштів на тривалий строк, зниження їх ліквідності, 
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зростання витрат на утримання, а їх нестача − до простоїв виробництва, 

незадоволення вимог споживачів, а отже, і зниження конкурентних переваг. Від 

характеру, обсягів, якості матеріальних ресурсів та їх запасів і рівня управління 

ними залежить конкурентоспроможність підприємств, масштаби виробництва і 

ефективність діяльності. 

Для прийняття управлінських рішень стосовно виробничих запасів 

необхідне інформаційно-методичне забезпечення, що формує система 

бухгалтерського обліку. Економічна стратегія управління запасами вимагає 

застосування низки принципів: забезпечення оптимальної структури і 

планування потреби в оборотних активах з позиції фінансової стійкості, 

врахування стратегічних цілей розвитку підприємства. Для забезпечення 

фінансової стійкості запаси відіграють одну з провідних ролей, а нестабільне 

інфляційне середовище вимагає постійного перегляду додаткової потреби в них 

[1]. 

Використання оборотних активів в процесі діяльності підприємств за 

відповідний період у вартісній оцінці відображається як складова фактичних 

витрат. Для правильної організації обліку запасів на підприємстві, перш за все, 

необхідно дати відповідь на ряд запитань: коли, звідки, скільки і на яку суму 

надійшли запаси, як виконуються програми постачання; кому, коли і скільки 

відпущено запасів; як виконується програма виробничого споживання; який 

залишок по окремих видах запасів і як дотримуються встановлені ліміти, тощо. 

Відповідно до Плану рахунків, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 30.11.99 р. № 291 для обліку виробничих запасів 

призначено синтетичний рахунок 20 «Виробничі запаси». Проте, як виявилося 

на практиці, існують деякі суперечності в обліку виробничих запасів в 

Інструкції щодо застосування  Плану рахунків. Для того, щоб правильно вести 

облік, усі виробничі запаси, які є біологічними активами, за класифікаційними 

групами повинні враховуватися не на рахунку 27, як продукція 

сільськогосподарського виробництва, а на рахунку 208, як матеріали 

сільськогосподарського призначення. Тільки у випадку, якщо така продукція 

призначена для продажу, їх обліковують на рахунку 27 [3]. 
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Можна виділити наступні напрямки вдосконалення управління 

виробничими запасами на підприємствах: 

1) підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління 

виробничими запасами підприємств; 

2) удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в 

управлінні виробничими запасами та обґрунтування раціональних методів 

проведення інвентаризації виробничих запасів; 

3) обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової 

техніки і технології виробництва; 

4) чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів 

підприємств (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності, 

заходів контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів)  

[4]. 

Аналізуючи численні дослідження з питань організації обліку запасів, 

можна стверджувати, що багато теоретичних положень і питань обліку даних 

ресурсів потребують вдосконалення і доопрацювання. У свою чергу, 

розв’язання цих питань зумовить вихід на якісно новий рівень побудови обліку 

виробничих запасів, значно підвищить їх роль в управлінні кожним 

вітчизняним підприємством. 

Для управління запасами в обліку використовують багато процедур і 

технічних прийомів: 

1) правильне бюджетування потреби у різних елементах запасів (сировини, 

напівфабрикатів, готової продукції, товарів); 

2) контроль за нормативами та рівнем запасів; 

3) контроль повторних замовлень виробничих запасів; 

4) використання моделі розрахунку економічного розміру замовлення; 

5) управління запасами за категоріями. 

Проблемним залишається питання інтеграції виробничої і облікової систем 

та створення комплексного інформаційного середовища, тому впровадження 

сучасних технологій забезпечить належні передумови одержання якісної 

інформації для розроблення науково-обґрунтованих управлінських рішень. 



218 

Відображення вибуття запасів у бухгалтерському обліку підприємства 

залежить від того, яким шляхом відбулося їх вибуття. 

Запаси, які були реалізовані, відображаються у складі витрат того періоду, 

в якому визнається дохід від їх реалізації (згідно з принципом відповідності 

доходів та витрат). Таким чином, у зазначеному випадку 

використовуватимуться такі субрахунки [3]: 

– 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»; 

– 902 «Собівартість реалізованих товарів»; 

– 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів». 

Запаси, використані у процесі виробництва та при наданні послуг, залежно 

від мети використання включаються або до собівартості виготовленої продукції 

(робіт, послуг), або до витрат періоду. Якщо використані запаси 

відноситимуться до собівартості виготовленої продукції, слід застосовувати 

рахунок  23 «Виробництво» та рахунок 91 «Загальновиробничі витрати». При 

використані запасів для обслуговування виробництва, управлінських потреб 

тощо слід застосовувати такі рахунки, як [2]: 

– 92 «Адміністративні витрати»; 

– 93 «Витрати на збут»; 

– 94 «Інші витрати операційної діяльності»; 

– 99 «Надзвичайні витрати». 

Якщо вартість запасів, що використовуються для виготовлення продукції, 

становить значну питому вагу у вартості товару, то вибуття таких запасів 

відображатиметься за кредитом рахунку 20 «Виробничі запаси»                

(з використанням відповідних субрахунків) та дебетом рахунку 23 

«Виробництво». 

При передачі в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів 

(МШП) здійснюється їх списання з балансу з подальшою організацією 

кількісного обліку таких предметів безпосередньо за місцем експлуатації 

протягом терміну їх фактичного використання. Така передача МШП в 

бухгалтерському обліку відображається за дебетом рахунку 23 «Виробництво» 

(або відповідних рахунків обліку витрат класу 9) та кредитом рахунку 22 

«Малоцінні та швидкозношувані предмети» [1]. 
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Важливу роль в обліку виробничих запасів відіграють методи їх 

оцінювання. Залежно від обраної облікової політики на підприємстві 

використовуються такі методи, як FIFO, LIFO тощо. 

Задачі з обліку виробничих запасів тісно взаємопов’язані з задачами інших 

ділянок обліку та управлінською інформаційною системою підприємства:  

–позавиробничі витрати;  

–надходження матеріальних цінностей за фактичною вартістю (облік 

фінансово-розрахункових операцій); 

–відпуск матеріальних цінностей у порядку реалізації (облік готової 

продукції та її реалізації); 

–прихід матеріальних цінностей за кореспондуючими рахунками; 

–витрати матеріальних цінностей за кореспондуючими рахунками (облік та 

складання звітності); 

–витрати матеріальних цінностей на виробництво (облік витрат на 

виробництво). 

Теоретичні положення і питання обліку запасів потребують вдосконалення 

і доопрацювання. У свою чергу, розв’язання цих питань зумовить вихід на 

якісно новий рівень побудови обліку виробничих запасів, значно підвищить їх 

роль в управлінні кожним вітчизняним підприємством. Реалізація напрямів 

удосконалення обліку запасів вітчизняними підприємствами призведе до 

значного підвищення результативності їх фінансово-економічної діяльності. 

Вирішення комплексу суперечливих та дискусійних питань обліково-

аналітичного управління виробничими запасами є актуальним для підприємств 

України з метою створення передумов для більш ефективної роботи у сфері 

обліку. 
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КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ЗА ГРОШОВИМ ОБОРОТОМ 

У статті розглянуто особливості проведення ревізії грошових коштів та 

окремі проблеми зміни її порядку в умовах тенденції скорочення готівкового 

грошового обороту. Виявлено та обґрунтовано необхідність впровадження 

безготівкових грошових коштів з метою зменшення витрат. У статті 

розглянуті основні цілі даних перевірок, завдання та етапи. 

Ключові слова: ревізія, оборот, ревізор, контроль. 

Грошові кошти є найбільш рухливими активами організації. Операції з 

коштами має глибокий характер і, охоплюючи всі сфери фінансової діяльності, 

вважаються найбільш уразливими з точки зору порушень. Актуальність теми 

полягає в тому, що результати ревізії вимагають проведення заходів щодо 

посилення внутрішнього контролю за операціями з грошовими коштами, а 

також зміна бізнес-процесів для підвищення надійності здійснюваних операцій. 

Для цього можуть бути необхідні зміни в схемах грошових розрахунків, 

включаючи перехід до безготівкових операцій. 

Ревізія грошових коштів підприємства є обов'язковою умовою для 

формування думки про достовірність бухгалтерської звітності в усіх діючих 

аспектах. Оскільки касові операції досягають на підприємствах великих 

розмірів, вони є одним з найважливіших об'єктів фінансового контролю. 
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У наукових джерелах питання проведення ревізій розглядається переважно 

вченими-економістами, такими як З.Б. Живко та В.В. Акімов, фахівцями 

органів фінансового контролю, наприклад, Г. Дем’янчуком. Фінансовий 

контроль як категорію фінансового права досліджував Я. Буздуган, інші 

науковці у сфері права. 

Питання контролю як в теоретичному аспекті, так і щодо його 

застосування в практичній діяльності суб’єктів господарювання досліджували: 

В.Д. Андрєєв [1], Ф.Ф. Бутинець, Т.А. Бутинець, Б.І. Валуєв [2],                

М.В. Кужельний [3], В.С. Рудницький, М.Г. Чумаченко [4], В.М. Яценко. та ін. 

Оборот грошових коштів являє собою процес, який відбувається 

безперервний у часі. У зв'язку з цим важливо, щоб був встановлений постійний 

і систематичний контроль за грошовими коштами. Ревізією грошових коштів 

називають перевірку факту наявності грошових коштів в управлінні 

підприємства і вірності відображення їх руху в документах [1]. Саме перевірка 

правильності обліку грошей та їх еквівалентів є важливою для підприємства. 

Ревізія грошових коштів в касі підприємства, а також перевірка каси та 

касових операцій проводяться за трьома основними напрямками: 

- інвентаризація готівки; 

- перевірка повноти та своєчасності оприбуткування коштів, що надійшли в 

касу; 

- перевірка правильності списання грошей за видатками. 

Основними завданнями перевірки каси та касових операцій є: 

- перевірка забезпечення умов зберігання і збереження готівки в касі; 

- перевірка дотримання нормативно-правових документів про порядок ведення 

касових операцій і касової дисципліни; 

- перевірка дотримання правил документального оформлення операцій по 

приходу і видачі грошей з каси; 

- перевірка дотримання встановленого порядку зберігання чекових книжок, 

виписки чеків і отримання за ними грошей; 
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- контроль за своєчасним і повним оприбуткуванням грошей, отриманих з 

банку, при реалізації товарно-матеріальних цінностей і послуг за готівковий 

розрахунок; 

- дотримання термінів раптових інвентаризацій касової готівки; 

- перевірка законності, достовірності та доцільності касових операцій. 

У контроль і ревізію грошових коштів входить перевірка касових, 

банківських та валютних операцій, які здійснює організація [2]. 

Завдання контролю грошових коштів, касових, банківських операцій: 

- виявлення стану збереження грошових коштів; 

- визначення доцільності, законності їх використання; 

- виявлення достовірності скоєних грошових операцій, які відображені в 

бухгалтерському обліку; 

- контроль за дотриманням касової дисципліни та перевірка умов зберігання 

грошових коштів. 

Для вирішення вищеописаних завдань ревізор розглядає інформацію, в яку 

входять дані первинного обліку, касові документи, регістри синтетичного і 

регістри аналітичного обліку. 

В якості нової стратегії управління грошовими коштами на підприємстві 

можуть бути застосування корпоративних електронних засобів платежу, в тому 

числі із застосуванням банківських карт, а також впровадження схем 

розрахунків із застосуванням електронних грошових коштів. Новим кроком до 

збільшення обсягів електронних розрахунків може стати зростання числа 

компаній в кластерах, де з огляду на їх економічної взаємозалежності потрібне 

використання різних платіжних інструментів з мінімальними витратами. 

Чинним законодавством електронний засіб платежу визначено як засіб і 

(або) спосіб, що дозволяють клієнту оператора з переказу грошових коштів 

складати, засвідчувати та передавати розпорядження з метою здійснення 

переказу грошових коштів в рамках застосовуваних форм безготівкових 

розрахунків з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, 

електронних носіїв інформації, в тому числі платіжних карт, а також інших 

технічних пристроїв [3, с. 284]. 
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На територіальні установи покладені такі функції з державного контролю 

за грошовим оборотом: 

1. контроль за емісійно-касовою дисципліною та емісійно-касовою 

роботою; 

2. контроль за правильністю обліку емісійних операцій; 

3. внесення в Банк України пропозицій щодо оперативного регулювання 

касових ресурсів; 

4. контроль в кредитних організаціях за веденням касових операцій; 

5. контроль за своєчасністю подання в банк, звіту про касові обороти 

установ банку України. 

Контроль за грошовим обігом поза банківською системою покладається на 

податкові органи, які проводять перевірки дотримання правил ведення касових 

операцій, поєднуючи їх з виїзними податковими перевірками. При цьому 

застосовується контрольно-касова техніка при готівкових грошових 

розрахунках, яка повинна бути зареєстрована в податкової інспекції, а також 

установки, заміни та активізації електронної контрольної стрічки захищеної в 

контрольно-касової техніки. 

Переважною формою розрахунків юридичних осіб та індивідуальних 

підприємців з іншими юридичними особами та індивідуальними підприємцями 

є безготівкові розрахунки, які контролюються в банківській системі, [4, с. 112] а 

з фізичними особами, які придбавають товари, результати виконаних робіт та 

послуги для особистих побутових потреб - розрахунки із застосуванням 

контрольно-касової техніки, які контролюються податковими органами. 

Електронні платіжні засоби мають певні позитивні сторони в порівнянні з 

готівкою, але, як і будь-які засоби платежу, вони мають свої недоліки. Так, 

одним з них є електронний обман розрахункових документів, який поступово 

поширюється на розрахунку між організаціями, який, у свою чергу, може бути 

піддано контролю і ревізії. Також існують ризики по крадіжці та підробці 

електронних грошових коштів. Разом з цим виникає ряд проблем, пов'язаних з 

відсутністю надійного захисту персональних даних. Теоретично, зловмисники 
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можуть намагатися відстежувати персональні дані платників і обіг електронних 

грошей поза банківською системою, а також можливі розкрадання електронних 

грошей за допомогою інноваційних методів з використанням недостатньо зрілої 

технології захисту. Таким чином, збільшення кількості операцій з 

використанням корпоративних електронно-платіжних засобів обумовлює 

необхідність розробки методичного забезпечення контролю таких операцій. 

В ході дослідження розроблено механізм контролю і проведення ревізії 

операцій, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів і 

електронних грошових коштів, що містить наступні напрямки дій (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Механізм контролю і проведення ревізії операцій 

 

Результати роботи за вказаними етапами контролю відображаються в акті 

ревізії. Оцінка організації роботи з цими платіжними інструментами з позиції 

фінансового моніторингу підвищує довіру до них з точки зору достовірності та 

надійності операцій. 

Висловлюючи свою думку, хочеться відзначити, що готівкові гроші та 

безготівкові електронні гроші повинні існувати для вирішення різних завдань з 

урахуванням розуміння оперативності, доцільності, пріоритетів в контролі з 

боку контрольно-наглядових органів та інших особливостей, оскільки вони 

мають свої переваги та недоліки, а правильне їх поєднання дозволить досягти 

максимуму ефективності в розрахунках. 
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В даний час немає певної класифікації ризиків при використанні 

електронних засобів. Управління ризиками електронних засобів - процес 

безперервний і включає в себе виявлення, оцінку і контроль ризиків, його 

відмінною рисою є комплексний характер, націлений на досягнення конкретних 

результатів. Управління ризиками базується на своєчасній оцінці негативних 

факторів, які впливають на успіх реалізації прийнятого рішення. Метою 

розробки моделі управління ризиком корпоративних електронних засобів є 

забезпечення успішного функціонування ризикового проекту і містить 

сукупність процедур: встановлення ризиків; оцінку факторів ризиків, що 

впливають на ймовірність ризиків, розміри втрат і збитків; вибір способів і 

засобів для скорочення та утримання ризиків; покриття збитків та ліквідацію 

інших негативних наслідків прояву ризиків; накопичення та обробку 

ретроспективної інформації про ризикові ситуації та наслідки появи ризиків, 

вироблення рекомендацій для обліку отримання досвіду в майбутньому. 
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Облікова інформація про витрати підприємства відіграє важливу роль при 

прийманні оперативних та якісних рішень, що впливають на підвищення 

ефективності діяльності. Проте бажаних результатів не можливо досягти без 

належної системи обліку й внутрішнього контролю, зокрема витрат за місцями 

виникнення та центрами відповідальності. 

Облікова система підприємства є важливим фактором забезпечення його 

ефективної діяльності, тому визначення її складу та якісних характеристик є 

першочерговим завданням. Вивчення організації обліку витрат за місцями 

виникнення та центрами відповідальності в системі управління підприємством 

робить дослідження актуальним і таким, що відповідає потребам наукової і 

практичної думки. 

Значний внесок у дослідження теоретичних і прикладних аспектів 

проблеми організації обліку витрат зробили вітчизняні  та зарубіжні 

економісти. Окремі питання теорії та методології бухгалтерського обліку 

витрат знайшли відображення у працях вітчизняних науковців, таких як: 

Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, В.О. Озеран, 

В.В. Сопко, М.С. Пушкар й інші. У той же час багато питань залишаються 

нерозкритими і потребують поглибленої розробки теоретичних і 

методологічних  аспектів щодо обліково-аналітичного забезпечення управління 

витратами за місцями виникнення та центрами відповідальності на 

підприємстві. 
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Метою дослідження є вивчення теоретичних положень і розробка 

практичних рекомендацій щодо організації обліку витрат за місцями 

виникнення та центрами відповідальності на підприємстві. 

Організація бухгалтерського обліку витрат – це складний комплексний 

процес, який включає, крім відображення інформації на рахунках обліку у 

відповідності до нормативної бази (план рахунків, П(С)БО та інші), групування 

витрат за об’єктами обліку. При цьому необхідною вимогою є ведення обліку за 

їх видами, місцями виникнення, центрами відповідальності, носіями витрат.  

Відмітимо, що облік витрат підприємств являє собою сукупність робіт з 

групування та відображення у аналітичному розрізі вартості матеріальних, 

трудових та інших ресурсів витрачених у звітному періоді. До нього 

відноситься:  суцільне, безперервне, належне документування витрат; 

відокремлення витрат за видами та економічними елементами; визначення 

витрат за напрямками; відповідність витрат технологічним стандартам, 

інструкціям, технічним умовам, нормам, лімітам, нормативам, картам; 

групування за центрами витрат (центрами відповідальності); групування витрат 

за об’єктами обліку та калькуляційними статтями; розподіл непрямих витрат за 

об’єктами калькулювання; групування витрат за рахунками бухгалтерського 

обліку; формування інформаційної бази для здійснення аналізу, контролю та 

управління. 

Організація обліку витрат на високому рівні забезпечує точність, 

достовірність калькуляції, а це сприятиме підвищенню ефективності 

управління. Критична оцінка практики ведення обліку витрат на сучасних 

підприємствах дає змогу виявити суттєві недоліки, а саме: недостатню 

аналітичність статей калькуляції; відсутність єдиного підходу до відображення 

інформації у різних підрозділах; відсутність групування витрат за місцями 

виникнення, центрами відповідальності; неналагодженість документообігу в 

часі. Такі недоліки викликають труднощі з узагальненням інформації через 

нехтування окремими показниками. Як результат – зниження достовірності 

облікової інформації, неточність калькуляційних розрахунків та неможливість 

ефективного управління. Тому удосконалення  організації обліку витрат 

потрібно розглядати по кожному завданні. 
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Основним завданням організації обліку є виділення структурної одиниці, з 

тим щоб виділити центри витрат та центри відповідальності. Така побудова 

повинна відбуватися у чіткій відповідності до організаційної структури та до 

наявності самих підрозділів. Виділення центрів витрат та центрів 

відповідальності дасть змогу згрупувати витрати за кожним  підрозділом для 

групування витрат за їх призначенням, за видом продукції, за напрямком, за 

центрами відповідальності, за центрами витрат, що дозволить в подальшому 

чітко визначити вартість продукції. Це в свою чергу дозволить: виділити 

вузькоспеціалізовані підрозділи з простою побудовою облікового процесу; 

встановити належність витрат до конкретного центру витрат, центру 

відповідальності; уникнути подвоєння даних і громіздкості економічних робіт; 

отримати інформацію у вигляді, придатному для здійснення калькулювання 

кінцевого продукту; встановити відповідальних осіб; отримати повну 

інформацію для здійснення завдань контролю, аналізу, управління [1]. 

В загальному розумінні «центр відповідальності» – це визначена частина 

господарської діяльності підприємства, характерними рисами якої є 

відповідальність конкретної посадової особи за контроль та виконання певних 

показників.  

Відповідно, «центром відповідальності» за витратами (центрами витрат) 

називають центр відповідальності, керівник якого несе персональну 

відповідальність за їх величину. Організація управлінського обліку не є 

обов’язковим та регламентованим з точки зору законодавства. Тому, 

підприємство на власний розсуд може розробляти структуру «центрів 

відповідальності». Зокрема, відповідно до його організаційної побудови, можна 

виділяти основні та допоміжні «центри відповідальності» тощо. Проте 

неодмінним критерієм «центру відповідальності» повинна бути рівність сфери 

відповідальності та можливості впливу на показники діяльності підприємства, 

котрі закріплені за конкретною особою. 

Як свідчить дослідження існують суттєві розбіжності у визначенні самих 

понять «центр витрат» та «центр відповідальності». Так автор [2] ототожнює їх, 
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а інші [3] обмежують лише належністю витрат до структурного підрозділу. Але 

це не завжди правильно. Адже у структурному підрозділі може бути декілька 

центрів витрат. 

Необхідно зазначити, що виділення центрів відповідальності викликано 

розподілом повноважень між працівниками підприємства, надання керівникам 

підрозділу прав самостійно приймати рішення та закріплення відповідальності 

за наслідки таких рішень. Варто погодитись з думкою [4, с. 234], що центром 

відповідальності є існуючі структурні елементи діяльності на чолі з 

відповідальним керівником. 

Слід звернути увагу на те, що при визначенні центрів витрат кожне 

підприємство, здійснюючи випуск продукції, виконання робіт, надання послуг, 

провадить цей процес в умовах певної організаційно-виробничої структури, у 

зв’язку з цим центрами витрат можуть виступати як основні так і допоміжні 

структурні підрозділи підприємства, разом з тим їх об’єднує цільове 

спрямування витрат, які виникають у таких підрозділах. Таке трактування хоч є 

дещо узагальнене, однак повністю охоплює можливості виділення центру 

витрат. 

Між центрами витрат і центрами відповідальності є тісні взаємозв’язки. Як 

стверджують [5], в обліку важливо виділення окремих підрозділів у якості 

об’єктів обліку. На їх думку, «центри відповідальності – це підрозділи за якими 

можливо обліковувати виконання їх менеджерами строго встановлених 

обов’язків». Крім того, «часто витрати групують за центрами затрат – 

невеликими ділянками діяльності або сферами відповідальності». Отже, 

авторами не виключається співпадіння центрів витрат та центрів 

відповідальності. Разом з тим, перед вказаними центрами постають різні цілі. 

Основна мета здійснення обліку витрат за центрами витрат є забезпечення 

інформації для проведення економічно обґрунтованого процесу калькулювання, 

а основна мета здійснення обліку за центрами відповідальності ‒ це контроль за 

показниками собівартості за різними видами продукції, що виготовляється 

підприємством з метою управління витратами та досягнення їх оптимального 

рівня при високій якості продукції. 
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На основі проведених досліджень можна стверджувати, що підприємствам 

властива чітка структура, у якій кожен підрозділ очолює відповідальна особа, 

відповідно до чого і є реальна можливість виділення центру відповідальності. 

На нашу думку, центрами витрат доцільно виділити або кінцевий продукт 

діяльності підрозділу (виготовлення продукції певним виробничим 

підрозділом), або часткові операції. 

Отже, побудова обліку витрат за «місцями виникнення» та «центрами 

відповідальності» є одним з вагомих кроків на шляху до організації 

ефективного управлінського обліку, оскільки його концепція допомагає: 

децентралізувати систему управління витратами підприємства, що, в свою 

чергу, дає можливість поглибити інформацію про сутність і причини витрат, 

оперативно реагувати на негативні наслідки господарської діяльності; 

планувати витрати, що дає можливість чітко усвідомлювати завдання, які 

стоять перед керівниками «центрів відповідальності»; накопичувати 

інформацію про величину витрат за «місцями виникнення»; отримувати 

інформацію про величину відхилень (позитивних, негативних) від планових 

витрат та їх причини; оперативно управляти й ефективно контролювати 

витрати підприємства за «місцями виникнення»; аналізувати ефективність 

діяльності структурних підрозділів та їх керівників; розробляти, спільно з 

керівниками «центрів відповідальності» концепцію стратегічного управління 

витратами на основі об’єктивної й обґрунтованої інформації про їх виникнення. 
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ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено сутність поточної дебіторської заборгованості. 

Визначено значення дебіторської заборгованості для фінансового стану 

підприємства. Також висвітлено етапи проведення аналізу поточної 

дебіторської заборгованості.  

Ключові слова: аналіз, дебіторська заборгованість, фінансовий стан. 

Під час своєї діяльності підприємство взаємодіє з іншими особами — 

постачальниками та підрядниками, покупцями та замовниками. Якщо 

підприємство здійснює певні операції, то звичайно, вона не обійдеться без 

виникнення дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість є вагомою 

складовою балансу підприємства та характеризує фінансовий стан 

підприємства у звітному періоді, тому управління й аналіз дебіторською 

заборгованістю є важливою. Аналізуючи фінансовий стан підприємства 

доцільно вивчити динаміку, склад, структуру, а також причини, строки 

існування та строк позовної давності для створення дебіторської 

заборгованості. При її дослідженні необхідно керуватися Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», в якому 

йдеться про основні методологічні засади формування бухгалтерського обліку 

та розкриття у фінансовій звітності інформації про дебіторську заборгованість, 

яка виникає внаслідок розрахунків підприємства з покупцями, 

постачальниками, замовниками, працівниками [3]. 
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Проблемами даного питання присвячені праці багатьох вітчизняних та 

іноземних вчених. Серед них Ф.Ф. Бутинець, М.Д. Білик, В. В. Смачило,                

Є. В. Дубровська, О.В. Олійник, Г.В. Савицька, М.Ф. Ван Бред та багато інших. 

Метою статті є дослідження аналізу поточної дебіторської заборгованості 

підприємства. 

Організація аналізу поточної дебіторської заборгованості на підприємстві є 

важливою, оскільки допомагає упорядкувати інформацію, прозорості та 

правдивості даних із розрахункових операцій за борговими правами                

(з дебіторами). Керівнику підприємства, щоб отримати повну та актуальну 

інформацію про різні види дебіторської заборгованості, що становлять значну 

частку в структурі оборотних коштів, доцільно забезпечити організацію цієї 

галузі аналізу із залученням відповідних спеціалістів. 

Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.99 р. визначено, що аналіз забезпечує надання користувачам 

фінансової звітності для прийняття відповідних рішень повної та правдивої 

інформації про фінансовий стан, власний капітал, результати діяльності та рух 

грошових коштів підприємства [2].  

Поточна дебіторська заборгованість — це сума дебіторської 

заборгованості, яка не виникає протягом звичайного операційного циклу або 

буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.  

Важливою складовою в організації управління поточною дебіторською 

заборгованістю є її аналіз. Основні завдання аналізу дебіторської 

заборгованості наведені на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основні завдання аналізу дебіторської заборгованості 

Основними завданнями аналізу є вивчення і оцінка: 

 Правильності оформлення дебіторської заборгованості; 
 Показників якості та ліквідності цієї заборгованості; 
 Впливу дебіторської заборгованості на фінансові результати діяльності 

підприємства; 
 Пошуки шляхів прискорення оборотності дебіторської заборгованості; 
 Ефективності, вкладених в неї фінансових ресурсів; 
 Частки дебіторської заборгованості в сумі поточних активів; 
 Складу та структури дебіторської заборгованості; 
 Її реальності (правдивості). 
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Важливо також зазначити, що сума поточної дебіторської заборгованості 

визначається багатьма факторами, які поділяються на зовнішні та внутрішні 

(рис. 2, 3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Внутрішні фактори, що впливають на суму поточної 

дебіторської заборгованості 

Зовнішні фактори не залежать від типу підприємства й важко обмежити їх 

вплив. Внутрішні фактори залежать від того, наскільки фінансовий менеджер 

має навички управління дебіторською заборгованістю. 

Аналіз дебіторської заборгованості передбачає насамперед контроль за 

оборот коштів у розрахунках. Крім того, оцінка реального стану розрахунків із 

дебіторами на підприємстві передбачає використання табличних та графічних 

методів оцінки дебіторської заборгованості, а також використання абсолютних 

та відносних показників, врахованих у динаміці. 

Аналіз дебіторської заборгованості здійснюють в 6 етапів (рис 4). 

До зовнішніх факторів належать: 

Стан розрахунків в 
країні 

Вид продукціїРівень інфляції 

Обсяг ринку та рівень 
його насиченості 

Рисунок 2 – Зовнішні фактори, що впливають на суму поточної 
дебіторської заборгованості 

До внутрішніх факторів належать: 

Кредитна політика 
підприємства 

Професіоналізм 
фінансового менеджера 

Стан контролю за 
дебіторською заборгованістю 

Види розрахунків 
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Рисунок 4 – Етапи проведення аналізу дебіторської заборгованості  

 

На першому етапі аналізу оцінюється рівень поточної дебіторської 

заборгованості та його динаміка. Цей рівень оцінюється на основі визначення 

відношення оборотних активів до дебіторської заборгованості, яке 

обчислюється за формулою 1: 

КЗОбА = 
ДЗ

∑ОбА
                                                            (1), 

де, КЗОбА - це коефіцієнт залучення оборотних активів у дебіторську 

заборгованість; 

     ДЗ - це загальна сума дебіторської заборгованості підприємства; 

   			∑ОбА - загальна сума оборотних активів підприємства. 

Другий етап аналізу визначає середній період інкасації поточної 

дебіторської заборгованості та кількість її оборотів за аналізований період. Ці 

Етапи проведення аналізу дебіторської 
заборгованості

Вивчення рівня загальної суми дебіторської заборгованості, її 
динаміки

Визначення періоду інкасації дебіторської заборгованості, 
коефіцієнта оборотності 

Вивчення складу дебіторської заборгованості за її видами та 
аналіз динаміки її складових 

Вивчення складу дебіторської заборгованості за термінами її 
повернення  

Аналіз складу простроченої заборгованості, її причини 
виникнення 

Оцінка безнадійних боргів підприємства 

1 етап 

2 етап 

3 етап 

4 етап 

5 етап 

6 етап 
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показники характеризують ліквідність і оборотність сум в розрахунках з 

дебіторами. При визначенні показників оборотності враховують лише ті суми 

по дебіторах – покупцях (замовниках), які безпосередньо пов’язані зі збутом 

продукції (виконання робіт, надання послуг). 

Кількість оборотів дебіторської заборгованості (коефіцієнт оборотності) 

розраховується за такою формулою 2: 

 ДЗ
∑∑ОбРП
ЗДЗ

                                                 (2), 

де ДЗ - це кількість оборотів дебіторської заборгованості підприємства в 

досліджуваному періоді; 

       ∑∑ОбРП - це загальна сума обороту з реалізації продукції у 

досліджуваному періоді; 

       ЗДЗ - це середній залишок дебіторської заборгованості підприємства у 

досліджуваному періоді.  

Середній період інкасації дебіторської заборгованості обчислюється за 

такою формулою 3: 

ТіДЗ = 
ЗДЗ

∑ОбРП		ден.
                                     (3) , 

де, ТіДЗ – це середній період інкасації дебіторської заборгованості; 

      ЗДЗ - це середній залишок дебіторської заборгованості підприємства у 

досліджуваному періоді; 

      ∑ОбРП		ден. - сума одноденного обороту з реалізації продукції в 

досліджуваному періоді. 

На додаток до середнього періоду інкасації, методологія аналізу поточної 

дебіторської заборгованості передбачає можливість визначення коефіцієнтів 

інкасації, які виражають відсоток очікуваного грошового потоку від продажів у 

відповідному інтервалі часу з дати продажу. Визначити величину коефіцієнтів 

стягнень можна на основі аналізу грошових надходжень (погашення 

дебіторської заборгованості) попередніх періодів, що передбачає використання 

даних бухгалтерського обліку, які не наводяться у фінансовій звітності 

підприємств [1, с. 141]. 
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На третьому етапі аналізу вивчається структура дебіторської 

заборгованості за окремими видами. Необхідно скласти таблицю складу та 

динаміки дебіторської заборгованості. На її основі визначають частку кожного 

виду дебіторської заборгованості в загальній сумі та досліджується динаміка 

змін розміру кожного з її видів. 

На четвертому етапі аналізу склад дебіторської заборгованості оцінюється 

за окремими її «віковими» групами, тобто за розрахунковими термінами її 

стягнення. Результати цього аналізу представлені у вигляді таблиці, а також 

графічно. Як табличний, так і графічний методи аналізу базуються на 

ранжируванні дебіторської заборгованості за строками погашення. Наявність 

такої інформації за тривалий період інкасації надасть можливість виявити як 

загальні тенденції розрахункової дисципліни, так і конкретних покупців, які 

часто є серед ненадійних платників. 

П’ятим кроком в аналізі дебіторської заборгованості є оцінка ймовірності 

виникнення та розмір безнадійних заборгованостей. Цей аналіз можна 

здійснити за допомогою таблиці оцінки реального стану дебіторської 

заборгованості підприємства. На основі ранжирування дебіторської 

заборгованості за термінами її виникнення та статистичних розрахунків 

імовірності безнадійних боргів для кожної вікової групи визначають суму 

безнадійних боргів. Дебіторській заборгованості кожної вікової групи 

відповідає певний відсоток безнадійних боргів. Зі збільшенням строків 

виникнення дебіторської заборгованості цей відсоток збільшується 

Звісно ж для того, щоб аналіз був більш точним необхідно застосувати 

власну відсоткову шкалу, оскільки в цьому випадку буде враховано галузеві 

особливості операційного циклу та розрахунки підприємства. Але для її 

розроблення необхідні дані про суми простроченої дебіторської заборгованості 

за кілька років та аналіз частки безнадійних боргів, який не проводиться на 

більшості підприємствах. Визначивши ймовірність виникнення безнадійної 

заборгованості та розрахувавши на цій основі реальну вартість дебіторської 

заборгованості, буде проаналізовано перспективи стягнення дебіторської 
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заборгованості у наступних періодах, а отже, керівництво зможе оцінити обсяг 

резерву безнадійної заборгованості, які сформує підприємство на наступні 

періоди. 

На шостому етапі аналізу детально розглядається склад простроченої 

дебіторської заборгованості та середній «вік» простроченої (безнадійної) 

дебіторської заборгованості. Коефіцієнт простроченої дебіторської 

заборгованості визначається за формулою 4: 

КПР= 
∑ДЗПР
∑∑ДЗ

                                                      (4), 

де, КПР - це коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості; 

      ∑ДЗПР – це сума дебіторської заборгованості, не сплаченої в передбачені 

строки; 

      ∑∑ДЗ - це загальна сума дебіторської заборгованості. 

Щоб схарактеризувати безнадійну дебіторську заборгованість 

підприємства використовується такий показник, як середній «вік». 

Середній «вік» простроченої дебіторської заборгованості можна визначити 

за формулою 5: 

ВПР= 
ДЗПР

∑ОбРП	ден.
                                            (5) , 

 

де, ВПР - це середній «вік» простроченої дебіторської заборгованості; 

      ДЗПР - це середній залишок дебіторської заборгованості, не сплаченої в 

строк; 

     ∑ОбРП 	ден - сума одноденного обороту з реалізації продукції в 

досліджуваному періоді. 

Для оцінки оборотності дебіторської заборгованості використовують 

показник 6: 

ЧДЗПА= 
ДЗ

ПА
                                                   (6), 

де, ЧДЗПА - це частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних 

активів; 

     ДЗ – це дебіторська заборгованість; 
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    ПА – це поточні активи [4]. 

Необхідно також зазначити, що в наш час організація аналізу дебіторської 

заборгованості має важливе значення, оскільки вона дозволяє своєчасно 

виявити проблемні ситуації у відносинах з контрагентами, вносити своєчасні 

коригування та забезпечувати стабільне стягнення дебіторської заборгованості, 

а крім того, сприяє покращенню платоспроможності компанії. 

Отже, правильно організований і своєчасний аналіз поточної дебіторської 

заборгованості на підприємстві, включаючи й прогнозування її стану, дозволяє 

приймати ефективні рішення щодо управління поточною дебіторською 

заборгованістю, вибрати стратегію кредитної політики підприємства, оцінка 

позитивних і негативних результатів якої повинна бути складовою управління 

дебіторською заборгованістю. 
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У статті досліджено сутність та призначення  системи управління власним 

капіталом на підприємстві. Розглянуто організацію бухгалтерського обліку 

щодо надання інформації про стан пасивів підприємства для забезпечення 

управління ними та здійснення внутрішньогосподарського контролю власного 
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Власний капітал є основним джерелом формування майна, що є 

невід’ємною частиною функціонування підприємства. Тема власного капіталу є 

досить актуальною і своєчасною та вимагає подальшого теоретичного і 

практичного узагальнення. Актуальність теми полягає в тому, що основна 

проблема для кожного підприємства – це достатність грошового капіталу для 

здійснення фінансової діяльності, створення умов для економічного зростання, 

тому існує необхідність у вивченні та поліпшенні організації бухгалтерського 

обліку власного капіталу в системі управління господарюючого суб’єкта. 

Головною метою написання статті є систематизація та узагальнення 

теоретичних і практичних аспектів щодо формування власного капіталу; обліку 

та внутрішньогосподарського контролю власного капіталу підприємства та 

ефективності його використання. 

Серед зарубіжних вчених-економістів, які здійснили внесок в 

удосконалення обліку та контролю власного капіталу на різних історичних 

етапах, слід назвати таких: Ж.Андре, В.Е.Ануфрієв, Л.Батардон,, 

Ж.Б. Дюмарше, Н.А. Литньова, Ф. Ляйтнер, В. Рігер, Ж.Ришар. Із вітчизняних 

науковців слід назвати: М.Д.Алексеєнко, Ф.Ф.Бутинець, М.М.Мосійчук, 

Н.Д.Прокопенко, Ф.Є.Поклонський, С.В. Пітель, Н.М. Ткаченко, В.В. Сопко та 

інші. 
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Майно суб’єктів господарювання має відповідні джерела походження: 

власні бо залучені, які інакше називаються, відповідно власним капіталом і 

зобов’язаннями або пасивами. Організація бухгалтерського обліку повинна 

забезпечити надання інформації про стан пасивів підприємства для 

забезпечення управління ними та здійснення контролю фінансового стану 

суб’єкта господарювання. 

Метою обліково-аналітичної системи щодо капіталу на підприємстві є 

забезпечення надання інформації про формування власного капіталу, операцій з 

ним, а також стан власного капіталу підприємства для забезпечення здійснення 

контролю та управління ним. 

З мети випливають такі завдання обліково-аналітичної системи власного 

капіталу на підприємстві:  

– вибір документів, якими будуть оформлятись операції з власним

капіталом;   

– забезпечення своєчасного і достовірного відображення операцій з

власним капіталом;  

– забезпечення здійснення контролю правильності і законності формування

власного капіталу;  

– визначення обов’язків облікових працівників, відповідальних за ведення

бухгалтерського обліку операцій з власним капіталом. 

Наказ про облікову політику регулює облік власного капіталу, що 

представляє собою інформаційну основу для управління економічними 

об'єктами, а бухгалтер поєднує в своїй посаді кілька спеціальностей, а саме: 

обліковця, фіксуючого поточні операції і економіста-аналітика, обов'язки якого, 

розглянути, оцінити, попередити виникаючі факти господарської діяльності та 

запропонувати шляхи їх розвитку. 

Обліково-аналітична система створена задля того, щоб забезпечити 

користувачів інформацією про: 

– кількість засновників, їх частку у статутному капіталі, додаткові внески

засновників, збільшення або зменшення номінальної вартості випущених акцій, 

вилучення власного капіталу, анулювання акцій тощо; 
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– повноту та своєчасність відображення в бухгалтерському обліку операцій

з пайовим капіталом, правильність обліку пайових внесків; 

– забезпечення страхування найбільш ризикових видів діяльності, розміри

обов’язкових щорічних відрахувань до резервного капіталу; 

– ступінь залежності підприємства від залучених джерел фінансування;

встановлення достовірності первинних даних відносно формування статутного 

капіталу, використання активів, що є внесками, правильності ведення обліку 

статутного капіталу; 

– формування додатково вкладеного капіталу, правильність ведення обліку

операцій з додатково вкладеним капіталом, достовірність відображення даних в 

звітності підприємства; 

– наявність та рух нерозподіленого прибутку підприємства та напрями його

використання, списання непокритих збитків за рахунок нерозподіленого 

прибутку, величину розподіленого між власниками прибутку; 

– ступінь незалежності підприємства від залучених джерел фінансування;

– відповідність статутного капіталу величині чистих активів в кінці року на

дату балансу [2, с. 388]. 

Методологічні засади щодо регулювання питань обліку та 

внутрішньогосподарського контролю власного капіталу активно формувались 

протягом двох останніх десятиліть. Але навіть сьогодні нормативно правова 

база не є досконалою, перебуває у процесі постійних змін (які інтегруються 

політичними, економічними, соціальними та іншими чинниками) та формується 

значною кількістю нормативно-правових актів. Так, у визначеній площині, 

можна виділити: Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, 

П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», Податковий Кодекс України та ін.  

При цьому, значна кількість нормативно-правових актів та постійні зміни 

їх положень не забезпечують якості законодавчого регулювання обліку та 

контролю власного капіталу, а навпаки призводять до виникнення чисельних 

законодавчих колізій та прогалин. 

Підприємство не може ефективно функціонувати, не маючи чітко 
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організованої системи внутрішньогосподарського контролю, яка забезпечує 

оперативність бухгалтерського обліку, достовірність оформлення первинних 

документів, правдиве відображення інформації та підвищення рівня 

організаційно-контрольних заходів.  

Трансформаційні процеси в економіці зумовили потребу у створенні 

ефективного внутрішнього контролю на підприємствах та удосконаленні його 

структури, тому питання його організації контролю є досить актуальним. На 

думку вчених, при організації процесу внутрішнього контролю слід брати до 

уваги основні принципи його ефективності, дотримання яких є запорукою 

успішного функціонування системи внутрішньогосподарського контролю, а 

саме: відповідальності, збалансованості, своєчасності повідомлення про 

відхилення, комплексності, розподілу обов’язків, дозволу і схвалення. 

Власний капітал - як об'єкт контролю - досліджувало багато науковців, 

однак у їхніх працях контроль розглянуто як функцію управління загалом, 

контроль капіталу, контроль економічного потенціалу підприємства, а не 

безпосередньо власного капіталу. Деякі автори, зокрема І.Р. Поліщук [5, с 20], 

М.О. Бєлоусов [2, с. 21], розглядають контрольні процедури лише щодо 

формування статутного капіталу підприємства.  

Підтвердження достовірності облікових даних щодо власного капіталу та 

визначення ефективності функціонування облікової системи є головною метою 

внутрішньогосподарського контролю бухгалтерського обліку власного 

капіталу. 

Необхідність постійного здійснення контролю операцій з власним 

капіталом зумовлюється потребами власників та керівних органів підприємства 

в об'єктивній інформації про його поточний стан, резерви зростання, абсолютні 

розміри, структуру, достовірність облікових операцій та звітних показників та 

ризики, які виникають в підприємницькій діяльності тощо. Створюючи систему 

внутрішнього контролю власного капіталу на підприємстві, необхідно чітко 

встановити його завдання та інформаційні джерела, визначити об'єкти, суб'єкти 

та контрольні процедури.  

Значення та зміст внутрішньогосподарського контролю власного капіталу 

підприємств визначають поставлені перед ним завдання. Серед найважливіших 

з них слід виділити: 
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– забезпечення законності, доцільності здійснення господарських операцій

та виконання управлінських рішень щодо власного капіталу; 

– відслідковування достовірності, повноти та своєчасності відображення

інформації про власний капітал в обліку; 

– виявлення відхилень у процесі господарської діяльності від передбачених

норм, нормативів, стандартів, правил, планів, договірних зобов'язань тощо; 

– встановлення причин відхилень, що виникли, та доведення

відповідальності причетних осіб за їх наслідки. [4, с. 58] 

Під час формування системи внутрішньогосподарського контролю на 

підприємстві, як стверджує Виговська Н. Г. [3, с. 115], потрібно зважати на 

головне завдання корпоративного управління - забезпечення роботи 

підприємства в інтересах власників, які надали основну частину ресурсів в його 

розпорядження. Тому, контроль стану власного капіталу необхідно здійснювати 

постійно, на усіх стадіях функціонування підприємства:  

– на попередній стадії – у вигляді підготовки та затвердження необхідних

документів (статуту, наказів та інших внутрішніх регламентів); формування 

кадрового складу виконавчих органів, ревізійної комісії, аудитора; визначення 

повноважень загальних зборів засновників; встановлення порядку розподілу 

прибутку; призначення керівника підприємства; встановлення обмежень на 

розпорядження майном без згоди власника та порядку реорганізації і ліквідації 

підприємства;  

– на поточному етапі контролюють надходження та використання коштів,

фінансову дисципліну, поточну звітність тощо;  

– наступний контроль передбачає перевірку щорічного звіту про виробничу

і фінансово-господарську діяльність, оцінювання їх результатів та визначення 

можливих резервів збільшення та оптимізації структури власного капіталу              

[3, с. 321]. 

Для оцінки ефективності розміщення та використання власного капіталу 

підприємства використовують такі показники: коефіцієнт рентабельності 

власного капіталу, оборотність власного капіталу, маневреність власного 

капіталу, коефіцієнт фінансової стійкості та фінансової  незалежності, 

коефіцієнт фінансової автономії (табл. 1). 
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№ Показник Формула Норм. 
Знач. 

Шляхи підвищення 
низького значення  

Високе значення 
показника 

1 Коефіцієнт 
рентабельності 
власного 
капіталу 

Рвк = 
ЧП(ЧЗ)/ 
Середньорі
чна сума 
ВК*100% 

чим 
більше, 
тим 
краще 

Зниження ВК та 
високий рівень боргу 
допоможе збільшити 
коефіцієнт Рвк. 

Стабільне зростання 
Рвк означає 
підвищення 
здатності компанії 
генерувати прибуток 
власникам. 

2 Оборотність 
власного 
капіталу 

Овк = 
Виручка(Ч
Д) / 
Середньорі
чна сума 
ВК   

чим 
більше, 
тим 
краще  

Щоб підвищити 
оборотність ВК 
необхідно збільшити 
обсяг збуту, вивести 
частину ВК в 
інтересах інвесторів.  

Високе значення 
показника свідчить 
про ефективне 
використання 
капіталу власників. 

3 Коефіцієнт 
маневреності 
власного 
капіталу 

Мвк = 
Власні 
оборотні 
кошти/ ВК 

0,1 і 
вище  

При низькому 
значенні показника 
необхідно працювати 
в напрямку 
збільшення частки 
власних ресурсів 

Позитивне значення 
свідчить про 
достатність власних 
фінансових ресурсів 
для фінансування 
необоротних активів 
і частини оборотних 

4 Коефіцієнт 
фінансової 
стійкості 

Кфс= 
(ВК+ДЗ) / 
∑пасивів 

0,7-0,9 Заходи щодо 
підвищення 
показника: 
реінвестування 
прибутку, додаткова 
емісія акцій, емісія 
облігацій, отримання 
кредиту від банку 
тощо. 

Високе значення 
показника говорить 
про гарні 
перспективи 
розвитку компанії, 
низький ризик 
банкрутства. 

5 Коефіцієнт 
фінансової 
залежності 

Кфз = 
Пасиви/ВК 

Для підвищення 
значення необхідно, 
залучати додаткові 
позикові кошти 
кредитних 
організацій, банків, 
інших підприємств 
тощо. 

1,67-
2,5 

Занадто висока 
залежність говорить 
про те, що рівень 
фінансових ризиків 
значний.  
Для зниження можна 
провести додаткову 
емісію акцій, 
вкласти отриманий 
прибуток в роботу 
компанії. 

6 Коефіцієнт 
фінансової 
автономії 

Кфа = ВК - 
Пасиви 

Негативне значення 
говорить про швидке 
банкрутство, тому 
необхідно залучити 
стороннього 
інвестора чи 
вкладання 
додаткових коштів 
власниками.  

0,4-
0,6 

Значення вище 0,6 
показує, що 
компанія не 
використовує весь 
свій потенціал, тому 
доцільно збільшити 
компанію, обсяг 
продажів, частки 
ринку. 

         Таблиця 1 – Характеристика показників використання власного капіталу
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Ефективне використання капіталу підприємств полягає в економічних 

вигодах, які отримує як підприємство в цілому, так і його власники та 

працівники. Для об’єктивнішої оцінки зазначеного процесу, поряд із 

показниками рентабельності, доцільно розраховувати показники фінансової 

стійкості та визначати тенденції показників зазначених груп. Наближено 

однакові тенденції значень показників рентабельності і фінансової стійкості є 

ознаками ефективного використання капіталу підприємства. Дослідження 

доводять, що чим вищий розмір капіталу підприємства, тим більша імовірність 

ефективного використання позикових коштів 

Отже, власний капітал підприємства – важлива фінансова складова будь-

якого підприємства. На цей показник звертають велику увагу всі зацікавлені 

сторони, тому що по ньому можна судити про фінансову стійкість, 

незалежність, можливості підприємства. Завдяки цьому, важливе значення 

займають облік та контроль власного капіталу.  

Основними шляхами удосконалення проведення контролю власного 

капіталу є: удосконалення форм первинної документації; удосконалення форм 

звітності; удосконалення аналітичного і синтетичного обліку складових 

власного капіталу; покращення існуючого методологічного забезпечення обліку 

капіталу; також у  наказі про облікову політику зазначити оптимальне 

співвідношення між статутним і резервним капіталом і порядок розподілу 

майна у зв’язку із виходом учасників. 
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