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ПІДПРИЄМНИЦТВА ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
__________________________________________________________________
УДК 339.144 (045)
Вікторія Бондар
здобувач освітнього ступеня « магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТОВАРНІ ОПЕРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ: ЕКОНОМІЧНА
СУТНІСТЬ
В статті наведено узагальнення сутності поняття «товарні операції» та
досліджено торгово-технологічний процес торговельного підприємства,
який представляє собою комплекс взаємопов'язаних торгових (комерційних) і
технологічних операцій і є завершальною стадією всього торговотехнологічного процесу товароруху.
Ключові слова: товарні операції, сутність, торгово-технологічний процес
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Основним напрямом розвитку торгівлі на теренах
України є створення конкурентоспроможних підприємств з широким
асортиментом товарів. Удосконалення логістики товарного забезпечення
обороту підприємств торгівлі необхідно здійснювати за рахунок створення
інтегрованої інформаційної бази, яка має включати електронні системи
обліку і контролю на всіх стадіях обігу товарів у торговельному процесі.
Оперативне управління товарним забезпеченням обороту торговельної
мережі потребує відповідної адаптації обліку і контролю, взаємовідносин між
виробництвом та споживанням товарів, що набуває особливої актуальності в
умовах економічної кризи. Стратегії розвитку підприємств, що
розробляються в сучасних умовах, не відповідають новим вимогам до
процесу планування та прогнозування на підприємства торгівлі. Тому
виникає потреба у розробці концепцій, що враховують економічну ситуацію
та специфіку кожного конкретного товарного ринку.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженню питання
обліку та аналізу товарних операцій присвячено праці багатьох вітчизняних
та зарубіжних вчених, а саме: Білухи М.Т., Бутинця Ф.Ф., Кузьмінського
А.М., Сопко В.В., Загороднього В.П., Марцина В.С., Соколова Я.В.,
Криковцевої Н.О., Зубілевич С.Я., Патрова В.В., Андерсона Х., Муса Г.,
Антоні Р. та інших.
Формулювання цілей статті. Метою статті виступило виокремлення
торгово-технологічного процесу торговельного підприємства як основи
налагодження ефективної системи обліку товарів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність створення
комплексної системи управління товарними операціями торговельного
підприємства пояснюється тим, що процес управління товарними операціями
не є ізольованим процесом. Цей процес тісно взаємозв'язаний з основною
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діяльністю підприємства торгівлі: закупівлями і реалізацією товарними
запасів. За цієї причини, під час вирішення більшості практичних задач,
процес управління товарними операціями трактується як незалежний процес,
на який накладено обмеження, що визначаються основними показниками
торговельної діяльності (рівнем обслуговування, часом виконання
замовлення, обмеженим розміром наявного капіталу і площами для
зберігання запасів тощо). Іншими словами, торговельна діяльність у цілому
виявляється лише в тих випадках, коли вона стикається з процесом
управління товарними запасами, що дозволяє при визначенні необхідної
політики управління ними уникати труднощів, пов’язаних із розглядом всієї
торговельної операції.
Товари, як основа здійснення поточної діяльності торговельного
підприємства мають «споживчі властивості» та «споживчу вартість».
Споживчі властивості – це лише сукупність природних властивостей
товару, а споживча вартість – це сукупність природних і суспільних його
властивостей. Двоїста природа товару породжена двоїстим характером праці
товаровиробників. З одного боку, праця – це процес створення певного
корисного продукту або послуги, що неминуче пов’язано з конкретною
спеціалізацією робітника, конкретними умовами виробництва, засобами та
предметами праці. Така праця називається конкретною працею. З іншого
боку, праця – це процес витрат людської робочої сили, незалежно від того,
що працівник виготовляє. Такі витрати характеризують працю з кількісного
боку й не стосуються її конкретної форми (рис. 1).
Товар
Споживча вартість

Вартість

Конкретна праця

Абстрактна праця

Праця індивідуальна

Суспільна праця

Рисунок 1 - Двоїста природа товару
Таким чином, необхідно відмітити, що величина вартості товару
вимірюється кількістю суспільно-необхідного робочого часу, витраченого на
його виготовлення. Суспільно-необхідний робочий час виступає як
своєрідний суспільний норматив, який формується на ринку і в який
товаровиробники повинні вкладатися. Відхилення індивідуальних витрат від
суспільно необхідних, з одного боку породжує майнову диференціацію та
розшарування товаровиробників, а з іншого, – породжує зацікавленість у
скороченні індивідуальних витрат праці на виробництво товарів.
Як висновок, слід відмітити, що найчастіше товар визначають як
продукт праці (фізичної чи інтелектуальної), що виготовлений для продажу.
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Таке визначення є цілком слушним стосовно ролі товару в процесі обміну на
гроші та фіксації місця його знаходження.
Торгово-технологічний процес на торговельному підприємстві являє
собою комплекс взаємопов'язаних торгових (комерційних) і технологічних
операцій і є завершальною стадією всього торгово-технологічного процесу
товароруху [6]. Структура торгово-технологічного процесу, послідовність
виконання різних операцій залежать від виду торгового підприємства,
застосовуваного методу продажу товарів, типу, розміру магазину та інших
факторів.
Торгово-технологічний процес торгівельного підприємства можна
розділити на три основні частини: операції з товарами до пропозиції їх
покупцям; операції безпосереднього обслуговування покупців; додаткові
операції з обслуговування покупців. (рис. 2).

Управління товарними операціями
підприємства

Постачальник

Закупівля
Постачання
Зберігання
Розподіл

Потік
товарних
запасів

Реалізація

Споживання

Рисунок 2 - Торгово-технологічний процес торговельного
підприємства
На якість торговельного обслуговування істотний вплив роблять
операції з товарами до пропозиції їх покупцям. До них відносять:
розвантаження транспортних засобів; доставку товарів у зону приймання;
приймання товарів за кількістю та якістю; доставку товарів у зону зберігання,
підготовки до продажу або безпосередньо в торговельний зал (залежно від
ступеня готовності їх до продажу); зберігання товарів; підготовку товарів до
продажу; переміщення товарів у торговий зал; викладку товарів на торговому
устаткуванні (друк буклетів, каталогів, створення Інтернет сайтів). Для того
щоб забезпечити високий рівень обслуговування покупців необхідно:
постійно вивчати попит, який служить підставою для складання заявок на
завезення товарів; проводити прийом товарів тільки відповідної якості;
створити умови зберігання товарів і підготовки їх до продажу; правильне
розміщення товарів в торговельному залі [3].
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Найбільш відповідальну частину торгово-технологічного процесу
становлять операції з обслуговування покупців, до яких відносяться: зустріч
покупця; пропозиція товарів; відбір товарів покупцями; розрахунок за
відібрані товари; надання покупцям додаткових послуг. На цій стадії
торгово-технологічного процесу виникають міжособистісні психологічні
контакти, які відображають складні економічні відносини, пов'язані з
купівлею-продажем товарів.
Застосування різних підходів до організації та проведення торгівлі,
запозичення закордонного досвіду має як позитивний, так негативний
характер. Зокрема, до позитивного можемо віднести той факт, що
розширюється значення торгівлі як соціального наповнення потреб
населення [2]. Торговельні підприємства із їх різноманітними утвореннями
задовольняють потреби споживачів як в плані отримання якісної продукції,
так і в плані задоволення потреб пов’язаних із процесом купівлі та після
подальшим обслуговуванням.
У сучасній економічній літературі управління товарними операціями
розглядається в різних якісних характеристиках, що свідчить про
багатогранність даного поняття та його важливість для науки й практики
торговельної діяльності [3]. З метою побудови класифікації товарів для цілей
обліку, в табл. 1 представлено приклад використання окремих
класифікаційних ознак товарних запасів, які характерні для окремих функцій
управління (табл. 1).
Таблиця 1 - Система основних класифікаційних ознак товарних
запасів в розрізі окремих функцій управління
І. В системі
бухгалтерського
обліку
1. Термін оцінки
2. Метод оцінки
при відпуску у
продаж

Класифікаційні ознаки товарних запасів
ІІ. В системі
ІІІ. В системі
ІV. В системі
операційного
фінансового
логістичного
менеджменту
менеджменту
менеджменту
1. Призначення
1. Період
1. Стадія
2. Види товарів
функціонування
операційного процесу
3. Групи товарів
2. Форма
2. Ступінь
4. Характер
фінансування
сумісності в процесі
попиту
3. Форма
зберігання та
5. Ціновий рівень
надаваного
реалізації
6. Рівень
товарного кредиту
потенційної
доходності

Наступне важливе питання, яке є не до кінця вирішене науковцями, є
питання пов’язане із класифікацією торговельних підприємств, як основних
форм вираження процесу торгівлі. Враховуючи різноманітність торговельних
підприємств в сфері торгівлі, зосередимо увагу саме на сфері торгівлі щодо
класифікації торговельних підприємств.
Так. підприємства оптової торгівлі реалізують товар господарюючим
суб'єктам, які купують товар для подальшого перепродажу або для
виробництва будь-якого виду продукції (виконання робіт, надання послуг).
Відмінними рисами оптової торгівлі є можливість пропонувати різні за
обсягом партії товарів стабільної якості за порівняно невисокими цінами
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протягом тривалого періоду часу, що дозволяє їм мати успіх конкурентної
боротьби.
Торгівля – це продаж товарів кінцевим споживачам, а не комерційному
підприємству. На відміну від оптового продажу приводом для закупівлі в
роздрібній торгівлі є задоволення особистих потреб покупця або членів його
сім’ї за рахунок споживання купленого товару [4].
Цінова політика торговельного підприємства впливає на рівень
торговельної надбавки, що також має своє відображення в обліку. Поділ
торговельних об’єктів за формою продажу та формою оплати відображає
особливості здійснення торговельної діяльності, що тягне за собою
адаптацію бухгалтерського обліку під такі особливості, а також формування
додаткових посередницьких відносин (комісійна торгівля, торгівля в кредит)
[5].
Для цілей управління необхідно, окрім ознак виділених для цілей
бухгалтерського обліку, враховувати також розмір підприємства, вподобання
та купівельну спроможність покупців, а також характер їх обслуговування.
Орієнтація більшості великих торговельних підприємств спрямована на
здійснення певного соціального ефекту від своєї діяльності, що пов’язано із
наданням додаткових торговельних послуг. Саме тому для цілей
управлінського обліку необхідно чітке розмежування підприємств за
наведеними ознаками, що покращить управління фінансовими показниками і,
як наслідок, результатом діяльності [2]. Співвідношення фінансового та
управлінського обліку можуть бути різними, що залежить від особливостей
діяльності торговельних підприємств, проте наявність певних податкових
розрахунків буде у будь-якому випадку, що і призводить до певної
тривимірної системи в якій функціонує торговельне підприємство.
Важливим моментом в управлінні товарними операціями є оцінювання
витрат на замовлення, закупівлю, перевезення, збереження товарів,
вантажно-розвантажувальні роботи. Так, при перевищенні запасів товарів від
оптимального рівня потрібно мати додаткові приміщення, додаткових людей.
Крім того, підприємства для зменшення ризику втрат товарів проводять їх
страхування, в тому числі і надлишкових запасів товарів. Це свідчить про те,
що і при збереженні запасів товарів підприємство може понести витрати,
яких можна запобігти [6].
З обсягом витрат, пов’язаних із запасами товарів, тісно пов’язані
витрати щодо виконання замовлень на них. Витрати щодо виконання
замовлень включають в себе конторські витрати з оформлення замовлення,
витрати на телефонні переговори та відрядження з укладання договорів
поставки, транспортні витрати, витрати з приймання замовлення.
Якщо розглянути взаємодію витрат на збереження запасів товарів та
виконання замовлення, то вони мають тенденцію компенсувати один одного.
Так, при збільшенні обсягу замовлення зменшуються витрати на його
виконання за рахунок економії транспортних та інших витрат, пов’язаних з
ним. Крім того, продавці часто при більшому обсязі замовлення зменшують
ціну за одиницю, або при певному обсязі замовлення зобов’язуються
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доставити його власним транспортом [4]. Водночас збільшуються витрати,
пов’язані зі збереженням ресурсів.
Проаналізувавши завдання обліку та аналізу можна виділити наступні
завдання системи управління товарних операцій, що здійснюються на
підприємствах торгівлі товарами:
- збір даних про товарні операції, їх фіксування в робочих документах
Microsoft Excel (переважно у формі таблиць);
- аналіз зібраної інформації;
- щоденний моніторинг усіх показників, пов’язаних з товарними
операції;
коригування відхилень;
- планування і прогнозування товарних операцій;
- забезпечення бази для ціноутворення (особливо встановлення
трансфертних цін (внутрішні ціни, за якими один структурний підрозділ
підприємства (мережі) передає іншому товари);
- надання деталізованої та конкретизованої інформації керівництву щодо
товарних операцій;
- пропонування найбільш раціональних управлінських рішень, що
стосуються товарних операцій;
- складання внутрішньої звітності по товарних операціях.
Для досягнення поставлених цілей обліку товарних операцій необхідно
враховувати загальні напрямки розвитку, а також дійсний стан фінансового
обліку, аналізу, планування і контролю на підприємстві. Крім того, слід
брати до уваги, що система управління товарними операціями на кожному
підприємстві унікальна, оскільки враховує специфіку його діяльності [5]. Не
існує однакових систем управління так само, як і не існує однакових
підприємств. Кожна з існуючих систем будується для конкретних цілей її
функціонування. Кожен суб’єкт господарської діяльності самостійно, за
власним бажанням (виходячи з потреб, затрат та очікуваного результату),
будує систему управлінського обліку, зокрема товарних операцій.
Висновки. Отже, дослідження питання розвитку і запровадження обліку
товарних операцій на підприємствах торгівлі товарами актуальні на сьогодні
і потребують удосконалення. Сучасний управлінський облік товарних
операцій повинен розробляти методи здобування інформації про вирішальні
чинники успіху: витрати, час, якість товару тощо.
З метою забезпечення не лише виживання, але й ефективного
функціонування в умовах конкуренції підприємства торгівлі товарами
повинні удосконалювати управлінський облік товарних операцій так, щоб він
відповідав змінам у ринковому конкурентному середовищі.
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УДК 658.7
Богдан Васьков
здобувач освітнього рівня « магістр»
Вінницький національний торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СКЛАДОВІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТИ
У статті визначено сутність необоротних активів підприємства, їх
класифікацію та складові елементи в контексті економічного й облікового
підходів. Наведено критерії визнання необоротних активів, а також
схематично узагальнено склад необоротних активів підприємств у різних
країнах світу.
Ключові слова: активи, нематеріальні активи, основні засоби, майнові
цінності, нематеріальні права, гудвіл, підприємство.
Постановка проблеми. Здійснення успішної фінансово-господарської
діяльності підприємством є допустимим за наявності в нього різноманітних
видів активів. Так сучасні умови щодо ефективного управління
підприємством ставлять перед ним підвищені вимоги в аспекті управління
необоротними
активами.
Це
слід
пов’язувати
з
тим,
що
конкурентоспроможність підприємства, фінансова стійкість, тактичні та
стратегічні перспективи його розвитку залежать від раціонального та
ефективного використання необоротних активів і, як наслідок, – можливість
досягнення певного обсягу діяльності та отримання відповідного розміру
прибутку. Тому виникає необхідність дослідження стану формування і
використання необоротних активів підприємства.
Основне завдання бухгалтерського обліку і контролю необоротних
активів підприємства полягає у встановленні достовірності й повноти
відображення в бухгалтерському обліку та звітності всіх господарських
фактів відносно формування, руху і вибуття активів. Тобто, саме від
достовірності та об'єктивності відображення в обліку й звітності операцій з
необоротними активами, залежить правильність визначення показників, які
характеризують результати господарської діяльності та реальний фінансовий
стан підприємства.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання наявності, пошуки
шляхів по підвищенню ефективності використання та управління
необоротних активів, їх облік та контроль завжди привертало увагу як
вітчизняних так і зарубіжних науковців, серед яких: С.В. Брік, О.С. Борисюк,
Г.В. Булкот, Н.Г. Виговська, О.П. Гаценко, С.Ф. Голов, Л.Л. Горецька,
Л.В. Дікань, Р.Т. Джога, М.Я. Дем’яненко, О.С. Кірей, О.В. Левкович,
Н.О. Мичак, С.Є. Пиріжок, Н.М. Ткаченко, С.В. Свірко, В.С. Семйон, А.М.
Ужва, Е.С. Хендріксен, Н.В. Чебанова, Л.З. Шнейдман та інші.
Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності необоротних
активів для висвітлення змісту й структури даної економічної категорії,
розкриття особливостей щодо визнання їх в обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що необоротні активи
у сучасних умовах господарювання відіграють визначальну роль, оскільки
вони становлять вагому частину майна будь-якого суб’єкта господарювання.
Незважаючи на безліч думок під час визначення сутності необоротних
активів, науковці у своїх переконаннях загалом розділились на дві групи:
перша група [1‒4] вважає, що необоротні активи - це майнові цінності
підприємства; друга група [5‒7] вважає, що необоротні активи - це
матеріальні та нематеріальні ресурси. Проте, узагальнюючи твердження
дослідників, можна сказати, що нематеріальні активи - це активи, достовірно
виражені у своїй вартості, що використовується підприємством тривалий час
(більше одного року) і від яких очікується отримати вигоду у майбутньому.
Проведене дослідження термінологічного апарату дає змогу
систематизувати та виокремити основні критерії визнання активу, як
«необоротний актив» (рис. 1).
Критерії визнання
необоротних активів

Актив

Вартість можна
достовірно визначити
Властива матеріальноречова форма
Використання
понад один рік

Не
передбачається для
перепродажу

Необоротний
актив

У майбутньому очікується
отримання економічних
вигод

Рис. 1 ‒ Критерії визнання необоротних активів [3, 5, 7]
На нашу думку, під необоротними активами доцільно розуміти
сукупність майнових цінностей так і нематеріальних прав, що беруть
безпосередню участь у виробництві продукції та наданні послуг, призначені
не для перепродажу та корисний ефект від яких очікується отримувати
тривалий час (більше ніж за один рік або операційний цикл).
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Світова практика протягом тривалого періоду напрацювала
багаточисельні варіанти видів необоротних активів, тому для детального їх
вивчення та цілеспрямованого управління потрібна систематизація за
різними класифікаційними ознаками, адже класифікація полегшує пот очний
облік, спрощує складання звітності в тому числі й про наявність і рух
необоротних активів. Вивчення міжнародних стандартів фінансової звітності
та національних стандартів бухгалтерського обліку, літературних джерел дає
можливість виділити наступні ознаки класифікації необоротних активів
(табл.1).
Цікавою, на нашу думку, є «ринкова» класифікація необоротних активів
щодо їх реального внеску до кінцевого фінансового результату діяльності
Таблиця 1 ‒ Класифікація необоротних активів за ознаками [7, с. 165]
Класифікаційні
ознаки
1

Складові

Характеристика

2

3
відносяться ті, які належать підприємству на правах
власності і відображаються на його балансових рахунках
використовуються підприємством відповідно з договором
оренди, тому не належать підприємству на правах
власності. Варто відмітити, що на балансових рахунках
показують лише ті необоротні матеріальні активи, які
підприємство отримало на правах фінансової оренди.
відносяться придбані та вироблені основні засоби, а
також довгострокові фінансові інвестиції, що
утримуються до погашення; нематеріальні активи, які
оцінюються за історичною собівартістю та мають
обмежений термін корисного використання
відносяться нематеріальні активи без обмеженого терміну
експлуатації; інвестиційна нерухомість, яка оцінюється за
справедливою вартістю; гудвіл; довгострокова
дебіторська заборгованість; відстрочені податкові активи
активи, які мають матеріальну форму (основні засоби;
інші необоротні матеріальні активи; капітальні інвестиції;
довгострокові біологічні активи).
немонетарні активи, які не мають матеріальної форми,
сутність яких полягає у володінні правами на об’єкти
інтелектуальної власності, а також інші аналогічні права,
визнані в порядку, встановленому відповідним
законодавством, об’єктом права власності особи, можуть
бути ідентифіковані (ототожнені) й утримуються
підприємством з метою використання протягом періоду,
який більший за рік (або один операційний цикл, якщо
він більший за рік) для виробництва, торгівлі та в
адміністративних цілях або надання в оренду іншим
особам
довгострокові фінансові інвестиції; відстрочені податкові
активи; довгострокова дебіторська заборгованість
обслуговують операційну діяльність. До них належать
основні засоби. Ця група активів займає найбільшу
частку у складі необоротних активів будь-якого

Власні
За типом
власності

За характером
відображення
зносу

Орендовані

Необоротні
активи, що
амортизуються
Необоротні
активи, що не
амортизуються
Матеріальні
активи

За формою
функціонуванн
я
(за
функціональними видами)

За характером
обслуговування окремих

Нематеріальні
активи

Фінансові
активи
Операційні
необоротні
активи
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видів
діяльності

підприємства.
Інвестиційні
необоротні
активи
Фінансові
необоротні
активи
Невиробничі
необоротні
активи

обслуговують інвестиційну діяльність називаються. Це
капітальні інвестиції, в т.ч. устаткування, призначене до
монтажу Ця група необоротних активів є наслідком
процесів реального інвестування.
обслуговують фінансову діяльність. До них належать
довгострокові фінансові вкладення
необоротні активи, які знаходяться у володінні
підприємства і використовують ним для задоволення
соціальних потреб персоналу до їх складу входять
об’єкти соціально-побутового призначення.

підприємства. За цією ознакою необоротні активи можуть бути розділені на
«живі» (реально генерують прибуток) і «мертві» (генерують збитки).
Доцільно зазначити, що науковці пропонують виокремлення різних
класифікаційних ознак необоротних активів, проте в бухгалтерському обліку
найпоширенішою є класифікація за формою функціонування (за
функціональними видами), що й використовується для цілей бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності (рис. 2).

матеріальні активи

капітальні інвестиції
довгострокові біологічні активи
інші необоротні матеріальні активи

нематеріальні
активи

нематеріальні активи
інші нематеріальні нерухомість

довгострокова дебіторська заборгованість та інші
необоротні активи

фінансові
активи

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

основні засоби

відстрочені податкові активи
довгострокові фінансові інвестиції

Рис. 2 ‒ Класифікаційна ознака необоротних активів за
функціональними видами та їх складові [7]
Як відомо, найбільшу частку у складі необоротних матеріальних активів
складають основні засоби. Саме забезпеченість основними засобами є тією
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рушійною силою, за допомогою якої починає працювати підприємство, а в
подальшому розширювати безпосередньо свою діяльність.
До інших необоротних матеріальних активів переважно відносяться
активи з невеликою вартістю, з терміном служби більше одного року або
активи виробничого циклу. Важливо відмітити, що підприємство самостійно
встановлює вартісну межу між основними засобами і малоцінними
необоротними матеріальними активами, що обов'язково обумовлюється у
Наказі про облікову політику. Традиційно поняття НМА використовують у
бухгалтерському обліку, як грошове відображення результату використання
інтелектуальних активів [8, с. 198].
Також у складі нематеріальних активів вчені виділяють такі складові, як:
1) людський та структурний капітал (Л. Едвінсон та М. Мелоун), що поєднує
НМА, які характеризують характеристики робочої сили, особисті якості
працівників та їх мотивацію, інвестиції в розвиток персоналу, продуктивність
праці, доходи власників бізнесу тощо; 2) індивідуальну компетентність,
внутрішню та зовнішню структуру підприємства (К.-Е. Свейбі); 3)
клієнтський капітал (Х. Сент-Онж), який об’єднує НМА у вигляді бази даних
з визначенням постійних та потенційних клієнтів, характеристики відносин з
ними, ділову репутацію підприємства у клієнтів тощо; 4) організаційний
капітал (М. Армстронг) – це НМА, які характеризують систему менеджменту
підприємства; організацію його бізнеспроцесів; організаційну структуру та
внутрішні положення; засоби мотивування, контрою та регулювання; форми
влади та стилі керівництва; 5) клієнтський та партнерський капітал (Ю. Х.
Даум), котрі охоплюють відносини організації з інвесторами та акціонерами,
характеризує можливість забезпечення зростання капіталізації підприємства,
підвищення його інвестиційної привабливості, тощо; 6) капітал установи та
капітал взаємодії з інститутами ринку (А. М. Колот), що характеризує НМА у
сфері соціальних комунікацій та соціальної відповідальності, суспільної
репутації підприємства; 7) вартість бренду (О. М. Вакульчик та Г. Л.
Ступнікер); 8) емоційний капітал (Й. С. Ситник) [8, с. 198‒199].
Але, існуючі підходи до структурування нематеріальних активів є дещо
еклектичними та не завжди мають прикладне значення. Це потребує
формування такого переліку структурних складових, який може відображати
більшість властивостей нематеріальних активів й використовуватися для їх
економічного оцінювання [8].
Основними ознаками визначення нематеріальних активів, як об’єктів
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, є такі (рис. 3).
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не повинні мати грошової форми за всіма її еквівалентами

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

не повинні мати матеріальної форми
не повинні бути дебіторською заборгованістю
може бути достовірно визначена вартість об’єктів
можуть бути відокремлені від підприємства (крім гудвілу, який не може
бути відокремлений від підприємства)
повинні мати термін використання більше одного року (або одного
операційного циклу, якщо він перевищує один рік)
повинно існувати імовірне одержання майбутніх економічних вигід,
пов’язаних з використанням об’єктів (створюють для власників певну
вигоду)

Рис. 3 ‒ Ознаки визнання нематеріальних активів [9]
Доцільно зазначити, що всю сукупність нематеріальних активів, які є на
підприємстві, умовно можна розбити на кілька груп:
1. До першої групи відносяться нематеріальні активи, які є
невіддільними від підприємства. Це такі, як місце розташування бізнесу,
соціальний вплив бізнесу (здатність створювати нові робочі місця, взаємодія
з профспілками), наявність надійних зв’язків з постачальниками та дилерами,
розгалуженість торгової мережі.
2. До другої групи можна віднести професійні навички самого
персоналу, як модно сьогодні називати «інтелектуальні ресурси»
підприємства.
3. Третя група представляє собою нематеріальні активи, які можуть
ідентифікуватись окремо від підприємства. Сюди можна віднести патенти,
торгові марки, авторські права, тобто всі ті, які передбачені вітчизняним
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [10, с. 116].
Окремою групою в складі нематеріальних активів виділяють гудвіл.
Згідно із стандартом 19 «Об’єднання підприємств» гудвіл - це перевищення
вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості
ідентифікованих активів та зобов’язань на дату придбання [11]. Гудвіл
виникає лише в результаті придбання цілісного майнового комплексу
(підприємства) іншим підприємством (чи декількома підприємствами) та в
результаті здійснених витрат. Підставою для відображення гудвілу в
бухгалтерському обліку є угода про передачу такого комплексу.
Висновки. Отже, необоротні активи є найменш мобільною частиною
активів підприємства. У процесі їх формування й управління необхідно
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враховувати їх переваги та недоліки. Основними перевагами необоротних
активів є: менший ризик інфляційного зменшення та можливе збільшення
ринкових цін на нерухомість швидшими темпами, ніж темпи інфляції;
здатність приносити стабільний прибуток у разі несприятливої господарської
діяльності щодо орендних та лізингових платежів; можливість більш
інтенсивного використання в періоди підйому ринкової інфраструктури. До
недоліків слід віднести: низький рівень маневреності, неможливість швидко
змінити структуру вкладених коштів; низький рівень ліквідності і
неспроможність забезпечити потік платежів у разі погіршення
платоспроможності підприємства.
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Постановка проблеми. Основною характеристикою підприємства, з
точки зору, конкурентної боротьби є його конкурентоспроможність. Вона
визначає життєздатність підприємства, результати його виробничо-збутової
діяльності в умовах ринкової конкуренції. Конкуренція примушує
підприємства всіх форм власності постійно відслідковувати зміни попиту та
пропозиції, вартості матеріальних ресурсів, зменшувати витрати на
виробництво, покращувати якість своєї продукції та послуг, що реалізуються
на ринку, підвищувати свою конкурентоспроможність.
Аналіз
останніх
досліджень
і
публікацій.
Проблеми
конкурентоспроможності досліджені у працях багатьох вітчизняних та
зарубіжних науковців, які використовують різні підходи до визначення її
сутності. Серед дослідників, які здійснили значний внесок у розробку цієї
проблематики, необхідно виділити праці Г. Азоєва, І. Ансоффа, Л. Довганя,
О. Драган, С. Клименка, Ф. Котлера, О. Нефедова, Л. Піддубної, М. Портера,
О. Янкового та інших науковців.
Постановка завдання. Мета дослідження – на основі аналізу трактувань
науковців дати визначення поняття «конкурентоспроможність», навести
класифікацію її параметрів, визначити фактори, що впливають на
конкурентоспроможність підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Рушійною силою
економічного
розвитку
є
конкуренція.
Саме
вона
примушує
товаровиробників постійно дбати про зростання ефективності виробництва,
зниження затрат, підвищення якості товарів, впровадження сучасних
досягнень науки й техніки, проведення організаційних і структурних змін у
підприємницькій
діяльності
задля
досягнення
успіху.
Термін
«конкурентоспроможність» вперше було введено в кінці 70-х років ХХ
століття М. Портером [1], який розуміє під даним поняттям продуктивне і
рентабельне використання ресурсів, а також спроможність продукції чи
суб’єкта ринкових відносин фігурувати на ринку нарівні з присутніми там
конкурентами. Поняття конкурентоздатності господарської структури дуже
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важливе, оскільки безпосередньо пов’язане з реальним формуванням
ефективних систем управління діяльністю окремого підприємства або
продукції, галузі чи національної економіки та поєднує поведінку
економічних суб’єктів у конкурентному середовищі. Багатогранність поняття
конкурентоспроможності зумовлює доцільність розгляду різних її видів (рис.
1).

Види конкурентоспроможності за класифікаційними ознаками
Територіальногеографічна
міжнародна
внутрішньонаціональна
регіональна

Рівень конкуруючих
об’єктів
національної
економіки
галузі
підприємства

Фіксація у
часі
на конкретну дату
поточна
прогнозна

продукції

Рис. 1 ‒ Класифікація видів конкурентоспроможності [2‒7]
На основі територіально-географічної класифікаційної ознаки
конкурентоспроможність поділяють на міжнародну, внутрішньо-національну
та регіональну [2]. У працях [3, 6, 7] за критерієм, що називають «фіксацією у
часі», «форматом існування» чи «часовим проявом» запропонований поділ
конкурентоспроможності на конкретну дату, поточну та прогнозну. Автор [4]
також
пропонує
за
вказаним
критерієм
виділяти
динамічну
конкурентоспроможність, що порівнює стан конкурентоспроможності у двох
періодах. Даний підхід є дискусійним, оскільки динамічність, поруч із
порівнянністю, залежністю від певних чинників, належить скоріше до
характеристик конкурентоспроможності, аніж до її видів. Автор [5] визначає
в межах даних класифікаційних груп також конкурентоспроможність
регіону, проте таке положення є дискусійним, оскільки вказаний вид
конкурентоспроможності також може бути розглянутий за територіальногеографічною
ознакою.
Виокремлюють
також
глобальну
конкурентоспроможність, конкурентоспроможність країни, підприємства,
маркетингової політики та продукції [5]. Однак, така міжнародна
класифікація теж є спірною, оскільки конкурентоспроможність
маркетингової політики можна визначити як одну із ключових складових
конкурентоспроможності підприємства. Варто наголосити на наявності
залежності
між різними рівнями
конкуруючих
об’єктів.
Так,
конкурентоспроможність продукції впливає на конкурентоспроможність
підприємства, а та, в свою чергу, на конкурентоспроможність галузі, яка
здійснює вплив на конкурентоспроможність національної економіки. Отже,
ключовими елементами в даній ієрархії рівнів є конкурентоспроможність
товарів і підприємства, адже хоча вони і не визначають повною мірою
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конкурентоспроможність галузі і економіки в цілому, однак є невід’ємними її
складовими. Необхідно зазначити, що у науково-довідковій літературі
поширеним є підхід до розуміння конкурентоспроможності підприємства як
здатності до виготовлення і реалізації конкурентоспроможної продукції. Так,
в сучасних умовах не можливо недооцінювати вплив ефективності
організації системи менеджменту на підприємстві, розвиненості мережі
каналів збуту, наявності можливостей доступу до ресурсів і ефективності їх
використання, а також ряду інших чинників у забезпеченні
конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів.
Зважаючи на вищевикладене, існуючі трактування досліджуваного
поняття
вважаємо
за
необхідне
доповнити
наступним:
конкурентоспроможність підприємства – це сукупність властивостей і
характеристик його діяльності, які за певних економічних умов (за реального
стану розвитку національної і світової економіки) забезпечують йому
наявність переваг і здатностей у боротьбі з конкурентами.
Окрім зазначених вище характеристик, що будуть актуальними у будьяких економічних умовах, ряд дослідників визначає й інші важливі
характеристики та властивості конкурентоспроможного підприємства, що
набувають особливої актуальності за сучасних процесів глобалізації та
інтернаціоналізації господарського життя – гомеостатичність і низька
імітабельність конкурентних переваг. Сукупність ключових характеристик і
властивостей, що забезпечують конкурентоспроможність підприємства,
наведена на рис. 2.
Конкурентоспроможність підприємства
Властивості








Характеристики

Мобільність
Гомеостатичність
Емерджентність
Організованість
Адаптивність
Цілеспрямованість
Стійкість

 Ефективність
управління
 Екологоорієнтованість
 Соціальна
спрямованість
 Низька імітабельність
конкурентних переваг

Рис. 2 ‒ Характеристики та властивості підприємств у забезпеченні
їх конкурентоспроможності [5, 8]
Досягнутий рівень конкурентоспроможності підприємства є, перш за
все, результатом його боротьби з конкурентами, який, у свою чергу, залежить
від набору факторів, що впливають на діяльність господарюючого суб’єкта.
Фактори конкурентоздатності представляють собою всі явища та процеси
господарської діяльності підприємств, які зумовлюють зміну кількісних і
якісних показників, що впливають на їх результативність, прибутковість,
продуктивність тощо. Серед розмаїття наукових поглядів і трактувань
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неможливо окреслити єдиний підхід, що дозволить виділити та згрупувати
фактори, що визначають рівень конкурентоспроможності підприємства.
Для потреб управління конкурентоспроможністю важливим є не лише
визначення сукупності факторів, що на неї впливають але й розподіл їх за
ступенем адаптивності, з метою побудови обґрунтованої методики
регулювання їх впливу і досягнення бажаних значень конкурентних позицій
підприємства (рис. 3).
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Зовнішні

- державне регулювання
- політичні і правові
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Фактори мікрорівня

- рівень НТП
- стан
національної
економіки
- екологічна ситуація
- інфраструктура

постачальники
споживачі
конкуренти

Частково
адаптивні

-

Адаптивні

Фактори макрорівня

Фактори мегарівня
- кон’юнктура зовнішніх ринків;
- міжнародне законодавство і
стандартизація якості продукції;
- глобалізація
та
інші
зовнішньоекономічні чинники

Внутрішні
Структурно-організаційні

Екологічні

Техніко-технологічні
- науково-технічний
рівень

- екологічна безпека
- забрудненість середовища

виробництва
- використання новітніх технологій
- наявність інноваційної техніки

Економічні
- рівень рентабельності
- рівень платоспроможності та
ліквідності
- рівень
фінансової
стабільності і стійкості

Адаптивно-визначені

- виробнича структура
- організаційна структура
- управлінська структура

Ресурсні
- рівень
матеріально-технічного
забезпечення
- забезпеченість земельними ресурсами
- забезпеченість трудовими ресурсами

Маркетингові
- формування іміджу та реклами
- мережа каналів збуту
- товарна і цінова політика

Рис. 3 ‒ Класифікація факторів впливу на конкурентоспроможність
підприємств у відповідності до потреб управління [2, 3, 8, 9, 10]
Адаптивність має відношення до усіх економічних відносин, що
формуються в процесі діяльності суб’єкта господарювання. Значною мірою
вона пов’язана і з конкурентоспроможністю, визначаючи ступінь взаємодії
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останньої із факторами впливу на конкурентний розвиток. Так, фактори
зовнішнього середовища, до яких підприємство змушено пристосовуватися і
визначати стратегію свого функціонування в залежності від їх особливостей,
можна визначити як адаптивні фактори. Вони є сукупністю регуляторних
державних механізмів і чинників соціально-політичного, кліматичного та
міжнародного характеру, що формують середовище, в якому функціонує
підприємство. Оскільки вказані фактори не можуть зазнавати значних змін у
результаті діяльності підприємства його успішний розвиток залежить лише
від здатності ефективно адаптуватися до умов бізнес-середовища, в якому
вони функціонують. Частково адаптивні фактори теж вимагають від
підприємства пристосування до умов, що вони формують, разом з тим,
вказані чинники утворюються в результаті діяльності значної сукупності
підприємств як в країні, так і за її межами, тому може спостерігатись їх
часткова підконтрольність підприємству в залежності від масштабів і
прогресивності його діяльності. Так, до частково адаптивних факторів
відносяться стан національної економіки, рівень науково-технічного
прогресу, загальна екологічна ситуація, конкурентне середовище.
Адаптивно-визначені фактори конкурентоспроможності підприємств, до
яких належать структурно-організаційні, техніко-технологічні, ресурсні,
економічні, екологічні чинники внутрішнього середовища, визначаються
особливостями функціонування підприємств і можуть змінюватися у
результаті прийняття внутрішніх управлінських рішень. Адаптивновизначеними чинниками підприємство здатне повністю управляти,
регулюючи таким чином рівень своїх конкурентних позицій. При цьому
можна говорити про наявність взаємозв’язку між частково-адаптивними та
адаптивно-визначеними факторами. Зокрема, застосовувані на підприємстві
новітні технології можуть впливати на рівень НТП, внутрішні екологічні
фактори підприємства впливають на екологічну ситуацію на певній території,
економічні ‒ можуть викликати певні зрушення національної економіки
тощо.
Так, запропонована класифікація факторів за критерієм адаптивності, що
на відміну від існуючих підходів, передбачає їх поділ на адаптивні, частковоадаптивні та адаптивно-визначені, дозволяє ідентифікувати чинники
конкурентного розвитку, на які підприємство може здійснювати вплив, а
також ті, до дії яких воно має адаптуватись і відповідно до цього має
формуватись інформаційна база для потреб менеджменту. Тобто, дана
класифікація спрямована на ефективну структуризацію інформаційного
простору для управління конкурентоспроможністю підприємств.
Висновки. Таким чином, важливим завданням сьогодення є визначення
стратегії формування конкурентних переваг у нових світових умовах
господарювання. Все це є свідченням того, що трансформаційні процеси ще
не отримали логічного завершення і мають бути продовжені до тих пір, поки
не буде створено дієві засади управління конкурентоспроможністю
підприємств. Адже ефективний менеджмент конкурентного розвитку
підприємства досягається лише за умови забезпеченості достовірною,
точною, своєчасною, релевантною, комплексною інформацією щодо стану
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виробничо-господарської діяльності підприємства та впливу на неї
вищезазначених чинників конкурентоздатності.
В свою чергу, це зумовлює необхідність формування якісного механізму
обліково-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю
підприємства [11], що відіграватиме роль дієвого інструменту регулювання
його конкурентних позицій та слугуватиме базисом для формування стратегії
і тактики конкурентного розвитку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕТАПИ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
У статті досліджено роль бюджетування в діяльності підприємств.
Розглянуто та систематизовано підходи до виокремлення етапів
бюджетування вітчизняних і зарубіжних дослідників. Запропоновано
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авторське бачення етапності здійснення процесу бюджетування на
вітчизняних торговельних підприємствах.
Ключові слова: бюджет, бюджетування, цілі бюджетування, етапи
бюджетування, торговельні підприємства.
Постановка проблеми. У сучасній Україні, бюджетування стрімко
посідає перші позиції в управлінні бізнес процесами суб’єктів
господарювання. Бюджетування дозволяє:
1. передбачити можливі проблеми в діяльності підприємств, своєчасно
зреагувати на зміни внутрішніх та зовнішніх факторів;
2. мінімізувати витрати;
3. мобілізувати внутрішні ресурси;
4. розкрити потенційні резерви підвищення якості та рентабельності
продукції, робіт та послуг;
5. оптимізувати можливості щодо досягнення поставлених цілей.
Підґрунтям для самого процесу бюджетування повинні стати чітко
сформульовані засади його організації, конкретизація яких і визначає
актуальність дослідження особливостей бюджетного процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні,
методичні та прикладні аспекти запровадження бюджетування у діяльності
підприємств, знайшли своє відображення у працях таких учених-економістів,
як: І.О. Бланк, Л.Ш. Лозовський, О.Г. Мельник, Б.А. Райзберг, О.О.
Терещенко, А.Ю. Харко, Є.І. Сапожніков, О.Б. Стародубцева, І. Мейтленд, Д.
Нортон, І.Б. Немировський, І.А. Старожукова, О.А. Чухліб. та інших. Аналіз
існуючих підходів до обґрунтування бюджетування показало, що серед
учених немає єдності думок щодо змісту та послідовності етапів процесу
його запровадження на вітчизняних підприємствах. Тому необхідність
поглиблення теоретико-методичних напрацювань щодо даної проблематики
вимагає подальшого дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для забезпечення найкращих
результатів діяльності компанії використовуються теоретичні та методичні
засади управлінського обліку, аналізу отриманих результатів та прийняття
рішень на основі проведених дій.
Впровадження на торговельному підприємстві системи бюджетування та
оцінки ризиків дасть змогу керівництву виявити недоліки в управлінні,
проаналізувати специфічні фактори впливу та виділити відхилення від
досягнення стратегічних цілей.
Бюджетування як процес – це послідовні дії з розроблення, виконання,
контролювання та аналізування бюджету з подальшим можливим
коригуванням як планів, так і цілей підприємства [5].
Центр відповідальності – це сфера (сегмент) діяльності, в межах якої
встановлено персональну відповідальність менеджера [3].
Складання бюджетів витрат, їх облік, контроль та аналіз за центрами
відповідальності бюджетування – це система, що вимірює (оцінює) плани й
дії за кожним центром відповідальності. Механізм обліку відповідальності є
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невід’ємною та обов’язковою складовою внутрішньогосподарського
бюджетування на всіх трьох стадіях (складання зведеного бюджету,
контроль виконання, план-факт аналізу виконання). Без жорсткого
закріплення відповідальності затверджений проект зведеного бюджету
залишиться не більш ніж благим наміром [7].
Бюджетування покликане пов'язувати оперативні цілі структурних
одиниць зі стратегічною метою всього підприємства за допомогою мотивації
керівників на виконання бюджетів їх підрозділів. Фінансові бюджети дають
змогу прогнозувати фінансовий стан підприємства, виявляти критичні
періоди, стан "розриву ліквідності" та готуватися до запобігання критичним
ситуаціям шляхом балансування бюджетних показників. Основними носіями
бюджетної інформації є бюджетні форми. Насамперед варто зазначити, що
бюджети є сукупністю статей, зібраних у певні форми, що розраховуються на
певний період у межах підперіодів. Бюджет завжди є документом із чітко
визначеною структурою і взаємозв'язками між показниками. Практично всі
теоретики і практики бюджетування виділяють два рівні бюджетів –
операційний і фінансовий. На операційному рівні бюджети характеризують
поточну (виробничу) діяльність і представляють в сукупності дані для
бюджету доходів і витрат [1]. Набір бюджетів і бюджетних статей тут
вибирають самостійно і варіантів комбінацій оперативних бюджетів може
бути множина. Усе залежить від галузі, специфіки виробництва, рівня
кооперації (величини доданої вартості) та інших особливостей конкретної
компанії. Єдиним видом операційного бюджету, який присутній в будь-якій
системі бюджетування, є бюджет продажу, що відображає прогнозовані
доходи компанії і рівень майбутньої ділової активності. Цей бюджет,
зазвичай, є відправною точкою для решти бюджетів [4]. Незважаючи на
відсутність регламентації в побудові операційного рівня бюджетування, на
промислових підприємствах найбільш поширеними операційними
бюджетами вважають бюджет: продажу; виробництва; запасів готової
продукції; виробничих витрат (бюджет прямих витрат на оплату праці);
потреб у матеріалах (прямих матеріальних витрат); загальновиробничих
витрат; операційних витрат (бюджет адміністративних витрат, бюджет
збутових витрат, бюджет інших операційних витрат). Сукупність
операційних бюджетів може мати різну конфігурацію, проте на виході
операційного рівня обов'язково повинна сформуватися інформація для
бюджету прибутків і збитків (бюджетного звіту про фінансові результати) у
вигляді підсумкових даних основної діяльності: обсягів продажу, сум витрат
з основної діяльності й операційного прибутку. Крім основних бюджетів,
звичайно використовується велика кількість допоміжних форм, в яких
проводиться розрахунок бюджетних показників.
На фінансовому рівні проводиться узагальнення даних операційного
рівня і балансування низки фінансових показників. Якщо в операційних
бюджетах є як натуральні, так і грошові (фінансові) показники, то фінансові
бюджети містять статті, що виражаються тільки у вартісній формі. На цьому
рівні перелік бюджетів і бюджетних статей практично для всіх підприємств є
стандартним – це: бюджет доходів і витрат (БДВ, рос. БДР); бюджет руху
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грошових коштів (БРГК); кредитний план (КП); інвестиційний бюджет (ІБ);
податковий бюджет (за ПДВ та Податком на прибуток; прогнозний баланс,
або бюджет по балансовому листу (ББЛ). Бюджет прибутків і збитків є
підсумком бюджетів операційного рівня і відображає операційну
ефективність компанії у вигляді фінансового результату.
Якщо операційні бюджети і бюджет прибутків і збитків формуються
методом нарахування, то бюджет руху грошових коштів відображає ті ж самі
процеси, але вже касовим методом, тому його іноді називають касовим
бюджетом. Основними початковими показниками цього бюджету є: з боку
надходження грошових коштів – обсяги продажу і показники інкасування
дебіторської заборгованості, з боку відтоку – рівень витрат, показник
інкасування кредиторської заборгованості та інвестиційний бюджет. Часто
цей бюджет формують у розрізі трьох видів діяльності: основної, фінансової
та інвестиційної. Кредитний план балансує бюджет руху грошових коштів,
щоб уникнути касових розривів. Бюджет капітальних вкладень формується,
виходячи з потреб компанії в інвестиціях. Прогнозний баланс є підсумком
усієї системи бюджетування і зводить усі бюджети підприємства на всіх
рівнях.
На практиці найменш використовуваною бюджетною формою,
порівняно з іншими, в рамках бюджетного процесу є баланс [5]. Такий стан
пов'язаний насамперед із пріоритетністю короткотермінових цілей під час
складання бюджетів, впливом фактора економічної невизначеності умов
господарювання та незавершеності процесу формування комплексних
бюджетних систем на переважній більшості українських підприємств.
Більшість управлінців вдаються до бюджетування з метою монетарного
балансування, найменше враховуючи можливість використання цього
інструменту з метою збільшення вартості компанії, поліпшення якості її
активів.
Особливістю бюджетування є те, що вибір системи бюджетування,
бюджетних форм та процедур не є законодавчо обумовленим, проводиться
індивідуально для кожної компанії з урахуванням специфіки її діяльності,
організаційної, а отже, і фінансової структури, цілей і завдань системи
бюджетування, повноти її функціональності, ступеня автоматизації існуючих
процесів та обсягів фінансування, що виділяються на впровадження цієї
системи [2].
Застосування у практичній діяльності підприємств перелічених вище
принципів бюджетування дасть змогу формувати таку систему
бюджетування, яка буде сприяти вдосконаленню управління підприємством і
поліпшить якісні параметри його діяльності.
Доцільність впровадження та підтримки бюджетування на вітчизняних
підприємствах усіх галузей, розмірів та напрямів діяльності обумовлюється
тим, що побудова та аналіз бюджетних форм надає менеджменту компанії
інформацію для обґрунтування та прогнозування наслідків того чи іншого
управлінського рішення (виробничого, інвестиційного, маркетингового
тощо), оцінки результатів, досягнутих компанією, порівняно з цілями,
встановленими фінансовими планами минулих періодів. Сформований
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понятійний апарат та побудова логічних взаємозв'язків між основними
видами бюджетів формують розуміння, що бюджетування є не просто
інструментом балансування доходів і витрат, а механізмом узгодження
перебігу всіх економічних процесів на підприємстві та засобом досягнення
його стратегічних цілей.
Отже, на наше переконання, при здійсненні бюджетування на
торговельних підприємствах необхідно дотримуватись наступної етапності
цього процесу:
1) Етап проектування на основі дослідження організаційної та
фінансової структури підприємства.
Основними завданнями першого етапу є: пошук слабких сторін,
виявлення потенційних можливостей, оцінка фінансових показників та
специфіки діяльності підприємства.
2) Етап розроблення регламентуючої документації та методології
бюджетування.
3) Етап розроблення організаційних процедур та фінансово-економічної
моделі бюджетування.
Основними завданнями третього етапу є: створення моделей, визначення
джерел, планування бюджетів, розроблення моделей відображення
фактичних даних та порівняння їх з минулими, визначення звітів, що
формуються з отриманої інформації, контролювання системи.
4) Етап розроблення або підбору програмних процедур для
автоматизації процесу бюджетування.
5) Етап впровадження на підприємстві автоматизованої системи
бюджетування.
Основними завданнями п’ятого етапу є: налаштування програмного
продукту під потреби та розміри підприємства, тестування, виправлення
помилок та неточностей, запуск у щоденне використання.
6) Етап створення бюджетного комітету, розробка та затвердження
бюджетного регламенту.
Бюджетний комітет – це робочий орган, який координує розробку і
узгодження бюджетів. До його складу входять представники вищого
керівництва, виробничих підрозділів, відділів управління підприємства
(постачання, збуту, бухгалтерії тощо). Варто виокремити такі функції
бюджетного комітету, як визначення бюджетної політики; вивчення
бюджетних оцінок, наданих керівниками підрозділів; перегляд бюджетних
оцінок); схвалення бюджетних оцінок; аналіз поданих оцінок і підготовка
рекомендацій. Бюджетний регламент представляє собою процедуру розробки
зведеного та часткових бюджетів, включаючи порядок обміну інформацією
між функціональним підрозділами, методи контролю та оцінки виконання
бюджету, заходи мотиваційної роботи, та слугує для об’єднання процесу
планування діяльності підрозділів всіх рівнів
управління у цілісну систему бюджетування [8].
7) Етап підготовки персоналу.
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Цей етап містить в собі такі пункти, як: навчання та здобуття відповідної
кваліфікації з питань бюджетування та основ планування, організації
контролю та аналізу, фахівців, керівників центрів відповідальності, а також
управлінського персоналу вищого рівня; створення та затвердження системи
мотивації виконання бюджетів, яка включає матеріальні та моральні стимули
працівників усіх рівнів та є індивідуальною для кожного підприємства.
8) Етап оцінки ефективності запровадження бюджетування.
На цьому етапі окреслюються критерії визначення ефекту від
впровадження бюджетування на підприємстві та здійснюється розрахунок
цього ефекту. Зауважимо, що впровадження будь-якої системи управління на
підприємстві має бути економічно обґрунтованим, бюджетування не є
винятком. Однак, необхідно підкреслити те, що абсолютно стандартна
методика оцінки ефективності впровадження системи бюджетування не
дозволяє детально її оцінити, а результати будуть не достатньо точні, але, з
іншого боку, для точної оцінки необхідна модель, яка враховує всі
особливості підприємства. Таким чином, процес бюджетування складається з
багатьох важливих взаємопов’язаних й взаємозалежних етапів, кожен з яких
спрямований на вирішення певної процедурної задачі та на досягнення
основної мети даного процесу загалом [6].
Висновки. Керівництво підприємства визначає терміни розробки та
формування бюджетів, перелік відповідальних осіб за формування, терміни
надання бюджетів для погодження та затвердження. Для формування
бюджетів на відповідний період необхідно використати елементи зустрічного
планування, що охоплює розробку, погодження, зведення, затвердження та
доведення бюджетів до виконавців.
Для торговельних підприємств характерна конкретна кількість
визначених бюджетів, які підкреслюють особливість його системи
бюджетування. Оптимально при формуванні бюджетів здійснити
прогнозування на 4-8 кварталів з урахуванням сезонності для різних
товарних груп. Кожний бюджет має бути підпорядкований і контролюватися
відповідним центром відповідальності, відповідальність за виконання яких
несуть їх керівники.
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто та охарактеризовано теоретичні аспекти організації
і методики виконання процедур аудиторської перевірки установчих
документів підприємства. Розкрито зміст поелементної розшифровки
власного капіталу. Визначено завдання аудиту установчих документів і
власного капіталу підприємства. Наведено схематичне відображення
власного капіталу на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій
звітності
Ключові слова: установчі документи, аудит, облік, власний капітал,
процедури аудиту,
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Проблеми, які виникають перед власниками та
менеджерами підприємств актуалізують необхідність впровадження аудиту
для досягнення динамічних конкурентних переваг та змін. Основою таких
змін повинен стати комплексний, системний підхід на базі єдиного
інформаційного та методологічного забезпечення аудиту. Проведення аудиту
установчих документів має важливе значення як для підприємства, так і для
засновників. Оскільки саме аудит виступає засобом зворотного зв’язку між
об’єктами та системою управління, інформуючи про дійсне положення та
фактичне виконання управлінських рішень.
Формулювання цілей статті. Метою статті є узагальнення та напрями
розвитку аудиту установчих документів підприємства.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питання організації та
методики аудиту установчих документів розглянута у наукових працях
багатьох вчених, серед яких такі, як: Візіренко С. В., Гордієнко Н. І.,
Кулаковська Л. П., Макаренко А. П., Назарова К. О., Піча Ю. В. та інші. Але
єдиної точки зору щодо методології та процедур проведення якісного аудиту
не знайдено.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аудит як перевірка публічної
бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації
щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою
визначення достовірності їхньої звітності, обліку, його повноти та
відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам, набуває
все більшої вагомості й суспільної необхідності.
Головна мета аудиту – забезпечити контроль за вірогідністю інформації,
відбиваної в бухгалтерській і податковій звітності. Дані про використання
майна, коштів, проведення комерційних операцій та інвестицій у юридичних
суб’єктів можуть бути об’єктивно підтверджені незалежним аудитом.
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Подання достовірної і неупередженої інформації зацікавленим особам
забезпечується через аудиторський висновок, виданий суб’єктом
аудиторської діяльності.
Аудит установчих документів і аудит власного капіталу не можуть
досліджуватись окремо один від одного, оскільки такий елемент власного
капіталу, як статутний капітал, є основою будь-якого підприємства і
фіксується в його установчих документах. В установчих документах можуть
міститися дані й про інші елементи власного капіталу.
Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після
вирахування його зобов'язань [1].
Мета аудиту власного капіталу – встановити достовірність первинних
даних відносно формування та використання власного капіталу, повноти та
своєчасності відображення інформації в первинних та зведених документах,
облікових регістрах, правильність ведення обліку власного капіталу
відповідно до установчих документів та облікової політики, достовірність
відображення стану власного капіталу у звітності підприємства.
Предметом аудиту власного капіталу є всі господарські операції, які
пов'язані з формуванням власного капіталу, а також відносини, що
виникають при цьому між підприємствами, власниками та учасниками [2].
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 [3]. Головний зміст
поелементної розшифровки власного капіталу наведено в табл. 1.
Таблиця 1 – Зміст складових власного капіталу
№
з/п

1

2
3

Елементи власного
капіталу
Зареєстрований
капітал
Капітал у дооцінках
Додатково
вкладений капітал

4

Інший додатковий
капітал

5

Резервний капітал

6

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)

7

Неоплачений капітал

8

Вилучений капітал

Зміст
Зареєстрована вартість простих і привілейованих акцій для
акціонерних товариств і сума оголошеного статутного
капіталу для інших підприємств, зафіксовані в статутних
документах. Сума пайових внесків фізичних і юридичних
осіб, якщо це передбачено статутними документами
Сума дооцінки необоротних активів
Сума перевищення вартості продажу акцій над номінальною
вартістю (емісійний дохід)
Сума
безоплатно
отриманих
необоротних
активів
підприємством від фізичних або юридичних осіб, інші
різновиди додаткового капіталу
Сума резервів, створених підприємством відповідно до
чинного законодавства, або статутних документів
Прибуток, реінвестований у підприємство, або непокритий
збиток
Заборгованість власників (учасників) із внесків до статутного
капіталу
Фактична собівартість акцій власної емісії, викуплених
товариством у своїх акціонерів
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Аудит установчих документів передбачає ретельну перевірку
юридичних підстав на право функціонування економічного суб’єкта
відповідно до чинного законодавства та підтвердження права власності
юридичних і фізичних осіб.
Аудит власного капіталу проводиться з метою підтвердження
аудиторським висновком інформації про власний капітал, його структуру та
зміни у власному капіталі, що сталися протягом звітного періоду.
Під час проведення аудиту установчих документів і власного капіталу
аудитор повинен виконати такі завдання:
1. Визначити головні відомості про суб’єкт господарювання:
– повна назва;
– код за єдиним реєстром підприємницької діяльності;
– місцезнаходження;
– дата реєстрації;
– дати внесення змін до установчих документів;
– головні різновиди діяльності;
– кількість засновників, їхні частки в статутному капіталі.
2. Визначити структуру управління економічним суб’єктом і
повноваження керівників усіх рівнів під час прийняття відповідних
управлінських рішень.
3. Підтвердити своєчасність та повноту внесення часток до статутного
капіталу.
4. Підтвердити адекватність методів оцінки часток, що вносяться
засновниками до статутного капіталу в натуральній і нематеріальній формах.
5. В акціонерних товариствах підтвердити інформацію про:
– акції, на які здійснена передоплата;
– загальну суму коштів, одержаних у процесі передоплати на акції;
– акції у складі статутного капіталу за окремими типами та категоріями:
а) кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини
статутного капіталу;
б) номінальну вартість акцій, зміни протягом звітного періоду у
кількості акцій, що перебувають в обігу;
в) права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, зокрема обмеження
щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;
г) акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим
підприємствам;
д) перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють;
е) кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого
органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5 %;
ж) акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими
контрактами із зазначенням їхніх термінів і сум: – накопичену суму
дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями; – суму, включену (або
не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але
формально не затверджені.
6. В інших підприємствах підтвердити інформацію про:
– розподіл часток статутного капіталу між власниками;
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– права, привілеї або обмеження щодо цих часток; – зміни у складі
часток власників у статутному капіталі.
7. Встановити структуру власного капіталу, проаналізувати зміни, які
відбулися в структурі за декілька звітних періодів.
8. Підтвердити інформацію про залишки і зміни у власному капіталі, що
відбулися протягом звітного періоду.
9. Дати оцінку системі внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку
установчих документів і власного капіталу.
10. Підтвердити повноту, достовірність, об’єктивність і законність
господарських операцій із власного капіталу, відображеному в
бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.
11. Перевірити порядок розподілу прибутку, який залишається в
розпорядженні економічного суб’єкта за результатами року після сплати
обов’язкових платежів.
12. Перевірити правильність обчислення доходів засновників та
акціонерів і утримання податку з доходів.
Основними процедурами аудиту, що визначені у МСА 500 «Аудиторські
докази», є такі: перевірка, спостереження, зовнішнє підтвердження, запит,
повторне обчислення, повторне виконання, аналітичні процедури [4].
Методика виконання аудиторських процедур полягає в застосуванні окремих
методів і прийомів аудиту самостійно.
З метою якісного аудиту установчих документів аудитору варто
розробити програму перевірки, яка буде складатися з наступних процедур:
1. Вивчення статуту підприємства, зокрема:
1) юридичний статус товариства;
2) мету і предмет діяльності;
3) прав і обов’язки акціонерів;
4) розміру статутного капіталу;
5) умов про категорії акцій, що випускаються товариством, та їхню
номінальну вартість і кількість;
6) умови збільшення або зменшення статутного капіталу;
7) права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, в тому числі обмеження
щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;
8) акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим
підприємствам;
9) своєчасності й повноти внесення часток до статутного капіталу;
10) часу останніх внесень до статуту товариства.
2. Звірення залишку власного капіталу за даними Головної книги з
залишками в облікових регістрах.
3. Перевірка змісту складових власного капіталу.
4. Вивчення відповідності розміру статутного капіталу даним
установчих документів і законодавству.
5. Документальна перевірка операцій формування статутного капіталу за
установчими документами і визначення його структури.
6. Перевірка розкриття інформації про власний капітал у Формі № 4
«Звіт про власний капітал».
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7. Узагальнення результатів перевірки операцій з власним капіталом.
На рис. 1 показано відображення власного капіталу на рахунках
бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності.
Рахунок 40
«Зареєстрований капітал» (+)
Форма №1 «Баланс (Звіт про
фінансовий стан)»
Пасив. Розділ 1 «Власний
капітал»

Рахунок 42
«Додатковий капітал» (+)
Рахунок 43
«Резервний капітал» (+)
Рахунок 44
«Нерозподілені прибутки (+) /
непокриті збитки (-)»

Фінансова звітність

Власний капітал

Рахунок 41
«Капіталу у дооцінках» (+)

Форма №2 «Звіт про
фінансові результати (Звіт
про сукупний дохід)»
Розділ 4 «Розрахунок
показників прибутковості
акцій»
Форма №4 «Звіт про власний
капітал»

Рахунок 45
«Вилучений капітал» (-)
Рахунок 46
«Неоплачений капітал» (-)

Рис. 1 – Відображення власного капіталу на рахунках
бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності
Перевірці піддають інформацію про власний капітал, яка відображена у
фінансовій звітності, Головній книзі, регістрах синтетичного й аналітичного
обліку, в первинних документах та інших джерелах інформації.
Однак рамки аудиту установчих документів і власного капіталу не
обмежуються тільки інформацією, яку надають бухгалтерський облік і
фінансова звітність.
Перш ніж складати програму аудиту установчих документів і власного
капіталу необхідно вивчити й оцінити систему внутрішнього контролю та
бухгалтерського обліку.
У процесі проведення аудиту установчих документів і власного капіталу
аудитор розподіляє всю сукупність інформації на підсукупності та приймає
рішення за результатами оцінки системи внутрішнього контролю і
бухгалтерського обліку метод організації перевірки (суцільний, вибірковий,
аналітичний чи комбінований) і за обраним методом перевіряє кожну із
підсукупностей.
Шляхом проведення аудиту власного капіталу можуть бути встановлені
порушення, типовими з яких є такі:
1) кредитовий залишок по рахунку 40 не відповідає сумі статутного
капіталу, затвердженого в установчих документах;
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2) необгрунтоване збільшення статутного капіталу за рахунок
завищення вартості матеріальних цінностей, нематеріальних активів, які
вносяться до статутного капіталу;
3) невнесення чи неповне внесення засновниками часток до статутного
капіталу;
4) несвоєчасне внесення змін до реєстру акціонерів;
5) несвоєчасне оформлення вибуття і приймання нових засновників,
акціонерів;
6) невиплати дивідендів за привілейованими акціями;
7) неправильне визначення часток, які вносяться засновниками до
статутного капіталу;
8) неправильне визначення часток, які підлягають вилученню
засновниками зі статутного капіталу;
9) відсутні підтверджуючі документи по здійснених фінансовогосподарських операціях;
10) недооформлені й прострочені документи;
11) необумовлене виправлення записів у документах без необхідних
підстав;
12) відсутність оригіналів чи засвідчених відповідно до законодавства
копій документів;
13) фіктивні документи та операції;
14) невідображення здійснених операцій;
15) провадження діяльності без ліцензії;
16) неправильне обчислення податку на доходи (прибуток);
17) невиконання вимог нормативних документів;
18) інші відхилення від норм.
У результаті аудиторської перевірки власного капіталу, аудитор повинен
впевнитися, що:
- формування власного капіталу є законним, правильним, відповідно до
чинного законодавства;
- відображення розміру та всіх змін власного капіталу своєчасне, повне,
правильне;
- для своєчасного отримання достовірної інформації організовано
аналітичний облік на рахунках власного капіталу, який забезпечує отримання
якісної інформації, яка необхідна для проведення аналізу та змін власного
капіталу підприємства та прийняття управлінських рішень;
- розподіл прибутку є раціональним та правильним відповідно до
чинного законодавства;
- правильне відображення в регістрах обліку і звітності операцій.
Висновки. Провівши дослідження можна стверджувати, що аудит
установчих документів не може досліджуватися без аудиту власного
капіталу. Адже власний капітал є головним джерелом фінансування
діяльності підприємства, а також виражає і засвідчує корпоративні права
учасників (засновників). Аудит правильності формування та використання
власного капіталу повинен забезпечити захист інтересів власників та сприяти
фінансовій стабільності підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ І
ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
В роботі розглянуто джерела формування власного капіталу на
підприємстві. Розкрито ознаки створення різних частин власного капіталу.
Досліджено природу власного капіталу і-за функцій, що він виконує на
підприємстві. Виявлено проблеми формування власного капіталу на
підприємстві та надано пропозиції щодо їх удосконалення.
Ключові слова: власний капітал, джерела формування, внутрішні джерела,
зовнішні джерела, функції власного капіталу, складові власного капіталу.
Постановка проблеми. Основу інформаційної бази системи правлінням
капіталом підприємства в умовах ринкових відносин складає детальне
облікове забезпечення процесу створення і розміщення власного капіталу. Це
прогнозує
прийняття відповідних управлінських рішень. Досвід
підтверджує, що облікові та аналітичні концепції створення і управління
власним капіталом підприємств слід орієнтувати на: інвестиційні рішення
(вкладання і накопичення капіталу), операційні рішення (дані про рух
капіталу), фінансові рішення (особливості використання капіталу) відповідно
до видів господарської діяльності.
В господарюванні успіх будь-якого суб'єкта незважаючи на форму
власності та вид діяльності, багато в чому залежить від вірного вибору
джерел створення, напрямів розподілу та використання капіталу, який
належить підприємству.
Функція показника «власний капітал» настільки значуща,що він отримав
законодавче підтвердження в Цивільному кодексі України,зокрема в частині
вимог щодо зв'язку статутного капіталу і чистих активів господарських
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організацій. У зв'язку з цим дослідження питань створення власного капіталу
підприємства та його структури має особливу актуальність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми обліку створення і використання власного капіталу завжди
були актуальними для економістів. Ці питання досліджуються в роботах
провідних іноземних та вітчизняних вчених економістів. Проте у працях
учених не склалося єдиної думки про походження поняття «власний
капітал», особливо у обліковому аспекті. Дослідженнями проблем обліку
формування і змін власного капіталу займалися такі вітчизняні і зарубіжні
вчені та науковці, як: Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, О. О. Канцуров, Г. Г.
Кірейцев, В. В. Ковальов, М. І. Кутер, Г. В. Нашкерська, В. Д.
Новодворський, В. Ф. Палій, О. І. Пилипенко, І. Р. Поліщук, М. С. Пушкар,
Я. В. Соколов, В. В. Сопко, В. Г. Швець та ін.
Аналізуючи останні публікації, можна виділити зарубіжних вчених, що
займалися проблемою власного капіталу, серед них Ж. Андре, Н. де
Анастасіо, Ануфрієв В. Е., Л. Батардон, Ф. Беста, Бугайова А. В., П.
Герстнер, Дюмарше Ж. Б., Литньова Н. А., Ф. Ляйтнер, Медведєв М. Ю., Л.
Пачолі, В. Рігер, Ж. Ришар та ін.
Багато науковців розглядають з різних точок зору проблему відтворення
власного капіталу в обліку тому, що кожна організація, яка займається
виробничою чи іншою комерційною діяльністю, зобов'язана мати визначений
капітал, який являє собою сукупність матеріальних цінностей і коштів,
фінансових вкладень і витрат на придбання прав і привілеїв, необхідних для
господарської діяльності. Економісти розглядають поняття капіталу по
різному З одного боку, капітал підприємства визначає всю вартість засобів у
грошовій, матеріальній і нематеріальній формах,залучених у створення його
активів, а з другого характеризує напрямок вкладення засобів.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.
Незважаючи на значну кількість досліджень у цьому напрямі, й нині існує
потреба покращення методології власного капіталів бухгалтерському обліку.
Досить важливе питання визначення способів створення власного капіталу,
структури власного капіталу ї його функцій.
Мета роботи. Головною метою цієї роботи вивчення способів
формування власного капіталу на підприємстві та узагальнення теорії
створення своїх фінансових ресурсів підприємства, виявлення проблем у
формуванні власного капіталу та його частин на підприємстві і надання
пропозицій щодо їх усунення;
Виклад основного матеріалу. Без організації певного обсягу власного
капіталу існування та функціонування підприємств різних форми власності
неможливе. Власний капітал засновується завдяки власникам, які приймають
особисту участь у його формуванні. Тобто,при створені капіталу, власник
частково втрачає свій зв'язок з капіталом, оскільки він стає власністю
підприємства, а не власника.
Капітал підприємства це його власні ресурси, які вкладено в
господарську діяльність для його фінансування і організації. Висока
конкурентоспроможності підприємства на ринку,його фінансова стійка
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позиція за якої найбільшу частину його фінансових ресурсів становить
власний капітал являється нормою для успішної рентабельної роботи.
У власних фінансових ресурсах що залишається в розпорядженні
підприємства основне місце належить прибутку. Прибуток забезпечує
збільшення власного капіталу, що дає приріст ринкової вартості
підприємства.
Відрахування на амортизацію також відіграють роль у складі внутрішніх
джерел, особливо на підприємстві з високою ціною власних нематеріальних
активів та основних засобів; проте ціну власного капіталу підприємства вони
не збільшують, а лише засобом його реінвестування.
Не відіграють значної ролі і інші внутрішні джерела у створенні
власного фінансового ресурсу підприємства.
У складі зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів
основне місце належить залученню підприємством додаткового пайового
(шляхом додаткових внесків у зареєстрований (пайовий) капітал) або
акціонерного (шляхом додаткової емісії та реалізації акцій) капіталу.
Для окремих підприємств одним із зовнішніх джерел формування
власних фінансових ресурсів може бути надана їм безоплатна фінансова
допомога, яка надається, як правило, лише окремим державним
підприємствам.
До числа інших зовнішніх джерел входять безплатно передані
підприємству матеріальні та нематеріальні активи, що включаються до
складу його балансу.
Формування фінансових ресурсів підприємства здійснюється за рахунок
власних та запозичених коштів. Загальна сума фінансових ресурсів
складається у кожного окремого підприємства з таких елементів [1, с. 197]:
• Власний капітал: зареєстрований (пайовий) капітал, додатковий
капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
тощо;
• Забезпечення майбутніх витрат та платежів;
• Довгострокові зобов'язання;
• Поточні зобов'язання.
Так, величина власного капіталу визначається як алгебраїчна сума його
складових елементів:
• зареєстрованого (пайового) капіталу, який відображає зафіксовану в
установчих документах загальну вартість активів, які є внеском власників
(учасників) до статутного й іншого зареєстрованого капіталу, пайового
капіталу підприємства відповідно до законодавства і установчих документів,
а також внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного
капіталу.
• додаткового капіталу, який відображає суму, на яку вартість реалізації
випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.
• резервного капіталу, який відображає сума резервів, створених
відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок
нерозподіленого прибутку підприємства.
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• нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) – суми прибутку, яка
реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку.
• неоплаченого капіталу, який відображає суму заборгованості власників
(учасників) за внесками до капіталу.
• вилученого капіталу, який показує фактичну собівартість акцій власної
емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.
• забезпечень майбутніх витрат і платежів;
• цільового фінансування і цільових надходжень [2, с. 131].
Отже, внутрішнім називається фінансування, якщо воно здійснюється за
рахунок коштів, одержаних від діяльності підприємства. Початкове
формування фінансових ресурсів відбувається в момент створення
підприємства за рахунок статутного капіталу.
Зовнішнє фінансування – це кошти, не пов'язані з діяльністю
підприємства. До них належать [3, с. 431]:
1) кошти, які мобілізуються на фінансовому ринку:
• продаж акцій, облігацій, кредит;
• операції з валютою та дорогоцінними металами;
• проценти і дивіденди за цінними паперами інших емітентів.
2) кошти, які підприємство одержує в порядку перерозподілу:
• державні бюджетні субсидії;
• страхові відшкодування;
• фінансові ресурси, що поступають від галузевих структур, асоціацій,
концернів.
Найбільш поширеною є функція відповідальності і захисту прав
кредиторів, адже відображений в балансі підприємства власний капітал є для
зовнішніх користувачів мірилом відносин відповідальності на підприємстві, а
також захистом кредиторів від втрати капіталу.
Тобто власний капітал є гарантією захисту прав кредиторів і критерієм
відповідальності. Тому гарантійна функція є співзвучною з функцією
відповідальності і захисту прав кредиторів, визначеною іншими авторами.
Крім гарантії для зовнішніх користувачів, власний капітал виконує
захисну функцію – показує, яке значення має власний капітал для власників.
Чим більший власний капітал, тим краще захищеним є підприємство від
впливу загрозливих для його існування факторів, оскільки саме за рахунок
власного капіталу можуть покриватися збитки підприємства.
Виділені функції
1. Гарантійна (відповідальності і захисту прав кредиторів)
2. Довгострокового фінансування (функція фінансування та
забезпечення ліквідності)
3. Розподілу доходів і активів (база для нарахування дивідендів і
розподілу майна)
4. Основоположна (функція заснування та введення в дію підприємства)
5. Самостійності і влади
6. Кредитоспроможності
7. Фінансування ризику
8. Компенсації понесених збитків
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9. Регулятивна
10. Організаційна
11. Довготермінового кредитування
12. Захисна функція
13. Функція управління та контролю
14. 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.
При виході засновника з товариства та при ліквідації підприємства
визначається частка кожного засновника при розподілі прибутку та збитків, а
також у майні підприємства, тим самим реалізується регулятивна функція.
Функція довготермінового кредитування – перебуває в розпорядженні
підприємства необмежений час – є аналогічна до функції довгострокового
фінансування, використання останнього терміну є більш доцільнішим,
зважаючи на обмеженість кредитування.
Власний капітал у частині статутного є фінансовою основою для
початку діяльності нового суб'єкта господарювання – функція заснування та
введення в дію підприємства або основоположна.
Функція самостійності та влади передбачає, що розмір власного капіталу
визначає ступінь незалежності та впливу його власників на підприємство.
Частка ж власного капіталу в активах є показником платоспроможності
підприємства, що вказує на іншу важливу функцію – кредитоспроможності –
у разі надання кредиту, за інших рівних умов, перевагу надають
підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю і більшим власним
капіталом.
Крім того, власний капітал фінансує ризикові проекти, під які важко
залучити кошти сторонніх інвесторів, що відображає функція фінансування
ризику.
Висновки і пропозиції. Власний капітал служить фактором, що впливає
на управління товариством, адже через нього визначається організаційна
структура підприємства і тим самим реалізується організацій на функція, а
також функція управління та контролю. Вважаємо, що дані функції вже є
опосередкованими, але важливими для ефективного функціонування
підприємства.
Ще однією опосередкованою функцією виступає рекламна
(репрезентативна) функція - достатній розмір власного капіталу підприємства
створює підґрунтя для довіри до нього не тільки з боку інвесторів, а й з боку
постачальників факторів виробництва і споживачів готової продукції [4, с.
153].
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Формування власного капіталу має певну специфіку, зумовлену
організаційно-правовою формою діяльності підприємств, у відповідності до
чинного законодавства України. Цю специфіку слід враховувати як при
заснуванні того чи іншого виду підприємства, так і для забезпечення
ефективної господарської діяльності даного підприємства у майбутньому.
Збільшення власного капіталу можливе за умови росту величини
складових, які позитивно впливають на його розмір та мінімізації тих
елементів, які спричинюють на нього негативний вплив.
Виходячи з результатів дослідження функцій власного капіталу
встановлено, що вітчизняні та зарубіжні вчені виділяють такі основні
функції: гарантійну; довгострокового фінансування; розподілу доходів і
активів; основоположну; самостійності влади; кредитоспроможності;
фінансування ризику; компенсації понесених збитків; регулятивну;
організаційну; довготермінового кредитування; захисну; управління та
контролю.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ЗАКЛАДАХ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
У статті досліджено облік грошових коштів, враховуючи вимоги чинного
законодавства та оцінки думок науковців. Розглянуто характеристику
складових грошових коштів, які визначено у законодавчих документах з
урахуванням особливостей діяльності бюджетних установ. Розкрито склад
рахунків для обліку грошових коштів та виокремлено проблемні підходи їх
відображення на рахунках бухгалтерського обліку.
Ключові слова: грошові кошти, рахунки, безготівкові розрахунки, бюджетні
установи, рух грошових коштів
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Грошові кошти у діяльності закладів професійно45

технічної освіти є однією із важливих складових усіх наявних у нього
ресурсів. Вони є найбільш ліквідними активами і від їх наявності залежить
фінансовий стан закладу та спроможність його покращувати свою
матеріально–технічну, практичну та кадрову базу задля випуску нових
кваліфікованих робітників. Реформи, які провадяться в освіті призводять до
того, що фінансування таких закладів та чисельність закладів професійної
освіти стрімко скорочується, адже просто не має засобів для існування. Як
наслідок, фінансування закладів профтехосвіти передається на місцеві
бюджети (то на місцевий, то на обласний), що значно ускладнює їхню
роботу. В такій нестабільній ситуації необхідно приділяти увагу обліку
грошових коштів.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження проблемних
аспектів обліку операцій з обліку грошових коштів в закладах професійнотехнічної освіти.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Концептуальні основи
сутності, виникнення та руху грошових коштів достатньо широко
розглядаються в працях зарубіжних та вітчизняних учених, зокрема: Д. Ван
Хорна, В. Бочарова, І. Бланка, В. Ковальова, С. Голова, Ф. Бутинця, С.
Остафійчук, В. Костюченко, Л. Лігоненко, Й. Завадського, Р. Джоги, Т.
Канєвої, Н. Сушко, О. Чечуліної та інших. В їх наукових працях і
рекомендаціях висвітлюються проблемні питання сутності поняття «грошові
кошти», порядку облікового відображення операцій в системі рахунків,
формування інформації у звітності тощо.
Виклад основного матеріалу дослідження. Грошовим коштам
відводиться значне місце в життєдіяльності будь-якої організації. Вони
виступають важливим відокремленим об’єктом системи бухгалтерського
обліку і, водночас, грошовим вимірником для інших облікових об’єктів.
Економічну сутність поняття грошові кошти науковці трактують по
різному, так як насправді це поняття не є однозначним. Визначення
науковцями сутності грошових коштів як економічної категорії подано в
табл. 1.
Узагальнивши всі ці трактування можемо визначити що грошові кошти
– засоби, які знаходяться на підприємстві (установі, організації) в готівковій і
безготівковій формах і виконують функції засобів обігу, платежу і
накопичення.
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 відносини бюджетних установ у процесі виконання кошторису
доходів і видатків, здійснюються в основному безготівковій формі.
Безготівковими – можна назвати розрахунки, які відбуваються шляхом
перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки
отримувачів коштів. Фінансове забезпечення бюджетних установ
здійснюється через органи Державного казначейства.
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Таблиця 1 – Економічна сутність грошових коштів
Джерело

Визначення
Грошові кошти – форма існування грошей, використовується як засіб обігу
Ф. Ф.
та платежу; гро шові знаки національної валюти України – банкноти і
Бутинець
монети, в тому числі пам’ятні та ювілейні монети, що знаходяться в обігу
[1 ]
і є дійсними платіжними засобами
Грошові кошти – готівка в касі підприємства, депозити до запитання,
С. М.
кошти на банківських рахунках, які характеризуються абсолютною
Остафійчук
ліквідністю, тобто можуть у будь-який момент бути використані для
[2]
здійснення розрахунків, або обміняні на законні платіжні засоби.
Грошові кошти – це доходи і надходження, що акумулюються у грошовій
Г.В.
формі на рахунках підприємства, організації, установи у банках і
Осовська
використовуються для забезпечення їх влас них потреб або розміщення у
[3]
вигляді ресурсів банків
Й.С.
Грошові кошти – це кошти у вигляді грошей, які знаходяться в касі
Завадський підприємства, на рахунках в установах банку, в акредитивах, у підзвітних
[4]
осіб та на депозитах до запитання
Грошові кошти – це кошти в касі, електронні гроші, кошти на поточних
О.С. Височан та інших рахунках у банках, які можуть бути використані у будь-який
[5]
момент для проведення розрахунків в процесі здійснення господарських
операцій

Відсутність готівки можна пояснити тим, що зі зміною законодавства
стала обов’язковою наявність касового апарату, більшість закладів
професійно-технічної освіти відмовилась використання готівкових коштів і
основні фінанси містяться на рахунках відкритих у Державному казначействі
України. На ці рахунки зараховується сума коштів, яка фактично надійшла на
ім’я закладу (у тому числі кошти, що вносяться на відновлення касових
видатків).
Заклади професійно-технічної освіти мають в органах ДКСУ рахунки
загального та спеціального фондів.
Для зберігання коштів загального фонду і проведення операцій з ними
заклади можуть відкривати рахунки, які представлені на рис.1.
Загальні рахунки

Реєстраційні рахунки

Особові рахунки

Небюджетні рахунки

Рис. 1 – Класифікація рахунків, які можуть відкривати заклади
професійно-технічної освіти в органах ДКСУ
Реєстраційними є рахунки, які відкриваються в органах казначейства
розпорядникам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної
класифікації видатків для обліку операцій з виконання загального фонду
кошторисів.
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На таких рахунках зберігаються кошти, які надходять в заклад з
обласного бюджету, за рахунок додаткової дотації, освітньої субвенції з
державного бюджету переданої з бюджету місцевої ОТГ обласному бюджету,
іншої субвенції з бюджету місцевої ОТГ [6].
Особовими називають рахунки, які відкриваються розпорядникам
коштів місцевих бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації
видатків та кредитування бюджету для обліку руху коштів, виділених із
загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів для розподілу між
розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів, а також
відокремленими структурними підрозділами розпорядників коштів місцевих
бюджетів [6].
Небюджетні рахунки – рахунки, які відкриваються органами
казначейства розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів,
відокремленим
структурним
підрозділам
розпорядників
коштів,
підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам - суб'єктам
підприємницької діяльності за операціями, що не відносяться до операцій за
виконанням бюджетів. Наприклад, рахунки для зарахування надходжень та
проведення видатків з коштами фондів соціального страхування тощо [6].
Грошові кошти загального фонду надходять в заклади професійнотехнічної освіти згідно планів асигнувань, які розробляються
Департаментами освіти і науки на рік. Зміни в планах асигнувань
відображаються у Довідках про зміни до кошторисів та планів асигнувань.
Маючи кошти на рахунках загального фонду заклад може здійснювати
різні безготівкові розрахунки. Основні з яких представлені на рис.2.
Безготівкові
розрахунки
закладів

Розрахунки за
податками і
платежами

Розрахунки із
заробітної
плати та
грошового
забезпечення

Розрахунки за
виплатами
стипендій

Розрахунки за
коштами
одержаними на
видатки та
доручення

Розрахунки за
плановими
платежами та
ін.

Рис.2 – Безготівкові розрахунки професійно-технічного навчального
Типова кореспонденції рахунків з обліку грошових коштів по
загальному та спеціальному фонду відображена в табл. 2.
Таблиця 2 – Кореспонденції рахунків з обліку грошових коштів
закладів професійно-технічної освіти
№
п/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Надійшли на реєстраційний
рахунок закладу бюджетні
асигнування

2313 «Реєстраційні
рахунки»

7011 «Бюджетні
асигнування»
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2

3

4

5

6
7

8

10

Надійшли на рахунок закладу
грошові кошти для виплати
працівникам допомоги з
тимчасової непрацездатності.
На реєстраційний рахунок
закладу надійшли кошти за
оплату навчання
Отримання
цільового
фінансування для придбання
основних засобів та/або їх
поліпшення
Перераховані
з
реєстраційного
рахунка
закладу
суми
заробітної
плати на карткові рахунки
працівників
Перерахування
коштів
з
реєстраційного
рахунка
постачальникам
за
комунальні послуги
Перераховано
з
реєстраційного
рахунка
профспілкові
внески,
утримані з заробітної плати

2314 «Інші рахунки в
Казначействі»
2313 «Реєстраційні
рахунки»

2114 «Дебіторська
заборгованість за
розрахунками із
соціального
страхування»
7111 «Доходи від
реалізації продукції
(робіт, послуг)»

2313 «Реєстраційні
рахунки»

54 «Цільове
фінансування»

6511 «Розрахунки із
заробітної плати»

2313 «Реєстраційні
рахунки»

6211 «Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками»

2313 «Реєстраційні
рахунки»

6516 «Розрахунки з
членами профспiлки за
перерахуваннями сум
членських профспiлкових
внескiв»

2313 «Реєстраційні
рахунки»

Перераховано
з
реєстраційного
рахунка
6311 «Розрахунки з
податок на доходи фізичних бюджетом за податками i
осіб, утриманий із заробітної
зборами»
плати
Списання з реєстраційних
рахунків залишків коштів, 70 «Доходи за бюджетними
виділених асигнувань, не
асигнуваннями»
витрачених у звітному році

2313 «Реєстраційні
рахунки»
54 «Цільове
фінансування»
2313 «Реєстраційні
рахунки»

В процесі обліку грошових коштів можна виділити такі етапи
відображені їх в системі бухгалтерського обліку (рис. 3).
первинний облік –
фіксується в
документах
(платіжні
доручення,
виписки банку);

поточний облік –
аналітичний і
синтетичний,
фіксується в
облікових
регістрах

зведений,
узагальнюючий
– синтетичний
облік та
звітність.

Рис. 3 – Етапи обліку грошових коштів [7]
Для того щоб зареєструвати первинні документи для подальшого
отримання коштів на рахунок більшість закладів професійно-технічної освіти
користуються
системою
дистанційного
обслуговування
«Клієнт
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Казначейства – Казначейство». Система дозволяє формувати, візувати та
відправляти електронні документи, переглядати користувачами етапи про їх
проходження, а також переглядати рух коштів на рахунках, формувати та
друк документи, зокрема і виписки з рахунків.
Обліковим регістром, в якому відображаються всі дані щодо руху
грошових коштів в закладах професійно-технічної освіти є Меморіальний
ордер №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального
фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби
України (банках)» та Меморіальний ордер №3 «Накопичувальна відомість
руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах
Державної казначейської служби України (банках)» [8].
Меморіальний ордер №2 використовується для відображення в обліку
операцій з надходження на рахунок суб’єкта державного сектору асигнувань
та здійснення касових видатків загального фонду, тобто вибірки з
надходження та витрачання коштів з реєстраційних, інших рахунків в
органах Державної казначейської служби України (поточних рахунків - в
банках).
Меморіальний ордер №3 використовується для відображення в обліку
операцій з надходження на рахунок суб’єкта державного сектору доходів та
здійснення касових видатків спеціального фонду, тобто вибірки з
надходження та витрачання коштів спеціального фонду з реєстраційних
(поточних) рахунків в органах Державної казначейської служби України
(банках) [8].
Рух грошових коштів відображається у формах фінансової та бюджетної
звітності (рис. 4).
Баланс ф №1дс;
Звіт про рух грошових коштів ф № 3дс;
Примітки до фінансової звітності ф №5дс;
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф. №
2д, № 2м);
Звітність для обліку
грошових коштів

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за
послуги (форма № 4-1д, № 4-1м);
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень (форма № 4-2 д, № 4-2м);
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального
фонду (форма № 4-3д, № 4-3м);
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)

Рисунок 4 – Відображення у звітності бюджетної установи рух
грошових коштів
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Відображення грошових коштів в фінансовій звітності закладів
професійно- технічної освіти, які є установами державного сектору регулює
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку державного
сектору 101 «Подання фінансової звітності» [9].
Бюджетні форми звітності закладів професійно-технічної освіти, як
установ державного сектору регулює Наказ Міністерства фінансів України
«Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками
та
одержувачами
бюджетних
коштів,
звітності
фондами
загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування»
[10].
Відповідно до нього «Звіт про надходження та використання коштів
загального фонду» (форма № 2д, № 2м) складається розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів про отримані і використані асигнування
загального фонду державного або місцевих бюджетів згідно з кошторисом
(планом використання бюджетних коштів) та планом асигнувань [10].
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за
послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) складається тими бюджетними установами,
що мають право отримувати плату за послуги, надання яких пов’язане з їх
основною діяльністю; надходження від додаткової (господарської)
діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ тощо[10].
У Звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) відображаються
кошти, які бюджетні установи отримують в своє розпорядження: благодійні
внески, гранти та дарунки; кошти, що отримують вищі та професійнотехнічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних
бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, кошти від надання
майна в оренду тощо.
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального
фонду (форма № 4-3д, № 4-3м)
складається розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів, які отримують кошти, що відносяться до
інших надходжень спеціального фонду бюджету (крім власних надходжень
бюджетних установ, доходів за коштами, отриманими на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, позик
міжнародних фінансових організацій).
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального
фонду (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) складається розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів, які здійснюють операції з власними
надходженнями на поточних рахунках в установах банків або на
реєстраційних рахунках [10].
Бюджетна звітність за формою № 7д, № 7м складається тими закладами
професійно-технічної освіти в яких на кінець звітного періоду є
заборгованість окремо за коштами загального та спеціального фондів [10].
Висновки. Грошовими коштами професійно-технічних навчальних
закладів є: бюджетні асигнування, які надходять до закладу з обласного та /
або місцевого бюджетів, виручка від реалізації товарів або послуг, отримані
спонсорські чи благодійні внески тощо.
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Заклади мають реєстраційні, особові та небюджетні рахунки в органах
Держказначейства. Ці рахунки використовуються для зберігання на них
грошових коштів і розпоряджання ними ( виплата заробітної плати
працівникам, плата за послуги та ін.). В процесі організації обліку грошових
коштів використовується програмне забезпечення «Клієнт Казначейства –
Казначейство», що дає змогу обміну електронними документами, отримання
виписок, контролю руху коштів на рахунках.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ПОСЛУГ
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Стаття присвячена дослідженню економічної сутності послуг
інформатизації. Наведенні основні поняття, які пов'язані з послугами
інформатизації. Проаналізовано причини виникнення послуг інформатизації
в умовах ринкової економіки. Охарактеризовано основні причини
нестабільного розвитку консалтингової діяльності в Україні та окреслено
тенденції її розвитку. Переваги та недоліки консультаційного бізнесу в
Україні.
Ключові слова: консалтинг, послуги у сфері інформатизації, управлінське
консультування, обробка даних, бухгалтерський аутсорсинг
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. На сучасному етапі розвитку суспільства послуги
інформатизації є надзвичайно важливим елементом ринкової інфраструктури
розвинених країн світу. Становлення та розвиток послуг інформатизації в
Україні зумовлені процесами ринкової трансформації економічної системи,
реформування
відносин
власності,
започаткуванням
інституту
підприємництва. Причому поступове надбання вітчизняним бізнесом рис
цивілізованої діяльності потребує відповідної професіоналізації консалтингу.
На сучасному етапі розвитку суспільства консалтинг є надзвичайно
важливим елементом ринкової інфраструктури розвинених країн світу.
Виникнувши на початку XX ст., консалтинг перетворився сьогодні на норму
бізнесу та одну з найбільш ефективних і динамічних його форм, де зайняті
сотні тисяч фахівців. 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 [1].
Мета статті. Метою даної статті є визначення економічної сутності
витрат на послуги інформатизації та аналіз останніх досліджень з
функціонування ринку послуг інформатизації в Україні.
Аналіз останніх досліджень. Необхідність своєчасної адаптації
підприємств, організацій, установ України до сучасних економічних умов
господарювання зумовила певний дослідницький інтерес до управлінського
консультування як виду професійної підприємницької діяльності.
Поширення та подальший розвиток послуг інформатизації в Україні
пов’язані, перш за все, з потребою швидкого впровадження в господарську
практику нових теоретичних досягнень у сфері економіки та управління.
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Цей факт наочно підтверджується дослідженнями теоретичних засад та
прикладних аспектів управлінського консультування вітчизняними і
зарубіжними вченими-економістами: В. Верби, C. Козаченка, І. Спільника, Е.
Кузнєцова, Т. Решетняк та ін.
Як показав аналіз публікацій, сучасні дослідження в цій області
переважно спрямовані на:
– аналіз типових ситуацій в управлінській консультаційній діяльності;
– поширення практичного і методичного досвіду консультування як
серед консультантів, так і серед
– керівників;
– вдосконалення процесу навчання керівників і консультантів;
– формування єдиного розуміння типових проблем організацій і єдиного
уявлення про методи їх вирішення в керівників організацій і в консультантів.
Проте дані дослідження не спрямовані на вирішення ряду проблем,
пов’язаних з розширенням і зміцненням консультаційної діяльності в
Україні.
Виклад основного матеріалу. Становлення та розвиток консалтингу в
Україні зумовлені процесами ринкової трансформації економічної системи,
реформування
відносин
власності,
започаткуванням
інституту
підприємництва. Необхідність своєчасної адаптації підприємств, організацій,
установ України до сучасних економічних умов господарювання зумовила
певний дослідницький інтерес до управлінського консультування як виду
професійної підприємницької діяльності. Поширення та подальший розвиток
консалтингу в Україні пов’язані, перш за все, з потребою швидкого
впровадження в господарську практику нових теоретичних досягнень у сфері
економіки та управління. Започаткування консалтингового бізнесу було
пов’язане з бажанням колишніх успішних підприємців і керівників, які за
різних причин відійшли від справ, передати свій досвід іншим компаніям.
Так, на початку ХХ ст. у Чикаго була створена перша консалтингова фірма
«Служба ділових досліджень», яка пропонувала клієнтам проведення робіт з
підвищення ефективності функціонування промислових підприємств [2].
Консалтинг початку XXI ст. характеризується системним і ситуаційним
підходом до вивчення і розв’язання управлінських проблем підприємств,
створенням інтелектуальних продуктів, що розробляються на стиках
функціональних аспектів менеджменту, у межах міжгалузевої взаємодії,
завдяки розвитку кластерної економіки. У теперішній час консультування по
економіці та управлінню в більшій кількості країн світу виступає як окремий
сектор послуг [2].
До важливих причин стрімкого розвитку управлінського консультування
та зростання попиту на консалтингові послуги на світовому ринку відносять
наступні:
– загальну тенденцію глобалізації бізнесу, яка однаково сприяє попиту
на консалтингові послуги і серед транснаціональних корпорацій, що
захоплюють нові ринки, і серед щойно створених компаній, які сподіваються
позиціонуватися на світовому ринку;
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– можливість використання ідей і таланту консультанта в якості
конкурентної переваги в ринковій боротьбі;
– необхідність впровадження інформаційних технологій, які дозволяють
значною мірою підвищити продуктивність компанії [3].
В умовах інтеграції України у світове економічне суспільство питання,
пов’язані з обслуговуванням бізнесу, набули великого значення для
підприємств. З’явилися проблеми з переорієнтацією підприємств на новий
тип
економічної
системи.
Виникла
необхідність
підвищення
конкурентоспроможності та управління бізнес-процесами з використанням
передових технологій. Зазначене, з урахуванням швидкої зміни умов
функціонування вітчизняних підприємств, потребувало професійної
допомоги керівництву в управлінні діяльністю підприємства.
Започаткування консалтингової галузі в Україні характеризувалося
стихійним виникненням консалтингових фірм під впливом діяльності
західних компаній. Численні економічні і галузеві науково-дослідницькі
інститути розробляли та удосконалювали методологію управління
виробництвом, впроваджували нові принципи організації виробництва, що
забезпечувало зростання ефективності використання праці, матеріалів та
інших ресурсів [4].
Отже, що таке послуги у сфері інформатизації? Чинне законодавство не
містить прямого визначення поняття «послуги у сфері інформатизації». Цей
термін вживається виключно у Податковому кодексі України, де наводиться
приблизний перелік таких послуг – послуги з розроблення, постачання та
тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання
консультацій з питань інформатизації, надання інформації, у тому числі з
використанням комп'ютерних систем (пункт 186.3) [5].
Обробка даних або бухгалтерський аутсорсинг – це ведення бухгалтерії
компанії спеціалізованими фірмами та організаціями без зарахування
бухгалтерів у штат компанії. Згідно законодавства України суб’єкти
підприємницької діяльності не зобов’язані мати головного бухгалтера в
штатному розписі. Звітувати про результати діяльності компанії може сам
директор або довірена особа (з відповідно оформленою довіреністю від
директора) [6].
Управлінське консультування або послуги надання консультацій з
питань інформатизації – професійна діяльність, яка полягає у наданні
незалежних і об'єктивних порад та технічної допомоги кваліфікованими
спеціалістами фірмам, організаціям, окремим підприємцям (в подальшому –
клієнтам) з метою сприяння останнім у визначенні та дослідженні
управлінських проблем, пошуку їх оптимальних рішень, методології
впровадження рекомендацій.
Управлінське консультування дозволяє:
– ідентифікувати та аналізувати управлінські проблеми і можливості;
– пропонувати альтернативні варіанти вирішення цих проблем;
– надавати допомогу в реалізації рекомендацій та впровадженні
конструктивних змін, що визнані доцільними.
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Основним завданням управлінського консультування є надання
допомоги клієнтам у вирішенні їх управлінських та ділових проблем,
оптимізації їх бізнесу, підвищенні ефективності функціонування організації
[6].
Слід зауважити, що в Україні не існує встановленої державою ціни на
послуги інформатизації. Ціна визначається за динамікою попиту, наявністю
конкуренції та дискримінації, забезпечення необхідного рівня прибутковості
фірми та гонорарів консультанта. Звертаючись до консалтингової, компанії,
підприємство вже володіє деякою інформацією про ціноутворення на ринку і
встановлює ціну безпосередньо за роботу консультанта, не враховуючи
попередньої підготовки. У західних джерелах відносно оплати праці
консультантів зазначено, що за надання певних послуг консультант
самостійно встановлює тариф на оплату праці. Цьому передують два етапи:
першочерговий контакт та попередній аналіз проблеми. В подальшому клієнт
може дати згоду на консультування або відмовитися від нього, якщо вважає
ціну за виконання робіт зависокою.
Отже, потреба в консультантах зумовлена не тільки їх новими знаннями,
аналітичними навичками, діяльністю та методологічними підходами, які
можуть дати консультанти для організації клієнта, але й тим, що сторонні
консультанти призначені для того, щоб допомагати менеджерам
орієнтуватися у складних умовах для прискорення технологічних змін
зростання бізнесу, що суттєво впливає на майбутнє організації. Основними
причинами залучення консультантів в організацію є наступні:
– поточна завантаженість менеджерів фірм, що перешкоджає їм
самостійно вирішувати глобальні проблеми розвитку та оцінювати кризові
проблеми компанії на сучасному рівні знань;
– прагнення одержати оцінку того, що робиться в організації,
незалежними об'єктивними експертами;
– необхідність постійного підвищення ефективності виробництва та
бізнесу в умовах жорсткої конкуренції та ускладнення управлінських
проблем;
– відсутність чіткої та ефективної системи інформаційного забезпечення
в галузі правового та економічного регулювання;
– інтеграція в світове економічне товариство, інтернаціоналізація вимог
та стандартів;
– необхідність ініціювання змін в організації;
– подолання стереотипів у вирішенні існуючих проблем;
– навчання персоналу новим управлінським технологіям;
– подолання кризи, якщо вона настає в організації, ідентифікація
проблем та надання виконавчої допомоги для їх вирішення [7].
Потенційними споживачами послуг інформатизації виступають будь-які
організації, що стикаються з управлінськими проблемами. До них в першу
чергу можна віднести приватні компанії, банки, державні установи,
професійні асоціації, інвестиційні фонди та ін. Проте проблема
трансформації потреб в управлінському консультуванні у тривалий попит на
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нього є актуальною як для ринку в цілому, так і для кожної конкретної
консультаційної фірми.
Сьогодні в Україні працює понад 300 вітчизняних консалтингових фірм,
з яких 42% займаються виключно наданням послуг з питань управлінського
консультування, відкриті представництва провідних консалтингових фірм,
що є лідерами консультаційного бізнесу, в тому числі «великої п'ятірки».
Серед українських організацій, котрі вважаються консалтинговими, 42%
займаються тільки консультуванням, 30% - присвячують консультуванню
лише 80% загального обсягу продажу. Окрім того, третина учбових
організацій має власні консультаційні підрозділи [8].
Сьогодні
можна
чітко
виділити
основних
постачальників
консалтингового продукту в Україні. Це:
– філіали великих іноземних багатофункціональних фірм, що мають
консультаційні проекти з українськими державними структурами з питань
оподаткування, бюджетного регулювання, удосконалення нормативноправової бази, а також обслуговуючі спільні та іноземні компанії в Україні
банківські структури;
– представництва іноземних консультаційних фірм, які здійснюють
стратегію завоювання нових ринків та досліджують привабливість
українського ринку;
– іноземні консультаційні фірми, що працюють за програмами
донорських організацій та надають технічну допомогу з питань
управлінського консультування в пріоритетних галузях народного
господарства (енергетика, транспорт, зв'язок, сільське господарство тощо);
– вітчизняні консультаційні фірми, які спеціалізуються на наданні
послуг з питань приватизації підприємств, включаючи оцінку майна,
підготовку документального супроводження процесу приватизації тощо;
– спеціалізовані консалтингові фірми, котрі надають консультаційні
послуги по окремих напрямках управлінського консультування (бізнеспланування, фінансова оцінка, маркетинг, податкове планування, митне
регулювання та інше) [8].
Зараз у діяльності консультаційних фірм України намічаються якісні
зміни, пов'язані зі зміною спеціалізації послуг, що надаються. Основними
видами послуг консультаційного обслуговування стають постприватизаційна
підтримка підприємств маркетингові дослідження, організація маркетингу на
підприємствах, розробка ділових стратегій розвитку, пошук партнерів та
інвесторів, формування public relations, проведення рекламної кампанії.
Однак, незважаючи на те, що значна кількість компаній відчуває
необхідність консультаційної допомоги з питань управління, попит на
консалтингові послуги в Україні залишається низьким. Основними
причинами цього є такі:
– складна макроекономічна ситуація та загальне зниження ділової
активності;
– відсутність культури роботи з незалежними експертами;
– побоювання щодо порушення конфіденційності;
– низька платоспроможність клієнтів;
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– неспроможність оцінити корисність консалтингових послуг;
– відсутність гарантій конкретних результатів і позитивного ефекту від
консультування;
– складність отримання об'єктивної інформації про консультаційні
фірми та їх можливості [9].
Однак управлінський консалтинг має свої перспективи. Поступове
збільшення попиту на консалтингові продукти може відбутися в результаті
поліпшення якості послуг, що надаються, оскільки неодмінно зростатиме
професіоналізм вітчизняних консультантів, їх досвід, удосконалюватимуться
навички роботи і методи виконання замовлення; переходу на постійне
консультаційне обслуговування, що є більш економічним для клієнта;
усвідомлення вигоди від залучення консультантів для вирішення існуючих
проблем і отримання нової інформації, ідей, пропозицій [10].
Можливий успіх консультаційних організацій в Україні багато в чому
залежить від їх готовності до нововведень, адаптованості набору послуг до
потреб клієнтів, пошуку нових продуктів і ринків, застосування нових
методів втручання та внесення змін під час реалізації консультаційних
пропозицій. Майбутнє консалтингу нерозривно пов'язане з підвищенням
професіоналізму консультантів, високою якістю виконання замовлень,
дотриманням етичних стандартів, здатних задовольнити потреби клієнтів.
Висновки. На основі проведеного дослідження можна зробити висновок,
що послуги інформатизації є надзвичайно важливим елементом економічної
та промислової інфраструктури розвинених країн. Вони постійно потребують
все більшого та
відповідного професіоналізму консультантів для
забезпечення якості та попиту на такі послуги серед вітчизняного бізнесу. З
кожним роком актуальність зростає серед українських підприємців та
менеджерів, які розуміють необхідність таких консультацій, під час яких
розглядаються не лише вузькі проблеми, а й складні питання стратегічного
розвитку певного підприємства, організації, установи.
Можна виділити основні переваги вітчизняних консультантів, а саме:
знання глибинних причин (пов'язаних з менталітетом, національними
особливостями) існуючих управлінських проблем та з огляду на це
оптимально вирішувати поставленні завдання, а також можливість
адаптувати сучасні методи управління до особливостей вітчизняних
підприємств.
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ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ
_______________________________________________________________
УДК 336.1
Юлія Беженар
здобувач освітнього ступеня « магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
ПОТЕНЦІЙНОГО БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
Ефективність функціонування підприємств в умовах нестабільної
економічної ситуації напряму залежить від здатності підприємства долати
кризові ситуації під час своєї діяльності. Це можливо за умови своєчасно
проведеного аналізу фінансової стійкості суб’єкта господарської
діяльності. У статті розглянуто низку наукових поглядів стосовно
сутності банкрутства, визначено важливість проведення аналізу та
прогнозування потенційного банкрутства підприємства. Також, було
досліджено особливості використання методів оцінки банкрутства з
можливими факторами впливу на них.
Ключові слова: фінансова стійкість підприємства, кризовий стан
підприємства, банкрутство, навмисне банкрутство, методи оцінки
банкрутства, фіктивне банкрутство, індекс Альтмана, модель О.
Терещенка, ймовірність.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. Функціонування та розвиток підприємства в
ринкових умовах, в першу чергу, залежить від конкурентоспроможності його
продукції. Підприємства, які не в змозі витримати таку боротьбу стають
банкрутами. Ризики та кризові загрози банкрутства окремих суб'єктів
підприємницької діяльності стають невід'ємними частинами економічних
відносин.
На сьогоднішній день питання аналізу та прогнозування потенційного
банкрутства підприємства набувають особливої актуальності. Це зумовлено
непростою економічною ситуацією в країні, складними умовами
господарювання, великим відсотком підприємств та організацій, які
опинилися в кризовому стані.
Важливою та актуальною є проблема пошуку та впровадження в
практику таких методів та моделей аналізу фінансово-господарської
діяльності підприємства, використання яких дасть змогу уникнути кризового
стану на підприємстві, а в разі його виникнення виходити нього з
найменшими втратами.
Аналіз основних досліджень. Теоретичні та практичні питання аналізу
фінансового стану та ймовірності банкрутства підприємства були розглянуті
в працях багатьох науковців, таких як Лозовський Л.Ш., Берест М.М.,
Райзберг Б.А., Бланк І.А., Рудик В.І., Яблонська А.С., Коцеруба Н.В., та ін.
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Вчені розглядають дане питання різних точок зору та акцентують увагу на
різних аспектах проведення аналізу фінансово-господарської діяльності
підприємства. Проте, саме питання прогнозування ймовірності банкрутства
та аналіз фінансового стану потребують подальшого дослідження.
Також зазначимо, що неоднозначність концептуальних підходів до
проведення діагностики кризового стану та загрози банкрутства
підприємства, а також, недостатнє опрацювання методологічних і
прикладних питань щодо методів і прийомів діагностування вимагають
поглиблення наукових досліджень у цій сфері, аналізу сучасних методів і
прийомів діагностики[1, с 154].
Постановка завдання. Під банкрутством розуміють неспроможність
підприємства виконувати свої фінансові зобов’язання. Цьому питанню
необхідно приділити неабияке значення. Від цього
залежить
макроекономічна рівновага на рівні держава. А також, від того, наскільки
якісно проведено аналіз ступеня ймовірності банкрутства підприємства,
залежать ціна підприємства, його інвестиційна привабливість, що також
відбивається на економічних інтересах держави.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток ринкової економіки
висуває низку вимог щодо управління суб’єктами підприємницької
діяльності, які стосуються створення сучасної системи антикризового
менеджменту, одним із завдань якого є своєчасне виявлення кризових загроз
та локалізація їх за відповідними структурними підрозділами підприємства[2,
с.350].
Важливою умовою успішної роботи будь-якого підприємства є
раціональне управління фінансами. Без цього неможливі поняття
«рентабельність», та «взаємовідносини з покупцями та постачальниками,
кредиторами та інвесторами». Управління фінансовим станом підприємства
передбачає проведення його діагностики. Для оцінки вірогідності загроз
банкрутства рекомендується проаналізувати стан окремих функціональних
підсистем управління виробництво, кадри, фінанси, тощо), а також
конкретних фінансових параметрів (розрахунок коефіцієнтів).
Стратегічні цілі та оперативні задачі антикризового управління
висувають особливі вимоги до внутрішнього контролю, основною метою
якого стає запобігання кризовим ситуаціям і банкрутству. Це приводить до
розширення кола його завдань, серед яких особливого значення набуває
превентивна оцінка потенційних операційних, інвестиційних і фінансових
ризиків, визначення шляхів мінімізації їх впливу на діяльність підприємства.
Важливим елементом внутрішнього контролю є отримання, обробка,
передача та зберігання інформації, що передбачає застосування економічних
показників, які характеризують обрані параметри об’єктів управління[3,
с.124].
Для того, щоб зрозуміти економічну сутність поняття «банкрутство»
необхідно дослідити його походження в сучасній українській мові, також
його тлумачення в науковій економічній та юридичній літературі. Як
зазначається в Етимологічному словнику української мови під ред. О. С.
Мельничука, слово «банкрутство» має іноземне походження, проникло в
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українську мову через польську і російську, запозичене з французької та
німецької мов (фр. “banqueroute” та нім. “bankrott” – банкротство) та
зводиться до італійської “banca rotta”, що в перекладі означає «поламана
лава» (контори банкрутів розбивали).
Різні підходи до розуміння сутності поняття «банкрутство» в довідковій,
науковій економічній і юридичній літературі наведені в табл. 1
Таблиця 1.- Підходи до розуміння сутності поняття «банкрутство» в
довідковій, науковій економічній і юридичній літературі
Автор, джерело

Визначення
Економічний підхід
Райзберг Б. А.,
Банкрутство – це нездатність боржника платити за своїми
Лозовський Л. Ш.,
зобов'язаннями, повернути борги в зв'язку з відсутністю у нього
Стародубцева О. Б.
коштів для оплати.
Банкрутство є неспроможністю продовження суб’єктом своєї
Сабліна Н.В.,
підприємницької діяльності внаслідок її економічної
Крівеженко В.В.
нерентабельності, безприбутковості
Банкрутство – визнана судом неспроможність господарюючого
суб'єкта виконувати свої зобов’язання та продовжувати
Берест М. М.,
підприємницьку діяльність внаслідок її економічної
Тимошенко А. П.
неефективності, що є негативним наслідком кризи, призводить до
порушення фінансових відносин і ставить під загрозу подальше
існування підприємства.
Фінансовий підхід
Банкрутство – встановлена в судовому порядку фінансова
неспроможність підприємства, тобто нездатність підприємства
Бланк І.А.
задовольнити в установлені строки пред’явлені до нього з боку
кредиторів вимоги та виконати зобов’язання перед бюджетом
Банкрутство є узаконеним способом поглинання фірми
Брейлі Р., Майерс С. [
кредиторами, якщо та не виконує свої зобов'язання
Банкрутство – абсолютна неплатоспроможність боржника, що є
Рудика В.І., Великий наслідком глибокої фінансової кризи, внаслідок якої
Ю.М., Зьома О.Д.
підприємство не може задовольнити пред’явлені йому
кредиторами вимоги
Юридичний підхід
Банкрутство – це одна із юридичних підстав ліквідації
підприємства, яка виявляється у неспроможності суб’єкта
Яблонська А.С.
підприємницької діяльності задовольнити у встановлений для
цього термін пред’явлені йому кредиторами вимоги і виконати
зобов’язання перед бюджетом.
Банкрутство – це нездатність боржника відновити свою
Ст. 209
платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги
Господарського
кредиторів інакше як через застосування визначеної судом
кодексу України
ліквідаційної процедури
Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність
Кодекс України з
боржника відновити свою платоспроможність за допомогою
процедур банкрутства
процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у
від 18.10.2018 р.
порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів
№ 2597-VIII
інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури
Джерело: сформовано авторами на основі [4-7]

Згідно з Кодексом України з процедур банкрутства від 18.10.18 №2597VIII, який введено в дію з 21.10.19 банкрутство – це визнана господарським
судом нездатність боржника відновити свою платоспроможність за
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допомогою процедур санації і світової угоди і задовольнити грошові вимоги
кредиторів[8].
Поняття банкрутства характеризується різними його видами (рис. 1).
Навмисне
банкрутство

• навмисне приховання факту стійкої фінансової нездатності, шляхом
надання недостовірних даних;

Фіктивне
банрутство

• свідомо помилкове оголошення підприємством про свою
неспроможність з метою введення в оману кредиторів для одержання
від них відстрочки (розстрочки) виконання своїх кредитних зобов 'язань
або знижки сум кредитної заборгованості;

Реальне
банкрутство

• повна нездатність підприємства відновити в майбутньому періоді свою
фінансову стійкість і платоспроможність у силу реальних втрат
використання капіталу;

Технічне
банкрутство

• неплатоспроможність підприємства, викликана істотним
простроченням його дебіторської заборгованості. Дебіторська
заборгованість перевищує розмір кредиторської заборгованості, а сума
активів значно перевершує обсяг фінансових зобов 'язань;

Рисунок 1. – Види банкрутства, які виділяють у законодавчій і
фінансовій практиці
Діагностика кризового стану і банкрутства підприємства зазвичай
починається з виявлення так званих можливих її симптомів, до яких
належать: зменшення обсягів реалізації продукції, спад попиту, зниження
прибутковості виробництва, втрата клієнтів, неритмічність виробництва,
низький рівень використання господарського потенціалу, зниження рівня
продуктивності праці, нераціональне скорочення робочих місць [1, с.154].
На думку Л.О. Лігоненко, діагностика банкрутства повинна
розподілятися залежно від ініціаторів антикризового процесу на такі види:
1. Внутрішня діагностика банкрутства – здійснюється за ініціативи
керівництва підприємства або його власника.
2. Зовнішня діагностика банкрутства – ініціаторами можуть бути:
– кредитори – основною метою проведення діагностики банкрутства є
визначення доцільної поведінки щодо підприємства-боржника;
– інвестори (потенційні санатори) – основною метою проведення
діагностики банкрутства є обґрунтування доцільності участі в санації
підприємства.
Виділяють три фази кризових явищ підприємства, які тягнуть за собою
настання кризового стану:
1. Поява окремих факторів невиконання обов’язків підприємства.
2. Загроза подальшому функціонуванню підприємства, що потребує
негайного проведення санаційних заходів.
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3. Кризовий стан підприємства, що потребує його ліквідації.
Настання кризового стану та загрози банкрутства може виникнути:
– під час переходу від стадії початкового розвитку до періоду
зростаючого розвитку;
– під час переходу від стадії розвитку до стадії стабілізації;
– під час переходу від стадії стабілізації до періоду глобального спаду та
депресії;
– від моменту оголошення банкрутом до ліквідації бізнесу.
Прогнозування потенційного банкрутства підприємства – це
перспективи оцінки його фінансового стану, яка спирається на комплексний
аналіз фінансового стану підприємства[1, с.155].
З рис. 2 видно, що існує чотири основних підходи до оцінки й
прогнозування ймовірності банкрутства підприємств:
1) експертні методи;
2) статистичні моделі;
3) штучні інтелектуальні системи;
4) методи фінансового аналізу.
Методи оцінки і прогнозування ймовірності банкрутства підприємства

Експертні методи

Метод Аргенти

Метод Скоуна
Методика компанії
ERNSTWHINNEY
Методикаякісного
аналізу В.В.
Ковальова

Штучні
інтелектуальні
системи

Статистичні моделі

Дискримінантний
аналіз

Експертні системи

Кластерний аналіз

Нейронні системи

Методи фінансового
аналізу
Окремі
Комплексні
Матриця

Деревакласифікації

Кількісні

Імітаційне
моделювання

Якісні
Кількісно-якісні

Рисунок 2 - Методи оцінки і прогнозування ймовірності банкрутства
підприємства
Проте, найчастіше для прогнозування фінансової спроможності суб’єкта
господарської діяльності надається перевага дискримінантним моделям.
Основним методом, що використовується в зарубіжній практиці оцінки
фінансового стану та прогнозування банкрутства є - модель Z-рахунку
Альтмана. Він був першим хто використав багатофакторний
дискримінантний аналіз для визначення ймовірності банкрутства
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підприємства. Дослідимо двох- та п’яти- факторну модель Z-рахунку
Альтмана[9, с.199-200].
Двох факторна модель ймовірності банкрутства (індекс Z) визначається
за допомогою коефіцієнта покриття (Х1) і коефіцієнта автономії (Х2):
Z = −0,3877 − 1,0736𝑥1 −0,0579𝑥2
(1)
Для підприємств, у яких:
- Z = 0, ймовірність банкрутства становить 50%;
- від’ємне значення Z свідчить про зменшення ймовірності банкрутства;
- Z > 0, то ймовірність банкрутства перевищує 50% та підвищується зі
збільшенням значення Z.
Недоліком даної моделі є недостатня точність прогнозування
ймовірності банкрутства, проте вона не потребує великої кількості вихідної
інформації.
У 1968 році світ побачила його перша модель, яка включає 5
оптимальних коефіцієнтів і передбачає загрозу банкрутства великих
акціонерних товариств, акції яких котируються на біржі. Згодом у 1983 році
професор запропонував модель імовірності банкрутства, яка підходить для
застосування приватними компаніями, що не розміщують свої акції на
фондовому ринку[9 с. 200-201]:
Z = 1,2𝑥1 + 1,4𝑥2 + 3,3𝑥3 +0,6𝑥4 +0,99𝑥5
(2)
де, 𝑥1 – частка чистих оборотних активів у загальній величині активів;
𝑥2 – рентабельність активів, розрахована по чистому прибутку;
𝑥3 – рентабельність активів, розрахована по фінансовому результату від
звичайної діяльності до оподаткування;
𝑥4 – відношення ринкової вартості підприємства (ринкова вартість
корпоративних прав) до позичкового капіталу;
𝑥5 – коефіцієнт віддачі усіх активів, який розраховується як відношення
чистого доходу від реалізації до загальної величини усіх активів.
Ця модель дозволяє проаналізувати динаміку змін фінансової стійкості
підприємства та оцінити ймовірність виникнення кризової ситуації на
підприємстві.
Здобуті в процесі розрахунків значення Z-показника свідчать про
наступне:
- Z ≤ 1,8 – ймовірність банкрутства дуже висока;
- 1,81 ≤ Z ≤ 2,70 – ймовірність банкрутства висока;
- 2,71 ≤ Z ≤ 2,90 – банкрутство можливе;
- Z ≥ 2,91 – ймовірність банкрутства дуже низька.
Дуже важливим є той факт, що на відміну від більшості західних
моделей оцінки ймовірності банкрутства, після розрахунку показника за
даною моделлю можна визначити зону ризику, в якій перебуває
підприємство, а не тільки свідчити по факту про вже наявну кризу.
Однак, Рясних Є.Г. відмічає, що незважаючи на привабливість даної
методики, її використання обмежується необхідністю мати ринкову вартість
акцій. А це можливо лише для великих корпорацій, акції яких вільно
котируються на фондових біржах. Отже можна підвести підсумок і
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стверджувати, що дана методика є некоректною у використанні на
українських підприємства, оскільки фондовий ринок в Україні, на даний час,
є недостатньо розвинутим[10].
Першим, серед вітчизняних учених, модель дискримінантного аналізу
для діагностики загрози банкрутства підприємства України здійснив
О. Терещенко у 2003 р. Він опрацював дані 850 українських підприємств та
розробив 6-факторну функцію, придатну для підприємств усіх галузей, а
також модель, яка включає 10 показників і враховує галузеву специфіку.
Формула універсальної дискримінантної моделі Терещенка представлена
так[1, с.569]:
Z = −1,5𝑥1 + 0,08𝑥2 + 10𝑥3 +5𝑥4 +0,3𝑥5 +0,1𝑥6
(3)
де 𝑥1 – відношення грошових надходжень до зобов’язань;
𝑥2 – відношення валюти балансу до зобов’язань;
𝑥3 – відношення чистого прибутку до середньорічної суми активів;
𝑥4 – відношення прибутку до виручки;
𝑥5 – відношення виробничих запасів до виручки;
𝑥6 – відношення виручки до основного капіталу
Вірогідність загрози банкрутства за таким показником:
– при Z ˃ 2 підприємству не загрожує банкрутство;
– при 1 < Z < 2 порушена фінансова стійкість, але за умови вчасно
застосованої антикризової політики, банкрутство не настане;;
– при 0 < Z < 1 існує загроза банкрутства, якщо не вжити санаційних
заходів;
– при Z < 0 підприємство вважається напівбанкрутом.
Дана модель є вагомим надбанням у сфері аналізу ймовірності
банкрутства в Україні. Проте проблема такої методики Терещенка для
українських підприємств полягає в тому, що:
– у моделі зроблено акцент на зменшенні помилкового віднесення
фінансово неспроможних підприємств до групи стійких. Таким чином має на
меті убезпечити інвестора від ризикового вкладання коштів, тим самим
знижує точність прогнозу загалом;
– досить широкий інтервал невизначеності[10].
Саме тому дані такої ймовірності є суб’єктивними і не дають підстав для
практичних висновків.
Розглянемо переваги та недоліки зарубіжної моделі Z-рахунку Альтмана
та вітчизняної моделі О. Терещенка, див. табл 2.
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Таблиця 2 - Переваги та недоліки зарубіжних та вітчизняних
моделей визначення ймовірності банкрутства[10]

Модель Терещенко

П'ятифакторна модель
Альтмана

Двохфакторна модель
Альтмана

Назва

Переваги

Недоліки
– недостатня кількість вихідних даних;
– не враховує специфіку динаміки макро- і
мікроекономічних показників у структурі
національного господарства;
– відсутність деяких показників викривлює
результати
інтерпретації
значення
коефіцієнта поточної ліквідності;
– не дає повної критичної оцінки
фінансового
стану
та
зазвичай
використовується лише для компаній, цінні
папери яких розміщені на фондовому
ринку;

найпростіша для розрахунків

– простота розрахунків;
–
є
можливість
прогнозування – не враховує ринкову оцінку бізнесу;
банкрутства, визначення зони ризику;
– ймовірність отримання некоректного
– наявність послідовності дослідження; результату
у
зв’язку
з
часовою
– невелика кількість показників, що невідповідністю;
забезпечують точність результатів, за – невідповідність способу розрахунку
незначних трудовитрат;
деяких показників, у рамках західної та
– у ряді країн точність прогнозування вітчизняної
практик
здійснення
склала 95%;
фінансового аналізу діяльності
– доступність вихідних даних;
- зручність у застосуванні;
– відсутність поглибленої класифікації
при
використанні
вітчизняних стійкості фінансового стану;
статистичних даних врахована сучасна – широкий інтервал невизначеності, що
міжнародна практика;
зобов’язує проводити додатковий аналіз
- вирішення проблеми критичних для ідентифікації стійкості фінансового
значень
показників,
за
рахунок стану;
використання
різноманітних – недостатнє теоретичне та емпіричне
модифікацій
базової
моделі
до обґрунтування критичних точок для
підприємств різних видів діяльності;
окремих фінансових індикаторів;
Джерело: розроблено авторами на основі даних 1, 3

Висновки. Дискримінантний аналіз для діагностування фінансового
стану є досить зручним засобом для швидкого аналізу, що дозволяє
комплексно оцінити фінансову спроможність підприємства та зпрогнозувати
ймовірність банкрутства.
Методики зарубіжних авторів у цій сфері є доволі універсальними,
проте мають низку недоліків, тому результати на їх основі можуть бути
некоректними. Саме тому українські науковці самостійно розробити
дискримінантні моделі ймовірності банкрутства, що враховують сучасні
реалії економіки країни. Таким чином, серед усіх досліджуваних методів,
найбільш поширеною в Україні є діагностика банкрутства підприємства за
моделлю О. Терещенка.
Отже, підсумовуючи вищенаведені дослідження можна стверджувати,
що сучасний стан економіки вимагає створення загального алгоритму
прогнозування ймовірності банкрутства підприємства з урахуванням як
вітчизняного, так і закордонного досвіду. На нашу думку, для більш
обґрунтованого прогнозу необхідно використовувати декілька методів
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прогнозування банкрутства суб’єктів господарювання одночасно, що
дозволить значно підвищити ступінь якості та точності отриманих
результатів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
У статті розглянуто особливості здійснення контролю фінансової
звітності суб’єктів господарювання. Наведено якісні характеристики
фінансової звітності, надано класифікаційні критерії інформації, яку
використовують у фінансовому контролі звітності підприємства. Розкрито
призначення основних компонентів фінансової звітності. Здійснено
класифікацію внутрішнього контролю та наведено основні його елементи
Ключові слова: контроль, фінансова звітність, інформація, внутрішній
контроль, компоненти фінансової звітності
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Контроль фінансової звітності у ринковій
економіці розглядається як одна з найважливіших функцій системи
управління, адже він дає можливість визначати конкурентоспроможність
суб’єкта підприємницької діяльності, дослідити його майновий стан,
платоспроможність, ліквідність та фінансовою стійкістю. Суб’єкти
ринкового економічного середовища, що мають відношення до ділового
життя підприємства, повинні використовувати методики фінансового
контролю і аналізу для прийняття рішень, які спрямовані на оптимізацію
відповідних інтересів. Завдяки комплексному контролю показників
фінансової звітності з’являється можливість зменшити невизначеність і
ризик, які притаманні процесу прийняття управлінських рішень.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження процесу та
методики
проведення
контролю
фінансової
звітності
суб’єктів
господарювання. Використання одержаних результатів надасть можливість
забезпечити управлінський апарат підприємства релевантною інформацією
для прийняття адекватних управлінських рішень.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичні та
практичні аспекти системи фінансового контролю діяльності підприємств та
їх фінансової звітності у сучасних умовах господарювання досліджували В. І.
Бачинський, Т. А. Бутинець, Р. М. Воронко, П. О. Куцик, М. В. Корягін, Я. Д.
Крупка, Л. Г. Медвідь, В. О. Озеран, С. М. Петренко, К. І. Редченко, І. Б.
Садовська, В. О. Шевчук, І. Й. Яремко та інші. Разом з тим, дослідження
інформаційного та структурно-методичного процесу контролю фінансової
звітності дозволило виявити наявність багатьох недостатньо розроблених і
неузгоджених питань, що впливають на використання інформації для
обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Тому виникла об'єктивна
необхідність подальшого поглибленого дослідження теоретичних,
методичних і організаційних питань, спрямованих на удосконалення
практики
здійснення
фінансового
контролю
звітності
суб’єктів
господарювання.
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Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах ринкової економіки
важливу роль відіграє систематичний контроль фінансового стану суб’єктів
підприємницької діяльності, який проводиться за допомогою аналізу
фінансової звітності.
Згідно з вимогами НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
фінансова звітність повинна формуватися із дотриманням таких її якісних
характеристик [1]:
1. Інформація, яка наводиться у фінансовій звітності, повинна бути
дохідлива і зрозуміла її користувачам за умови, що вони мають достатні
знання та заінтересовані у сприйнятті цієї інформації.
2. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка
впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити
минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки,
зроблені у минулому.
3. Фінансова звітність повинна бути достовірною (правдивою).
Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною (правдивою),
якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на
рішення користувачів звітності.
4. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам
порівнювати:
фінансові звіти підприємства за різні періоди;
фінансові звіти різних підприємств.
Щоб підвищити ефективність діяльності суб’єктів господарювання,
необхідно мати відповідний рівень інформаційного забезпечення. Це
стосується як змісту інформації, так і технологій її отримання й оброблення.
Інформація (від лат. informatio – пояснення, викладення, повідомлення)
– це сукупність корисних упорядкованих відомостей про процеси та явища
зовнішнього світу, що є об’єктом збирання, реєстрації, зберігання,
передавання та перетворення [2].
Інформація є головним елементом будь-якої з функцій управління.
Володіння повною, достовірною, актуальною та оперативною інформацією
забезпечує прийняття ефективних управлінських рішень, уможливлює
отримання ринкових переваг, знижує фінансовий ризик.
Розрізняють два поняття:
- дані (у розумінні вхідної інформації), що отримують у результаті
фіксації тим чи іншим способом змін у господарських явищах і процесах;
- інформація (у розумінні результативної інформації), що накопичується
шляхом відповідного оброблення даних [2].
За джерелами отримання інформацію, яку потрібно використовувати під
час контролю фінансової звітності, доцільно розділити на закони та інші
нормативно-правові акти; оперативний облік; управлінський облік і звітність;
фінансовий облік і звітність; податковий облік і звітність; статистичний облік
і звітність; внутрішній аудит (контроль); зовнішній аудит; державний
(відомчий) контроль та інформацію, яку можуть надати структурні
підрозділи підприємств, організацій, установ.
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У табл. 1 наведено класифікацію інформації, яку використовують при
проведенні фінансового контролю.

№
п/п

1

2

3

4
5
6
7

8

Таблиця 1 – Класифікація інформації, яку використовують у
фінансовому контролі звітності підприємства
Види інформації, яку використовують для
Ознака класифікації
виконання фінансового контролю
1.1. Закони та інші нормативно-правові акти
1.2. Оперативний облік
1.3. Управлінський облік і звітність
1.4. Фінансовий облік і звітність
За
джерелами 1.5. Податковий облік і звітність
отримання
1.6. Статистичний облік і звітність
1.7. Внутрішній аудит (контроль)
1.8. Зовнішній аудит
1.9. Державний (відомчий) контроль
1.10. Підрозділи підприємств, організацій
2.1. Якісна
За оцінкою
2.2. Кількісна
3.1. Про ризики
За видом об’єкта 3.2. Про господарські процеси
контролю
3.3. Про організаційні форми, методи та
функції управління
За
обсягом 4.1. Загальна
охоплення
4.2. Локальна
За
ступенем 5.1. Аналітична
узагальнення
5.2. Синтетична
6.1. Об’єктивна
За рівнем надійності
6.2. Суб’єктивна
7.1. Первинна
За
ступенем
7.2. Вторинна
обробки
7.3. Підсумкова
8.1. Пряма
8.2. Непряма
8.3. Документована
За характером
8.4. Усна
8.5. Письмова
8.6. Випадкова

Інформаційна система ґрунтується тільки на бухгалтерській інформації,
оскільки вона є визначальною, проте не єдиною. Навпаки, характерною
рисою обліково-аналітичного забезпечення як системи є її комплексність, що
виявляється через взаємодію інформаційних потоків облікового,
оперативного, статистичного обліку та інформації, яка формується за
допомогою методів фінансового, управлінського та стратегічного аналізу [3].
71

Основною метою складання фінансової звітності є надання
користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої
інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових
коштів підприємства. На сьогоднішній день, в Україні, фінансова звітність
підприємства складається з:
1) Балансу (звіту про фінансовий стан);
2) Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід);
3) Звіту про рух грошових коштів;
4) Звіту про власний капітал;
5) Приміток до фінансової звітності [1].
Компоненти фінансової звітності відображають різні аспекти
господарських операцій і подій за звітний період, відповідну інформацію
попереднього звітного періоду та розкриття облікової політики та її змінах,
що робить можливим ретроспективний та перспективний аналіз діяльності
підприємства (табл. 2).
Таблиця 2 – Призначення основних компонентів фінансової звітності
№
з/п

1

2

3

4

5

Компонент
фінансової
звітності

Зміст

Використання інформації

Оцінка структури ресурсів
підприємства, їх ліквідності та
Баланс
платоспроможності
Наявність
економічних
підприємства
підприємства; прогнозування
ресурсів,
якіконтролюються
(Звіт
про
майбутніх потребу позиках;
підприємствами
на
дату
фінансовий
оцінка та прогнозування змін в
балансу.
стан)
економічних ресурсах, які
підприємство, контролюватиме
в майбутньому
Звіт
про
фінансові
Оцінка
та
прогноз
Доходи, витрати і фінансові
результати
прибутковості
діяльності
результати
діяльності
(Звіт
про
підприємства;
структури
підприємства за звітнійперіод
сукупний
доходів та витрат
дохід)
Звіт
про Зміни у складі власного
Оцінка та прогноз змін у
власний
капіталу підприємствапротягом
власному капіталі.
капітал
звітного періоду.
Оцінка
та
прогноз
Звіт про рух Генерування та використання
операційної, інвестиційної та
грошових
грошових коштів протягом
фінансової
діяльності
коштів
звітного періоду.
підприємства.
Обрана облікова політика. Оцінка та прогноз облікової
Інформація,
не
наведена політики;
ризиків
або
Примітки
до
безпосередньо у фінансових невпевненості,
які
річної
звітах, але обов’язкова за впливаютьна
підприємство,
фінансової
П(С)БО. Додатковий аналіз його ресурси та зобов’язання;
звітності
статей звітності, необхіднийдля діяльності
підрозділів
забезпечення її зрозумілості
підприємства, тощо

Методи та методичні прийоми контролю фінансової звітності:
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1) фізична перевірка;
2) документальна перевірка;
3) підтвердження;
4) спостереження;
5) опитування;
6) аналітичні процедури;
7) узагальнення.
Завершальним етапом процесу контролю фінансової звітності є етап
формування акту, в якому надається інформація:
– чи відповідає система бухгалтерського обліку підприємства вимогам
чинного законодавства;
– чи відповідають показники бухгалтерського обліку та фінансової
звітності принципам облікової політики суб’єкта господарювання;
– чи ефективна система внутрішнього контролю суб’єкта
господарювання;
– чи достовірно відображається в обліку та у фінансовій звітності
інформація про активи, зобов’язання, власний капітал доходи, витрати і
фінансові результати.
В умовах сьогодення існують два основні напрями проведення
контролю: зовнішній та внутрішній.
Система внутрішнього контролю може мати у своєму складі різні
елементи, однак її призначення полягає у здійсненні контрольної,
координаційної, аналітичної, інформаційної, консультаційної та захисної
функцій.
Для кращого усвідомлення внутрішнього контролю розглянемо його
класифікацію, яка подається в науковій літературі (рис. 1).
Внутрішній контроль

За часом проведення

За джерелами
інформації

попередній

документальний

поточний (оперативний)

подальший

фактичний

комбінований

За метою, цільовим
призначенням та
методом організації
ревізія
тематична перевірка
службове
розслідування
внутрішній аудит

Рис. 1 – Класифікація внутрішнього контролю
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Поєднання усіх зазначених видів контролю в єдину систему дозволяє
досягти найкращих результатів діяльності підприємства. Залежно від джерел
інформації, яка використовується при здійсненні контрольних функцій,
внутрішній контроль поділяється на документальний і фактичний.
На підприємстві має бути організована така система контролю, яка
позитивно відображатиметься на ефективності управлінського процесу.
Контроль має охоплювати різні сфери та стадії діяльності підприємства,
тобто і планування, і організацію й регулювання управлінських рішень, облік
різних операцій їх моніторинг та аналіз тощо [4].
Внутрішній контроль залучає певний склад елементів (рис. 2), які
вирізняються характером управління та об'єднані з механізмом
функціонування підприємства в одне ціле.
Контрольне
середовище
Моніторинг

Оцінка
ризиків

Комунікація
Інформація

Процедури
внутрішнього
контролю

Рис. 2 – Основні елементи внутрішнього контролю
Богданович І. С. виділяє у структурі внутрішнього контролю три
складові елементи: контрольне середовище; систему бухгалтерського обліку
підприємства; процедури контролю [5].
Мулик Я. І. додає ще два елементи: інформаційне забезпечення й
техніку контролю [6].
Погорелов Ю. С., Миронова Ю. Ю., Мазурьонок В. В. виділяють такі
елементами внутрішнього контролю:
а) контрольне середовище – сукупність принципів і стандартів
діяльності економічного суб'єкта, які визначають загальне розуміння
внутрішнього контролю й вимоги до внутрішнього контролю на рівні
економічного суб'єкта загалом;
б) оцінка ризиків – процес виявлення й аналізу поєднання ймовірності та
наслідків недосягнення економічним суб'єктом цілей діяльності;
в) процедури внутрішнього контролю – дії, спрямовані на мінімізацію
ризиків, що впливають на досягнення цілей економічного суб'єкта;
г) інформація, що забезпечує функціонування внутрішнього контролю й
можливість досягнення ним поставлених цілей;
д) комунікація – поширення інформації, необхідної для прийняття
управлінських рішень і здійснення внутрішнього контролю;
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д) оцінка внутрішнього контролю, щодо елементів внутрішнього
контролю, з метою визначення їх ефективності й результативності, а також
необхідності зміни [7].
Висновки. На сучасному етапі розвитку економіки та складності
нормативно-правової бази зростає ризик прийняття помилкових рішень на
підставі фінансової звітності різними її користувачами. Контроль
достовірності показників фінансової звітності має важливе значення для
прийняття
будь-якими
користувачами
обґрунтованих
ефективних
управлінських рішень, які повинні прийматися на підставі достовірно наданої
обліково-аналітичної інформації. Запропоновані в статті методичні аспекти
контролю фінансової звітності підприємств нададуть можливість звести до
мінімуму появи істотних помилок та дозволять реальніше оцінювати
фінансово-майновий стан суб’єкта господарювання.
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Розкрито загальні положення щодо організації обліку суб’єктів малого
підприємництва залежно від сфери економічної діяльності, кількості
працівників, обраної системи оподаткування, розміру доходу. Представлено
наукові підходи щодо розкриття сутності організації бухгалтерського
обліку та визначено різноплановість даного поняття.
Ключові слова: бухгалтерський облік, підприємства малого бізнесу,
стандарти бухгалтерського обліку, форма обліку, організація обліку.
Постановка проблеми. 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.
Саме бухгалтерський облік як важливий елемент економічної системи
забезпечує інформаційні потреби управління підприємством. Зміни підходів
до ведення бізнесу, збільшення потреб управління в інформації та постійні
трансформації, що відбуваються у нормативно-правовому регулюванні
обліку суб’єктів малого підприємництва, вимагають перегляду підходів до
організації їх обліку [7].
Формулювання цілей статті. Основними цілями статті є розкриття змісту
поняття «організація бухгалтерського обліку», визначення факторів впливу
на організацію обліку суб’єктів малого підприємництва та обґрунтування
варіантів вибору форм бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 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.
Викладення основного матеріалу. Організація бухгалтерського обліку –
це один із основних напрямків розвитку малого підприємництва.
Організація бухгалтерського обліку – це впорядкування окремих
складових елементів бухгалтерського обліку в цілісну систему з чітко
встановленими характеристиками, логічною структурою її компонентів:
об’єктів
організації
бухгалтерського
обліку;
форми
організації
бухгалтерського обліку; технічних та інших засобів організації
бухгалтерського обліку; загальнонаукових та специфічних методів і способів
дослідження, що взаємодіють у встановлених послідовних часових стадія
х, причому послідовність є загальною на всіх етапах організації
бухгалтерського обліку [5].
Щодо особливостей організації системи бухгалтерського обліку, то
варто зазначити, що вона на малих підприємствах залежить від наявності
таких варіацій:
– вибір системи оподаткування (згідно із законодавством підприємства,
незалежно від розмірів та форм господарювання, можуть обирати як загальну
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систему оподаткування, так і спрощену систему, якщо відповідатимуть
відповідним критеріям);
– вибір форми організації бухгалтерського обліку (відповідно до
законодавства існує чотири варіанти вибору суб’єктів ведення
бухгалтерського обліку, кожен з яких може бути обраний власником);
– вибір системи бухгалтерського обліку (залежно від обсягів
здійснюваної діяльності та вимог законодавства, суб’єкти малого
підприємництва можуть обирати загальну, спрощену та просту форми
бухгалтерського обліку та складати на цій основі загальну, спрощену або
просту фінансову звітність);
– використання плану рахунків (мають право на вибір як загального, так
і спрощеного плану рахунків бухгалтерського обліку, в залежності від форми
організації та обраної системи оподаткування);
– можливість ведення бухгалтерського обліку без використання плану
рахунків та принципу подвійного запису (є характерним для суб’єктів
мікропідприємництва [4, c. 156]
Факторами впливу на організацію обліку на малих підприємствах є:
Форма організації бухгалтерського обліку, а саме :
введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення
бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку,
зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність
без створення юридичної особи;
ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою
бухгалтерією або аудиторською фірмою;
самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності
безпосередньо власником або керівником підприємства ( не може
застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися,
та в бюджетних установах) [3].
Застосовуваних форм облікових регістрів. Форма бухгалтерського
обліку суб’єкта малого підприємництва визначається побудовою облікових
регістрів, способом і технологією облікових записів у них, з врахуванням
особливостей діяльності.
Обрана система оподаткування.
Згідно норм Податкового кодексу України суб’єкти малого бізнесу
можуть застосовувати два варіанти оподаткування: загальну систему
оподаткування та спрощену систему оподаткування.
Підприємець може працювати лише на одній із двох систем
оподаткування: загальній або спрощеній.
На відміну від спрощеної, на загальній системі немає обмежень за
видами діяльності, кількістю працівників, річним оборотом і можна
працювати по обміну.
Окрім того, на спрощеній системі оподатковується увесь дохід
підприємця, а на загальній - лише те, що залишилося після оплати витрат на
ведення діяльності.
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Підприємець може працювати лише на одній із двох систем
оподаткування: загальній або спрощеній [7].
Нормами Податкового кодексу України виокремлено 4 групи платників
єдиного податку [ 2] :
1) перша група – фізичні особи-підприємці, які не використовують
працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з
торговельних місць на ринках або провадять господарську діяльність з
надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом
календарного року не перевищує 1002000,00 грн.;
2) друга група – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську
діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного
податку або населенню, виробництво або продаж товарів, діяльність у сфері
ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року
відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю
найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових
відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує
5004000,00 грн.
3) третя група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю
найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових
відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання
будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року
обсяг доходу не перевищує 7002000,00 грн.;
4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.
Однак, якщо перша та друга група відносяться безперечно до суб’єктів
малого бізнесу, то для третьої та четвертої груп застосовується обмеження
щодо кількості працюючих, відповідно до Господарського кодексу України
не більше 50 осіб.
Варто зазначити, що платники єдиного податку першої-третьої груп
(фізичні особи) ведуть облік згідно норм Податкового кодексу України, а
платники єдиного податку третьої та четвертої груп (юридичні особи) –
дотримуються норм податкового та бухгалтерського законодавства.
Суб’єкти малого підприємництва при виборі загальної системи
оподаткування використовують загальний план рахунків з використанням 8
та 9 класів, або тільки 8 і тільки 9 класу.
Суб’єкти малого підприємництва на спрощеній системі оподаткування
можуть застосовувати Спрощений план рахунків або вести облік без
застосування плану рахунків та подвійного запису [4].
Просту форму бухгалтерського обліку рекомендується застосовувати на
підприємствах, де виконується невеликий об’єм робіт та незначний
документообіг (наприклад: сфера обслуговування, надання послуг тощо). Але
обов’язково господарські операції відображаються з використанням методу
подвійного запису.
Спрощена форма обліку застосовується, якщо неможна використати
просту форму обліку або за власним вибором суб’єкта малого бізнесу.
78

Спрощена форма обліку дозволяє відображати господарські операції двома
способами: без застосування подвійного запису або ж з його використанням.
В своїй діяльності малі підприємства мають керуватися НП(с)БО 25
«Спрощена фінансова звітність». Загальне положення стандарту установлює
зміст і форму Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі
Балансу (форма N 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-м) та
порядок заповнення його статей, а також зміст і форму Спрощеного
фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N
1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-мс) та порядок заповнення
його статей. Підприємства, які відповідно до законодавства складають
фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності,
застосовують тільки додаток 1 до цього Положення (стандарту). Показники
цих звітів наводяться у тисячах гривень.
У Балансі (форма № 1-м) відображають активи, зобов’язання та власний
капітал. І головне правило Балансу: підсумок активів балансу повинен
дорівнювати сумі зобов’язань і власного капіталу.
Баланс стандартно складається з 2 частин: активу та пасиву. У графі 1
визначається найменування статей, у графі 2 - їх код, у графі 3
відображаються показники відповідної статті на початок звітного року. Їх
беруть із річного минулорічного балансу.
Тож, під час складання проміжного квартального балансу показники
цього рядка протягом року не змінюються. До графи 4 записуються дані
станом на кінець звітного періоду (залежно від періоду складання). У разі
складання квартальної звітності показники наводять наростаючим підсумком
із початку звітного року.
Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва Ф. № 1-мс
подається суб'єктами малого підприємництва – юридичними особами, які
ведуть спрощений бухоблік доходів і витрат відповідно до податкового
законодавства. Спрощена фінансова звітність від звичайної відрізняється
тим, що в актив балансу вона включає необоротні активи (основні засоби,
інші необоротні активи), оборотні активи (запаси, поточна дебіторська
заборгованість, гроші та їх еквіваленти, інші оборотні активи).
До пасиву балансу включаються власний капітал (капітал,
нерозподілений прибуток), довгострокові зобов’язання , цільове
фінансування та забезпечення, поточні зобов’язання (короткострокові
кредити банків, поточна кредиторська заборгованість , інші поточні
зобов’язання) [1].
Спрощена фінансова звітність, порівняно з загальною, містить лише
узагальнені суми, і не є інформативною.
Звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати та фінансові
результати діяльності підприємства та сукупний дохід.
Звіт про прибутки і збитки - одна з основних форм бухгалтерської
звітності (форма № 2), яка характеризує фінансові результати діяльності
організації за звітний період і містить дані про доходи, витрати і фінансові
результати в сумі наростаючим підсумком з початку року до звітної дати.
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У формі № 2 відображається величина балансового прибутку або збитку
і окремі складові цього показника:
- прибуток / збитки від реалізації продукції;
- операційні доходи і витрати (позитивні і негативні курсові різниці);
- доходи і витрати від іншої позареалізаційної діяльності (штрафи,
безнадійні борги);
Також представлені витрати підприємства на виробництво реалізованої
продукції за повною або виробничої вартості, комерційні витрати,
управлінські витрати, дохід від реалізації продукції, сума податку на
прибуток, відстрочені податкові зобов'язання, активи та постійні податкові
зобов'язання (активи), чистий прибуток.
Звіт про фінансові результати (форма 2-мс) включає в себе статті:
Разом доходи (Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), Інші доходи).
Разом витрати (Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг), Інші витрати,).
Фінансовий результат до оподаткування.
Чистий прибуток (Податок на прибуток, Витрати (доходи), які
зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування).
Все ж, 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.
Висновки. Особливостями організації обліку суб’єктів малого бізнесу є
наступні: 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 –
залежить від обраної форми бухгалтерського обліку; узагальнення інформації
у фінансовій звітності.
Суб’єкти
малого
бізнесу на власний розсуд можуть використовувати різні форми обліку,
але обрану необхідно зафіксувати в Наказі про облікову політику та
дотримуватися її протягом звітного року.
Порушені в статті питання не є вичерпними й потребують доповнень,
змін, уточнень та конкретизації.
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ДОКУМЕНТООБІГ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО ОБЛІКУ
ЗАПАСІВ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
У статті досліджено роль і місце документообігу у підприємствах
ресторанного господарства. Розглянуто сучасні трактування первинних
документів та побудовано модель організації бухгалтерського обліку на
підприємствах харчування. Висвітлено питання щодо своєчасного
отримання та відображення в обліку первинних документів в умовах
карантину.
Ключові слова: документообіг, графік документообороту, первинні
документи, облік, запаси.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. Сучасні умови господарювання вимагають
ефективності організації та ведення обліку усіх активів підприємства.
Специфіка роботи підприємств ресторанного господарства потребує не лише
безперебійного постачання запасів, а ще й дотримання їх необхідної кількісті
у вигляді залишків товарів, відстеження їх руху та планування нових
поставок. Саме спостереження за рухом дає змогу організувати ефективний
облік запасів та їх використання. Основним джерелом для отримання
необхідної інформації є первинний документ. Якість складання, тривалість
відправки та отримання документу, своєчасність його обробки впливають на
результативність управлінських рішень. Тому носії облікової інформації є
запорукою успішної діяльності підприємств та потребують налагодженого
механізму обліку господарських процесів.
Документообіг, як процес, поєднує у собі складання та обробку
документів, їх рух, зберігання чи передачу. У зв’язку з вищезазначеним,
питання налагодження чіткого документообігу на підприємствах є доволі
актуальним. Кінцевою метою його організації на підприємствах є
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своєчасність та ефективність прийняття управлінських рішень та контроль за
фінансово-господарською діяльністю.
Основною ціллю написання статті є критичний аналіз ролі
документообігу в організації ефективного обліку запасів, пошук шляхів його
вдосконалення у підприємствах ресторанного господарства.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідження
організації документообігу здійснювали багато науковців, серед яких Ф. Ф.
Бутинець [1], який у своїх працях розглянув графіки документообігу як
складові техніки ведення бухгалтерського обліку, О. В. Лишиленко [2], що
висвітлив організацію документообігу і його значення на підприємстві, В. В.
Сопко та Б. П. Завгородній [3] розкрили суть документообігу як складової
частини бухгалтерського обліку в цілому. Не зважаючи на те, що науковцями
доволі детально було розглянуто питання документообігу, його організація
на підприємствах ресторанного господарства в частині обліку запасів
потребує подальшого доопрацювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ресторанне господарство,
відповідно до п.1.3 Правил №219 [4], розглядається як вид економічної
діяльності суб'єктів
господарської діяльності щодо надавання послуг
відносно задоволення потреб споживачів у харчуванні з організуванням
дозвілля або без нього. Проте сам заклад може здійснювати виробничоторгівельну діяльність, а саме виробляти та доставляти, продавати та
організовувати споживання власної продукції. А так, як ресторанних бізнес –
це поєднання виробництва, надання послуг та торгівлі, облік його діяльності
також відрізняється від стандартного його ведення.
Будь-яке підприємство, здійснюючи свою господарську діяльність,
зобов`язані відображати в обліку кожну операцію та оформлювати відповідні
документи. Беручи до уваги, що основою документообігу є робота з
первинними документами, слід розглянути їхню сутність.
В результаті дослідження різних науково-літературних джерел,
узагальнено ряд тверджень стосовно поняття «первинних документ». Відтак,
М. Т. Білуха у своїх працях [5] розглядах первинний документ як письмову
фіксацію достовірності виконання господарської операції, складеної у
момент її здійснення, що має обов’язкові реквізити, встановлені
нормативними актами, які надають їм юридичної сили. А. Г. Завгородній
зазначав, що складання первинного документу є початком облікової
реєстрації господарської операції [6]. Відповідно до ст. 1 Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», первинний
документ - документ, який містить відомості про господарську операцію [7].
Усі ці твердження говорять про те, що жодна господарська операція не може
вважатись дійсною без підтверджуючого первинного документу.
Спостереження та документування посідають важливе місце в частині
управління підприємством, так як дають уявлення про фактичний стан
суб`єкта господарювання, зміни в його діяльності, забезпечують прозорість
операцій та можливість виконання контролю над ними. Варто зазначити, що
саме первинні документи є джерелом інформації та доказами при проведенні
перевірок.
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Відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку, первинні документи можуть бути створені як в
письмовій, так і в електронній формі. Проте ті первинні документи, що
створені в електронному вигляді, застосовуються у бухгалтерському обліку
за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та
електронний документообіг [8].
Важливо вказати, що застосування електронних первинних документів є
найбільш актуальним в умовах сучасності. За звичайних умов, використання
програмних продуктів, що давали змогу створювати та обмінюватись
первинними документами без використання паперових форм, було значним
полегшенням роботи. Проте в період карантинних обмежень це стало
невід`ємною частиною своєчасного відображення в обліку господарських
операцій більшості підприємств. Серед числа таких програмних продуктів,
що відповідають вимогам законодавства щодо оформлення первинних
документів, найважливішими є M.E.Doc, Вчасно, Paperless, Document.Online
та інші.
Враховуючи, що до ведення ресторанного бізнесу входить сфера
виробництва, облік сировини та матеріалів займає чи не найбільше часу.
Аналіз практичної діяльності обліку ресторанної справи при використанні
типових форм первинних документів призводить до виявлення ряду
недоліків, що потребують додаткового дослідження з метою подальшого
врегулювання. Зокрема, до таких недоліків відносяться дублювання записів у
бухгалтерських документах, відсутність якісної та достатньої (марка, сорт,
розмір тощо) інформації про стан і рух запасів, наявність великої кількості
однотипних первинних документів, що робить переповненою та більш
трудомісткою облікову ділянку даного етапу.
Опрацювавши первинні документи за призначенням та місцем в
обліковому циклі запасів ресторанів, умовно можемо виділити наступні їхні
типи:
- документи, що підтверджують факт отримання запасів;
- документи, які свідчать про оприбуткування;
- документи, що забезпечують ведення обліку на складах;
- документи, які засвідчують законність цільового використання та
вибуття запасів;
- документи, що систематизують та накопичують інформацію про запаси
у реєстрах бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Хоча первинні документи надають нам інформацію про усі операції на
підприємстві, їх недостатньо для прийняття ефективних управлінських
рішень. Зібрані факти про господарську діяльність потребують узагальнення
та систематизації. Враховуючи зазначене, робимо висновок, що специфіка
діяльності ресторанного господарства потребує поетапного ведення обліку з
чіткою послідовністю дій.
Опрацювавши нормативні документи [4, 7, 8] та дослідивши праці
зазначених раніше науковців, вважаємо, що організаційні етапи обліку
ресторанної справи можна поділити на 3 основних етапи – первинний,
поточний та заключний облік.
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Первинний облік являє собою прийняття, вимірювання, фіксацію та
обробку даних. Під час первинного обліку здійснюється збір фактів про
господарські операції, формування та обробка первинних документів.
Поточним обліком вважаємо реєстрацію господарських фактів за
економічним змістом та управлінськими потребами. До поточного обліку
входить також формування та аналіз реєстрів синтетичного та аналітичного
обліку.
Етап заключного обліку полягає в узагальненні та зведенні інформації,
підбитті підсумків бухгалтерського обліку, проведення звірки записів,
формування головної книги та фінансової звітності.
Отже, ефективний облік забезпечується визначеним порядком
організації та опрацювання документів на усіх етапах.
Беручи до уваги запропоновану модель організації обліку у
ресторанному господарстві, вважаємо, що її побудову можна взяти як основу
формування графіку документообігу на підприємстві.
Аналізуючи практичну діяльність підприємств ресторанного бізнесу,
процес документообігу у них здебільшого затверджується Додатком до
Наказу про облікову політику, що оформлюється у вигляді таблиць із
зазначенням переліку робіт, пов`язаних із створенням, перевіркою та
опрацюванням документів, що виконуються кожним підрозділом
підприємства, з прив`язкою до термінів цих робіт.
У досліджуваній галузі первинний облік запасів вважаємо доцільним
розглядати у розрізі їх призначення. Для обліку запасів кулінарного
призначення, підприємствам слід використовувати первинній документи, що
затверджені Наказом Міністерством економіки №157 від 17.06.2003 р. Про
бухоблік у сфері громадського харчування [9]. Щодо запасів
загальногосподарського призначення застосовуються первинні документи,
затверджені Наказом Міністерства статистики про облік сировини і
матеріалів [10] та Наказом Міністерства транспорту України про перевезення
[11].
Частина первинної облікової інформації за допомогою комп’ютерної
програми може бути відображена автоматично. Зазвичай, це відомості, які
описують кількісну характеристику запасів, а саме кількість оприбуткування
та відпуску запасів, час їх переміщення на склад тощо. Та ж частина
інформації, яка відповідає за наявність та рух запасів у вартісних та
натуральних вимірниках, потребує обов’язкового оформлення відповідної
первинної документації.
Саме для узагальнення інформації, отриманої в результаті первинного
обліку, на підприємстві необхідних поточний та заключний облік.
Поточний облік узагальнює дані в реєстрах синтетичного та
аналітичного обліку. Такі документи мають назву «зведених документів» та
на практиці, зазвичай, знаходять своє відображення у Товарних звітах, Звітах
про рух продуктів у виробництві, Відомостях про залишки товарів на
складах, Актах про реалізацію виробів кухні тощо.
Аналізуючи практичну діяльність підприємств ресторанної галузі
доходимо до висновку, що не усі документів використовуються, так як
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особливості торгівельного та виробничого процесу на досліджуваних
підприємствах просто не вимагають їх ведення. Серед недоліків типових
зведених документів для ресторанного бізнесу варто виділити те, що ряд
таких документів відображає лише вартісний показник руху запасів.
Наприклад, Товарний звіт відображає рух запасів у коморі за певний
проміжок часу та може складатись відповідальною особою щоденно або 1 раз
на 3 дні. Затверджена типова форма, на наш погляд, є не зовсім зручною,
оскільки при заповненні даних про надходження та вибуття запасів не
завжди вистачає рядків, особливо, коли звіт складається за 3 дні. Тому дану
форму вважаємо недосконалою та такою, що потребує доопрацювання.
За відповідно оформленими документами в результаті виробництва
(кухні) здійснюється випуск готової продукції (власних виробів). Сировину
для кухні оприбутковують на підставі накладної на відпуск товарів з комори,
дані в якій зазначаються в кількісному та вартісному показниках. А у самому
виробництві облік запасів ведуть лише у вартісному вимірнику. Щодня
завідувач виробництвом, найчастіше – шеф-кухар – зобов`язаний звітувати
перед бухгалтерією за реалізовану власну продукцію та використану
сировину. Цей процес оформлюється Звітом про рух продуктів і тари по
кухні. Такий звіт поділяється на дві частини, де у першій – прибутковій –
вносяться дані за прибутковими документами з комори за обліковими цінами
виробництва, а у другій – видатковій – відображається інформація про
відпуск та реалізацію готових виробів за цінами із меню. Цей Звіт є зведеним
первинним документом, що складаються лише у вартісному вимірнику за
обліковими цінами запасів.
Досліджуючи інші зведені документи ресторанного бізнесу, вважаємо
необхідним зазначити, що такі документи, як Звіт про рух продуктів і тари по
кухні, Звіт про рух готових виробів у кондитерських та інших цехах,
Відомість про залишки товарів на складі повинні складатися у 2-х
примірниках, один з яких буде зберігатись у бухгалтерії, а інший – у
матеріально відповідальної особи.
Акти про передачу товарів і тари під час зміни матеріально
відповідальної особи, Акти про реалізацію готових виробів кухні за готівку,
Акти про бій, лом, і втрату посуду та приборів повинні складатись в
присутності комісії, до якої входить не менше трьох осіб. Вказані документи
повинні бути підписані всіма членами комісії.
Відтак, вищезазначені зведені документи ресторанного господарства
формують поточний облік. Вказані документи узагальнюють первинну
інформацію, що використовується під час аналізу рівня ефективної системи
обліку запасів на підприємстві. Саме тому важливо, щоб дані реєстрів
синтетичного і аналітичного обліку знайшли своє місце в графіку
документообігу.
Чіткий графік документообігу у закладах ресторанного галузі дозволить
розглядати документи відповідно до етапів, на яких знаходиться продукція:
- у коморі (складі) оформлюються товарна книга (картки складського
обліку матеріалів), товарний звіт, відомість про залишки товарів на складі (у
коморі), вимога до комори, накладна на відпуск запасів з комори;
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- у виробництві - калькуляційні картки, план-меню, вимога до комори на
одержання сировини, акт про реалізацію готових виробів кухні за готівку, акт
про реалізацію і відпуск виробів кухні, акт про продаж і відпуск виробів
кухні, денний забірний лист, замовлення рахунок, меню на відпуск продуктів
працівникам закладу, звіт про рух продуктів і тари по кухні, звіт про рух
продуктів у виробництві, контрольний розрахунок;
- реалізація - акт про передачу товару і тари під час зміни матеріально
відповідальної особи, товарний звіт, розрахунковий документ, звіт про рух
продуктів і тари по кухні.
Більшість вказаних документів оформлюються під час технологічного
процесу та передаються до бухгалтерії, де здійснюється їх облікове
опрацювання.
Заключним етапом облікових процедур є внесення записів до облікових
регістрів. Відповідно до законодавства, підприємство самостійно обирає
облікові регістри з дотриманням єдиних вимог бухгалтерського обліку та з
урахуванням специфіки своєї галузі [12]. Інформація синтетичного обліку
опрацьовується та узагальнюється, після чого на її основі складається
Головна книга та фінансова звітність.
Вважаємо, що для побудови якісної системи документообігу, потрібно
використовувати лише, які забезпечують не дублюючою інформацією зведені
документи та облікові регістри. Саме тому, беручи до уваги викладені вище
дослідження, вважаємо, що процес обліку запасів у документообігу
ресторанного господарства можна представити за схемою, відображеною на
рисунку 1.
Висвітлена схема документообігу дозволить співробітникам ресторану
якість виконувати свої обов’язки, вчасно виявляти помилки в процесі
опрацювання документів та впливати на актуальність прийняття
управлінських рішень, що у свою чергу дасть змогу збільшувати
прибутковість діяльності підприємства в цілому.
Висновки. Провівши дані дослідження, можна зробити висновок, що
трудомісткий процес обліку запасів та ускладнена його специфіка у
підприємствах ресторанного господарства потребують розроблення та
ведення поетапного бухгалтерського обліку. Створення чіткого процесу
документообігу та його дотримання мінімізує ризики допущення помилок та
дасть змогу керівництву якісно оцінювати фактичний стан підприємства у
будь-який момент.
У зв`язку з великою кількістю дублюючих документів, вважаємо, що
доречним буде обрання лише необхідних та вживаних форм первинних
документів та затвердження їх використання в Наказі про облікову політику.
Беручи до уваги висвітлені під час дослідження недоліки деяких
типових форм первинних документів, пропонуємо ресторанним
господарствам доопрацювати такі документи під свої потреби, додавши
необхідні реквізити. Таке удосконалення дасть змогу отримувати максимум
потрібної інформації використовуючи меншу кількість документів, що в
свою чергу знизить трудомісткість обліку запасів та процесу документообігу
в цілому.
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Рисунок 1 – Процес документообігу ресторанного господарства
Вважаємо важливим також поступовий перехід підприємств в
електронний та автоматизований документообіг. Робота з документами в
електронному вигляді дасть змогу не лише оперативно їх опрацьовувати, а
ще й знизить ризики допущення помилок при їх складанні, здійснення
шахрайських дій.
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Аліна Полевська
здобувач освітнього ступеня « магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА ОБЛІКУ ПРЯМИХ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
ПРОДУКЦІЇ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ
У статті досліджено методи обліку витрат на виробництво продукції,
товарів і послуг в Україні та за кордоном, визначено їх суть, проведено
аналіз їх переваг та недоліків, а також здійснено порівняння вітчизняних та
зарубіжних методів обліку витрат.
Ключові слова: прямі витрати, метод обліку витрат, об’єкт витрат,
змінні витрати, собівартість продукції, вітчизняні та зарубіжні методи
обліку витрат.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. Витрати є невід’ємною частиною господарської
діяльності підприємства і відіграють у ній важливу роль. Методи обліку
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витрат дозволяють провести аналіз виробництва і виявити особливості та
недоліки діяльності підприємства, а також визначити її стратегію та цілі,
виявити потенційні ризики.
Україна невпинно рухається до Європейського Союзу. Це тягне за
собою зміну чинних норм ведення бухгалтерського обліку та нормативноправового забезпечення бухгалтерського обліку, а також складання
фінансової звітності відповідно до міжнародних вимог. Ведення
бухгалтерського обліку згідно міжнародних стандартів фінансової звітності
та бухгалтерського обліку вимагає вдосконалення методів обліку витрат на
виробництво продукції, товарів і послуг.
Цілі статті полягають у дослідженні переваг та недоліків методів обліку
витрат на виробництво продукції в Україні та за кордоном, а також у їх
порівнянні.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Методика обліку
витрат є об’єктом пильної уваги вітчизняних та зарубіжних вчених. Методи
обліку витрат в Україні та за кордоном досліджують такі вчені як Ф.Ф.
Бутинець, О.В. Гудима, С.Ф. Голов, К. Друрі, Л.І. Дороженко, О.І.
Корольова, Н.В. Тарасенко та інші. Велика кількість наукових праць цих
вчених була присвячена дослідженню методів обліку витрат.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кожне підприємство для
ведення обліку витрат на виробництво продукції, товарів і послуг
використовує різні методи. Вибір методу залежить від багатьох факторів:
галузеві особливості підприємства;
обсяг та періодичність випуску продукції;
організація і технологія виробництва;
методика планування;
стан технічного нормування тощо.
Згідно П(С)БО 16 «Витрати», прямі витрати – це витрати, що можуть
бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно
доцільним шляхом» [3].
Основними завданнями обліку витрат на виробництво є:
1) забезпечення керівництва підприємства інформацією для прийняття
управлінських рішень з врахуванням їх економічних наслідків;
2) контролювання фактичного рівня витрат і порівняння з їх
нормативами і планованими розмірами задля виключення відхилень, а також
планування майбутньої економічної стратегії;
3) визначення собівартості випущеної продукції щоб оцінити готову
продукцію підприємства і розрахувати фінансові результати;
4) отримання економічних результатів від виробничої діяльності
структурних підрозділів та їх оцінка тощо [1].
Собівартість продукції розраховується за допомогою методів обліку
витрат. Метод обліку витрат – це сукупність способів відображення,
групування та систематизації даних про витрати, що забезпечують
досягнення визначеної мети, вирішення конкретного завдання [2, ст. 1020].
Вибір методу обліку витрат залежить від самого об’єкта витрат.
Відповідно до НП(С)БО 16 «Витрати», об’єкт витрат – це продукція, роботи,
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послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення
пов’язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат [3].
Вивчення та аналіз різних економічних джерел вітчизняних вчених
показує, що більшість із них виділяє нормативний, позамовний,
попередільний методи обліку витрат.
Вважається, що нормативний метод обліку витрат є найбільш
прогресивним. Нормативний метод виконує такі основні завдання, як
своєчасне запобігання нераціональному використанню ресурсів та
оперативний аналіз витрат на виробництво. Його сутність полягає у
відокремленому обліку виробничих витрат за нормами, змінами цих норм та
відхиленнями від них. Перевагою нормативного методу є те, що він дозволяє
визначити відхилення від норм безпосередньо під час виробництва, вказує
місця їх виникнення, причини і конкретних винуватців, що дозволяє
ефективно керувати виробництвом. Зазвичай, цей метод використовують
підприємства оброблювальних галузей промисловості, які виробляють
складну та різноманітну продукцію і мають масовий та багатосерійний
характер виробництва. Недоліком нормативного методу є неправильний
облік відхилень фактичних витрат від норм.
Недостатня участь керівників і спеціалістів, а також необізнаність про
переваги застосування нормативного методу обліку витрат є причиною його
відсутності на багатьох вітчизняних підприємствах.
Нормативний метод є аналогом зарубіжного методу «Стандарт-кост».
Їхня схожість у попередньому нормуванні витрат, здійсненні окремого обліку
та контролю витрат на виробництво за чинними нормами та відхиленнями
від норм за місцями їх виникнення і за центрами відповідальності, а також у
систематичному узагальненні відхилень від норм задля використання
інформації про відхилення для швидкого усунення помилок у виробничому
процесі. Їхня відмінність у тому, що при застосуванні методу «Стандарткост» не здійснюється окремий облік змін норм витрат, а також у можливості
застосування різних норм витрат за їх видами, веденні на окремому рахунку
обліку відхилень від норм за кожною статтею витрат та накопиченню на
відповідних рахунках відхилень від норм витрат протягом звітного періоду та
їх списання на фінансові результати [4].
Суть позамовного методу в тому, що усі прямі витрати обліковуються в
розрізі встановлених статей калькуляції за окремими виробничими
замовленнями. Цей метод використовують підприємства, які виробляють
складну та велику продукцію з тривалим виробничим циклом і мають
одиничний або дрібносерійний характер виробництва.
Застосування цього методу можливе тільки тоді, коли основні матеріали,
основну зарплату робітників, задіяних у виробництві та інші прямі витрати
можна легко співставити з конкретною продукцією, роботами чи послугами.
Перевагою методу є те, що проаналізувавши витрати по кожному
виконаному замовленні можна виявити чи є ці замовлення рентабельними, а
також визначити майбутні ціни їх продажу. А також застосовуючи
позамовний метод можна порівняти витрати по одному й тому ж виробу,
виробленому в різний час. Недоліками цього методу є те, що він потребує
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деталізації даних для збору й обробки інформації, що є досить обтяжливим, а
собівартість продукції визначається вже після закінчення циклу виробництва
і вже не можна вплинути на витрати, що дорівнює відсутності оперативного
контролю за рівнем витрат.
Якщо виробничі витрати не можуть бути повністю віднесені до
окремого замовлення, то використовується попередільний метод обліку
витрат.
Суть попередільного методу полягає у тому, що витрати обліковуються
по окремих стадіях виробничого процесу (переділах). Цей метод
використовують підприємства з однорідною за вихідною сировиною,
матеріалом і характером обробки масовою продукцією, а також він
застосовується у виробництвах з комплексним використанням сировини.
Облік витрат ведеться за калькуляційними статтями витрат у розрізі видів
або груп продукції по переділах, навіть якщо в одному переділі отримують
продукцію різних видів [5].
Перевагою методу є те, що збір інформації про витрати є менш
трудомістким порівнюючи з позамовним методом, а інформація, відображена
на рахунках бухгалтерського обліку, є більш прозорою. Недоліками є те, що
неможливо згрупувати витрати за видами продукції. Важливим є те, що при
застосуванні
попередільного
методу
використовуються
елементи
нормативного методу шляхом систематичного визначення суми відхилень
фактичних витрат від нормативних, а також причини змін цих норм.
Відхилення фактичних витрат від нормативних відносять на собівартість
реалізованої продукції відповідно до п. 11 П(С)БО 16 [3].
За кордоном використовують такі методи обліку витрат:
Директ-костинг (англ. Direct costs);
Стандарт-костинг (англ. Standard costs);
Кайзен-костинг (англ. Kaizen costing);
Таргет-костинг (англ. Target costing);
ABC;
Кост-кілінг (англ. Killing Costing);
LCC-аналіз.
Метод Директ-костинг (від англ. Direct сosts - прямі витрати) – це
система обліку прямих витрат, яка полягає у розподілі витрат на постійні та
змінні залежно від зміни обсягу виробництва, при цьому в собівартість
продукції включають лише змінні (прямі) витрати. Постійні витрати
вважають витратами поточного періоду, які не включаються до собівартості і
не розподіляються між об’єктами калькулювання, а прямо відносять на
фінансові результати. Цей метод широко застосовують у країнах з ринковою
економікою [6]. Перевагами цього методу є те, що потрібну інформацію
можна отримувати з регулярної фінансової звітності не використовуючи
додаткові облікові процедури, а також зменшується складність розподілу
накладних витрат. Недоліками методу є те, що деякі види витрат не можливо
віднести до змінних чи постійних витрат. Через зменшення/збільшення
вартості продукції, що була вироблена раніше можливе перекручення
результатів фінансової звітності [11].
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Метод Стандарт-костинг вважається нормативним методом обліку
витрат. Під системою Стандарт-кост розуміють завчасно визначені або
наперед складені кошториси затрат на виробництво одного або кількох
виробів одного виду протягом певного теперішнього і майбутнього періодів
[7,с.155]. Вивчаючи різні визначення цього методу, можна сказати, що це
система обліку витрат, яка передбачає аналіз відхилень фактичних витрат від
нормативних. Система Стандарт-костинг з’явилася в США на початку ХХ ст.
Нині її використовують багато країн світу. Цей метод забезпечує
інформацією про витрати, яка може бути використана в різних цілях,
наприклад, при оцінюванні запасів, плануванні, контролі за витратами, при
прийнятті рішень і оцінюванні результатів виконання робіт. Система
Стандарт-кост застосовується переважно для забезпечення контролю за
прямими витратами виробництва (змінними), тобто трудовими,
матеріальними і накладними витратами, при цьому постійні витрати
вважають витратами поточного періоду та прямо відносять на фінансові
результати. Перевагами методу є можливість створення потрібної
інформаційної бази, що дозволяє аналізувати та контролювати витрати і
відхилення від плану, а також полегшує роботу пов’язану з калькулюванням
собівартості і забезпечує менеджерів підприємства інформацією про
очікувані виробничі витрати [11].
Метод Кайзен-костинг з’явився у Японії і нині стає більш популярним
на підприємствах США та Європи. Його використовують як механізм, що
націлений на зниження собівартості продукції та управління витратами.
Передбачає вдосконалення витрат, в якому мають брати участь усі без
винятку працівники підприємства – менеджери і робітники. Цей підхід дає
змогу кожному працівнику, пов’язаному з процесом виробництва, зробити
свій внесок у скорочення витрат.
Таргет-костинг – це система обліку витрат на основі цільової ціни. Цей
метод передбачає розрахунок цільової собівартості продукції за наперед
визначеною з допомогою маркетингових досліджень ціною її продажу за
мінусом запланованого фірмою прибутку. Таргет-костинг передбачає
витрати, які очікуються в майбутньому, і визначає, як вони вплинуть на
рівень рентабельності виробу [8].
Метод АВС виник у США в 1960-хх роках. Це система обліку витрат за
видами діяльності, яка передбачає, що діяльність підприємства розглядають
як сукупність певних процесів або робочих операцій, а витрата за
відповідний період розраховують сумуючи усі здійснені витрати за кожним
процесом і операцією. Перевагами цього методу є те, що при застосуванні
отриманої інформації про собівартість продукції для цілей ціноутворення
підвищується конкурентоспроможність продукції в ринкових умовах, а також
цей метод не тільки надає нову інформацію про витрати, але і створює ряд
показників нефінансового характеру (вимірників обсягу виробництва і
визначення виробничих потужностей підприємства). Недоліками цього
методу є його складність і трудомісткість [9].
Кост-кілінг вважається одним з найжорсткіших методів управління
витратами. Цей метод спрямований на максимальне зменшення витрат у
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найкоротший термін без збитку для діяльності підприємства та перспектив
його розвитку [10]. Результатом його застосування є зменшення витрат на
оплату праці, тобто скорочення працівників, вивільнення і продаж активів,
що мало використовуються або не використовуються зовсім тощо.
Перевагою Кост-кілінгу є те, що він дає змогу швидко скоротити витрати
підприємства, а недоліками –жорсткість.
LСС-аналіз (Life Cycle Costing) – це розрахунок витрат за етапами
життєвого циклу продукції і зіставлення їх надалі з відповідними доходами.
Застосовується в стратегічному управлінні витратами, так як охоплює період
у декілька років.
Його перевагою є те, що він прогнозує співвідношення отримуваного
доходу та понесених витрат щодо виробництва продукції загалом. Це єдиний
метод управління витратами, який передбачає врахування впливу інфляції
через дисконтування грошових потоків у прийнятті рішень. Недоліками LCCаналізу є відсутність періодизації фінансових результатів, а також потреба у
значній кількості додаткової інформації [11]. LСС-аналіз доцільно
використовувати
підприємствам,
які
займаються
виробництвом
нестандартної продукції.
Висновки. Досліджуючи практичне використання кожного з методів
обліку витрат можна сказати, що зазвичай підприємства не використовують
один обраний метод у чистому вигляді, а комбінують/змішують декілька
методів між собою залежно від своїх цілей та особливостей господарської
діяльності.
Відповідно до Методичних рекомендацій бухгалтерського обліку, які
розроблені згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, на
підприємствах України слід використовувати метод обліку витрат – Директкостинг, що дасть можливість вдосконалити облік, аналіз та контроль прямих
витрат. Цю систему досить широко використовують у США, Німеччині,
Австрії, Великобританії, Франції тощо. Проте в Україні використання методу
Директ-костинг запроваджується повільно.
Для того, щоб метод Директ-костинг широко використовувався на
підприємствах України мають бути виконані такі пункти:
– усі вітчизняні підприємства повинні функціонувати згідно
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
– підвищити якість ведення управлінського обліку на підприємствах
України;
– реформувати облікову політику підприємств, зокрема точний розподіл
витрат на постійні та змінні.
На вітчизняних підприємствах зазвичай застосовують нормативний
метод обліку витрат, але він є не зовсім ефективним. Вивчаючи переваги та
недоліки кожного з методів обліку витрат, можна сказати, що найбільш
доцільним буде використовувати систему Стандарт-кост. Нормативний
метод обліку витрат є аналогом цього методу, але він буде найбільш
ефективним тільки тоді коли повністю відповідатиме зразку Стандарт-кост,
тобто передбачати оперативне планування витрат та обліковувати їх на
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бухгалтерських рахунках відповідно до нормативних документів і одночасно
відображати всі відхилення у фінансових результатах.
Для широкого застосування цього методу в Україні потрібно щоб
керівники підприємств були зацікавлені в отриманні такої інформації,
мотивували морально і матеріально працівників бухгалтерії підприємства
якісно виконувати цю роботу, а також важливо щоб власники підприємства
активно брали участь у зміні організації процесу виробництва і розуміли
важливість та необхідність методу Стандарт-кост.
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РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ
В статті проаналізовано сутність поняття «розрахунки» та надано
характеристику форм прояву розрахунків з покупцями за різними аспектами,
в тому числі: економічному, бухгалтерському, податковому, банківському
та юридичному. В системі розрахунків деталізовано форми прояву
розрахунків з покупцями по перерахованим вище критеріям.
Ключові слова: : розрахунки, систематизація, розрахунки з покупцями,
розрахункові взаємовідносини.
Постановка проблеми. Процес продажу товарів та розрахунки з
покупцями за передані товарно-матеріальні цінності являються одним з
найбільш актуальних, оскільки розрахунки між підприємствами,
організаціями та кінцевими споживачами є необхідною ланкою розширеного
відтворення, від якої залежить не тільки кінцеві результати підприємств
та організацій, їх фінансовий стан, а й економічне зростання країни в цілому.
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 проблемних питань щодо обліку та контролю
розрахунків з покупцями та замовниками на сучасному етапі розвитку
економіки України.
Виклад основного матеріалу. Розвиток ринкових взаємовідносин
та орієнтація на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку вимагає
прозорості розрахунків, в межах відповідної системи платежів.
На сучасному етапі у будь-якого виробничого або торгівельного
підприємства виникають розрахунки з покупцями та замовниками, тому дуже
важливо правильно вести їх облік та своєчасно проводити їх перевірку. Під
час здійснення контролю за правильністю та своєчасністю проведенням
розрахунків з покупцями та замовниками, передусім, проводять звірку з
контрагентами щодо відповідності відображення стану розрахунків, потім
з'ясовують причини виникнення сумнівної та безнадійної заборгованості.
Тому актуальним питанням на сьогодні є удосконалення обліку і
внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками.
Як основний інструмент регулювання ринкових взаємовідносин
розрахунки мають важливе значення та потребують ґрунтовного
дослідження та уточнення поняття «розрахунки» з різних точок зору:
економічної, бухгалтерської, податкової, банківської, юридичної (табл. 1).
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Таблиця 1 точок зору
Критерій
Сутність
поняття

Форми
прояву

Порівняння сутності поняття «розрахунок» з різних

Економічна
сутність
Платіж

Взаємовідносини
з приводу
погашення
зобов’язань

Форми Розмежування
здійснення об’єкту
та форми
розрахунків

Облікова
Податкова Банківська
сутність
сутність
сутність
Визначення
Облікові
Платіж
умов платежу процедури
з метою
суворо
повного або
регламенто- часткового
вані
погашення
державою
грошового
зобов’язання
Відображення Надання
Проведення
дебіторської інформації розрахунків
та кредиторпро
за валютні
ської
нарахування
цінності
заборгованості та сплату та фінансові
податків
інструменти
податковим
органам
Облік руху
База
Здійснення
фінансових оподаткуван- платежів
потоків
ня
тільки за
розпорядженням власника
рахунка

Юридична
сутність
Рух
грошових
коштів

Виникнення
та погашення
зобов’язань

Нормативне
регулювання
форми
розрахунків,
цінних
паперів

Джерело: [2]

В своїй книзі М. П. Березіна наводить перелік основних елементів
структури розрахункових взаємовідносин, в процесі економічної діяльності
[1]:
— суб’єкти (учасники): банки та інші установи, що здійснюють
міжбанківські розрахунки; населення; підприємства;
— об’єкт розрахунків: товари та послуги; внески до бюджету;
— місце проведення розрахунків: внутрішньодержавні; міжнародні;
— види платежу: строкові; дострокові; планові; відстрочені;
прострочені;
— системи переказу грошей: поштовий зв’язок; спеціальні служби
зв’язку; кур’єри; фельд’єгерська служба; служба інкасації; електронний
зв’язок; міжнародні комунікації SWIFT;
— форма розрахунку: перекази; відкритий рахунок, акредитиви, інкасо;
— спосіб погашення боргового зобов’язання: валовий спосіб, кліринг;
— платіжні інструменти: кредитових переказів (платіжні вимогидоручення, платіжні вимоги); дебетових переказів (вексель, чек, інкасоведоручення); проміжні інструменти (акредитиви, пластикові картки); носії
(паперові, пластикові, електронні);
— наявність гарантії платежу: гарантовані платежі (векселями, чеками,
акредитивами); негарантовані (платіжними дорученнями, платіжними
вимогами-дорученнями, платіжними вимогами);
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— наявність посередників: прямі, транзитні;
— ризики: правовий ризик; ризик неліквідності; кредитний; системний;
операційний; ризик шахрайства;
— величина платежів: оптові та роздрібні.
Об’єктом системи розрахунків з покупцями є взаємовідносини
та фінансові зобов’язання між покупцями та продавцями. Суб’єктами
виступають покупці товарів, робіт, послуг — платники коштів.
Податковий аспект
- Податковий кредит
- Податок на прибуток
Бухгалтерський аспект
- Виручка від реалізації
- Дебіторська заборгованість
Економічний аспект
- Прибуток від продажу товарів
- Збиток по сумнівних боргах

Розрахунки з
покупцями
(форми прояву)

Банківський аспект
- Кредитування
- Банківські гарантії
Юридичний аспект
- Договір купівлі-продажу
- Агентська угода

Рисунок 1 – Характеристика форм прояву розрахунків з покупцями
за різними аспектами
Вищенаведені елементи є складовими договору, процедура розрахунків
в якому відокремлюється від основного змісту операції і переходять
в грошові відносини, які формують поняття «розрахунки» описані
в дисертації
Подцерковного
О.П.
«Організаційно-правові
основи
розрахункових відносин у господарському комплексі» [5]. Спосіб
розрахунку залежить від статусу суб’єктів правовідносин та підстав для
платежу. Розрахунки у більшості випадків здійснюються у безготівковому
порядку, відповідно Цивільного кодексу України, а основні форми
приводяться згідно Інструкції № 22 про безготівкові розрахунки в Україні
в національній валюті, затвердженою Постановою Правління НБУ від
21.01.2004, які можна обрати для розрахунку.
Особливості розрахункових правовідносин

об’єктом виступають
розрахунки
обов’язкова участь виступають у формі
гроші, як засіб
зобов’язань, які
здійснюються при
банківської
платежу, тобто ці
наявності коштів на
установи, платника виконуються шляхом
правовідносини мають рахунку платника або
реалізації
і одержувача коштів
грошовий характер
взаємопов’язаних дій
наявність кредитних
коштів

Рисунок 2 – Особливості розрахункових правовідносин
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Обов’язки сторін та правові наслідки у разі порушення договірних
зобов’язань визначаються Цивільним кодексом України. Зокрема у ст. 692
визначається, що:
1. Покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або
прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або
актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати
товару.
2. Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого
товару.
3. У разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати
оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими
коштами.
4. Якщо покупець відмовився прийняти та оплатити товар, продавець
має право за своїм вибором вимагати оплати товару або відмовитися від
договору купівлі-продажу.
5. Якщо продавець зобов'язаний передати покупцеві крім неоплаченого
також інший товар, він має право зупинити передання цього товару до повної
оплати всього раніше переданого товару, якщо інше не встановлено
договором або актами цивільного законодавства [7].
В процесі господарської діяльності підприємство не завжди проводить
грошові розрахунки з покупцями та замовниками одночасно з передачею
майна, виконанням робіт чи наданням послуг, тому в підприємства виникає
дебіторська заборгованість. Згідно з Податковим кодексом України дебітор –
особа, у якої внаслідок минулих подій утворилася заборгованість перед
іншою особою у формі певної суми коштів, їх еквіваленту або інших активів
[4]. Відповідно до П (С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» дебіторами є
юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували
підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів,
а дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству
на певну дату [6]. В умовах кризи неплатежів особливо зростає роль
ефективного управління дебіторською заборгованістю, своєчасного її
повернення та попередження безнадійних боргів. При цьому слід пам'ятати,
що політика управління дебіторською заборгованістю є одночасно
складовою не лише фінансової, а й маркетингової стратегії підприємства.
Метою здійснення розрахунків для покупців є максимальне наближення
моменту передачі товарів, робіт, послуг. Звідси основна мета системи
розрахунків з покупцями — гарантоване виконання зобов’язань покупців
перед постачальниками в оптимальний для двох сторін проміжок часу між
моментом передачі товарів, робіт, послуг та отримання коштів.
Зупиняючись на даному етапі досліджень проблемних питань
бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями в торгівлі слід виділити
наступні питання, що потребують подальших досліджень:
— Відображення в реєстрах бухгалтерського обліку інформації про стан
розрахунків з покупцями в торгівлі, їх подальше удосконалення зумовлене
направленістю національних П(С) БО до міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ).
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— Класифікація розрахунків з покупцями в роздрібній та оптовій
торгівлі, систематизація факторів та показників систем лояльності в торгівлі,
що суттєво впливають на управління та облік розрахунків за товари із
знижками.
— Опрацювання єдиного підходу до розрахунку, оцінки
та відображення в обліку знижок, бонусів, винагород та інших заохочень, як
у покупця, так і в продавця при застосуванні систем лояльності в торгівлі.
— Визначення впливу застосування систем лояльності при розрахунках
з покупцями з урахуванням знижок на базу оподаткування доходів та розмір
податкових зобов’язань на додану вартість товарів
— Застосування систем лояльності торгових підприємств в умовах
динамічного розвитку процесів автоматизації обліку знижок при розрахунках
з покупцями [3].
Для обліку розрахунків з покупцями не існує первинного документа, в
якому збираються поточна, сумнівна та безнадійна заборгованості, тому на
підприємстві самостійно розроблять форму цього бланка для внутрішнього
управління. Запропонована форма відомості розрахунків з покупцями
наведена у таблиці 2.
Таблиця 2 –
Запропонована форма відомості розрахунків з
покупцями
Поточна заборгованість

Сумнівна
Безнадійна
Усього
заборгованість
заборгованість
Підприємство
30
60
90
180 360 90
180 360 90
180 360 90
180 360
днів днів днів днів днів днів днів днів днів днів днів днів днів днів

Метою розрахунків з покупцями є перевірка збільшення та зменшення
розрахунків з покупцями, нарахування та списання резерву сумнівних боргів,
правильності їх відображення в обліку. Завдання контрольних процедур
розрахунків з покупцями:
— перевірка наявності первинних документів;
— перевірка сальдо дебіторської заборгованості відповідної групи;
— перевірка фактично списаної безнадійної дебіторської заборгованості
відповідної групи;
— перевірка заборгованості, що визнана безнадійною в наступному
році;
— перевірка чистого доходу від реалізації продукції, товарів, робіт,
послуг на умовах наступної оплати;
— перевірка дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи,
послуги, що визнана сумнівною;
— перевірка нарахування резерву сумнівних боргів;
— перевірка списання резерву сумнівних боргів.
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
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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.
Висновок. Таким чином, питання розрахунків з покупцями
та ефективного управління дебіторською заборгованістю є ключовими
питаннями для торгівельних підприємств та організацій в умовах нових
економічних відносин.
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Здобувач освітнього ступеня « магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇХ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО І ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
В статті розглянуті особливості класифікації основних засобів у
бухгалтерському і податковому обліку. Також проаналізовані особливості
віднесення об’єкту обліку до складу основних засобів або малоцінних
необоротних матеріальних активів.
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Ключові слова: бухгалтерський облік, класифікація основних засобів, основні
засоби, оцінка основних засобів, податковий облік.
Постановка проблеми. В сучасній ринковій економіці та жорстокій
конкуренції, досить актуальним стало питання ефективного використання
основних засобів, 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. Важливою умовою для забезпечення їх
збереження та правильності здійснення обліку є правильна оцінка об’єктів,
вчасне документальне оформлення операцій з надходження, вибуття та
зберігання на підприємстві основних засобів.
Окремі питання теорії, методології та організації обліку 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.
Проведені науковцями дослідження направлені на вирішення проблем
теоретичного і практичного характеру в частині розкриття сутності та
класифікації основних засобів, порядку документування, оцінки та
відображення операцій з необоротними активами у звітності підприємства.
Метою статті є вивчення особливостей класифікації основних засобів в
податковому і бухгалтерському обліку.
Виклад основного матеріалу. Порядок бухгалтерського обліку основних
засобів регулює П(С)БО 7 «Основні засоби» і дає наступне визначення
терміна «основні засоби». Основні засоби — це матеріальні активи, які
підприємство
утримує з метою використання їх
у процесі
виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в
оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціальнокультурних
функцій, очікуваний
строк
корисного
використання
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він
довший за рік). [2].
У бухгалтерському обліку об’єкт основних засобів визнається активом,
якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому
економічні вигоди від його використання і його вартість може бути
достовірно визначена [2].
Отже, із зазначених норм можна виділити такі критерії для визнання
основних засобів:
1) контрольованість;
2) матеріальність;
3) строк корисного використання (експлуатації) понад 1 рік або
операційний цикл, якщо він довший за рік;
4) отримання в майбутньому економічних вигід від використання такого
активу;
5) можливість достовірної оцінки;
6) призначення — використання в процесі виробництва чи постачання
товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій.
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Додатково слід виділити й критерій малоцінності. Так, у п. 5.2 П(С)БО
7 зазначено: підприємства можуть самостійно встановлювати вартісні ознаки
предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних
активів (МНМА) [2].
Податкове визначення основних засобів важливе не для всіх платників
податку на прибуток, а тільки для високодохідників (платники податку на
прибуток, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням
непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за
останній річний звітний період перевищує 40 млн грн) і малодохідниківдобровольців, які прийняли рішення коригувати свій фінансовий результат
на різниці. Адже саме таким платникам доводиться вести окремий
податковий облік основних засобів.
Що стосується інших малодохідників, які не визначають різниці, то вони
з метою оподаткування орієнтуються тільки на бухгалтерський фінансовий
результат.
Податкове визначення основних засобів наведено в п.п. 14.1.138
Податкового кодексу України. Так, основні засоби — це матеріальні активи,
у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок
надр, вартість яких перевищує 20000 грн і поступово зменшується у зв’язку з
фізичним або моральним зносом, які призначені для використання в
господарській діяльності платника податку та очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить
понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) [4].
Згаданою нормою встановлено також, що «податковими» основними
засобами не є:
— земля;
— незавершені капітальні інвестиції;
— автомобільні дороги загального користування;
— бібліотечні й архівні фонди;
— матеріальні активи, вартість яких не перевищує 20000 грн;
— невиробничі основні засоби;
— нематеріальні активи.
Отже, матеріальні цінності для цілей податку на прибуток можуть бути
віднесені до складу основних засобів, якщо дотримуються одночасно три
умови.
1) об’єкт призначений для використання в господарській діяльності.
Необоротні матеріальні активи, які не призначені для використання в
господарській діяльності платника податків, для цілей податкового обліку
класифікуються як невиробничі основні засоби.
2) об’єкт планується використовувати більше одного року (чи
операційного циклу, якщо він довший за рік) з дати введення в експлуатацію.
При цьому значення має саме очікуваний (тобто передбачуваний) строк
використання об’єкта, а не фактичний період його експлуатації.
3) для основних засобів, які були введені в експлуатацію:
- до 23.05.2020 р., вартісний критерій становить 6000 грн,
- після 23.05.2020 р. - 20000 грн.
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Передусім, застосовувати вартісний критерій слід залежно від того, чи є
підприємство платником ПДВ і чи буде об’єкт використовуватися в ПДВоподатковуваних операціях. Так, із сумою 20000 грн порівнюють вартість
придбаного активу:
— без ПДВ, якщо підприємство зареєстроване платником ПДВ і
об’єкт планується використовувати в оподатковуваних операціях;
— з ПДВ, якщо підприємство не зареєстроване платником ПДВ або
якщо об’єкт придбавають для використання в необ’єктних і пільгових
операціях;
— з урахуванням частини суми ПДВ, яку розраховують виходячи з
частки використання об’єкта в неоподатковуваних операціях. Це
відбувається, якщо підприємство зареєстроване платником ПДВ і придбаває
об’єкт, який одночасно використовуватиметься як в оподатковуваних, так і в
неоподатковуваних операціях.
Крім того, зіставляти із сумою 20000 грн потрібно вартість активу з
урахуванням усіх витрат, супутніх його придбанню. До таких витрат,
наприклад, належать вартість транспортування, монтажу, налаштування
тощо.
Вартісний критерій для основних засобів у податковому обліку було
підвищено відповідно до Закону України Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві, який
набрав чинності 23.05.2020 р.[3].
Новий вартісний критерій застосовуватиметься до основних засобів, що
вводяться в експлуатацію починаючи з 23.05.2020 р. Таким чином, тепер ті
матеріальні цінності, вартість яких не перевищує 20000 грн, а строк служби
становить більше одного року (операційного циклу), в податковому обліку
розцінюють як малоцінні необоротні матеріальні активи. Причому
незалежно від того, як ці активи обліковуються в бухгалтерському обліку, в
якому свій вартісний критерій, що має бути зазначений в наказі про облікову
політику підприємства.
Але основні засоби, введені в експлуатацію до зазначеної дати,
продовжують розглядатися в податковому обліку як основні засоби, навіть
якщо їх вартість не перевищує 20000 грн, але більше 6000 грн.
На старі основні засоби, оприбутковані та введені в експлуатацію до
23.05.2020 р. (зараховані свого часу зважаючи на вартість вищу 6000 грн, до
складу податкових основних засобів), піднятий вартісний поріг до 20000 грн.
ніяк не впливає. Такі об’єкти як і раніше продовжують обліковуватись у
складі основних засобів і амортизуватись в податковому обліку, навіть якщо
їх залишкова вартість не перевищує 20000 грн.
Виділимо базові характеристики податкового визначення основних
засобів та порівняємо їх із обліковими характеристиками основних засобів
(табл.1).
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Таблиця 1 – Порівняльна характеристика основних засобів у
податковому та бухгалтерському обліку
Характеристики основних
засобів
Матеріальність
Очікуваний
строк
корисного
використання
(експлуатації)
Госпдіяльна спрямованість
активів

Вартість об’єкта

Податкове визначення

Облікове визначення

Тільки матеріальні активи
Перевищує 1 рік (або
операційний цикл, якщо він
триваліший за рік)
Основні засоби, які
підприємство планує
використовувати у
власній господарській
діяльності:
- виробничого
призначення
- невиробничого
призначення - не вважають
основними засобами, не
амортизують

Тільки матеріальні активи
Перевищує
1
рік
(або
операційний цикл, якщо він
триваліший за рік)
Використання в господарській
діяльності не є визначальним
фактором
бухгалтерської
класифікації
необоротного
матеріального
активу
як
основний засіб.
Незалежно від того, де задіяно
необоротний
матеріальний
актив, у системі П(С)БО його
за визначенням вважають
основним
засобом
й
амортизують.
Визначається наказом про
облікову політику

Первісна вартість
придбаних основних
засобів:
- після 23.05.2020 20000 грн.;
- до 23.05.2020 – 6000 грн.

За правилами бухгалтерського обліку підприємства можуть самостійно
виділяти малоцінні необоротні матеріальні активи зі складу основних засобів
залежно від їх вартості [2]. Тобто вартісна оцінка стосується виключно
малоцінних необоротних матеріальних активів. Інші види матеріальних
активів з класифікаційної групи «Інші необоротні матеріальні активи»
(бібліотечні фонди, інвентарна тара тощо) обліковуються у складі
відповідних підгруп незалежно від величини їх первісної вартості. Вартісний
критерій розмежування основних засобів і малоцінних необоротних
матеріальних активів в бухгалтерському обліку може бути будь-яким. Проте
для зближення з податковим обліком можна підтягнути бухгалтерську межу
малоцінності до рівня 20000 грн. хоча це і не є обов’язковим. Для цього
вносять відповідні правки в наказ про облікову політику і змінюють у ньому
вартісну ознаку на 20000 грн. адже за необхідності вносити зміни в наказ
про облікову політику можна і в середині року [4]. Підвищення в
бухгалтерському обліку критерію малоцінності до 20000 грн. є зміною
облікової оцінки, а не облікової політики.
Віднесення основних засобів до тієї чи іншої групи впливає на:
- субрахунок обліку;
- нарахування амортизації;
- мінімальний строк корисного використання (пп. 138.3.3 ПКУ);
- складання інвентарного номера (він починається з перших 3-х цифр
рахунку обліку основних засобів).
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Класифікація груп основних засобів та нематеріальних активів для
нарахування амортизації.
- розмір критерію рахується без ПДВ, якщо підприємство – платник
ПДВ. Це означає, що об’єкт вартістю 24000 грн з ПДВ, цілком вписується у
вартісну межу МНМА, та як його вартість без ПДВ становить 20000 грн. - в
межах критерію;
- для МНМА можливі більш прості методи амортизації – 50 на 50 та
100%;
- замість 20000 грн можна використати й інший критерій, так як цифра
«20000» взята з ПКУ та має значення лише для платників податку на
прибуток (великодоходників). Малодоходники та платники єдиного податку
можуть її змінити. Головне – зафіксувати цю вартісну межу в наказі про
облікову політику;
- у балансі (звіті про фінансовий стан) МНМА зливаються з основними
засобами в одному рядку – «Основні засоби»;
- вартісна межа може застосовуватися не до всіх основних засобів, якщо
це визначено наказом про облікову політику. Наприклад, можна зробити
виняток для інвентарної тари, бібліотечних фондів, нетитульних споруд.
Однак, для цілей податкового обліку усі об’єкти вартістю менше 20000 грн
не вважаються основними засобами.
У результаті витрати на придбання об’єкту дешевше 20000 грн. одразу
можна списати на витрати періоду (через метод амортизації 100% при
введенні в експлуатацію). І жодних податкових різниць за ними
розраховуватись не буде.
Як стверджують науковці, з податкової точки зору збільшення
вартісного порога для кваліфікації основних засобів до 20000 грн призведе до
того, що більшу кількість активів можна буде кваліфікувати як малоцінні і
списувати на витрати швидше (50/50 або в розмірі 100% при введенні в
експлуатацію).
Висновок. Головною ознакою підвищення рівня ефективного
використання основних засобів підприємства є зростання обсягу виробництва
продукції за допомогою технічних, організаційних та економічних заходів.
Основним завданням діяльності підприємств, від результату якого залежить
фінансовий стан та конкурентоспроможність підприємства є вирішення
питання щодо підвищення ефективності використання основних фондів.
Оскільки від цього залежить збільшення обсягу виробництва майбутнє
ефективного функціонування підприємства в цілому. Покращення стану
основних засобів можливе тільки завдяки оновленню та проведенню технікотехнологічної інноваційної модернізації.
Таким чином, можна стверджувати, що за сучасних умовах
господарювання підприємств головною метою є теоретичні визначення
об’єкта основних засобів, методологічні основи формування в обліку
інформації про основні засоби, нарахування амортизації, розкриття
інформації про основні засоби, яка необхідна для користувачів фінансової
звітності.
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Проблеми обліку необоротних активів підприємства в умовах
реформування економіки набувають особливої актуальності з огляду на
потребу в отриманні інвесторами та іншими зацікавленими користувачами
точної й достовірної інформації про стан і ефективність використання
необоротних активів.
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Світлана Тарасишина
Здобувач освітнього ступеня « магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ЇХ
КЛАСИФІКАЦІЯ
У статті проведено загальний аналіз економічної сутності виробничих
запасів як з боку нормативно-правової бази, так і огляду сучасних науковців.
Розглянуто класифікацію виробничих запасів.
Ключові слова: виробничі запаси, бухгалтерський облік, запаси, матеріальні
ресурси, товарні запаси.
Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин, впровадження
різноманітних форм власності, реформування економічних відносин в
Україні висувають дедалі нові й нові вимоги до бухгалтерського обліку, як до
основного засобу контролю за веденням господарської діяльності
підприємств. Тому удосконалення бухгалтерського обліку пов’язане з
вирішенням актуальних завдань в економіці України: збільшення обсягу
виробництва продукції (робіт, послуг), зниження собівартості продукції.
Вирішення цих завдань можливо при забезпеченні підприємств необхідними
матеріальними цінностями, без яких неможливий виробничий процес.
Вагомий внесок у дослідження проблем обліку виробничих запасів
зробили такі вітчизняні науковці як А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова, Т.В.
Божидарнік, О.В. Болдуєва, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.Я.
Дем'яненко, М. О. Коблянська, О.П. Левченко, Н.М. Малюга, К.Є. Нагірська,
106

Л.В. Нападовська, М.Ф. Огійчук, О.М. Рибалко, І.Б. Садовська, Н.М. Хомин
та інші. Однак вивчення наукових праць свідчать про те, що і досі
залишаються дискусійними теоретичні положення і важливі питання обліку
виробничих запасів, що потребують вдосконалення.
Метою статті є вивчення економічної сутності виробничих запасів та їх
класифікації для цілей бухгалтерського обліку.
Виклад основного матеріалу. Однією з обов’язкових умов підтримання
виробництва продукції на певному рівні є постійна наявність частини
оборотних активів в матеріальній формі (виробничих запасів). З одного боку,
сформовані виробничі запаси забезпечують постійність, безперервність та
ритмічність діяльності підприємства, гарантують його економічну безпеку, з
іншого – виробничі запаси на рівні великих промислових підприємств
потребують великих капіталовкладень. Тому від організації і ведення обліку
виробничих запасів залежить точність визначення прибутку підприємства,
його фінансовий стан, конкурентоспроможність на ринку та в цілому
ефективність роботи підприємства.
Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємствами
всіх форм власності та галузей економіки використовуються товарновиробничі запаси, які є найбільш важливою і значною частиною активів
підприємства. Вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі
позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності. Товарновиробничі запаси є складовою частиною групи матеріальних ресурсів, які
формують виробничі ресурси.
Багатьох економістів турбують проблеми розвитку та удосконалення
обліку та контролю виробничих запасів. Основною гіпотезою дослідження є
припущення, що методологія і організація обліково-аналітичного
забезпечення управління виробничими запасами потребує удосконалення.
Так, О. М. Кузьменко зазначає, що «під виробничими ресурсами
розуміється сума складових ресурсів основних фондів, а також матеріальних
і трудових ресурсів». Економічна наука і практика управління не мають
достатнього ефективного методологічного апарату. У дослідженні проблеми
ресурсозбереження вчені та практики приділяють значну увагу економії
матеріальних ресурсів, зокрема переробці відходів виробництва і
споживання. Як уже зазначалося, проблема ефективного використання
матеріальних ресурсів у виробництві потребує детального розгляду
економічної сутності поняття «матеріальні ресурси» [6].
А. І. Олійник, С. І. Юр’єва, Л. І. Рибальченко зазначають, що матеріальні
ресурси є необхідним елементом виробничого процесу, які повністю
споживаються в кожному виробничому циклі і тому повністю переносять
свою вартість на продукцію, вироблену в процесі виробництва.
Недосконала система організації бухгалтерського обліку викликає
неповне та несвоєчасне надходження звітних даних та іншої інформації.
Наявність великих розривів в часі між моментом одержання обліковоекономічної інформації і моментом її використання перешкоджає
підвищенню економічної ефективності діяльності підприємств. Недоліки в
організації обліку призводять до його заплутаності, збільшення витрат на
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утримання облікового персоналу, створення умов для розкрадання
матеріальних цінностей та інших зловживань.
В обліковій літературі можна зустріти багато різних понять, пов’язаних
із запасами. Досить часто поняття «виробничі запаси», замінюють поняттям
«матеріали».
Матеріальні ресурси – це засоби виробництва, які включають засоби
праці і предмети праці. Застосування терміну «матеріально-виробничі
запаси» пов’язано з певними суперечливими моментами, адже матеріальними
запасами є не лише предмети праці, а й засоби праці. Тому це поняття є
широким, адже охоплює усі активи, що мають матеріальну форму та
використовуються у виробничому процесі.
Під терміном «запаси» розуміють резерв матеріальних ресурсів, які не
використовуються в поточній діяльності підприємства і призначенні для
забезпечення безперервності процесу виробництва. Запаси, як правило, є
найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони
займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі
витрат підприємства різних сфер діяльності; при визначенні результатів
господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про її
фінансовий стан. Запаси відносять до складу оборотних активів, тому можуть
бути перетворенні на грошові кошти протягом року.
Поняття запасів, порядок їх обліку та оцінки містяться в Положенні
(стандарті) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [8].
Згідно п.4 П(С)БО 9 запаси – це активи, які:
– утримуються для споживання при виробництві продукції, виконанні
робіт та наданні послуг, а також при управлінні підприємством;
– знаходяться у процесі виробництва (НЗВ) з метою наступного продажу
продукту виробництва;
– утримуються з метою подальшого продажу при умові звичайної
діяльності.
Класифікація кожного явища є дуже важливою ланкою, оскільки від її
правильності буде залежати і правильність використання цього явища.
Основоположна класифікація запасів закладена в законодавстві, а саме в
Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій. Тому на нашу думку
доцільно було б зупинитись докладніше на цій класифікації. Розглянемо
об’єкти, що обліковуються на рахунку 20 «Виробничі запаси» [7]:
– сировина;
– матеріали (основні матеріали і допоміжні матеріали);
– купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби;
– паливо;
– тара і тарні матеріали.
В загальному сировина, паливо, матеріали, малоцінні предмети та
предмети, що швидко зношуються, інше майно виробничого і невиробничого
призначення віднесено законодавством до оборотних засобів: будівельні
матеріали; матеріали, передані в переробку; запасні частини; матеріали
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сільськогосподарського призначення; незавершене виробництво; зворотні
відходи виробництва; незавершене виробництво; товар; готова продукція.
В окрему групу виділяють оборотні малоцінні та швидкозношувані
предмети, що використовуються протягом не більше одного року або
нормального операційного циклу, якщо він більше одного року [8].
Запаси відносяться до складу оборотних активів, тому що можуть бути
перетворені на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу.
Оборотні засоби є фінансово-економічною категорією, яка випливає з
існування товарно-грошових відносин, дії закону вартості та організації
діяльності підприємства.
Матеріали за способом включення до собівартості продукції поділяють
на основні і допоміжні. Основні матеріали – це матеріали, які становлять
основу продукту виробництва. Допоміжні – це матеріали, які
використовуються для обслуговування процесу виробництва і управління, до
них відносять: паливо, тару, тарні матеріали, будівельні матеріали. Паливо
виділяють в окрему групу запасів з огляду на його економічне значення та
специфіку споживання.
Тара – це оборотні матеріальні активи, призначенні для виготовлення і
ремонту тари. До тари належать предмети, які використовують для
пакування, транспортування.
Запасні частини – це оборотні матеріальні активи, призначенні для
використання під час проведення ремонту, реконструкції, ремонту
обладнання та машин за замовленнями сторонніх осіб і для використання з
метою гарантійного ремонту таких засобів.
Напівфабрикати – це сировина і матеріали, які пройшли певні стадії
обробки, але ще не є готовою продукцією. У виготовленні продукції вони
виконують таку ж роль, як і основні матеріали, тобто утворюють її
матеріальну основу.
Товарні запаси – це придбані підприємством товари, призначені для
подальшого перепродажу. При цьому, підприємство, як правило, не вносить
суттєвих змін до їх фізичної форми, вже при закупці у постачальника вони є
готовою продукцією.
До складу запасів включаються всі товарно-матеріальні цінності, якими
підприємство володіє на певну дату, незалежно від місця їх знаходження.
Одночасно на території, що належать підприємству, можуть знаходитись
предмети, що є власністю інших фізичних та юридичних осіб. Такі предмети
не є запасами підприємства.
Для обліку виробничих запасів в умовах реформування економіки
набуває особливої актуальності класифікування в зв’язку з потребою
отримати точної і достовірної інформації.
Для правильної організації обліку запасів важливе значення має їх
науково обґрунтована класифікація. Запаси можна класифікувати за
наступними ознаками [9]:
1) за призначенням і причинами утворення:
– постійні (частина виробничих і товарних запасів, що забезпечують
безперервність виробничого процесу між двома);
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– сезонні (запаси, що утворяться при сезонному виробництві продукції
чи при сезонному транспортуванні);
2) за місцем знаходження:
– складські (запаси, що знаходяться на складах підприємства);
– у виробництві (запаси, що знаходяться в процесі обробки);
– в дорозі (продукція, що відвантажена споживачу, і ще ним не
отримана, знаходиться в дорозі);
3) за рівнем наявності на підприємстві:
– нормативні (запаси, що відповідають запланованим обсягам запасів,
необхідним для забезпечення безперебійної роботи підприємства);
– понаднормові (запаси, що перевищують їх нормативну кількість);
4) за наявністю на початок і кінець звітного:
– початкові (величина запасів на початок звітного періоду);
– кінцеві (величина запасів на кінець звітного періоду);
5) відносно до балансу:
– балансові (запаси, що є власністю підприємства і відображаються в
балансі);
– позабалансові (запаси, що не належать підприємству, і знаходяться у
нього через певні обставини);
6) за ступенем ліквідності:
– ліквідні (виробничі та товарні запаси, що легко перетворюються на
грошові кошти у короткий термін і без значних втрат первісної вартості
таких запасів);
– неліквідні (виробничі та товарні запаси, які неможливо легко
перетворити на грошові кошти у короткий термін і без значних втрат
первісної вартості таких запасів);
7) за походженням:
– первинні (запаси, що надійшли на підприємство від інших підприємств
і не підлягали обробці на даному підприємстві);
– вторинні (матеріали та вироби, що після первинного використання
можуть застосовуватися вдруге у виробництві, тобто відходи виробництва та
споживання продукції);
8) за обсягом:
– вільні (запаси, що знаходяться у надлишку на підприємстві);
– обмежені (запаси, що знаходяться в обмеженій кількості на
підприємстві);
9) за сферою використання:
– у сфері виробництва (запаси, що знаходяться у процесі виробництва,
тобто виробничі запаси, незавершене виробництво);
– у сфері обігу (запаси, що знаходяться у сфері обігу, тобто готова
продукція, товари);
– у невиробничій сфері (запаси, що не використовуються у
виробництві);
10) за структурою і складом:
– запаси виробничі (предмети та засоби праці) (запаси сировини,
основних і допоміжних матеріалів, напівфабрикатів власного виробництва,
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купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів, палива, запчастин,
тари і тарних матеріалів, МШП);
– запаси незавершеного виробництва (предмети праці) (частина
продукції, що не пройшла всіх стадій обробки та не прийнята відділом
технічного контролю (ВТК));
– запаси готової продукції (продукти праці) (продукція, закінчена
виробництвом, що прийнята ВТК і знаходиться на складі);
– запаси товарні (продукти праці) (товари, що знаходяться у сфері обігу,
а також продукція, що знаходиться в дорозі).
В системі управління запасами підприємства вагоме значення мають
наступні аспекти:
- виважений та обґрунтований підхід до обрання постачальника
запасів, визначення каналів їх отримання, формування ефективної системи
закупівельних цін;
- забезпечення ритмічності та рівномірності поставок запасів на
підприємство;
- визначення та економіко-аналітичне обґрунтування системи
нормування запасів [5].
Висновок. Виробничі запаси займають особливе місце не лише у складі
майна підприємства, а й особливе місце їм належить у структурі витрат,
оскільки виробничі запаси є основною складовою при формуванні
собівартості готової продукції. Враховуючи це виробничі підприємства
особливу увагу приділяють саме обліку, аналізу і аудиту виробничих запасів.
Для забезпеченості підприємства виробничими запасами та ефективного
їх використання необхідно вживати комплекс заходів, щодо виявлення,
кількісного вимірювання та реалізації виявлених заходів. Для цього
необхідно здійснювати систематичний облік і аудит, якісний аналіз рівня та
динаміки забезпеченості, а також ефективності використання виробничих
запасів. В цьому полягає актуальність теми проведеного дослідження.
Основним джерелом інформації є дані бухгалтерського та фінансової
звітності.
Ефективність управління виробничими запасами має велике значення,
особливо на підприємствах, де зосереджуються великі потоки матеріальних
цінностей. В умовах ринкової економіки особливо важливого значення
набуває поліпшення використання матеріальних ресурсів. Для забезпечення
ефективного розвитку підприємств та зростання їх виробничого потенціалу
виникає необхідність створення якісно нової системи управління
виробничими запасами.
В економічній літературі спостерігаються різноманітні варіанти
трактування запасів. Така відмінність свідчить про те, що розкриття суті
будьякої економічної категорії залежить від обраного підходу до її
визначення. Пропонуємо вважати виробничими запасами сукупність
предметів праці, які знаходяться на підприємстві у вигляді складських
запасів основних та допоміжних матеріалів, а також палива, запасних частин,
зворотних відходів, тари та інших матеріалів, які призначені для
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використання як у виробничому процесі так і для будь-яких інших потреб
підприємства за умови їх повного споживання у одному операційному циклі.
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ЗАБОРГОВАНОСТІ
В статті проведено узагальнено поняття «поточна дебіторська
заборгованість», наведено критерії визнання дебіторської заборгованості
активом, наведено зовнішні та внутрішні чинники впливу на розмір поточної
дебіторської заборгованості господарюючого суб’єкту.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, класифікація, чинники, критерії
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Важливим об’єктом фінансового менеджменту та
бухгалтерського обліку є дебіторська заборгованість, ефект якого залежить
від повної інформації про її наявність та формування. Сьогодні дебіторська
заборгованість залишається найбільш вузьким місцем у фінансовій роботі
багатьох підприємств. Утворюється вона в значній мірі тому, що бухгалтери
не завжди здійснюють необхідний контроль за своєчасним стягненням сум з
дебіторів, не приймають в цьому напрямку достатніх діючих заходів. У
багатьох випадках на підприємствах не встановлена відповідальність
конкретних осіб за дотримання розрахункової дисципліни. Дебіторська
заборгованість в умовах інфляції являється для покупців і замовників
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джерелом кредитування їх діяльності на дуже вигідній основі, так як
представляє собою безвідсотковий кредит.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми теорії і
практики обліку та аналізу дебіторської заборгованості в системі управління
підприємством досліджено в працях багатьох економістів, а саме: І.О. Бланк,
М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Л.В. Городянська, В.М. Костюченко,
С.А. Кузнєцова, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, Г.В. Митрофанов, Є.В.
Мних, Л.В. Нападовська, В.В. Сопко, А.П. Шаповалова, В.О. Шевчук, О.А.
Шевчук та ін. Враховуючи надбання науковців з обліку та аналізу
дебіторської заборгованості, залишаються невирішеними низка теоретичних
та практичних питань щодо забезпечення інформаційних потреб внутрішніх
користувачів.
Формулювання цілей статті. Метою статті виспуло дослідження поточної
дебіторської заборгованості підприємства в умовах антикризового
регулювання фінансово-господарського стану підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблеми щодо формування
повної, достовірної та коректної інформації відображення в обліку поточної
дебіторської заборгованості з позиції вимог як бухгалтерського, так і
податкового законодавства диктують необхідність удосконалення системи її
управління. Реалізація управлінських функцій підприємством щодо
дебіторської заборгованості зумовлює необхідність вирішення таких завдань,
як дослідження економічної сутності дебіторської заборгованості та її
виникнення у сучасних умовах господарювання [6]. Проблема вдосконалення
обліку та аналізу поточної дебіторської заборгованості підтверджується
збільшенням її частки у складі активів підприємств. Дебіторська
заборгованість є одним із різновидів активів підприємства, який може бути
реалізований, переданий, обміняний на майно, продукцію, результати
виконання робіт або надання послуг.
У залежності від розміру дебіторської заборгованості, термінів її
погашення, а також від того, яка ймовірність непогашення заборгованості,
можна зробити висновок про стан оборотних коштів підприємства та
тенденції його розвитку.
Визначимо, що методологічні засади формування у бухгалтерському
обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у
фінансовій звітності підприємств визначає П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість» [5]. З метою уточнення економічної сутності поточної
дебіторської заборгованості нами узагальнено основні поняття, представлені
в П(С)БО 10 (рис. 1).
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Дебітори

юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих
подій заборгували підприємству певні суми
грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів
Дебіторська заборгованість
сума заборгованості дебіторів підприємству на певну
дату
Довгострокова

Поточна

сума дебіторської заборгованості, яка
не виникає в ході нормального
операційного циклу та буде погашена
після дванадцяти місяців з дати
балансу

сума дебіторської заборгованості, яка
виникає в ході нормального
операційного циклу або буде погашена
протягом дванадцяти місяців з дати
балансу

Безнадійна

Сумнівна

поточна дебіторська заборгованість, щодо
якої існує впевненість про її неповернення
боржником або за якою минув строк
позовної давності

поточна дебіторська заборгованість,
щодо якої існує невпевненість її
погашення боржником

Рисунок 1 - Основні поняття стосовно дебіторської заборгованості,
представлені у П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»
Дебіторська заборгованість, як і інші активи господарюючого суб’єкту,
відображається в балансі тільки при дотриманні загальних критеріїв, які
пред'являються до активів національними стандартами (рис. 2).
Дебіторська заборгованість визнається активом

існує ймовірність отримання підприємством
майбутніх економічних вигод

можна достовірно
визначити її суму

Рисунок 2 - Критерії визнання дебіторської заборгованості активом [5]
Як свідчить аналіз літературних джерел, чіткого тлумачення порядку
визнання дебіторської заборгованості в економічній літературі майже не
існує, хоча вчений Ф.Бутинець рекомендує здійснювати визнання
дебіторської заборгованості активом одночасно з визнанням доходу від
реалізації [1].В той же час П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»
встановлює особливий порядок оцінки дебіторської заборгованості за
продукцію, роботи, товари, послуги – вона зараховується на баланс
(визнається в обліку) одночасно з визнанням доходу [1]. Таким чином, для
визнання поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи,
послуги необхідно, щоб виконувалися критерії визнання доходу (П(С)БО 15,
п.8) (рис. 3).
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Критерії визнання доходу одночасно із визнанням в обліку дебіторської
заборгованості

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 вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією,
можуть бути достовірно визначені.

Рисунок 3 - Критерії визнання доходу від реалізації товарів (робіт,
послуг) [5]
Момент передачі ризиків й вигод, пов’язаних з правом власності на
продукцію, товари, роботи, послуги визначається на основі вивчення угоди
поставки продукції (товару, послуг), яка укладена між підприємством та
покупцем, та обставин операції.
Виникнення поточної дебіторської заборгованості пов’язано з принципом
нарахування, сутність якого полягає в тому, що незалежно від сплати в
момент відвантаження продукції, передачі послуг чи права власності на них
підприємство відображує отримання доходу, а в разі відсутності сплати
одночасно і дебіторську заборгованість. Причинам, пов’язаним з відсутністю
коштів у покупця, можна запобігти, якщо під час підписання договорів
поставки керівництво підприємства ретельно вивчає характеристику клієнтів
щодо мети придбання продукції та їх платоспроможності. Якщо продукцію
придбано для реалізації, то вірогідність своєчасної сплати грошових коштів
вища, ніж у випадку, коли замовник купляє продукцію для власних потреб.
Управління дебіторською заборгованістю в сучасних економічних умовах
— одна з найбільш актуальних проблем багатьох підприємств, оскільки
некерована дебіторська заборгованість, як правило, є однією із причин
кризового стану. Управління дебіторською заборгованістю є важливим
моментом діяльності підприємства, що вимагає особливої уваги з боку
керівників та менеджерів і має передбачати формування й виконання цілей та
завдань управління, узгоджених із загальною стратегією підприємства [1].
Тому головною метою управління дебіторською заборгованістю
підприємств є мінімізація її розміру, максимізація грошових надходжень за
рахунок її погашення, скорочення строків інкасації боргу та підвищення
ліквідності дебіторської заборгованості з мінімальною втратою вартості. В
процесі управління дебіторською заборгованістю виявлено, що її розмір
визначається факторами, які доцільно поділити на зовнішні та внутрішні.
Зовнішні фактори представлені на рис. 4.
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Зовнішні фактори впливу на розмір поточної дебіторської заборгованості
Кредитна політика банків та
інших установ

Рівень
конкурентоспроможності
галузі

Рівень інфляції

Вимоги до сертифікації
продукції

Види розрахунків, що
застосовуються

Податкова політика в
країні

Обмеження щодо цінової
політики в галузі

Обсяг ринку та рівень
його насиченості

Ефективність грошовокредитної політики
Центрального банку

Рисунок 4 - Зовнішні фактори впливу на розмір поточної дебіторської
заборгованості господарюючого суб’єкту
Дослідження ефективності управління поточною дебіторською
заборгованістю на підприємствах має на меті оцінити якість,
результативність та ризикованість прийняття управлінських рішень щодо
планування, регулювання, контролю, раціональної організації процесів
формування та інкасації дебіторської заборгованості. Тому нами угруповані
внутрішні фактори управління дебіторською заборгованістю, представлені на
рис. 5.
Визначені фактори достатньо точно дозволяють окреслити коло проблем
щодо управління дебіторською заборгованістю, серед яких провідними є:
нераціональна політика управління оборотними коштами, незважена
кредитна політика та несвоєчасні, низько результативні управлінські рішення
щодо інкасації дебіторської заборгованості [6].
Внутрішні фактори впливу на розмір поточної дебіторської заборгованості
Кредитна політика
підприємства

Стратегія та план розвитку
підприємства

Облікова політика
щодо резерву
сумнівних боргів

Види розрахунків, що
застосовуються в межах
підприємства

Методи обліку, аналізу,
контролю
заборгованості
покупців на
підприємстві

Податкова політика

Професіоналізм менеджера, що
займається заборгованістю
покупців
Методи встановлення ціни на
готову продукцію
Використання програмних
продуктів, що формують
управлінську інформацію щодо
розрахунків з покупцями та
замовниками

Рисунок 5 - Внутрішні фактори впливу на розмір поточної
дебіторської заборгованості господарюючого суб’єкту
Розуміння сутності дебіторської заборгованості на підставі чинного
законодавства дозволяє узагальнити сучасний стан нормативно-правового
регулювання розрахунків з дебіторами. Відповідно до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національні
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положення (стандарти) бухгалтерського обліку не повинні суперечити
міжнародним стандартам фінансової звітності та міжнародним стандартам
бухгалтерського обліку.
На відміну від П(С)БО, МСФЗ та МСБО не передбачають єдиного
стандарту, що регулює порядок обліку і відображення у звітності
дебіторської заборгованості. Питання щодо обліку дебіторської
заборгованості регулюються кількома міжнародними стандартами, серед
яких: МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9
«Фінансові інструменти», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» [3] та
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» [4], тобто дебіторська
заборгованість відноситься у міжнародній практиці до фінансових активів
(рис. 6).
Фінансові активи

Грошові кошти в національній та іноземній валюті;
Довгострокові та поточні інвестиції;
Дебіторська заборгованість за продукцію (роботи,
послуги), векселі одержані;
Дебіторська заборгованість, пов’язана з придбанням
фінансових інвестицій.

Нефінансові активи

Основні засоби, нематеріальні активи, запаси;
Дебіторська заборгованість за виданими авансами,
операційною орендою;
Дебіторська заборгованість за платежами, які не
оформлено угодою.

Рисунок 6 – Місце дебіторської заборгованості в активах
підприємства
Згідно з П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», заборгованість дебіторів,
що призначена для перепродажу, придбавається або створюється
підприємством з метою отримання прибутку або у вигляді відсотків,
дивідендів тощо, або ж від короткотермінових змін ціни (суми) такої
дебіторської заборгованості. Тому така заборгованість є фінансовим активом,
призначеним для перепродажу.
Визначення, наведене в П(С)БО 10, є ширшим, оскільки охоплює усю
заборгованість підприємству, у тому числі й ту, яка по суті є фінансовими
інвестиціями [5].
Також у П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» надається визначення
дебіторської заборгованості, що непризначена для продажу, — «дебіторська
заборгованість, що виникає внаслідок надання коштів, продажу інших
активів, робіт послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим активом,
призначеним для продажу». Дане тлумачення точніше розкриває сутність
поняття «дебіторська заборгованість».
Висновки. Отже, при дослідженні сутності дебіторської заборгованості
виявлено велику кількість підходів до класифікації дебіторської
заборгованості. Різні автори по різному підрозділяють дану заборгованість.
Враховуючи думку науковців, ми пропонуємо виділити такі основні
класифікаційні ознаки дебіторської заборгованості: за строками погашення,
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за ступенем спорідненості з контрагентами та за об’єктами виникнення.
Правильна та достовірна оцінка передбачає визначення ринкової вартості
дебіторської заборгованості, іншими словами - визначення грошового
еквівалента, який очікується отримати в результаті погашення дебіторської
заборгованості.
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Олена Чорноус
Здобувач освітнього ступеня « магістр»
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
СУТНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті досліджено сутність поняття «власний капітал» та погляди
вчених та дослідників в обліково-економічній літературі. Характеристика
поняття та різні підходи щодо його визначення і сформульовано загальне
поняття «власного капіталу»
Ключові слова: власний капітал, бухгалтерський облік, активи, зобов’язання,
статутний капітал, пайовий капітал, нерозподілений прибуток, резервний
капітал.
118

Постановка проблеми. Економічна важливість власного капіталу
пояснює необхідність ведення правильного та достовірного обліку,
здійснення будь-яких форм контролю на кожному підприємстві. На даному
етапі становлення економіки питання обліку власного капіталу в системі
управління підприємством та його відображення у звітності відноситься до
найбільш важливих економічних проблем. Тому ефективне управління
власним капіталом неможливе без подальшого удосконалення методики та
організації бухгалтерського обліку, дані якого є не тільки інформаційним
матеріалом про стан і зміни об’єктів управління, але й базою економічного
контролю.
Формування цілей статті. Метою написання даної статті є дослідження
сутності поняття «власний капітал» спираючись на погляди науковців та
економістів, що займаються управлінням власним капіталом підприємства.
Аналіз сучасних досліджень і публікацій. Дослідженню сутності
власного капіталу приділяється багато уваги у працях зарубіжних та
вітчизняних дослідників. Бутинець Ф.Ф., Дж К.Ван Хорн та Джона М.
Вахович підносять власний капітал як об’єкт бухгалтерського обліку. Як
фінансове джерело функціонування підприємства власний капітал постає у
працях Сопко В.В., Бланка І.О., Сук Л.К., Сук П.Л. Як економічну категорію
капітал розглядали Сміт А., Бондасов О.В. Проте, не дивлячись на їх вагомий
внесок, питання щодо визначення сутності власного капіталу досі
залишається не вирішеним.
Виклад основного матеріалу. Капітал підприємства є базою його
створення і розвитку. Підприємству, що веде виробничу чи комерційну
діяльність потрібно мати визначений капітал, що передбачає собою
сукупність матеріальних цінностей і коштів, які необхідні для здійснення
його господарської діяльності.
Стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності визначають
власний капітал як різницю між зобов’язаннями та активами підприємства.
Власний капітал не є частиною активів, а лише виступає джерелом їх
фінансування. Однак це визначення стосується суто кількісних параметрів
величини власного капіталу і підтверджує основне бухгалтерське рівняння:
Активи = Власний капітал + Зобов’язання. Це рівняння відоме як рівняння
балансу, оскільки дві його частини завжди повинні бути рівними одна одній,
тобто балансуватися. Це перший відомий обліковій практиці принцип
бухгалтерського обліку. Проте, зрозуміло, що таке рівняння не розкриває
економічну сутність поняття, але для цілей ведення бухгалтерського обліку
таке спрощене трактування є цілком придатним.
На основі вивчення досліджень та публікацій науковців та вчених
можна виділити три основні класифікації щодо пояснення сутності власного
капіталу (табл. 1).
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Таблиця 1 – Трактування поняття «власний капітал»
Характеристика

Сутність

Група
авторів,
джерело
Як
об’єкт 1. Власний капітал – це загальна вартість засобів Бутинець
бухгалтерського
підприємства, які належать йому на правах Ф.Ф.[2, с.
обліку
власності, та використовуються ним для 768]
формування його активів.
2. Власний капітал – це різниця між активами і
зобов’язаннями підприємства.
НП(с)БО 1 [5]
3. Власний капітал – загальна сума активів за
вирахуванням суми зобов’язань, або, іншими Ван Хорн Дж
словами, балансова вартість простих акцій К., Вахович
фірми по номіналу плюс додатково оплачений Джон М.[3,с.
капітал і нерозподілений прибуток.
239]
Як фінансове
1. Власний капітал – фінансові засоби окремого Бланк І.О. [1,
джерело
суб’єкта господарювання, що належать йому на с. 512]
функціонування
правах власності й використовуються для
підприємства
формування певної частини його активів.
2. Власний капітал – це джерела підприємства, Сопко В.В.[7,
які без визначення строку повернення внесені с. 598]
засновниками або
залишені ними
на
підприємстві з уже оподаткованого прибутку.
3. Власний капітал показує частину майна Сук Л.К., Сук
підприємства, яка фінансується за рахунок П. Л. [8, с.
коштів
власників
і
власних
засобів 215]
підприємства.
Як економічна
1.
Капітал – частина запасів продуктів, Сміт А.
категорія
матеріалів і знарядь, від яких чекають одержувати
дохід.
2.
Власний капітал – це частина економічних Бондасов
цінностей, сформованих підприємством з початку О.В.
його економічної діяльності, вільна від домагань
третіх осіб, які не є власниками товариства, та яка
використовується товариством з метою отримання
доходу.

В. В. Сопко також висловив свою точку зору щодо визначення поняття
«власний капітал». Він вважає, що це власні джерела підприємства, які без
визначення строку повернення внесені засновниками або залишені ними на
підприємстві з уже оподаткованого прибутку [7, с. 598]
Л. К. Сук, П. Л. Сук вважають, що власний капітал показує частину
майна підприємства, яка фінансується за рахунок коштів власників і власних
засобів підприємства. По своїй суті він є не тільки основою для створення
підприємства, а й стабільністю і продовженням його господарської
діяльності. [8, с. 215]
На думку Дж К. Ван Хорна та Джона М. Ваховича власний капітал –
це загальна сума активів за вирахуванням загальної суми зобов’язань, або,
іншими словами, балансова вартість простих акцій фірми по номіналу плюс
додатково оплачений капітал і нерозподілений прибуток» [3, с. 239]. Перша
частина визначення показує бухгалтерське розуміння сутності поняття, а
інша конкретизує які саме складові входять до власного капіталу. Він
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складається з початкових внесків власників і нерозподіленого прибутку. Але
це визначення містить певну неточність – у ньому перераховані не всі
джерела поповнення власного капіталу – відсутні такі складові, як кошти від
переоцінки майна та додатково внесений засновниками капітал.
Перше ґрунтовне дослідження терміну «капітал» належить фізіократам.
Французькі економісти (фізіократи) під капіталом найчастіше розуміли
авансовані в торгівлю гроші. Проте, коли вони коли вони почали
досліджувати сферу виробництва, то стали ототожнювати капітал із
засобами виробництва. Це, на думку К. Маркса, заклало основу подальшому
розвитку політичної економії. Також фізіократи першими виділили в
структурі капіталу основну та оборотну частини. А. Сміт під капіталом
розумів частину запасів продуктів, матеріалів і знарядь, від яких чекають
одержувати дохід.
Доволі значний внесок у вивчення капіталу вніс К. Маркс. Він
дослідив, що в процесі кругообігу капітал проходить три стадії. Капіталіст
перетворює грошовий капітал на продуктивний, авансуючи гроші на покупку
машин і устаткування, сировини, робочої сили, а коли готова продукція
поступає на ринок, капітал знаходиться вже в товарній формі.
Керування власним капіталом пов’язане не тільки із забезпеченням
ефективного використання вже накопиченої його частини, але із
формуванням власних фінансових ресурсів, що забезпечують майбутній
розвиток підприємства.
Зазвичай ціну власного капіталу визначають як відношення суми
чистого прибутку, виплаченого акціонерам, до величини власного капіталу.
Т. П. Ломакіна, А. В. Гукова вважають, що, розраховуючи ціну власного
капіталу підприємства, слід звернути увагу перш за все на характеристиці
витрат, які здійснюються для його залучення.
Власний капітал є фінансовою основою діяльності підприємства. В.В.
Сопко вважає, що він складається з таких компонентів-капіталів: статутного
(реєстрованого), пайового, різних видів нереєстрованого, додаткового
сплаченого та додаткового несплаченого, резервного (страхового),
нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих років, а також
неоплаченого та вилученого капіталів. Він стверджує, що ці складові
відбивають суму, яку засновники передали в розпорядження підприємства як
внески чи залишили у формі нерозподіленого прибутку, або суму, що її
підприємство одержало у своє розпорядження від інших установ без
повернення [7, с. 602].
Ф.Ф. Бутинець та Т.В. Момот спираючись на законодавство у своїх
працях виділяють такі основні складові власного капіталу: статутний капітал,
додатковий капітал, резервний і пайовий капітали, нерозподілений прибуток
та позиковий капітал. Ключовим елементом власного капіталу є статутний
капітал - один із основних показників, що характеризує розміри та
фінансовий стан підприємства. Статутний капітал - це організаційно-правова
форма капіталу, величина якого визначається установчими документами
суб'єкта господарювання згідно з чинним законодавством. Це сукупність
внесків засновників (учасників) в майно, виражених у грошовому вимірнику,
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при створенні підприємства для забезпечення його статутної діяльності. [2, с.
678]. Т.В. Момот зазначає, що статутний капітал характеризує початкову
суму власного капіталу підприємства, інвестовану у формування його активів
для початку здійснення господарської діяльності [6, с. 164].
Відповідно до НП(с)БО 1 у Балансі (Звіт про фінансовий стан) власний
капітал поділяється на: зареєстрований (пайовий) капітал, капітал в
дооцінках, додатковий, резервний, неплачений, вилучений капітали та
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) [5].
Спираючись на дослідження вчених та нормативні документи я
вважаю, що до власного капіталу відносяться такі елементи див. рис. 1.

Вилучений капітал

Неоплачений капітал

Нерозподілений
прибуток

Резервний капітал

Інший додатковий
капітал

Додатковий капітал

Капітал в дооцінках

Пайовий капітал

Статутний капітал

Елементи власного капіталу

Рисунок 1 – Складові елементи власного капіталу.
Узагальнення інформації про стан і рух коштів складових власного
капіталу зазначається у Плані рахунків бухгалтерського обліку на рахунках 4
Класу «Власний капітал та забезпечення зобов’язань». Основним елементом
власного капіталу є статутний капітал. Він являє собою загальну вартість
активів, що внесені засновниками при створенні підприємства. На
субрахунку 401 «Статутний капітал» відображається статутний капітал
господарських товариств, державних і комунальних підприємств. За
кредитом субрахунку 401 «Статутний капітал» відображається збільшення
статутного капіталу, за дебетом - його зменшення [4].
Порядок формування статутного капіталу регулюється установчими
документами та законодавством. Його розмір встановлюється та може
змінюватись тільки за згодою засновників і повинен відображатись в
установчих документах.
Пайовий капітал – це сума добровільних внесків юридичних та
фізичних осіб, що розміщені на підприємстві задля його фінансової та
господарської діяльності, яка передбачена установчими документами. На
субрахунку 402 «Пайовий капітал» відображається і узагальнюється
інформація про суми пайових внесків членів споживчого товариства,
колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного
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кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені
установчими документами [4].
Капітал в дооцінках узагальнює в собі дооцінку (уцінку) основних
засобів, нематеріальних активів та фінансових інструментів. Тобто сума
дооцінки залишкової вартості активів включається до складу капіталу в
дооцінках. Проте, якщо здійснюється уцінка активів, то на її величину
капітал в дооцінках зменшується. Облік ведеться на рахунку 41 «Капітал в
дооцінках», які відповідно до НП(с)БО відображаються у складі власного
капіталу і розкриваються у звіті про фінансові результати. Рахунок 42
«Додатковий капітал» призначено для узагальнення інформації про суми, на
які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість,
а також про вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих
підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу [4].
Установчими документами підприємства встановлюється розмір
резервного капіталу, але не менше 15% статутного капіталу. Джерелом
резервного капіталу є нерозподілений прибуток. За рахунок резервного
капіталу товариство може покрити збитки від своєї господарської діяльності,
виплатити дивіденди за привілейованими акціями, збільшити статутний
капітал та інше, що прописано в установчих документах, але з урахуванням
вимог законодавства. Він обліковується на рахунку 43 «Резервний капітал»,
де узагальнюється інформація про стан та рух резервного капіталу
підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та
установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку [4].
Важливою складовою власного капіталу є нерозподілений прибуток,
що відображає фінансовий результат діяльності підприємства, а також
використання прибутку. Нерозподілений прибуток утворюється за рахунок
невикористання підприємством прибутку у поточному звітному та минулих
роках. Коли витрати підприємства перевищують доходи, то утворюються
непокриті збитки, тим самим зменшуючи суму власного капіталу. Облік
нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих
років, а також використаного в поточному році прибутку ведеться на рахунку
44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Неоплачений капітал – це
сума заборгованостей засновників за внесками до статутного капіталу
підприємства та вираховується з власного капіталу при його визначенні. Він
обліковується на рахунку 46 «Неоплачений капітал». Також при обчисленні
загального підсумку власного капіталу підприємства з нього вираховується
сума вилученого капіталу. На рахунку 45 «Вилучений капітал» ведеться
облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів
з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо
[4].
Висновки. Отже, капітал – це одна з фундаментальних економічних
категорій, сутність якої вивчається уже не перше тисячоліття. Власний
капітал є основою для початку та подальшого існування будь-якої
господарської діяльності є найголовнішою складовою фінансового стану
підприємства. Під час дослідження було з’ясовано, що досі виникають
питання щодо визначення єдиної теорії власного капіталу. Тому майбутнім
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науковцям потрібно зосередити увагу на визначенні власного капіталу та
його класифікації. Я вважаю, що більш глибше дослідження саме складових
власного капіталу допоможе вияснити та узагальнити його економічну
сутність.
Підприємствам необхідно ретельно контролювати складання
фінансової звітності та правильність ведення обліку власного капіталу, тому
що це безпосередньо впливає на отримання прибутку кожного з засновників.
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Світлана Богач
Здобувач освітнього ступеня « магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА
В статті досліджується розвиток теоретичних положень та надання
практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення аудиту зобов’язань
підприємств.
Ключові слова: аудит, поточні зобов’язання, довгострокові зобов’язання,
аудит зобов’язань підприємства, методика аудиту зобов’язань
підприємства, методичне забезпечення аудиту зобов’язань підприємства,
алгоритм аудиту зобов’язань підприємства.
Постановка проблеми. Глобальне реформування всіх економічних
процесів, яке сьогодні відбувається в нашій країні, безпосередньо стосується
і діяльності підприємств. Особливо значущими є зміни в системі
бухгалтерського обліку та контролю, що є індикатором майнового та
фінансового
становища
підприємства.
Змінюються
підходи,
вдосконалюються техніки, поліпшується методика аудиторських перевірок.
Важливою частиною роботи аудитора в ході перевірки є зобов’язання, що
виникають у ході діяльності на кожному підприємстві. Адже, наявність
власного капіталу, як правило, не забезпечує покриття усіх наявних активів,
що призводить до залучення позикових коштів з короткостроковим чи
довгостроковим терміном погашення. У сучасному науковому середовищі
налічується достатня кількість праць, присвячених вдосконаленню обліку й
аудиту зобов’язань підприємств. Серед праць класиків обліково-аудиторської
науки можна відмітити слідуючих науковців: Бутинця Ф. Ф., Кулаковської Л.
П., Огійчука М. Ф., Рудницького В. С., Усача Б. Ф., Утенкової К. О. Дікань Л.
В. та ін., що містять комплексні дослідження з вдосконалення організації та
методики аудиту зобов’язань підприємства. Важливими є результати
досліджень Овчарика Р.Ю., Потриваєвої Н.В. і Громової Я.М. [1;2], що
обґрунтовують доцільність застосування комп’ютерних технологій у ході
аудиту зобов’язань підприємств. Загальні питання вдосконалення обліку, як
інформаційного підґрунтя аналізу й аудиту зобов’язань вирішують Лебедик
Г. В. та Яценко В. В. [3]. Авторами доведено, що контроль (аудит)
зобов’язань сприяє ефективному формуванню, підготовці та прийняттю
управлінських рішень щодо підтримання фінансової стійкості та
платоспроможності на високому рівні. Однак загального алгоритму, що
спрощує процес аудиту зобов’язань, авторами не запропоновано. Морозова
Є. П. і Левчинський Д. Л. [4] надали характеристику принципам аудиту
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зобов’язань за міжнародними стандартами, що дає змогу зрозуміти
методологію аудиту та значно поліпшити якість процесу перевірки.
Зважаючи на численні доробки, на сьогодні залишаються невирішеними
питання оптимізації перевірки поточних зобов’язань у частині зменшення
прийнятного аудиторського ризику.
Метою статті є розвиток теоретичних положень і надання практичних
рекомендацій, спрямованих на вдосконалення аудиту зобов’язань
підприємства. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено такі
завдання: обґрунтовано особливості формування методики аудиту
зобов’язань підприємств; проаналізовано сучасний стан формування
методики аудиту зобов’язань підприємств; обґрунтовано практичні
рекомендації щодо вдосконалення аудиту зобов’язань підприємств.
У процесі своєї діяльності підприємства співпрацюють із різними
юридичними, фізичними особами та державними органами, тому, в
результаті їх взаємовідносин виникають зобов’язання. Зобов’язання є
важливим аспектом, який впливає на фінансову стійкість підприємства
взагалі, тому дане питання щодо визначення сутності та змісту останніх є
актуальним і важливим, адже від ефективності управління зобов’язаннями в
цілому та контролю зокрема залежить ділова репутація підприємств [2]. На
сьогодні, існує велика кількість тлумачень терміна «зобов’язання», причому
є нормативно закріплене визначення цього поняття. Слід відмітити, що
ключовою ознакою поняття «зобов’язання підприємства» є обов’язки
підприємства з виплати боргу. Природа зобов’язань розкривається через
теореми, визначені у працях Б. Райана [5]:
- зобов’язання бувають простими чи складними;
- зобов’язання володіють виконавчою вартістю (мінімальні витрати на
покриття зобов’язань);
- зобов’язання поділяються за витратами та доходами;
- зобов’язання можуть бути або обмежені в часі, або безстрокові;
- підприємство можна подати як сукупність зобов’язань (тобто група
зобов’язань може бути обумовлена різними особливостями діяльності
підприємства);
- зобов’язання оцінюється з точки зору зміни готівки підприємства в
результаті прийняття цього зобов’язання;
- передача економічної цінності відбувається в той момент, коли
підприємство бере на себе зобов’язання.
Розуміння сутності зобов’язань підприємства вимагає розгляду змісту
цієї дефініції через визначення складових зобов’язань. Питання визначення
складових зобов’язань підприємства вирішується наведенням класифікації
зобов’язань за різними ознаками, що регламентовані нормативно-правовими
документами та стандартами бухгалтерського обліку для підприємств,
зокрема Господарським кодексом України, П(С)БО 11 «Зобов’язання»,
П(С)БО 13 «Фінансові інструменти». Так, зобов’язання підприємств
класифікуються таким чином:
1. Залежно від терміну покриття: довгострокові та поточні.
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2. Залежно від умови настання/визнання: забезпечення та непередбачені
зобов’язання.
3. Залежно від видів господарюючих суб’єктів: перед бюджетом,
соціальними фондами; перед робітниками; перед банками; перед
постачальниками.
4. Залежно від мети набуття: контрактне зобов’язання та зобов’язання,
призначене для перепродажу.
5. Залежно від впливу на господарську діяльність: організаційногосподарські, соціально-комунальні та публічні зобов’язання.
Отже, визначивши економічну сутність і зміст зобов’язань підприємств
на основі вивчення літературних джерел, а також вітчизняного та
міжнародного законодавства, для досягнення мети дослідження має сенс
визначити особливості формування методики аудиту зобов’язань
підприємств. Дослідження питання особливостей формування методики
аудиту зобов’язань підприємств потребує, передусім, визначення того, що є
методикою аудиту взагалі.
Перш за все, слід зазначити, що результативність аудиту забезпечується
застосуванням низки належних методів, прийомів і процедур. Під методом
аудиту розуміють сукупність прийомів і способів, за допомогою яких
здійснюється оцінка об’єктів, що підлягають дослідженню [6]. У практиці
аудиту використовують загальнонаукові, запозичені з інших наук і спеціальні
методи та методичні прийоми. Останні об’єднують у чотири групи:
органолептичні, документальні, розрахунково-аналітичні та прийоми
узагальнення результатів аудиту. Залежно від виду отриманих доказів
виокремлюють документальні прийоми та прийоми фактичного контролю; за
способом організації проведення аудиту – методи суцільної, вибіркової та
комбінованої перевірки. При суцільній перевірці досліджується вся наявна
інформація щодо підприємства, діяльність якого перевіряється. Потреба
зниження трудомісткості аудиту, обмеженість аудитора в часі, висока
вартість оплати праці аудитора є причинами значної привабливості
вибіркових прийомів. Професійне використання вибіркових прийомів
дозволяє аудитору забезпечити високу якість аудиту при зменшенні кількості
аудиторських процедур. Рекомендації щодо застосування аудиторської
вибірки з метою збирання аудиторських доказів надає МСА 530
«Аудиторська вибірка» [7]. Метою аудитора при використанні аудиторської
вибірки є отримання ним підстав для обґрунтування висновків щодо
генеральної сукупності, з якої здійснювалась вибірка. Аудитор застосовує
різні методичні прийоми та способи в певній сукупності та послідовності
відповідно до прийнятого завдання. Порядок і послідовність застосування
методів аудиту для обробки економічної інформації щодо фінансової
звітності з метою формування судження стосовно її достовірності й
доведення цього судження до відома користувачів через аудиторський
висновок формує методику аудиту. Однак, слід зазначити, що поряд із
поняттям «методика аудиту» дослідники доволі часто використовують
поняття «методичне забезпечення аудиту», що є більш широким стосовно
поняття «методика аудиту» та є нормативною базою аудиту, яку умовно
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можна поділити на зовнішню – закони, постанови, накази, інструкції тощо з
обліку та звітності, оподаткування, а також концептуальна основа обліку і
аудиту; внутрішню – наказ про облікову політику підприємства, методичні та
розпорядчі документи підприємства тощо. Для проведення аудиту аудитор
користується різними нормативними актами. Нормативними актами
називають письмові документи, що приймаються уповноваженими органами
держави, які встановлюють, вносять зміни або відміняють норми права.
Сукупність нормативних актів складає нормативну базу аудиту. Нормативна
база, що використовується для забезпечення перевірок зобов’язань
підприємств, відповідно поділяється на зовнішню та внутрішню. Проведення
аудиту зобов’язань підприємств має на меті виявлення достовірної
інформації відносно наявності зобов’язань у підприємства перед
контрагентами (кредиторами), повноти та своєчасності відображання
первинних даних в облікових і звітних документах, правильності ведення
обліку зобов’язань, а також його відповідності прийнятій обліковій політиці,
концептуальним основам бухгалтерського обліку, реальності існуючих
зобов’язань, законності та доцільності проведених розрахунків, достовірності
відображання стану зобов’язань у звітності підприємств.
Аудит зобов’язань підприємств, як і будь-яка ділянка аудиторської
перевірки фінансової звітності, здійснюється в певній послідовності, тобто
включає ряд стадій та етапів перевірки. На рис. 1 наведено етапи проведення
аудиту зобов’язань підприємств. Кожен етап передбачає здійснення
аудиторських
процедур,
порядок
виконання
яких
визначається
Міжнародними стандартами аудиту [7], а також залежить від особливостей
діяльності підприємства в цілому, та організації й методики бухгалтерського
обліку зокрема.
Аудиторські процедури

Перевірка

Спостереження

Зовнішнє
підтвердження

Запит

Повторне
обчислення

Повторне
виконання

Аналітичні процедури

Рисунок 1. Етапи проведення аудиту зобов’язань підприємств
Наприклад, на характер і час аудиторських процедур, які буде
використано аудитором у ході перевірки, може впливати той факт, що деякі
облікові дані та інша інформація існують лише в електронній формі або
виникають в конкретні моменти чи періоди часу.
Висновки. На сьогоднішній день аудит є важливою складовою
фінансового контролю, рівень стану якого є індикатором ринкової економіки
та розвинутого суспільства. Аудит зобов’язань на підприємстві є ключовим
елементом загальної методики аудиту фінансової звітності та потребує
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наявності чіткої послідовності дій узгоджених між собою. У результаті
дослідження особливостей формування методики аудиту зобов’язань
підприємств запропоновано алгоритм комплексної методики аудиту
зобов’язань підприємств, зміст якої полягає у проведенні узгоджених
аудиторських процедур відповідно до перевірки таких тверджень по
зобов’язаннях: існування, права та обов’язки, настання, повнота
відображення, оцінка та розподіл, точність, класифікація та зрозумілість.
Практична реалізація результатів дослідження дозволить оптимізувати
роботу аудиторів у ході здійснення аудиту фінансової звітності підприємства
в цілому та зобов’язань зокрема.
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здобувач освітнього ступеня « магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КЛАСИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
У статті вивчено класифікацію видів внутрішнього аудиту діяльності
банків, зокрема, згідно об’єктів, напрямків діяльності та перспектив
розвитку.
Ключові слова: аудит, внутрішній аудит, банк, класифікація аудиту,
фінансовий аудит, оперативний аудит, ІТ-аудит, аудит системи управління.
Контроль, як функція управління, слід розглядати через систему
моніторингу та перевірки роботи об'єкта, порівняння планових та фактичних
значень зазначених параметрів, виявлення відхилень у параметрах та
факторів, що їх викликали.
Отже, саме контроль виконує двосторонню функцію зв’язку між
об’єктом управління та системою управління.
Існують різні типи внутрішнього аудиту:
фінансовий аудит (оцінює надійність та надійність системи
бухгалтерського обліку та інформації, а також фінансової звітності, складеної
на їх основі);
аудит відповідності (оцінює якість та відповідність систем, призначених
для забезпечення відповідності законам, нормативним актам, методам та
процедурам);
оперативний аудит (оцінює якість та прийнятність інших систем та
процедур, критично аналізує організаційні структури та оцінює їх
адекватність для виконання встановлених обов'язків);
аудит управління (оцінює якість управлінських підходів до ризику та
контролю в межах цілей, встановлених організацією).
Однак, крім зазначеного, існують і інші класифікації, що описують
важливі види внутрішнього аудиту, які в основному безпосередньо
відображаються в організації банків:
- аудит відповідності (перевіряється, чи відповідає об'єкт перевірки
правовим нормам та нормам, описаним у внутрішніх розпорядчих
документах);
- слідчий аудит (проводиться на вимогу керівництва. Результатом
можуть бути судові або дисциплінарні стягнення в результаті крадіжки,
зловживання активами або конфлікту інтересів);
- аудит системи внутрішнього контролю (найвужча форма аудиту.
Адекватність та достатність систем внутрішнього контролю підлягають
оцінці. У свою чергу, управлінський аудит - це контроль управління, його
організації та структури, планування розподілу та використання ресурсів,
ефективності інформації в процесі управління та постійний контроль
130

ефективності та взаємозв’язків у процесі управління, планування та
послідовність.
Таким чином, можна виділити види внутрішнього аудиту за
класифікацією залежно від часу [1]:
попередній (профілактичний);
поточний;
стратегічний.
Попередній (профілактичний) аудит проводиться перед операцією.
Перевірено здатність систем бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю для запобігання нераціональним витратам, безгосподарності,
незаконним діям, тощо.
Поточний аудит проводиться під час здійснення господарських операцій
на основі бухгалтерського, виробничого, оперативного обліку. Адекватність
заходів, вживаних системою бухгалтерського обліку та внутрішнім
контролем на етапі операцій та їх документацією для встановлення,
виявлення та усунення небажаних відхилень у фінансово-господарській
діяльності.
Стратегічний аудит вирішує стратегію розвитку організації, компанії на
майбутнє. Стратегічний контроль - це перевірка оптимальності стратегії та
програми розвитку організації відповідно до прогнозованого маркетингового
середовища та розробка рекомендацій щодо їх вдосконалення [1].
Класифікацією, яка найбільш повно відповідає сучасним практичним
вимогам, є розподіл внутрішнього аудиту за об’єктами на:
- фінансовий аудит - займається питаннями бухгалтерського обліку та
звітності. Сфера цього аудиту також включає перевірку точності системи
внутрішнього контролю;
- оперативний аудит - вивчає використання ресурсів та визначає, чи
використовувались вони найбільш ефективно для досягнення цілей.
Оперативний аудит може включати елементи аудиту відповідності, аудиту
даних;
- ІТ-аудит - займається обробкою внутрішнього середовища контролю
даних та використанням цих систем. ІТ-аудит оцінює внесок системи
управління, виведення та обробки даних, систем архівування та захисту
даних, законності роботи комп’ютерної системи. Часто вітчизняні вчені
прирівнюють його до аудиту систем.
Єдиним недоліком цієї класифікації є відсутність окремої групи для
оцінки діяльності менеджменту, його управлінських рішень, їх доцільності,
своєчасності та ефективності. Тому, доцільно розділити аудит на чотири
групи: фінансовий аудит, операційний аудит, ІТ-аудит, аудит систем
управління. Внутрішній аудит оцінює дві сфери банківської діяльності: прямі
банківські операції та систему внутрішнього контролю. Ці площини
перетинаються з багаторівневою структурою підрозділів, що складають
організаційну систему банку [2].
До об’єктів організації внутрішнього аудиту належать аудиторські
номенклатури. Аудиторська номенклатура означає перелік інформації, що
міститься в законодавстві, нормативних актах, кошторисах, зафіксованих
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фактах, які використовуються в процесі аудиту для підготовки управлінських
рішень. Склад такої номенклатури в банку формується залежно від
особливостей його діяльності [3].
Необхідною класифікацією внутрішнього аудиту є поділ за сферами
діяльності. До видів аудиту відповідно до цього підрозділу належать:
внутрішній аудит управління касовими операціями банку, внутрішній аудит
управління розрахунковими операціями банку, внутрішній аудит управління
кредитним портфелем, внутрішній аудит управління депозитним портфелем,
тощо.
Наступною важливою, на наш погляд, у цьому контексті класифікацією
є поділ за часом перевірки. За видами аудиту ми виділяємо три групи
об’єктів: операції та їх документація на етапі їх розгляду та затвердження;
існуючі процеси та системи; документи, що регулюють майбутній розвиток
банку та застосування їх положень.
Внутрішній аудит управління готівкою та касових операцій банку
спрямований на перевірку операцій, пов’язаних з надходженням,
зберіганням, конвертацією та видачею готівки під час здійснення платежів
між банками, підприємствами, фізичними особами.
Внутрішній аудит управління безготівковими розрахунками банку - це
перевірка переказу банками коштів з рахунків платників на рахунки
одержувачів, а також переказ коштів, внесених банками від імені
підприємств та фізичних осіб, до каси банку на рахунки одержувачів.
Внутрішній аудит управління депозитним портфелем банку - це
аудиторський контроль за пасивними операціями банку, спрямованими на
переказ власником (юридичною чи фізичною особою) грошей або інших
коштів у готівковій або безготівковій формі в національній, або іноземній
валюті до банку на зберігання на умовах, встановлених договором, з
обов’язковим поверненням вкладнику.
Внутрішній аудит управління кредитним портфелем спрямований на
контроль активних операцій, пов’язаних із наданням коштів клієнтам у
тимчасове користування або зобов’язаннями щодо надання коштів у
тимчасове користування за певних умов, а також наданням гарантій,
поручительств, видача позик у формі векселів, будь-яке продовження строку
погашення боргу, яке надається в обмін на зобов’язання боржника повернути
борг, а також зобов’язання сплатити відсотки та інші збори. така сума
(відстрочка платежу).
Внутрішній аудит управління операціями з цінними паперами банку - це
частина системи внутрішнього аудиту, спрямована на контроль грошових
документів, що засвідчують право власності на активи, визначення
взаємовідносин між їх емітентом та власником та забезпечення доходів.
Основні завдання включають контроль за структурою, якістю та обліком
портфеля цінних паперів.
Внутрішній аудит управління валютними операціями в банківських
установах спрямований на моніторинг операцій, пов’язаних з купівлеюпродажем іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, з
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використанням їх як платіжних і розрахункових засобів у міжнародних
відносинах.
Внутрішній аудит операцій банку з платіжними картками - це
внутрішній аудит операцій та процедур, пов’язаних із використанням
спеціальних платіжних засобів, які забезпечують ініціювання розрахункових
операцій фізичних та юридичних осіб.
Внутрішній аудит управління необоротними активами - це аудит
процесів та процедур, які застосовуються до активів, що зберігаються банком
більше року та використовуються в його діяльності.
В останні десятиліття набуло поширення використання інформаційних
систем, які стали невід’ємним та необов’язковим інструментом у невід’ємній
частині банківського сектору. Тому, на наш погляд, доречно окремо
виокремити об’єкти внутрішнього аудиту інформаційних систем та
комп’ютерного програмного забезпечення.
Внутрішній аудит інформаційних систем та управління комп’ютерним
програмним забезпеченням - це аудит, спрямований на перевірку процесів
придбання, вибору та експлуатації програмного забезпечення, його
достатності та відповідності умовам бізнес-потреб банку.
Внутрішній аудит управління персоналом - це аудит методології підбору
та роботи з персоналом, розрахунків із працівниками щодо заробітної плати,
премій та інших виплат, а також витрат на подорожі та підзвітні кошти.
Внутрішній аудит управління власним капіталом - це аудит операцій, що
здійснюються за рахунок власних коштів банку, тобто його акціонерів. Його
об’єктами є: економічні стандарти, встановлені Національним банком
України, їх відповідність; відповідність вимогам законодавства України;
об’єктивність оцінки величини банківського капіталу та його достатності;
методи залучення, підтримання та прогнозування достатності капіталу.
Внутрішній аудит управління ліквідністю - це аудит процесу та
процедур, покликаних забезпечити здатність банку своєчасно виконувати
свої грошові зобов’язання. Основним його завданням є сертифікація
оптимальності системи для забезпечення балансу між строками та обсягами
погашення розміщених активів, виконання зобов’язань або надання
рекомендацій щодо виправлення виявлених недоліків.
Внутрішній аудит управління прибутковістю - аудиторський контроль за
здатністю банку генерувати достатній рівень прибутковості своєї діяльності
для покриття витрат, понесених на цю діяльність, а також для досягнення
стратегічних і поточних цілей банку.
Внутрішній аудит управління ризиками - це контроль відділу
внутрішнього аудиту за ступенем можливого (очікуваного чи несподіваного)
негативного впливу операцій, що проводяться банком. Його об’єктами є:
процедури оцінки ризику; процедури контролю ризику; система управління
ризиками та її організація; внутрішні нормативні акти у напрямку
регулювання ризиків; рівень автоматизації процесів та процедур для оцінки
та прогнозування ризиків.
Слід виділити категорію внутрішнього аудиту - внутрішній аудит
управління бізнесом та стратегії. До нього належать: внутрішній
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маркетинговий аудит, внутрішній аудит продажів та управління
взаємовідносинами з клієнтами, внутрішній аудит управління бізнесстратегією банку, внутрішній аудит управління процесами.
Внутрішній маркетинговий аудит - це аудит, спрямований на моніторинг
діяльності банку, пов’язаний з вивченням потреб споживачів та їх
максимальним задоволенням з точки зору обмежених витрат, донесення до
клієнтів необхідної інформації про товари та послуги.
Внутрішній аудит управління продажами та відносинами з клієнтами це аудит діяльності банку, пов’язаної з продажем банківських продуктів та
обслуговуванням клієнтів Цей вид аудиту спрямований на контроль
ефективності продажів та обслуговування споживачів, рівня витрат у
напрямку та їх доцільності. Оскільки управління продажами є центром
доходу, важливо проаналізувати вартість послуг.
Внутрішній аудит управління бізнес-стратегією банку (стратегічний
внутрішній аудит) - це незалежна експертна оцінка відділу внутрішнього
аудиту, спрямована на оцінку стану стратегічного планування в банку.
Метою такого аудиту є перевірка ефективності підтримки стратегічного
потенціалу банку. До його складу входять: ринок, конкуренти, системи
інформаційного забезпечення та людські ресурси.
Аудит управління внутрішніми процесами - це незалежна безперервна
діяльність фінансових, оперативних, контрольних та інших процесів банку.
До об’єктів аудиту управління процесами належать: методи побудови
процесів, їх комп’ютеризація, а також усі операції та дії, що відбуваються в
межах конкретних процесів. Організація процесу - перевірка такого об’єкта
дозволяє зрозуміти, наскільки великим і добре організованим є сам процес,
скільки пунктів (дій, операцій), які структурні підрозділи (особи) в ньому
беруть участь.
Отже, існує велика кількість класифікацій внутрішнього аудиту, жодна з
них не є самодостатньою і не може використовуватися самостійно при
плануванні аудиту. Це пов’язано з чіткою односторонньою спеціалізацією
певної класифікації. Тому, для визначення об’єктів внутрішнього аудиту
доцільно розглядати крізь призму декількох окремих класифікацій
паралельно.
Список використаних джерел:
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В статті розглянуті особливості аудиту операцій з оплати праці.
Викладено порядок аудиторської перевірки оплати праці на підприємстві та
методику аудиту використання фонду оплати праці
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Постановка проблеми. Аудит розрахунків з оплати праці є однією
найважливіших і складних ділянок аудиторської роботи, оскільки
безпосередньо зачіпає економічні інтереси усіх без винятку працівників
підприємства, що перевіряються. Крім того, відіграє важливу роль у системі
як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту. Це пов’язано з тим, що облік
праці і заробітної плати є трудомістким, потребує уваги і сконцентрованості,
оскільки пов’язаний з обробленням великої кількості первинної інформації,
має багато однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу
Аудиту та розробкам його програм з оплати праці сьо годні присвячують
свої дослідження ряд вітчизняних та зарубіжних вчених: Л. П. Кулаковська,
Ю. В. Піча; Г. М. Давидов; Л. М. Чернелевський, Н. І. Беренда; Б. Ф. Усач; В.
Я. Савченко; В. В. Собко, Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна, О. М.
Брадул
Метою статті є дослідження особливостей аудиту операцій з оплати
праці.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні функціонування будь-якого
підприємства неможливе без використання праці хоча б одного працівника.
Працівник виконує певний обсяг робіт і отримує за це винагороду у вигляді
заробітної плати. Заробітна плата, з одного боку, є складовою доходів
населення, а з іншого боку, для підприємства – витратною статтею та
способом мотивації праці. Тому виникає основне протиріччя: працівники
бажають збільшення розміру заробітної плати, а підприємства – скорочення
витрат на оплату праці. Для подолання даного протиріччя та формування
раціональної системи оплати праці на підприємстві необхідно забезпечити
належний рівень обліку та аудиту, що відповідає сучасним вимогам. Тому
стан обліку та аудиту розрахунків з оплати праці постійно потребує
оновлення та впровадження заходів удосконалення.
Мета аудиту розрахунків з оплати праці — встановити дотримання
підприємством чинного законодавства з оплати праці та правильність
відображення господарських операцій в обліку; отримання достатніх доказів
упевненості в ефективності їх використання, достовірності відображення та
розкриття інформації відповідно до діючих принципів та тверджень
(якісних аспектів) подання фінансової звітності та оцінка здатності
підприємства забезпечувати відтворювальну, стимулюючу, регулюючу та
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соціальну функції заробітної плати для забезпечення подальшої безперервної
діяльності підприємства [2].
Аудит розрахунків з оплати праці повинен надавати достовірну
інформацію про стан розрахунків. Висновки проведення даного аудиту
керівники й управлінці використовують у прийнятті рішень про подальшу
діяльність підприємства, тому доцільно, крім перевірки обліку та фінансової
звітності, також здійснювати розрахунок показників, що характеризують
розрахунки з оплати праці (частка витрат на оплату праці в собівартості
продукції, співвідношення погодинної та відрядної оплати праці, конкурентоспроможність заробітної плати в регіоні та країні).
Для підвищення якості аудиту розрахунків з оплати праці необхідно
враховувати специфіку господарської діяльності кожного окремого замовника, адже на даному етапі функціонування економіки України існує багато
різновидів підприємницької діяльності.
Джерелами інформації, які використовуються в процесі аудиту, є
аналітичні та синтетичні дані по рахункам № 661 «Розрахунки по заробітній
платі», № 662 «Розрахунки з депонентами», рахунок № 441 «Прибуток
нерозподілений», первинна документація з бухгалтерського обліку
виробітку, нарахувань і розрахунків з оплати праці (табель робочого часу,
маршрутний лист тощо), листок з тимчасової непрацездатності, нормативноправові документи.

Аудит особистого
складу працюючих

Аудит розрахунків
по оплаті праці

Контроль звітності
по праці

Перевірка
документів обліку
особистого складу
працюючих

Аудит документів
по прийому готової
продукції, робіт,
послуг

Аудит первинних
документів по
обліку, виробітку
та нарахуванню
оплати праці

Аудит відомостей
розподілу оплати
праці по рахунках
бухгалтерського
обліку

Контроль
розрахунковоплатіжних відомостей

Контроль
платіжних
відомостей

Рисунок 1 – Порядок аудиторської перевірки оплати праці на
підприємстві
Розпочинають аудит розрахунків з оплати праці з встановлення
відповідності даних аналітичного обліку з оплати праці показникам
синтетичного обліку по субрахунку № 661 в Головній книзі і бухгалтерського
балансу на одну дату. Для цього звіряють залишок субрахунку № 661 на
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перше число місяця в Головній книзі і балансі підприємства з підсумковими
сумами (сумами до видачі) розрахункових та платіжних відомостей.
Таблиця 2 – Внутрішній контроль оплати праці
Об’єкт контролю
Законність
включення
працівників
табель
Фактично
відпрацьований
час
Нічні чергування,
робота у святкові
та вихідні дні
Законність
документів і
правильність
оформлення

Порядок і спосіб
контролю

Зіставлення записів у
табелях з наказами відділу
у кадрів
Зіставлення записів у
табелях з графіком роботи
і журналом реєстрації
виходів на роботу
Зіставлення даних табеля з
наказами щодо роботи в
святкові Та вихідні дні з
графіком роботи
Суцільна перевірка
первинних документів

Строк
Суб’єкт
проведення
контролю
контролю
Щомісячно
Економіст,
інспектор
відділу кадрів
При
Бухгалтер
опрацюванні розрахункового
табеля
відділу
Щомісячно

У момент
прийняття

Керівник
відділу обліку
праці і
заробітної плати
Економіст,
бухгалтер
розрахункового
відділу

Якщо, при аудиті виявлені розбіжностей між даними аналітичного та
синтетичного обліку, встановлюють причини їх виникнення.
Після цього перевіряють вірність проведення тарифікації працівників.
Для цього порівнюють записи в штатному розписі із записами в трудових
книжках та копіях дипломів. У випадках, коли тарифікація проведена не на
підставі оригіналу диплому, атестату або свідоцтва, а на підставі копій,
довідок та інших документів, рекомендується вимагати оригінал документу
від їх власників. Якщо, оригінал відсутній то в навчальні заклади, які
зазначені в документах направляються запити. Співставляють чисельність
фактично заміщених штатних посад із затвердженим штатним розписом,
перевіряється законність наданих доплат та надбавок [7].
Далі проводять аудит достовірність первинного обліку, порядки і
послідовності заповнень. Особливо перевіряють такі документи, як табель
обліку робочого часу і графіки роботи.
На наступному етапі аудиту розрахунків з оплати праці вибірково
перевіряють вірність розрахунку суми оплати праці працівникам: окремо з
погодинними і відрядними формами оплати праці. Насамперед за табелями
встановлюється вірність розрахунку заробітної плати працівникам по
погодинній оплаті праці, перевіряється відповідність її тарифним розрядам,
тарифним ставкам і посадовим окладам, далі – працівникам по відрядній
оплаті праці. В тому числі виявляють, чи проводився внутрішній аудит щодо
відповідності фактичних обсягів робіт, що вказані у відповідних первинних
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документах. Аудит цього співставлення допускає виявити приписки в обсязі
виконуваних робіт і надлишкові розрахунки заробітної плати [5].
Особливу увагу приділяють перевірці вірності розрахунку виплат, що
передбачено законодавчими актами про працю, по невідпрацьованому на
виробництві (неявочному) часу, одним з основних видів якого є оплата
відпусток. В процесі аудиту необхідно встановити повноту включення у
нарахування сум при розрахунку середньої заробітної плати, вірність
розрахунку середньомісячної і середньоденної суми оплати праці, сум сплати
відпускних [3].
Окрім цього, перевіряють вірність розрахунку та оплату заробітної
плати за сумісництвом. У процесі аудиту визначають чи не траплялись зайві
виплати у зв’язку з завищенням посадового окладу та невідпрацьований час;
чи не має випадків сплати заробітної плати за один і той же проміжок часу
роботи за основним місцем роботи та за сумісництвом; чи не мало місце
оформлення на роботу за сумісництвом вигаданих або підставних осіб.
Перевіряють вірність здійснених сум утримання з зарплати. При цьому
встановлюють документальну обґрунтованість
утримань, своєчасність
сплати, утриманих сум за призначенням. Особливо ретельно перевіряється
вірність здійснених утримань у осіб звільнених за період, що перевіряється.
Таблиця 2 – Методика аудиту за використанням фонду оплати праці [1]
Об’єкт контролю
Правильність
встановлення
ставок
Законність
документів і
правильність
оформлення
Законність доплат
Правильність
оформлення
розрахунковоплатіжних
документів
Нарахована сума
заробітної плати в
розрізі категорій
працівників

Порядок і спосіб
контролю

Строк
Суб’єкт
проведення
контролю
контролю
Порівняння даних карток- Щомісячно
Бухгалтер
довідок з
відділу обліку
тарифікаційними
праці і заробітної
списками
плати
Суцільна перевірка
У момент
Економіст,
первинних документів
прийняття
бухгалтер
розрахункового
відділу
Вибіркова перевірка
Один раз на Керівник
місяць
розрахункового
відділу
Суцільна перевірка
Перед
Заступник
виплатою
головного
заробітної
бухгалтера
плати
Зіставлення з плановим
фондом заробітної плати

Щомісячно

Головний
бухгалтер

При перевірці вірності обчислення прибуткового податку перевіряється:
1) законність і розміри надання пільг по прибутковому податку; 2) вірність
обчислення сум прибуткового податку помісячно по шкалі утримання
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прибуткового податку; 3) вірність перерахунку прибуткового податку за рік,
який проводиться в січні-лютому місяці кожному працівникові [2].
Також проводиться аудит вірності розрахунків та перерахувань 22
відсотка від загальної суми нарахованої заробітної плати в цілому по
підприємству єдиного соціального внеску. При цьому звертають увагу на те,
що у випадках, коли на підприємстві заробітна плата нараховувалась, але не
виплачувалась, або не нараховувалась і не виплачувалась, підприємство все
рівно повинно щомісячно перераховувати внески.
Слід зазначити, що єдиний соціальний внесок оплачується при одержані
грошей в комерційних банках для оплати праці. В разі недостатньої суми
коштів на рахунках в установі банку, видача їх на виплату заробітної плати і
перерахування зборів здійснюються в пропорційно. При отриманні грошей
для оплати праці з доходів від продажу товарів або виконання послуг, а
також натурою на наступний день після кожної зазначеної виплати платники
зобов’язані перерахувати відповідні суми зборів.
При аудиті розрахунків з оплати праці перевіряють також витрати
грошей Фонду соціального страхування України. Проводиться аудит
цільового використання грошей вищезазначених фондів, присутність
документального підтвердження права призначити ці виплати. При перевірці
коштів Фонду соціального страхування України, насамперед, перевіряють
витрати на виплату допомог з тимчасової непрацездатності. Ця допомога
нараховується на підставі листків непрацездатності, які видані лікувальними
установами. Від додержання порядку їх оформлення залежить вірність
розрахунку і виплати допомоги. В процесі аудиту встановлюють наявність в
листках підписів лікарів, печаток лікувальних установ, наскільки точно
визначено безперервний стаж роботи [4].
Аналогічно перевіряють заповнення інших документів, що надають
права для отримань допомог за рахунок грошей Фонду соціального
страхування України (допомоги по вагітності та пологах, одноразову
допомогу при народженні дитини, організація санаторно-курортного
лікування та відпочинку працівників і членів їх сімей, на поховання).
Також в процесі аудиту розрахунків з оплати праці впевняюються в
обгрунтованості фактів, які виступають підставою для перерахування
депонованих сум в комерційні банки на особові рахунки окремих депонентів.
При виявленні порушень чинного законодавства по оплаті праці можуть
застосовуватись штрафні санкції.
Суми зайвих допомог, виплачених по тимчасовій непрацездатності
можна утримати з одержувача у тому випадку, коли переплата утворилася в
результаті арифметичної помилки і не пізніше трьох місяців з дня її
розрахунку.
Підприємство щоквартально у встановлені терміни подає звіти у двох
примірниках. Один примірник передається до уповноваженої установи за
місцем реєстрації платника внесків, другий – лишається на підприємстві. У
звітах відображаються проведені розрахунку у звітному періоді наростаючим
підсумком з початку року окремо по тарифу та обов’язкових внесків із
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заробітної плати кожного працівника, суми перерахованих внесків, а також
використання коштів на підприємстві [6].
Висновок. Таким чином, аудит розрахунків з оплати праці вважається
завершеним, якщо виявлені порушення усунено, винних осіб у їх здійсненні
притягли
до
адміністративної,
дисциплінарної
чи
матеріальної
відповідальності і вжито заходів щодо недопущення таких порушень надалі.
У деяких випадках необхідно розробляти конкретні заходи і рекомендації із
залученням до цієї роботи керівних органів. Необхідно також визначити коло
посадових осіб, які будуть відповідальні за виконання розроблених заходів та
встановити строки їх виконання. Усі можливі заходи затверджуються
наказом керівника і є обов’язковими.
Недооцінка питання оформлення виявлених аудитом порушень погіршує
якість та ефективність аудиторської роботи, ускладнює прийняття рішень
про притягнення винних до відповідальності й відшкодування матеріальних
збитків, може привести до необхідності проведення додаткової перевірки.
Список використаних джерел:
1. Каткова Н. В., Маслова К. В. Особливості обліку оплати праці в
сучасних умовах та шляхи його вдосконалення. Економіка і суспільство.
2017.
№
8.
С.762–767.
URL:
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/126.pdf
2. Макаренко А. П., Боюк І. В. Аудит операцій і розрахунків з оплати
праці та обліку її витрат на підприємстві. Вісник Бердянського університету
менеджменту і бізнесу. 2011. № 1(13). С. 112-118.
3. Потриваєва Н. В. Стан та перспектива обліку розрахунків з оплати
праці: теоретичний аспект. Економічний форум. 2014. № 1. С. 243–249.
4. Радіонова Н. Й., Штронда І. А. Проблеми обліку та аудиту
розрахунків з оплати праці. Міжнародний науковий журнал. Серія
«Економічні науки». 2016. № 11. Т. 2. С. 104–106. URL:
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/8543/1/20171213_205.pdf
5. Шокот О. А. Аудит розрахунків з оплати праці з використанням
комп’ютерних технологій. Міжнародний науковий журнал. Серія
«Економічні науки». 2016. № 1. С. 122–124.
6. Чепець О. Г., Кінебас І. Ю. Шляхи вдосконалення обліку та аудиту
розрахунків з оплати праці. Бізнесінформ. 2019. № 7. С. 225-230.
УДК 657.6
Юлія Клименко
здобувач освітнього ступеня « магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
У статті вивчено особливості здійснення аудиту фінансових ресурсів
підприємства. Досліджено схему процесу аудиту, етапи планування,
здійснення та формування висновків щодо ефективності формування
фінансових ресурсів на підприємстві.
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Ресурси - це все те, що використовують підприємства в процесі
діяльності для досягнення поставлених цілей і задоволення власних потреб.
Потребує змін і удосконалення процес проведення аудиту, так як аудит
ефективності формування фінансових ресурсів здійснюється для
підтвердження управлінських рішень підприємства. З урахуванням існуючих
на сьогодні пропозицій аудиторських компаній, аудит ефективності
формування фінансових ресурсів може проводитись для перевірки
правильності їх формування та ведення обліку даного процесу, при зміні
керівництва.
Проведення аудиту ефективності формування фінансових ресурсів
може здійснюватися групою фахівців, у зв'язку з чим постає питання про
сегментацію інформації, з метою її оптимального розподілу між учасниками.
Даний процес містить наступні етапи: виділення сегментів інформації,
формулювання завдання та визначення аудиторських процедур.
Аудит ефективності формування фінансових ресурсів може
проводиться як у процесі аудиту фінансової звітності, так і під час
проведення окремої незалежної перевірки чи надання консультаційних
послуг. Аудитори проводять аналіз та оцінку ефективності формування
фінансових ресурсів, в результаті чого можуть надати ряд застережень
користувачам та відповідні рекомендації. Висновок про ефективність
формування фінансових ресурсів має оціночний характер. Остаточне рішення
приймається виключно замовником на основі наданих рекомендацій. Аудит є
доцільним, якщо підприємство зацікавлене у незалежній оцінці ефективності
формування фінансових ресурсів для розкриття підтвердженої інформації
третім особам.
Процес аудиту ефективності формування фінансових ресурсів має
містити повний перелік аудиторських процедур на кожному етапі перевірки.
Перш ніж приступити до їх виконання аудитор має звернути особливу увагу
на інформаційну базу аудиту ефективності формування фінансових ресурсів
підприємства.
Вважаємо обґрунтованим використання підходу [3, с. 180-181], що
дозволяє систематизувати та доповнити інформаційну базу аудиту
ефективності формування фінансових ресурсів з врахування специфіки їх
створення підприємствами: нормативно-правове забезпечення; плани, норми;
статистичні звіти; дані засобів масової інформації; інформація, яка стосується
організаційної структури, основних напрямів діяльності підприємства;
інформація про контрагентів; інформація, яка стосується основних систем
(управління, контролю, інформаційних); інформація, яка стосується основних
ризиків на макрорівні та мікрорівні; ліцензія на здійснення діяльності; статут,
облікова політика; рішення зборів акціонерів, результати проведення
додаткових емісій; первинні документи; облікові регістри з аналітичного та
синтетичного обліку; фінансова та управлінська звітність; дані
інвентаризацій; інші джерела, а саме: акти та довідки про проведення
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попередніх перевірок, пояснювальні записки відповідальних осіб,
аудиторські звіти, висновки.
Процес аудиту ефективності формування фінансових ресурсів
підприємств – це сукупність заходів, що дозволяють аудитору оцінити як
діяльність підприємства в цілому, так і процес їх формування зокрема та
сформулювати об’єктивні висновки та рекомендації щодо відповідності
критеріям ефективності формування.
Процес аудиту ефективності формування фінансових ресурсів
передбачає планування, здійснення та підготовку звіту за результатами.
Попередній етап аудиту ефективності формування фінансових ресурсів
підприємства передбачає підбір кадрів, врахування кваліфікаційних вимог,
розподіл обов’язків між аудиторською групою, оцінка діяльності.
Планування аудиту ефективності формування фінансових ресурсів є
процесом проведення послідовних взаємопов’язаних дій, який включає вибір
тем і об’єктів перевірки, попереднє їх вивчення, критеріїв, підходів та
складання програми. Якісне поточне планування повинне дати гарантію, що
аудит буде проведено економічно, ефективно, результативно і в належні
терміни [1, с. 11].
Планування аудиту ефективності формування фінансових ресурсів є
одним з обов'язкових етапів, що складається у визначенні стратегії й тактики
аудиту, обсягу перевірки, і складанні загального плану та розробки програми
аудиту, що визначає обсяг, види й послідовність здійснення аудиторських
процедур, необхідних для формування аудиторами об'єктивної й
обґрунтованої думки про фінансову звітність підприємства.
У процесі планування аудиту ефективності формування фінансових
ресурсів необхідно розробити й задокументувати:
 загальну стратегію аудиту ефективності формування фінансових
ресурсів, що визначає передбачуваний обсяг і напрямок перевірки;
 детальний план аудиту ефективності формування фінансових
ресурсів, що визначає характер, строки й обсяг запланованих аудиторських
процедур, необхідних для здійснення загальної стратегії аудиту;
 програму аудиту ефективності формування фінансових ресурсів.
Планування аудиту ефективності формування фінансових ресурсів
містить у собі встановлення загальної стратегії й розробки плану аудиту
ефективності формування фінансових ресурсів для того, щоб знизити
аудиторський ризик до прийнятно низького рівня [7, с. 53]. Основні етапи
планування аудиту ефективності формування фінансових ресурсів наведено
на рис. 1, удосконалення та систематизація яких дозволяє аудитору
врахувати весь процес документування, а підприємству проконтролювати
виконання зобов`язань взятих аудитором.
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Оцінка діяльності підприємства
Оцінка джерел інформації, збір фактичних даних щодо формування фінансових ресурсів
Оцінка надійності системи внутрішнього контролю щодо операцій з формування
фінансових ресурсів
Оцінка суттєвості, величини аудиторського ризику, визначення методів, критеріїв
аудиту ефективності формування фінансових ресурсів
Складання стратегії, плану, програми аудиту ефективності формування фінансових
ресурсів
Здійснення аудиторських процедур щодо перевірки відповідності процесів формування
фінансових ресурсів встановленим критеріям
Систематизація аудиторських доказів стосовно підтвердження інформації щодо
ефективності формування фінансових ресурсів
Документування отриманих результатів

Ні

Аудиторські докази достатні та відповідні, щоб скласти звіт про
результати аудиту ефективності формування фінансових ресурсів

Так

Коригування величини аудиторського ризику та плану перевірки
статей звітності, що відображають фінансові ресурси
Отримання додаткових аудиторських доказів
Складання звіту

Рисунок 1 - Схема процесу аудиту ефективності формування
фінансових ресурсів підприємства
Одержавши в процесі попереднього планування дані про підприємство,
аудитор приступає до розробки стратегії, плану та програми аудиту.
Займаючись їх розробкою, аудитору необхідно визначити аудиторський
ризик і рівень суттєвості. В процесі аудиту рівень ризику невиявлення
помилок можна знизити за умов професійно розробленого плану, адекватно
обраних процедур, належного документального оформлення, систематизації
та відображення аудиторських доказів у робочих документах.
На етапі планування аудиту ефективності формування фінансових
ресурсів підприємств, після виконання всіх підготовчих робіт, дослідження
бізнесу, оцінки рівня ризику та рівня суттєвості, аудитор складає стратегію, в
якій прописується обсяг, час, об`єкти перевірки та порядок проведення
143

аудиту.
Етап планування аудиту ефективності формування
фінансових ресурсів
попереднє планування аудиту ефективності формування
фінансових ресурсів
підготовка й складання стратегії аудиту ефективності
формування фінансових ресурсів
підготовка й складання плану аудиту ефективності
формування фінансових ресурсів
оцінка суттєвості та аудиторського ризику
підготовка й складання програми аудиту ефективності
формування фінансових ресурсів

Рисунок 2 - Етапи планування аудиту ефективності формування
фінансових ресурсів [1].
Стратегія аудиту є основою для розробки плану. У плані аудитор
повинен передбачити строки проведення аудиту ефективності формування
фінансових ресурсів і скласти графік проведення, підготовки звіту. Крім
того, визначити спосіб проведення аудиту на підставі результатів
попереднього аналізу, оцінки надійності системи внутрішнього контролю та
ризиків.
При плануванні аудиту ефективності формування фінансових ресурсів
велика увага приділяється оцінці систем бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю. Їх достовірна оцінка дозволить оцінити аудиторські
ризики, визначити спосіб проведення перевірки та обсяг вибірки.
При плануванні аудиторської перевірки важливо достовірно і
об'єктивно розрахувати кількісне значення рівня суттєвості, так як від нього
залежать сформульовані висновки та рекомендації. На підставі оцінки
отриманої інформації на етапі планування аудитор складає аудиторську
програму, яка може змінюватися в залежності від отриманих в ході перевірки
результатів [7, с. 55].
МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту» [9]
визначає, що суттєвість є предметом професійного судження аудитора та
залежить від його розуміння потреб користувачів фінансової звітності у
фінансовій інформації.
Оцінка рівня суттєвості інформації, яка використовується під час
виконання аудиторського завдання, сприяє підвищенню ефективності аудиту,
оскільки забезпечує врахування інтересів потенційних користувачів
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перевіреної інформації, обґрунтовує зміст, обсяг аудиторських процедур та
дозволяє аудитору визначити пріоритетні питання, які мають бути вирішені
для досягнення мети [7, с. 56].
Визначення суттєвості в аудиті ефективності формування фінансових
ресурсів вимагає особливої уваги аудитора, оскільки від рівня цього
показника залежить визначення обсягів роботи аудитора, ступінь
аудиторського ризику, визначення вартості робіт, відповідальності перед
клієнтом і третіми особами.
Критерій суттєвості визначається для отримання межі допустимої
помилки у фінансовій та управлінській звітності, яка викривляє інформацію
про фінансові ресурси підприємства. Не всі виявлені аудитором помилки
мають однакове значення для користувачів, що зумовлює потребу
визначення ступеня уваги, з якою повинна вивчатись кожна стаття звітності,
та обсяг процедур, які повинні застосовуватись по відношенню до
документів та операцій. Аудитор повинен визначити, яка інформація має
більше значення для користувачів, і залежно від характеру й об'єкта
перевірки може спричинити суттєві відхилення у звітності [6, с. 370].
Для отримання результатів та зниження до мінімуму витрат на
проведення аудиту ефективності формування фінансових ресурсів, аудитор
збирає та аналізує дані задля досягнення цілей аудиту ефективності
формування ресурсів.
Аудит ефективності формування фінансових ресурсів проводиться
зазвичай суцільним способом, проте зважаючи на трудомісткість даного
процесу замовником може бути прийняте рішення про проведення аудитором
вибіркової перевірки наявних фінансових ресурсів. З цією метою необхідно
керуватися вимогами МСА 530 «Аудиторська вибірка», який розглядає
використання аудитором статистичної та нестатистичної вибірки при
розробці й відборі аудиторської вибірки, виконанні тестів контролю та
детальному тестуванні, а також оцінці отриманих результатів.
У процесі перевірки відсоток вибірки може бути змінений у більшу
сторону. Зменшувати кількість вибірки аудитор не має права.
Для досягнення ефективного формування вибірки використовують
метод стратифікації. Кожний масив повинен бути чітко охарактеризований
для того, щоб кожний елемент вибірки включався тільки в один належний
масив. Стратифікація дозволяє аудитору скерувати свої зусилля на ті дані,
котрі містять найвищий рівень ризику помилки.
Вибіркові дослідження забезпечують дані для характеристики всієї
сукупності на підставі принципу екстраполяції, тобто розповсюдження
результатів перевірки на всю генеральну сукупність.
Обсяг вибірки визначається шляхом застосування спеціальних
статистичних формул та об'єктивного професійного судження. Аудитор
порівнюючи помилки, виявлені під час вибіркової перевірки з генеральною
сукупністю, повинен також враховувати якісні характеристики виявлених
помилок.
Програма аудиту ефективності формування фінансових ресурсів детальний перелік змісту аудиторських процедур, необхідних для практичної
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реалізації плану. Аудиторську програму варто складати у вигляді програми
тестів засобів контролю та програми процедур по суті [7, с. 58].
Етап безпосереднього проведення аудиту ефективності формування
фінансових ресурсів містить стадії, наведені на рис. 3, удосконалення та
систематизація яких враховує збір необхідних даних та доказів про фінансові
ресурси у відповідності з цілями програми та їх оцінка з точки зору
відповідності визначеним параметрам і критеріям ефективності досягнення
цілей.
Етап безпосереднього проведення аудиту ефективності
формування фінансових ресурсів

збір інформації і фактичних даних про фінансові
ресурси для отримання аудиторських доказів

систематизація аудиторських доказів щодо
ефективності формування фінансових ресурсів

оформлення і систематизація документів за
результатами аудиту ефективності формування
фінансових ресурсів

Рисунок 3 - Етап безпосереднього проведення аудита ефективності
формування фінансових ресурсів [3].
Від цілей аудиту ефективності формування фінансових ресурсів
залежить вибір аудиторських доказів, які використовуються для визначення
відповідності критеріїв оцінки ефективності результатам роботи
підприємства. Достатність є критерієм кількості аудиторських доказів, а
відповідність – ознакою їх якості та доречності щодо конкретного
твердження і достовірності.
Наступним етапом аудиту ефективності формування фінансових
ресурсів є підготовка звіту. Звіт за результатами аудиту є підсумковим
документом, в якому викладені основні результати проведеного заходу поряд
з висновками, пропозиціями, рекомендаціями. Коли йдеться про аудит
ефективності формування фінансових ресурсів, у звіті аудитора зазначається
рівень їх ефективності. Спираючись на аудиторські докази, аудитор має
сформувати аудиторський звіт. Його зміст обов’язково повинен бути
зрозумілим, не містити неточностей, або невизначеностей, позбавлений
двозначного змісту і включати підтверджену інформацію.
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цілі аудиту ефективності формування фінансових ресурсів

період часу, охоплений аудитом ефективності формування фінансових ресурсів

стисла характеристика діяльності підприємств
перелік сформованих фінансових ресурсів підприємством
критерії оцінки ефективності

висновки зроблені за результатами аудиту ефективності формування
фінансових ресурсів підприємства

Рисунок 4 - Компоненти звіту про результати аудиту ефективності
фінансових ресурсів.
Зроблені висновки за результатами аудиту ефективності формування
фінансових ресурсів є відображенням сформованої аудитором незалежної
професійної думки щодо їх формування та ефективності діяльності
підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В статті досліджено теоретичні основи аудиту зовнішньоекономічної
діяльності підприємства. Особлива увага приділена процесу планування
аудиту розрахунків з покупцями.
Ключові слова: аудит, зовнішньоекономічна діяльність, процедури, прийоми,
планування
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями Зoвнішньoекoнoмічнa діяльність є важливим
інструментом розвитку нaціoнaльнoї екoнoміки, a з oглядy нa сyчaсні
тенденції рoзширення міжнaрoднoгo співрoбітництвa відігрaє вирішaльнy
рoль y фoрмyвaнні нoвих існyючих зoвнішньoекoнoмічних віднoсин. Вaртo
зaзнaчити, щo oднією із ключoвих цілей вітчизнянoгo бізнесy є мoжливість
вихoдy нa міжнaрoдний ринoк.
Здійснювати операції, пов'язані з зовнішньоекономічною діяльністю
підприємства можуть лише використовуючи міжнародні правила
розрахунків, порядок укладання договорів, аналізуючи кон’юнктуру
валютних ринків, а також, володіючи нормативно-правовою базою з
регулювання порядку проведення операцій в іноземній валюті на території
України і за її межами.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Аналіз економічної
літератури засвідчив, що дослідженню питання налагодження системи
аудиту зовнішньоекономічної діяльності приділяли у своїх роботах Г.М.
Давидов, А.Г. Загородній, В.С. Рудницький, В.В. Сопко, Б.В. Усач та інші
дослідники.
Формулювання цілей статті. Метою статті виступило дослідження
сутності аудиту зовнішньоекономічної діяльності як основи забезпечення
ефективної діяльності в сфері експортування продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Здійснення експортних
операцій на Україні регулюється Законами України; Указами Президента
України; Декретами Кабінету Міністрів України; Положеннями Міністерства
економіки України, Міністерства Зовнішньоекономічних зв’язків, інших
міністерств і відомств, що регулюють окремі питання тарифного і
нетарифного характеру; угодами, укладеними Україною з іншими державами
і іншими законодавчими актами України.
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Основа регулювання діяльності підприємств України на зовнішніх
ринках – це Закон «Про зовнішньоекономічну діяльність», який дає
визначення
основним
термінам,
застосовуваним
у
практиці
зовнішньоекономічної діяльність; закріплює основні принципи і правила
здійснення зовнішньоекономічної діяльність; визначає коло суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльність, їх права та обов'язки; дає перелік
можливих видів зовнішньоекономічної діяльність; законодавчо закріплює
регулювання зовнішньоекономічної діяльність; регулює економічні
відносини України з іншими державами та міжнародними міжурядовими
організаціями; захищає права та інтереси держави і суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності; зумовлює відповідальність України як
держави і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при порушенні ними
Законів України чи обов'язків, пов'язаних з виконанням контракту, а також
визначає застосовувані до них санкції [1].
Необхідною умовою перетинання митного кордону України при
експорті продукції є виконання митних формальностей, порядок здійснення
яких регулюється Законом України «Про Єдиний митний тариф», а
також Митним Кодексом України.
Згідно з законом «Про Єдиний митний тариф», Єдиний митний тариф
України - це систематизований звід ставок мита, яким обкладаються товари
та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться
за межі цієї території. Єдиний митний тариф України визначається згідно з
цим Законом та міжнародними договорами України. Мито, що стягується
митницею, являє собою податок на товари та інші предмети, які
переміщуються через митний кордон України.
При
укладенні
договорів
при
здійсненні
експортних
операцій контрагенти
зобов'язані
використовувати
затверджені
МЗС “Положення про форму зовнішньоекономічного контракту”, яке
закріплює основні умови укладання договорів купівлі-продажу. А деякі
аспекти цих договорів закріплені у спеціальних правових актах.
Саме налагодження ефективної системи незалежного контролю має
стати приорітетним на шляху досягнення максимально позитивних
фінансових результатів.
Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), «Аудит – це
процес, за допомогою якого компетентний незалежний працівник накопичує
і оцінює свідоцтва про інформацію, що піддається кількісній оцінці, і що
відноситься до специфічної господарської системи, щоб визначити і виразити
в своєму висновку ступінь відповідності цієї інформації встановленим
критеріям» [5].
Загалом, аудитор в процесі перевірки операцій в сфері
зовнішньоекономічної діяльності, на відміну від інших суб’єктів контролю,
виступає діловим партнером клієнта, який перевіряючи повинен надавати
різнобічну допомогу клієнту в усіх його справах. Тому аудит, паралельно з
основним завданням, виконує завдання: коригування, оперативного
контролю і стратегічні завдання:
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 завдання полягають у видачі рекомендацій щодо виправлення
помилок виявлених у процесі проведеної перевірки коригування;
 завдання
оперативного
контролю
полягає
в
проведенні
систематичного контролю за діяльності суб’єкта господарювання з метою
попередження помилок або наданні допомоги в обґрунтуванні управлінських
рішень;
 стратегічні –полягає в наданні допомоги при обґрунтуванні стратегії
розвитку суб’єкта господарювання на підставі даних, одержаних в процесі
аудиту.
Визначення пріоритетних напрямів аудиту зовнішньоекономічних
операцій, в першу чергу, базується на ідентифікації сфер у
зовнішньоекономічній діяльності з найвищим ризиком помилок і навмисних
облікових порушень (шахрайств).
Метою проведення аудиту розрахункових операцій у сфері
зовнішньоекономічної діяльності є висловлення аудитором думки про те, чи
відповідає фінансова інформація щодо розрахункових операцій на
підприємстві в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, що
регламентують порядок її підготовки і надання користувачам. Головним
завданням аудиту розрахунків є:
1) встановлення реальної дебіторської та кредиторської заборгованості;
2) перевірка наявності простроченої дебіторської та кредиторської
заборгованості;
3) встановлення дебіторської і кредиторської заборгованості по яких
минув строк позивної давнини;
4) перевірка правильності списання заборгованості, строк якої минув;
5) перевірка правильності обліку дебіторської і кредиторської
заборгованості;
6) перевірка правильності й обґрунтованості списання заборгованості;
7) перевірка нарахування резерву сумнівних боргів.
Для отримання аудиторських доказів, на підставі яких ґрунтується
аудиторська думка, аудитор повинен виконати відповідні процедури.
Аудиторські процедури – це взаємопов’язана послідовність визначення дій
аудитора, направлення на організацію процесу аудиту і послуг йому супутніх
та безпосереднього отримання відповідних та достатніх доказів для
обґрунтування професійного судження. У цьому зв’язку, нами на рис. 1
узагальнено аудиторські процедури в процесі здійснення аудиту
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
У тексті закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
зазначаються такі форми та органи контролю експортно-імпортних операцій:
1. валютний контроль, здійснення якого покладається на Національний
банк України;
2. контроль за додержанням всіма суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності чинних законів України та умов міжнародних договорів України,
який здійснюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі України;
3. митний контроль, який покладається на митні органи;
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4. контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності законодавства про захист економічної конкуренції, який
здійснюється Антимонопольним комітетом України;
5. оперативний контроль, який здійснюється Міжвідомчою комісією з
міжнародної торгівлі [4].
Різновиди аудиторських процедур

Процедури оцінки ризиків

Подальші аудиторські процедури

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

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

Рисунок 1 - Процедури отримання аудиторських доказів в процесі
перевірки зовнішньоекономічної діяльності
Останнім часом набуває все більшої актуальності, так званий,
податковий аудит зовнішньоекономічних операцій як складова державного
фіскального контролю. Такі перевірки вже зосереджені на інтересах держави
і здійснюються державними органами. Метою податкового аудиту
зовнішньоекономічних операцій є ідентифікація фактів ухилення від
оподаткування та виведення національних капіталів за межі держави.
При аналізі пріоритетних напрямів аудиту зовнішньоекономічної
діяльності слід враховувати цільову спрямованість схем шахрайства та
облікових порушень. Саме цілі, які переслідують особи при порушення
законодавчо-нормативних вимог, визначають способи їх здійснення та
приховування. Облікові порушення у сфері зовнішньоекономічних операцій,
здебільшого, здійснюються з такими цілями:
- з метою ухилення від оподаткування;
- з метою приховування фактів незаконного привласнення активів;
- з метою маніпулювання економічними рішення користувачів звітності
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- з метою приховування фактів нелегального виведення національного
капіталу (рис.2).
Механізм реалізації контрольної функції експортно-імпортних операцій
з боку Міністерства економічного розвитку і торгівлі полягає у
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запровадженні до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності спеціальних
санкцій, серед яких:
штрафи - застосовуються у випадках несвоєчасного виконання або
невиконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними
суб'єктами господарської діяльності своїх обов'язків, що випливають із
законів України;
Облікові порушення в сфері зовнішньоекономічної діяльності

Незаконні, навмисні дії,
спрямовані на зменшення бази
оподаткування
З метою ухилення
від оподаткування

Незаконні, навмисні дії, спрямовані на
викривлення показників фінансової
звітності

З метою приховування
фактів привласнення
активів в результаті
зовнішньоекономічної
діяльності

З метою маніпулювання
рішення користувачів
звітності

З метою приховування фактів нелегального виведення національного капіталу

Рисунок 2 - Цілі здійснення облікових поршень при відображення
результатів зовнішньоекономічної діяльності
індивідуальний режим ліцензування - застосовується до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської
діяльності у випадках порушення такими суб'єктами законів України, що
встановлюють певні заборони, обмеження або порядок здійснення
зовнішньоекономічних операцій;
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - у випадках
порушення законів України, проведення дій, які можуть зашкодити інтересам
національної економічної безпеки [4].
Контроль розрахунків доцільно проводити в такій послідовності: контроль розрахунків за імпортними операціями залишків і відповідність їх
реєстрам аналітичного і синтетичного обліку;
-виявлення простроченої дебіторської (передоплата) і кредиторської
заборгованості, а також причин та умов їх виникнення;
-перевірка правильності стягнення пені за порушення строків
розрахунків з іноземцями як через несплату коштів, так і в разі вчасного
неотримання імпортованих товарів;
-дослідження відповідності ведення обліку за імпортними операціями і
самих господарських операцій за встановленими законодавством правилами
та інструкціями;
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- аудит правильності відображення господарських операцій з імпорту
товарів у бухгалтерському обліку згідно з первинними документами;
-з'ясування повноти отриманих матеріальних цінностей, робіт, послуг
від імпортерів;
- виявлення відповідності розрахунків договорам;
- установлення правильності відображення в обліку сплачених мита,
митних зборів під час розмитнення товарів, акцизного збору, ПДВ, а також
правильності їх обчислення з урахуванням пільг відносно товарів критичного
імпорту;
-виявлення ступеня організації внутрішньогосподарського контролю за
розрахунками з імпортерами;
-перевірка матеріалів інвентаризації розрахунків з імпортерами; визначення правильності відображення розрахунків з імпортерами в
бухгалтерській і податковій звітності;
-з'ясування правильності відображення обліку курсових різниць, які
виникають під час здійснення операції та в результаті перерахунку сум
господарських операцій на останнє число звітного періоду.
Висновки. Отже, аудит зовнішньоекономічної діяльності в сучасних
економічних реаліях України є одним з вагомих факторів підвищення рівня
економічної безпеки як країни, так і окремих суб’єктів ЗЕД.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
В статті розглянуто проблеми створення ефективної системи аналізу і
контролю якості освіти у навчальних закладах на основі освітніх
моніторингових технологій.
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Важливість розвитку системи освіти зумовлена її роллю у формуванні
соціального капіталу, забезпеченні соціально-економічного розвитку країни,
підвищенні конкурентоспроможності держави та досягненні стратегічних
пріоритетів розвитку суспільства. Сьогодні, коли система освіти загалом та
вищої освіти зокрема знаходиться у стані трансформаційних перетворень,
контроль за законністю та ефективністю використання державних коштів
закладами освіти набуває особливої актуальності.
Питання фінансового контролю досліджували багато вітчизняних
вчених-економістів, зокрема: М. Базась, М. Білуха, Ф. Бутинець, П.
Герасимчук,Л. Савченко, Л. Шатковська, В. Шевчук та ін. В наукових працях
зазначених вчених висвітлено економічну суть фінансового контролю,
проблемні аспекти класифікації видів фінансового контролю тощо. Проте
питанням фінансового контролю закладів освіти приділено недостатньо
уваги, що вказує на актуальність досліджуваної тематики.
Прийнято вважати, що термін «ефективність» з’явився спочатку в
економічній літературі. Ефективність державного управління освітою
визначається фінансово-економічними та організаційно-управлінськими
чинниками та виявляєтьсяв реалізації публічно заявлених цілей, прописаних
у нормативно-правових актах та державних програмних документах. Таке
розуміння ефективності відповідає визначенню цільової ефективності та
результативності.
Для опису ефективності використовують наступні поняття:
- відносини мети й результату (якість результату);
- час (тривалість процесу від його виникнення до завершення);
- зусилля (енерговитрати людини на одержання результату);
- матеріально-фінансові засоби досягнення мети;
- соціальні наслідки застосованого результату (віддалена в часі
суспільнозначима корисність результату).
Вітчизняні економісти під категорію ефективності в широкому
розумінніпідводять три основні групи показників:
- показники соціальної ефективності (відношення рівня життя до
обсягуспоживання цінностей і благ);
- показники ефективності використання матеріально-технічної бази
(відношення обсягудіяльності установи до її ресурсів);
- показники фінансової ефективності (прибуток, рентабельність тощо).
Проблема ефективності державного управління освітою може також
розглядатись з позиції йогофункціональної ефективності, а в кінцевому
підсумку - соціальної ефективності. Крім того, ефективність державного
управління освітою можна розглядати як з позиційзабезпечення
функціонування галузі, так і з позиці розвитку. Ми вважаємо, що
багатогранність зазначеної категорії вимагає всебічного її визначення і
виміру у політичній, соціальній та економічній площинах. Умовами
підвищення ефективності державного управління освітою є запровадження
низки нових управлінських технологій.
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- перехід до концептуальної форми розвитку освіти на всіх рівнях
(навчального закладу, району, закладів міського підпорядкування, міста,
професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу);
- упровадження системи постійного відстеження динаміки змін в освіті
(моніторинг якості освіти);
- організація служби освітнього маркетингу для вивчення соціального
попиту на освітні послуги;
- упровадження альтернативних моделей управління (проектне,
неформальне, інтегративне тощо),
- оновлення функцій управління (на всіх рівнях) відповідно до нових
видів управлінської діяльності [2, c. 184].
Завдання підвищення ефективності державного управління освітою
вимагає оперативного вирішення, оскільки вже сьогодні менеджмент освіти
повинен відповідати вимогам часу. Для цього необхідно виконати такі
актуальні для нормального функціонування розвитку галузі завдання:
- подолати стереотипи свідомості управлінських кадрів, підвищити
їхнюкомпетентність у галузі менеджменту освіти;
- прийняти стратегічні рішення в галузі розвитку освіти;
- реалізувати концепцію освіти в інтересах сталого розвитку;
- створити державно-громадську систему управління освітою;
- реалізувати концепцію загального менеджменту якості у сфері освіти;
- вести облік тенденцій розвитку освітив країні та світі;
- удосконалити паспорти бюджетних програм у напрямі спрямованості
на кінцевий результат;
- перейти на новий господарський механізмуправління освітою;
- модернізувати організаційно-управлінські моделі освіти;
- впорядкувати інноваційну діяльність у сфері освіти;
- створити регіональні освітні системи;
- розробити та реалізувати стратегії розвитку інститутів освіти;
- підвищити рівень управлінської діяльності до наукового управління
змаксимальним інформаційним забезпеченням до того високого рівня,
колиуправління дійсно стає соціальною силою, яка має потенціал розвитку не
тількиосвіти, але й суспільства в цілому;
- створити ефективну систему залучення в освіту ресурсів інших сфер
тощо.
Отже, ефективність управління освітою є чинником не тільки
функціональної ефективності самої системи освіти, а й її кінцевого
результату (тобто соціальної ефективності) [4, c. 60-69].
Надзвичайно важливою для сучасної України є проблема формування
фінансового механізму регулювання освітньої та наукової діяльності та
ефективне ведення обліку. Нині в Україні планування місцевих бюджетів
здійснюється за допомогою програмно-цільового методу. Цей метод
планування бюджету спрямовує бюджетні кошти відповідно до пріоритетів
суспільного розвитку. З метою визначення пріоритетності та ефективності
бюджетних програм у сфері освіти використовуються різні результативні
показники. Результативні показники характеризують кількісні та якісні
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результати виконання бюджетної програми, що підтверджуються
статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю і дають можливість
оцінювати використання коштів на виконання бюджетної програми.
На рівні держави бюджетування – це систематична діяльність органів
державної влади та управління, яка являє собою систему формування і
розподілу бюджетних ресурсів, необхідних для реалізації функції, що
покладаються на організацію
Можна виділити три основні методологічні складові бюджетування:
– економічна категорія, що володіє змістом і понятійним апаратом;
– комплексна функція і невід'ємна частина діяльності з управління;
– самостійний управлінський процес і цілісна система.
Основними цілями бюджетування є:
– прогноз фінансово-економічного стану;
– прогноз господарського стану;
– узгодження планових фінансових показників;
– розподіл фінансових повноважень та відповідальності між
керівниками установ;
– розроблення системи контролю за результатами діяльності
розпорядників;
– розроблення системи відповідальності за результатами діяльності.
Отже, бюджетування слід розглядати як самостійну функцію
управління, тобто особливий вид діяльності, який має цільову спрямованість,
певний зміст і способи його здійснення [6, c. 328].
Існуючі методи фінансового забезпечення вищої освіти потребують
подальшого покращення і напрямами його вдосконалення можуть бути:
− пріоритетне фінансове забезпечення стратегічно важливих для
розвитку економіки країни галузей системи вищої освіти, оскільки останні не
тільки забезпечать її кваліфікованими фахівцями, а й допоможуть здійснити
інноваційний прорив;
− врахування при визначенні фінансування закладів вищої освіти його
рейтингових показників, що стимулює заклади до високого та якісного рівня
підготовки фахівців;
− раціональне використання бюджетних коштів при фінансуванні
освітньої галузі, запровадження науково обґрунтованої методики
фінансування;
− створення організаційних та фінансових умов для того, щоб державні
заклади вищої освіти могли реалізовувати інноваційні розробки та винаходи.
Це дасть можливість отримати додаткові джерела фінансування.
− необхідно розширити сферу облікової діяльності в системі вищої
освіти, що дасть змогу перехрестити традиційний бухгалтерський облік з
елементами планування, прогнозування, економічного аналізу та
ціноутворення;
− об’єднання різних сфер економічної діяльності, зумовить
використання різних галузей науки, поєднуючи організаційний і
методологічний напрями обліково-аналітичної роботи в єдину обліковоекономічну систему.
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− запровадження системи заходів щодо заощадження коштів, розробка
адекватної системи ефективного внутрішнього контролю за витратами,
здійснення внутрішнього контролю не як разової події, а як постійного
процесу управління, який охоплює усі операції кожної структурної одиниці
закладу. При цьому внутрішній контроль повинен давати визначення та
аналіз ризиків для діяльності закладу задля їх попередження або обмеження
[3, c. 21].
У підсумку доцільно зазначити, що враховуючи значення аналізу
ефективності у процесі оцінки використання державних коштів з метою
досягнення конкретного результату, можна стверджувати, що він є
перспективним напрямком функціонування системи освіти у контексті
пошуку та використання бюджетних коштів освітніми закладами України. З
метою активізації впровадження ефективного аудиту в системуосвіти,
необхідно вивчати і застосовувати передовий зарубіжний досвід, який має
великезначення для зміцнення статусу національної системи контролю та
аналізу. Це дає змогу застосовувати практичний досвід країн із розвиненою
демократією при запровадженні аудиту ефективності в освітній сфері
України.
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проведення. Визначено поняття, мету, завдання, джерела інформації та
основні методичні прийоми, які використовуються під час аудиту основних
засобів. Наведено план та програму аудиту основних засобів підприємства.
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програма аудиту основних засобів, робочі документи аудитора.
Актуальність аудиту основних засобів та питання підвищення
ефективності використання виробничих фондів підприємства загострюється
в ринкових умовах господарювання, адже від раціональності їх використання
залежить прибутковість та рентабельність усієї виробничо-господарської
діяльності.
Теоретичні та практичні питання аудиту операцій з основними засобами
вивчили та розглянули такі українські вчені як М. Білуха, М. Огійчук, Н.
Тимощук, К. Утенкова, Г. Чепелюк та ін. Втім, теоретико-методологічні та
практичні аспекти багатопланової проблеми аудиту основних засобів
підприємств потребують подальшого дослідження, систематизації та
узагальнення.
Виходячи з вищенаведеного, основною метою представленого
дослідження є вдосконалення методичних підходів до проведення аудиту
основних засобів підприємства.
Аудит основних засобів відіграє важливу роль у загальному аудиті
суб’єкта господарювання. Використання науково обґрунтованої методики
здійснення аудиту є об’єктивним процесом, оскільки сприяє достовірності
відображення інформації про основні засоби. Перед початком проведення
аудиту основних засобів необхідно сформулювати мету перевірки, яка
полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо
правильності відображення у звітності підприємства інформації щодо
основних засобів [8].
До основних завдань аудиту основних засобів відносять:
- встановлення правильності документального оформлення і
своєчасного відображення в обліку операцій з основними засобами, їх
надходження, внутрішнє переміщення і вибуття;
- перевірка правильності розрахунку, своєчасного відображення зносу
основних засобів;
- перевірка доцільності проведення ремонту основних засобів, контроль
за витратами на капітальний ремонт, за правильністю їх відображення;
- перевірка правильності відображення в обліку фінансових результатів
від вибуття основних засобів;
- підтвердження законності і правильності відображення на рахунках
бухгалтерського обліку операцій з основними засобами [4].
Щодо предметної області аудиту операцій з основними засобами, то Ф.
Бутинець вважає, що предметом аудиту операцій з основними засобами є
господарські процеси та операції, пов’язані з наявністю, рухом і
використанням основних засобів, а також відносини, що виникають при
цьому всередині підприємства та за його межами [4]. Кулаковська Л. та Піча
Ю. висловлюють думку, що предмет аудиторського дослідження охоплює
всю інформацію, що стосується основних засобів, враховуючи і ту, яка
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виходить за межі бухгалтерського обліку і фінансової звітності (оперативний
облік, оперативна звітність про використання основних засобів, пояснення
персоналу та ін.) [5].
До об’єктів аудиту основних засобів відносять: групи основних засобів;
їх первинну і залишкову вартість; правильність документального
оформлення операцій, пов'язаних з придбанням, виготовленням, рухом і
вибуттям основних засобів; стан оперативного, інвентарного, аналітичного і
синтетичного обліку; амортизацію та індексацію основних засобів; операції з
капітального ремонту, технічного переобладнання, модернізації та
реконструкції основних засобів; інформацію про порушення ведення обліку,
нестачі, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах
ревізії, перевірок, висновках аудиторів, постановах правоохоронних органів.
Основні джерела інформації, що використовуються в процесі аудиту
основних засобів, представлено на рис.1.
Джерела інформації для аудиту основних засобів:
Облікова політика підприємства, установчі документи
Первинні документи з обліку ОЗ: накладні, інветнарні картки, акти
приймання-передачі, введення в ксплуатацію, ліквадації, акти
списання ОЗ, накази про ремонт ОЗ
Облікові реєстри, що використовуються для відображення
господарських операцій з обліку ОЗ
Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша
документація, що узагальнює результати контролю
Головна книга
Звітність підприємства

Рисунок 1 - Основні джерела інформації для аудиту основних засобів
Основними методами, які використовуються в процесу аудиту основних
засобів, є інвентаризація, контрольні обміри, логічна перевірка, повторне
виконання, запити [3].
Джерела інформації для аудиту основних засобів: облікова політика
підприємства, установчі документи, первинні документи з обліку основних
засобів: накладні, інвентарні картки, акти приймання-передачі, введення в
експлуатацію, ліквідації, акти списання основних засобів, накази про ремонт
основних засобів.
Документом організаційно-методологічного характеру є план аудиту
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основних засобів, який містить основні стадії процесу аудиту, розміщені в
логічній послідовності (табл. 1).
Таблиця 1 - План аудиту основних засобів
№
Заплановані види робіт
1 Ознайомлення з обліковою політикою підприємства, з’ясування порядку забезпеченості
бухгалтерії діючими нормативними документами щодо обліку основних засобів та
формами уніфікованої документації
2 Перевірка правильності оцінки та відображення основних засобів
3 Перевірка відповідності даних синтетичного та аналітичного обліку основних засобів
4 Аудит правильності відображення операцій з переміщення основних засобів
5 З’ясування правильності нарахування амортизації основних засобів згідно встановлених
норм
6 Перевірка правильності відображення й оформлення операцій з проведення ремонту,
модернізації та реконструкції основних засобів
7 Аудит матеріалів переоцінки (індексації) основних засобів та їх відображення в обліку
8 Перевірка правильності обліку орендованих основних засобів
9 Аудит правильності відображення вибуття основних засобів
10 Перевірка документального оформлення договорів про матеріальну відповідальність по
збереженню основних засобів та створення постійно діючої комісії по їх списанню
11 Аудит відповідності даних обліку основних засобів з бухгалтерськими регістрами та
фінансовою звітністю

На підставі загального плану аудиту аудитор розробляє та
документально оформлює аудиторську програму, яка деталізує пункти плану
та є детальною інструкцією для виконавців [6].
Важливим завданням є оцінка надійності внутрішнього контролю і
внутрішнього аудиту основних засобів у клієнта. Оцінивши ступінь довіри до
системи внутрішнього контролю основних засобів і можливості
використання результатів роботи внутрішнього аудитора, зовнішній аудитор
повинен оцінити загальний аудиторський ризик перевірки [9].
Найтиповішими помилками, які можна встановити при аудиті основних
засобів є:
- неправильно оцінена балансова вартість основних засобів;
- несвоєчасне оприбуткування основних засобів, що надійшли;
- відсутність оформлених документів щодо матеріально-відповідальних
осіб;
- відсутність інвентарних номерів на основних засобах;
- помилки у нарахуванні амортизації основних засобів (неправильно
застосовані ставки амортизаційних відрахувань, нарахування амортизації на
основні засоби, які знаходяться на капітальному ремонті та інше) [7].
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Таблиця 2 - Програма аудиту основних засобів
№

Перелік аудиторських процедур за
розділами аудиту
Ознайомлення з обліковою політикою
підприємства. З'ясування порядку
забезпеченості бухгалтерії діючими
1
нормативними документами щодо обліку
основних засобів та формами уніфікованої
документації
Перевірка правильності оцінки та
відображення в системі рахунків
2
бухгалтерського обліку та звітності
3
4
5

6

7
8
9

10

11
12

Назва робочих документів аудитора
Облікова політика, графік документообігу
щодо обліку основних засобів та інші

Договори, інвентарні картки обліку
основних засобів, акти прийманняпередачі, накладні, оборотно-сальдова
відомість по рах. 10
Перевірка відповідності даних синтетичного Акти приймання-передачі, накладні,
та аналітичного обліку основних засобів
оборотно-сальдова відомість по рах. 10
Аудит правильності відображення операцій Журнали-ордери, відомості
з переміщення основних засобів
З’ясування правильності нарахування
Оборотно-сальдова відомість по рах. 13,
амортизації основних засобів згідно
відомість нарахування амортизації
встановлених норм
Перевірка правильності відображення й
Інвентарна картка обліку, акт прийманняоформлення операцій з проведення ремонту, передачі відремонтованих основних
модернізації та реконструкції основних
засобів, договори, акт виконаних робіт
засобів
Аудит матеріалів переоцінки (індексації)
Оборотно-сальдова відомість по рах. 10,
основних засобів та їх відображення в
акт переоцінки
обліковій системі
Перевірка правильності обліку орендованих Договори оренди, відомість орендованих
основних засобів
основних засобів
Аудит правильності відображення вибуття Наказ, акт списання, картка обліку руху
основних засобів
основних засобів
Перевірка документального оформлення
Договори, акти інвентаризації, акти
договорів про матеріальну відповідальність списання, накази
за основні засоби та створення постійно
діючої комісії по їх списанню
Аудит відповідності даних обліку основних Баланс, звіт про власний капітал,
засобів між бухгалтерськими регістрами та оборотно-сальдова відомість по рах. 10, 13
фінансовою звітністю
Узагальнення результатів аудиту
Аудиторський звіт, аудиторський висновок

Узагальнюючи вищенаведену інформацію, можна відзначити, що метою
аудиту основних засобів є підтвердження інформації щодо повноти,
достовірності, законності та правильності відображення в обліку основних
засобів, а також установити дотримання підприємством вимог П(С)БО 7
«Основні засоби» і Податкового кодексу України. Дотримання в процесі
аудиту плану та програми перевірки дозволить аудитору вивчити порядок
організації і ведення обліку основних засобів на підприємстві. Належна
організація аудиторської перевірки на підприємстві забезпечить підвищення
ефективності використання основних засобів на підприємстві, що позитивно
впливає на фінансові результати господарської діяльності.
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
__________________________________________________________________
УДК 657 (045)
здобувач освітнього ступеня « магістр»
Євгенія Вдовик
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ
У статті визначено різновиди закладів культури, розкрито економічну
сутність закладів культури та проведено аналіз сучасного стану. Розкрито
вплив економічних факторів на фінансову сторону закладів культури.
Запропоновано можливі напрямки розвитку додаткових джерел
фінансування закладів культури.
Ключові слова: заклад культури, фінансування закладів культури.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними
питаннями. Абсолютно усі хочуть жити у країні, яка шанує і пишається не
лише «славнозвісним минулим», а й здобутками сьогодення і
перспективами у майбутньому. З огляду на це, роль культури переоцінити
неможливо, тому що тільки завдяки набуткам культури, наша свідомість
може бути сформована. Усі наші ідеали, якість життя та тип мислення
залежать від культури. Недарма, культуру характеризують як друга
природа. Саме культура є одним з інструментів творення нашого
майбутнього.
На жаль, сучасний стан закладів культури сміливо можна назвати
кризовим. Питання культурного розвитку в Україні завжди буде
актуальним. Про це свідчить те, що багато дослідників таких як Андрощук
О.В., Цимбалюк Н.М., Бойко Л.П. [2,6] піднімають питання культурного
розвитку у своїх статтях, але все ж, це питання залишається розкритим
неповністю і потребує подальшого дослідження.
Мета. Визначити різновиди закладів культури. Дослідити та
проаналізувати їх економічно діяльність
Основний матеріал дослідження. Основні заклади культури-це
підприємства, установи та заклади культури. Вони можуть бути різної форми
власності, як державні так і комунальні. Зазвичай, більшість закладів
культури-є державними, некомерційними організаціями, так як їх
засновниками виступають державні органи. Робота цих закладів в основному
направлена на розвиток творчих здібностей людства. Також у кожної
держави є матеріальні та культурні цінності. Базові заклади культури
України ставлять собі за мету-знайти, зберегти та поширити наукові
розробки та культурні надбання України.
Населення України налічує майже 42 мільйони осіб, базова мережа
закладів культури, в свою чергу, становить 42 тисячі закладів різного типу
(будинки культури, бібліотеки, театри, клуби). Найбільш поширеними є
клубні заклади, їх у нас понад 18 тисяч. У таких закладах діють понад 106
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тисяч клубних формувань, такі як-любительські клуби, клуби за інтересами,
гуртки художньої самодіяльності. Але, сучасний стан закладів культури є
доволі плачевним. Більшість із них діють лише на 5-10% від своєї
потужності. Основною проблемою є недостатнє фінансування із боку
держави та недоречність відповідних законів. Велика кількість законів, які
стосуються розвитку культурного боку держави, так і не переходять на етап
виконання і не відповідають європейським нормам і стандартам [1].
Спостерігається повна відсутність аналізу і моніторингу культурної ситуації
у країні, внаслідок чого виникає неузгодженість між офіційною культурною
політикою держави і її справжнім станом.
Бюджет на місцевому рівні не зазнав жодних змін, саме тому ми
отримуємо негативні наслідки: більшість закладів культури знаходяться у
аварійному стані, потрібен капітальний або косметичний ремонт, основна
проблема постає у якісному опаленні приміщень, відсутня звукова та
освітлювальна апаратура, про забезпечення сучасною технікою, такою як
комп’ютер і т.д. можна навіть не згадувати.
В цілому, у держави відсутні конкретні кроки для відродження
української культури [3]. Це є основною причиною занепаду загальної
суспільної моралі, втраті моральних цінності, у занепаді знаходиться
духовний
розвиток
суспільства.
Більшість
зосереджено
на
безвідповідальному споживанню матеріальних благ, розвивається соціальна
апатія, ненависть, агресія.
Відповідно до законодавчих актів та постанов керівникам закладів
культури надано право на затвердження штатних розписів та встановлення
окладів працівникам, згідно з діючими схемами. Також керівництво установ
культури самостійно вводить доплати за суміщення посад, збільшений обсяг
роботи, високі досягнення у творчості, визначає розмір та порядок надання
премії працівникам.
За основу видачі заробітної плати творчому складу театру взято
тарифікацію. Тобто категорії та розміри посадових окладів, які встановлено
згідно актуальним схемам. Рішенням художньої ради театру в межах фонду
оплати праці, проводиться адміністрацією театру.
Оплата праці працівників концертних організацій проводиться у
відповідності до діючих схем посадових окладів, розрахункових і концертних
ставок.
Працівникам творчої сфери, яких наймають до концертної організації на
основі умов договору чи для основної роботи, відповідно до трудової угоди
встановлюється у відсотках, опираючись на діючі посадові оклади та ставки
авторських винагород з урахуванням оплати за домовленістю та надбавок.
Для працівників спеціалістів бібліотечної системи розмір окладу, звісно,
залежить від стажу роботи, рівня освіти, та група бібліотеки [1,2,3,4].
Викладачам художніх та музичних шкіл заробітну плату нараховують за
тарифікацією, а саме: освіта, стаж, тижневе навантаження та ставка.
Керівникам гуртків у будинках культури
посадові оклади
нараховуються за 3 години гурткової роботи на день, акомпаніаторам – за 4
години на день. Для таких робітників встановлюється сумарний облік
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робочого часу, який відбувається кожного місяця, праця оплачується за
виконаний фактично обсяг роботи погодинно.
Звичайно що, місцеві бюджети здатні виплатити заробітну плату та
оплатити комунальні послуги, але, покращити матеріально-технічний стан
закладів культури на ґрунті лише державного фінансування майже
неможливо. Тому, потрібно відкривати додаткові ресурси [5]. Для цього
необхідний ефективно сформований менеджмент, який буде направлений на
пошук нових платоспроможних фінансових ресурсів.
Ще однією причиною занапащеного стану закладів культури-є
психологічний фактор. Сучасна молодь не бачить майбутнього своїй
державі. Відвідувати культурні заклади стає не модним, а отримувати
професії, які пов’язані із духовним збагаченням держави стає не актуальним.
Нам у спадок, ще з радянських часів, перейшло багате минуле, тому
нашим завданням є збереження та розвиток цих цінностей.
Одним з поширених джерел додаткового фінансування - є надання
платних послуг [2]. Цю думку підтримує Кабінет Міністрів постановою з
переліком платних послуг, які можуть надаватись закладами культури і
мистецтв. У тім списку можна виокремити такі послуги: дискотеки,
концерти, шоу-програми, корпоративи, ігрові програми, розважальні вечори,
циркові програми.
Потреби людей змінюються дуже швидко, а культурні послуги повинні
частково задовольняти ці потреби. Для покращення фінансового стану
закладів культури, як варіант, спектр послуг які надає саме цей заклад може
бути розширений. Також це дасть можливість населенню отримати
максимальну користь від діяльності закладів культури.
Для прикладу:
 Надання в оренду приміщення для репетицій танцювальних гуртів;
 Створення гуртків за інтересами, які цікаві сучасним молодим
людям(мисливство, рибальство, сімейні курси, для збереження сімейного
щастя, лекції з правової освіти, лекції по керуванню авто та інше);
 Проведення ювілеїв, весільних вечірок, дитячих свят та інших
розважальних програм;
 Користування інтернетом за символічну плату.
Ще одним джерелом додаткового фінансування може бути
благодійність. Зараз такий спосіб допомоги закладам культури не є
популярним. Можна ввести за правило, виділяти до прикладу 1-2% від
продажу квитків на виставу чи концерт, як добровільну допомогу на
розвиток закладів культури.
З зекономлених коштів можна модернізувати заклад, зробити частковий
ремонт, закупити необхідну техніку. Таким чином, залучити більшу кількість
людей до відвідування та культурного виховання.
У багатьох країнах, заклади культури звільняються від сплати
земельного податку, податку на нерухомість, також їм надаються пільги на
сплату комунальних послуг. Все це веде до збільшення вільних фінансів у
зазначених закладах. На жаль, поки що у нашій країні таке не практикується.
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Але, маєм надію, що і наша влада, у скорому часі, приділить увагу підтримці
фінансування культурних закладів України.
Сучасні економісти все частіше зазначають, що інвестиції в духовну
сферу та культуру не менш важливі, ніж капіталовкладення у виробництво.
Заклади культури зараз як ніколи повинні стати центрами виховної роботи та
культурно-освітньої діяльності. Їм відводиться майже основна роль у
культурному вихованні підростаючого покоління. Як писав відомий
Ф.Енгельс: «…на ряду з розвитком матеріального спілкування, людству
необхідний культурний розвиток. Тільки така людина може вважтись
всебічно розвиненою» [5].
Висновки. Ретельно дослідивши стан культурних закладів, ми з
впевненістю можем зазначити, що бідність, безробіття, міграція молоді
призводять до повного занепаду духовної сфери та відмирання історичних
звичаїв та традицій, які споконвіку передавались із покоління в покоління.
Тому, зараз як ніколи держава повинна поставити собі за мету
проаналізувати сучасний стан культурних закладів України, визначити
конкретні завдання для збереження культурної спадщини держави та,
основне, виділити достатнє фінансування для реалізації цих планів.
Наступним кроком буде являтись розвиток культурних закладів та їх
модернізація. Сформована ситуація може бути успішно розв’язаною лише за
умови переймання зарубіжного досвіду, теоретичних досліджень та
практичної реалізації.
Сподіваємось, що ситуація невдовзі покращиться, заклади культури
відновлять свою роботу у повну силу та будуть орієнтуватись на сучасні
потреби суспільства.
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В статті узагальнена методика проведення аналізу операційних витрат
підприємства. Наведено показники ефективності витрат операційної
діяльності та визначено сутність факторного аналізу витрат операційної
діяльності, головна мета якого полягає у визначенні загального відхилення і
виявленні та оцінці окремих факторів загального відхилення.
Ключові слова: аналіз, фактор, операційні витрати, факторний аналіз
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями Одним із важливих напрямків управлінської
діяльності є управління витратами операційної діяльності. Управління
витратами практично стає головним засобом підвищення прибутковості
діяльності підприємства, оскільки дозволяє враховувати особливості
виробничого процесу, забезпечуючи тим самим повноту відшкодування
витрат на залучення ресурсів, необхідних для виробництва продукції
(надання послуг). Саме це й визначило актуальність проведеного
дослідження.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вагомий внесок у
теоретичну розробку проблем обліку, аудиту та аналізу операційних витрат
господарської діяльності
зробили Б.І. Валуєв, З.В. Гуцайлюк, В.П.
Завгородній, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, Є.В. Мних,
Рудницький, В.В. Сопко, В.Ф. Усач та ін. Викладені ними теоретичні
положення, отримані наукові результати, практичні рекомендації є базою для
подальшого вивчення, систематизації та узагальнення наукових знань щодо
організації і методики аналізу витрат операційної діяльності.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження виступило
дослідження методики проведення аналізу операційних витрат підприємства
з метою їх оптимізації, що, у підсумку, призведе до максимізації прибутку і
підвищення на цій основі рівня рентабельності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим підґрунтям для
поглибленого та розширеного розгляду системи управління витратами,
визначення її складових елементів та дослідження взаємозв’язків між ними є
проведення економічного аналізу. Ґрунтовне аналітичне дослідження витрат
операційної діяльності дає змогу керівництву підприємства, що
досліджується, отримати необхідну і достовірну інформацію для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень. Таким чином, основним завданням
менеджменту підприємства є вдосконалення механізму управління витратами
на основі розробки і використання обґрунтованої методики аналізу витрат
[1].
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Проведене
дослідження та аналіз напрацювань відомих вченихекономістів дозволив нам угрупувати основні методи управління витратами
операційної діяльності (рис. 1).
Методи аналізу витрат операційної діяльності
«План-факт» анализ
Порівняльний аналіз між підрозділами, що виконують аналогічні
функції
Функціонально-вартісний аналіз
Аналіз використання ресурсів

Методика АВС

Рисунок 1 - Методи управління витратами операційної діяльності
Особливого значення процес прийняття управлінських рішень набуває в
умовах ризику та невизначеності. На практиці такі ситуації зустрічаються
доволі часто. Саме тому для забезпечення нормального і стабільного
функціонування, необхідно сформувати ефективну систему управління
витратами операційної діяльності, яка б забезпечувала прийняття та
реалізацію виважених управлінських рішень.
Аналіз витрат операційної діяльності проводиться з метою визначення
обґрунтованості понесених витрат та оцінки впливу окремих факторів на їх
величину. Результати аналізу дають змогу виявити резерви зниження витрат
підприємства та причини перевитрат, а також визначити базу для планування
витрат [3].
Враховуючи управлінський аспект аналізу витрат операційної
діяльності, можна порекомендувати проводити його у наступній
послідовності:
– аналіз динаміки витрат;
– аналіз структури витрат;
– аналіз витрат на 1 грн. виготовленої і реалізованої продукції;
– аналіз собівартості окремих видів продукції;
– оперативний аналіз собівартості.
В цілому, аналіз витрат передбачає порівняння фактичних і
прогнозованих показників у звітному періоді, фактичних – за низку звітних
періодів, визначення факторів, що впливають на рівень показника та міри їх
впливу. Аналіз динаміки витрат надає можливість виявити тенденції зміни
витрат, розробити заходи для їх оптимізації та недопущення зайвих витрат і
втрат на виробництві [5].
Дослідження складу і структури витрат підприємства необхідно
проводити для того, щоб виявити ті витрати, які мають найбільшу питому
вагу, а отже й спричиняють найбільший вплив на динаміку витрат та щоб
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вивчити причини зміни витрат і визначити шляхи їх зниження. Аналіз
структури витрат передбачає:
– аналіз постійних і змінних витрат;
– аналіз витрат на виробництво за економічними елементами;
– аналіз витрат згрупованих за їх функціональною роллю у виробничому
процесі (за статтями калькуляції);
– аналіз прямих і непрямих витрат.
Метою аналізу постійних і змінних витрат є визначення рівня
беззбитковості і оптимізація структури виробництва продукції. Аналіз
структури витрат за економічними елементами дає можливість визначити
характер виробництва (матеріаломістке, фондомістке, трудомістке), а отже й
найважливіші напрями пошуку резервів зниження витрат.
Групування витрат за призначенням, тобто за статтями калькуляції
показує, де саме, на якій цілі та в якому обсязі використано ресурси. Такий
підхід необхідний для визначення собівартості окремих виробів (наданих
послуг0, установлення центрів зосередження витрат та пошуку резервів їх
зниження. Аналіз витрат за калькуляційними статтями дозволяє дати оцінку
економії чи перевитрат за кожною із статей, показати «внесок» кожної
калькуляційної статті у загальне відхилення, і тим самим визначає конкретні
напрямки оптимізації собівартості продукції [4].
Важливим показником, який характеризує ефективність виробничогосподарської діяльності підприємства є витрати на 1 грн. товарної продукції.
Підприємство може випускати вироби з різним рівнем рентабельності, а
показник витрат на 1 грн. виготовленої і реалізованої продукції дає змогу
визначити середній рівень витратомісткості продукції, а також дозволяє
оцінити динаміку витрат, і вплив факторів на їх.
Зниження витрат на 1 грн. товарної продукції характеризує ефективну
роботу підприємства щодо зниження собівартості продукції, вибору
оптимальної структури виробництва і реалізації продукції з урахуванням
оптових цін, які формуються в умовах ринку.
На підприємствах доцільно аналізувати собівартість одиниці продукції
лише основних видів. Метою проведення такого аналізу є порівняння витрат
визначення факторів і точне вимірювання їх впливу на величину прямих
витрат, а також виявлення можливих способів зниження собівартості за
рахунок змін у конструкції та технології виробництва продукції для
виявлення тенденцій у змінах собівартості [3].
Аналіз собівартості дає інформацію про рівень витрат у минулому
періоді, отже, запобігти неефективним витратам уже не можливо. Щоб
уникнути небажаних витрат і втрат необхідно проводити оперативний аналіз.
Саме з його допомогою об’єктивно оцінюється величина витрат, пов’язаних з
виробництвом продукції, виявляються фактори які спричинили ріст витрат та
своєчасно приймаються управлінські рішення усунення негативних чинників
і мобілізації резервів зниження собівартості продукції. Вважаємо, що
важливим аспектом аналізу витрат підприємства є оцінка ефективності
формування витрат, яка характеризується співвідношенням прибутку та
витрат, понесених для його отримання, тобто рентабельністю або
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оберненням показником – періодом окупності витрат. Оскільки найбільшу
питому вагу у загальній величині витрат підприємства мають операційні
витрати то з них і доцільно розпочинати аналіз ефективності формування
витрат.
До методів, призначених для аналізу витрат, належать: функціональновартісний аналіз, аналіз точки беззбитковості, аналіз грошового потоку,
аналіз витратоємних показників, LCC-аналіз [2].
Функціонально-вартісний аналіз витрат операційної діяльності
призначений для виявлення можливого зниження тих виробничих витрат на
виготовлення
конкретної
продукції
(надання
послуг)
КП
“Вінницяоблводоканал”, складові якої можуть бути замінені менш
вартісними, не знижуючи функціональної здатності виробу загалом.
Недоліком використання функціонально-вартісного аналізу витрат може
вважатися те, що він передбачає коригування витрат конкретно зміні
технологічного процесу: функція, яка передбачає взаємодію економічного
персоналу і технологів.
При визначенні беззбитковості виробництва наводяться аргументи на
користь встановлення загальної величини витрат, за якої виробництво
беззбиткове.
Нестабільність
економічної
ситуації,
низька
конкурентоспроможність продукції вітчизняних підприємств та купівельна
спроможність покупців вимушено заставляє господарські суб’єкти, крім
основної продукції виготовляти значну частку позамовної продукції,
надавати супутні послуги. Тому визначення точки беззбитковості загалом по
підприємству розраховують, базуючись на інтегральному показнику,
враховуючи вагомість кожного виду продукції в її досягненні. Для
визначення загальної беззбитковості необхідно узагальнити інформацію,
отриману для досягнення беззбитковості для окремих виробів. Крім того, при
аналізуванні довготермінової перспективи, точок беззбиткового виробництва
може бути кілька [3].
У сучасній теоретичній та прикладній економіці багато різних систем і
моделей побудовані на методиках грошових потоків, їх дисконтуванні.
Аналізування витрат підприємства на основі грошових потоків доцільно
проводити за групою показників як у розрізі окремих видів діяльності, так і в
цілому по підприємству.
Для системи діагностування витрат підприємств, зокрема тих, де
продукція за своїм технологічним процесом є витратоємною, пропонуються
адекватні й характерні для таких цілей показники: матеріаломісткість,
трудомісткість, енергомісткість, фондомісткість та інші. Аналіз витрат, яке
проводиться з використанням групи витратоємних показників дає
можливість визначити, які об’єкти є визначальними для діагностування
можливих шляхів зниження собівартості продукції. При дослідженні
витратоємних показників увагу необхідно зосередити на виробничих та
загальновиробничих витратах підприємства. Окремі елементи методів
оцінювання ефективності і раціональності витрат інвестиційної діяльності
необхідно розглядати важливим фрагментом і складовою загальної системи
діагностування витрат.
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У зв’язку із зазначеним нами угруповано та запропоновано показники
ефективності витрат операційної діяльності (табл. 1.).
Таблиця 1 - Показники ефективності витрат операційної діяльності
Показник
Розрахункова формула
Розрахунок на основі валового і операційного прибутку
Рентабельність реалізованої продукції
ВП/Св
Коефіцієнт окупності виробничих витрат
Св/ВП
Рентабельність операційних витрат
ОП/Св+АВ+ВЗ
Коефіцієнт окупності операційних витрат
Св+АВ+ВЗ/ОП
Рентабельність адміністративних витрат
ОП/АВ
Коефіцієнт окупності адміністративних витрат
АВ/ОП
Рентабельність витрат на збут
ОП/ВЗ
Коефіцієнт окупності витрат на збут
ВЗ/ОП
Розрахунок на основі чистого прибутку
Рентабельність змінних витрат
ЧП+Св
Коефіцієнт окупності змінних витрат
Св/ЧП
Рентабельність постійних витрат
ЧП/АВ+ВЗ
Коефіцієнт окупності постійних витрат
АВ+ВЗ/ЧП
Рентабельність адміністративних витрат
ЧП/АВ
Коефіцієнт окупності адміністративних витрат
АВ/ЧП
Рентабельність витрат на збут
ЧП/ВЗ
Коефіцієнт окупності витрат на збут
ВЗ/ЧП
Рентабельність операційних витрат
ЧП/Св+АВ+ВЗ
Коефіцієнт окупності операційних витрат
Св+АВ+ВЗ/ЧП
Умовні позначення:
ВП - валовий прибуток,
Св – собівартість реалізованої продукції,
АВ – адміністративні витрати,
ВЗ – витрати на збут,
ОП – прибуток від операційної діяльності,
ЧП – чистий прибуток.

Необхідна інформація для проведення розрахунків акумулюється у
річних звітах про фінансові результати. Аналіз динаміки та факторний аналіз
показників ефективності витрат дає можливість прийняти обґрунтовані
управлінські рішення щодо шляхів підвищення кінцевих результатів роботи
підприємства.
Сутність факторного аналізу витрат операційної діяльності полягає у
визначенні загального відхилення і виявленні та оцінці окремих факторів
загального відхилення [2]. Під факторним аналізом розуміють методику
комплексного і системного вивчення і вимірювання впливу факторів на
величину результативного показника. Завданнями факторного аналізу витрат
операційної діяльності є:
 відбір факторів;
 класифікація і систематизація факторів;
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 визначення залежності між чинниками і результативними
показниками;
 моделювання зв'язку між ними;
 розрахунок впливу факторів і оцінка ролі кожного з них;
 розрахунок резервів.
Існують два типи зв’язків, які досліджуються в процесі факторного
аналізу: функціональні та стохастичні. Зв’язок називають функціональним
або жорстко детермінованим, якщо кожному значенню факторної ознаки
відповідає досить визначене невипадкове значення результативної ознаки.
Стохастичний або вірогідний зв’язок відображає відповідність кожному
значенню факторної ознаки – множинність значень результативної ознаки.
Головною проблемою факторного аналізу є виділення та інтерпретація
головних факторів. При відборі компонент дослідник зазвичай стикається з
суттєвими труднощами, так як не існує однозначного критерію виділення
факторів, і тому тут неминучий суб'єктивізм інтерпретацій результатів.
Висновки. Таким чином, аналіз витрат операційної діяльності доцільно
розпочати з вивчення загальної суми витрат у цілому та по основних
елементах. Вивчення структури витрат на виробництво і її зміни за звітний
період по окремих елементах витрат, а також аналіз статей витрат фактично
випущеної продукції є основним етапом поглибленого аналізу собівартості і з
тією ж метою - пошук шляхів і джерел зниження витрат і збільшення
прибутку.
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У статті наведено теоретизування щодо сутності капітальних інвестицій
підприємства як об’єкта бухгалтерського обліку та економічного аналізу.
Розглянуто нормативно-правове регламентування обліку капітальних
інвестицій та підходи науковців щодо трактування сутності капітальних
інвестицій, їх класифікацію як об’єкта обліку та аналізу.
Ключові слова: інвестиції, капітальні інвестиції, інвестиційна діяльність,
бухгалтерський облік, аналіз, інвестування.
З метою забезпечення ефективного ведення бізнесу, підвищення
конкурентоспроможності та прибутковості, суб’єкти господарювання
здійснюють інвестиційну діяльність. Інвестиція – це спосіб вкладення
капіталу, який повинен забезпечити збереження або зростання вартості
капіталу та (або) принести позитивну величину доходу. У світовій практиці
інвестиціями вважаються фінансові вкладення з метою одержання доходів у
майбутньому у формі дивідендів та відсотків. В Україні, крім того, виділяють
ще й капітальні інвестиції з метою розширення власної матеріальної бази
підприємства.
Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» під
інвестиціями розуміють всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що
вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в
результаті якої створюється прибуток (дохід) та/або досягається соціальний
та екологічний ефект [8].
Інвестиційна діяльність за своєю суттю покликана забезпечити ефективне
функціонування усіх без винятку господарюючих суб’єктів. Вона являє собою
комплекс реальних дій щодо реалізації інвестицій. В загальній структурі
інвестиційних ресурсів підприємства займають капітальні інвестиції.
Історично термін «капітальні інвестиції» почав використовуватися в
Україні лише впродовж останнього десятиліття, що пов’язано із ростом і
становленням ринкових відносин. У даний час понад 10 законодавчих і
нормативних документів регулюють правові засади та методику обліку
капітальних інвестицій. Однак вони лишаються не узгодженими між собою, а
іноді навіть cуперечать один одному.
Досліджуючи економічну категорію «капітальні інвестиції», ми
узагальнили основні підходи до її трактування на законодавчому рівні.
Характеристика цієї категорії наведена у табл. 1.
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Таблиця 1 - Характеристика сутності капітальних інвестицій
№
Джерело
1 Про інвестиційну
діяльність: Закон України
від 18.09.1991р. № 1560 –
XII (зі змінами і
доповненнями) [8]

Визначення
Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних
цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та
інших видів діяльності, в результаті якої створюється
прибуток (доход) та/або досягається соціальний та
екологічний ефект.

2 Податковий кодекс України
від 02.12.2010 р. № 2755 VI (зі змінами і
доповненнями) [3]

Капітальні інвестиції - господарські операції, що
передбачають придбання будинків, споруд, інших об'єктів
нерухомої
власності,
інших
основних
засобів
і
нематеріальних активів, що підлягають амортизації
відповідно до норм цього Кодексу.
3 Національний стандарт № 3 Капітальні інвестиції - інвестиції, що спрямовуються у
«Оцінка цілісних майнових будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію,
комплексів»: Постанова
придбання, створення необоротних активів (включаючи
Кабінету Міністрів України необоротні матеріальні активи, призначені для заміни
від 29.11.2006р. № 1655 (зі
діючих, і устаткування для здійснення монтажу), а також
змінами і доповненнями) [2] авансові
платежі
для
фінансування
капітального
будівництва.

Аналізуючи нормативно-правове та методичне забезпечення можна
навести узагальнююче визначення капітальних інвестицій – це сукупність
витрат підприємства, спрямованих на придбання, виготовлення, розширення,
модернізацію чи реконструкцію основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів та нематеріальних необоротних активів, задля
отримання доходу чи економічної вигоди в майбутньому.
Відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку всі
інвестиції можуть поділятись на зовнішні і внутрішні, тобто іноземні та
вітчизняні, а вітчизняні, в свою чергу, поділяються на реальні (виробничі) та
фінансові. Вкладаючи особисті заощадження або особисте майно у статутний
капітал підприємства, засновник-фізична особа інвестує у свій бізнес.
Вкладаючи частку заробленого прибутку в будь-якій формі: грошовій,
матеріальній або нематеріальній, у статутний капітал підприємства,
засновник-юридична особа інвестує у створене ним інше підприємство. Це ж
можна сказати про громадян-акціонерів. Усе це, з точки зору підприємства, є
зовнішнім інвестуванням.
До внутрішнього інвестування належить придбання (створення,
будівництво) об’єктів основних засобів та інших необоротних активів з
метою розширення виробничих і невиробничих можливостей підприємства.
Також внутрішнім інвестуванням є періодичне і безперервне вкладення
коштів підприємства в господарський оборот, тобто звичайна і, зокрема,
операційна діяльність будь-якого підприємства починається з інвестування
цього процесу. Причому воно в цьому розумінні відбувається постійно і
безперервно, адже для отримання економічної вигоди (прибутку) потрібні
вкладення в оборот. Отже, всі свої ресурси, які підприємство вкладає «в
себе», можна назвати внутрішнім інвестуванням (внутрішніми вкладеннями).
Реальні інвестиції - це вкладення капіталу у відтворення основних
фондів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно174

матеріальних цінностей та інші об'єкти інвестування, пов’язані зі
здійсненням операційної діяльності підприємства. Реальне інвестування є
головною формою реалізації загальної економічної стратегії розвитку
підприємства. Саме ця форма інвестування дає можливість підприємству
успішно проникати на нові товарні й регіональні ринки, забезпечувати
постійне зростання ринкової вартості підприємства. За допомогою реальних
інвестицій також вирішуються завдання збільшення обсягу виробництва й
реалізації продукції, розширення асортиментів вироблених виробів і
підвищення їхньої якості [9].
Під фінансовими інвестиціями розуміють активи, які утримуються
підприємством з метою збільшення прибутку за рахунок відсотків,
дивідендів тощо, зростання вартості капіталу або отримання інших вигід для
інвестора. До фінансових інвестицій відносяться: акції, облігації, депозитні
сертифікати, казначейські зобов'язання, інші цінні папери.
Капітальні інвестиції – це кошти, що спрямовуються на відтворення
основних засобів, розширення, реконструкцію і модернізацію підприємств і
споруд, здійснення технічного прогресу у всіх галузях господарства,
спорудження житла, шкіл, лікарень та інших об’єктів соціально-культурного
призначення, геологорозвідувальні та проектні роботи. Тобто, капітальні
інвестиції – це переважно кошти, що спрямовуються на збільшення основних
засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а
також на їх реконструкцію і модернізацію, що призводять до збільшення
первісно очікуваних майбутніх економічних вигод [4, с. 366].
Капітальні вкладення виконують надзвичайно важливу функцію у
розвитку економіки нашої країни, оскільки є підвалинами рішення наступних
завдань: розширене відтворення й відновлення основних засобів
підприємств; поліпшення якості товарів та послуг; підвищення рівня
зайнятості населення; охорона довкілля; будівництво об'єктів оборонного
значення; розвиток сфер охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти.
Для визначення розміру капітальних вкладень на підприємстві
складається бюджет капітальних витрат, тобто обрахунок запланованих
витрат на капітальні вкладення. Бюджет капітальних витрат включає такі
дані: первісну вартість усіх основних засобів; наявність невикористаних
амортизаційних відрахувань на початок планового періоду; суму
амортизаційних відрахувань, яку буде нараховано протягом планового
періоду; орієнтовний підрахунок вартості устаткування, яке підлягає заміні
або продажу протягом планового періоду; орієнтовну суму амортизаційних
відрахувань на придбані основні засоби протягом планового періоду; вартість
основних засобів та суму амортизаційних відрахувань, яка буде в
підприємства на кінець планового періоду [1].
Від капітальних інвестицій слід відрізняти витрати на капітальний
ремонт. Якщо за рахунок капітальних інвестицій проводиться відновлення та
розширення основних засобів, то за рахунок капітального ремонту основні
засоби лише підтримуються в працездатному стані [4, с. 366-368].
Класифікація капітальних інвестицій є основою організації
бухгалтерського обліку та правдивого відображення інформації про них у
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звітності підприємства, а виділення класифікаційних ознак має на меті
забезпечення користувачів чітко структурованою інформацією, яка здатна
впливати на управлінські рішення і приносити реальні позитивні результати
в бізнесі.
Інвестиції представляють собою цілеспрямоване використання
капіталу, класифікація якого наведена на рис. 1.
Види інвестицій
Матеріальні (реальні)
за видами цінностей

Нематеріальні (реальні)
Фінансові
Реінвестиції

за цілями застосування

Нетто - інвестиції
Короткострокові

за терміном інвестування

Довгострокові
Прямі

за характером участі
суб’єкта в інветуванні

Непрямі
Державні
Приватні

за походженням капіталу,
що інвестується

Змішані
Вітчизняні
Іноземні

Рисунок 1 ‒ Класифікація інвестицій
За цілями застосування інвестицій їх поділяють на реінвестиції (заміна
застарілих засобів) і нетто-інвестиції (придбання нових активів, розширення
виробництва тощо). За характером участі в інвестуванні виділяють прямі і
непрямі інвестиції. Під прямими інвестиціями розуміють особисту участь
інвестора у виборі об’єктів інвестування і вкладенні коштів. Пряме
інвестування здійснюється обізнаними інвесторами, що мають досить точну
інформацію про об’єкт інвестування і детально ознайомлені з механізмом
інвестування.
Непрямі інвестиції пов’язані з інвестуванням, що опосередковується
інвестиційними або іншими фінансовими посередниками. Не всі інвестори
мають достатню кваліфікацію для ефективного вибору об’єктів інвестування
і подальшого управління ними. Тому вони вкладають кошти в цінні папери,
176

що випускаються інвестиційними або іншими фінансовими посередниками.
Такими цінними паперами можуть бути інвестиційні сертифікати
інвестиційних фондів або компаній. Акумульовані таким чином кошти
посередники розміщують на свій розсуд – обирають найефективніші об’єкти
інвестування, беруть участь в управлінні ними, а отримані прибутки
розподіляють серед своїх клієнтів [9].
За терміном інвестування розрізняють короткострокові та
довгострокові інвестиції. Перші – це вкладення капіталу на період не більше
одного року (короткострокові депозитні внески, купівля короткострокових
ощадних сертифікатів тощо). Під довгостроковими інвестиціями розуміють
вкладення капіталу на період понад один рік, хоча інвестиційні компанії
довгострокові інвестиції деталізують в такий спосіб: до 2 років; від 2 до 3
років; від 3 до 5 років; більше 5 років.
Інвестиції за формою власності інвесторів поділяють на: приватні,
державні, іноземні і спільні. В економічній теорії та практиці застосовується
термін «приватні» інвестиції до вкладення коштів, що здійснюють фізичні
особи, а також підприємства недержавної форми власності, насамперед –
колективні. Під державними інвестиціями розуміють вкладення, що
здійснюють центральні або місцеві органи влади за рахунок бюджетів,
позабюджетних фондів і позикових коштів, а також державні підприємства й
установи за рахунок власних і позикових коштів. Іноземні інвестиції
пов’язані з вкладеннями, що здійснюють іноземні громадяни, юридичні
особи і держава. Під спільними інвестиціями розуміють вкладення, що
здійснюють резиденти та нерезиденти.
Отже, в загальноекономічному розумінні капітальні інвестиції - це
інвестиції в основний капітал. Якщо ж розглядати дану категорію з точки
зору підприємства, то її слід трактувати як капіталізовану вартість ресурсів
(матеріальних, фінансових, трудових та ін.), спрямованих на відтворення
необоротних активів.
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В статті розкрито сутність поняття «фінансові результати», досліджено
організацію процесу аудиторської перевірки фінансових результатів
діяльності підприємства. Обґрунтовано доцільність розвитку аудиту
фінансових результатів і запропоновано пропозиції щодо удосконалення
процесу організації аудиту фінансових результатів на підприємстві.
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Уважного ставлення дослідників останнім часом вимагає проблема
визначення сутності та організації аудиту фінансових результатів.
Актуальність проблеми обумовлена тим, що ефективна робота підприємств
впливає на добробут власників, споживачів і здійснює прямий вплив на
економіку в цілому, поповнюючи державний бюджет за рахунок сплати
податків, зборів, обов'язкових платежів. Удосконалення процесу формування,
розподілу і використання фінансових результатів завжди цікавило власників,
оскільки позитивний фінансовий результат є частиною доходу і
використовується для подальшого розвитку підприємства. Оскільки
отримання позитивного фінансового результату є основною метою діяльності
кожного суб'єкта господарювання, важливо визначити альтернативні способи
збільшення прибутку та оптимізації витрат.
Вагомий внесок у дослідженні категорії «фінансові результати» та
організації аудиту фінансових результатів зробили: Ф.Ф. Бутинець [3], Н.М.
Ткаченко [4], А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк [5], А.Д. Мочерний [6], М.С.
Пушкар [7], М.С. Чебанова, С.С. Василенко [8], Н.А. Іванова [10].
Проведений аналіз науково-методичних джерел показує, що в
економічній науці не існує єдиного трактування категорії «фінансові
результати», а виявленню недоліків організації аудиту фінансових
результатів на підприємствах та їх безпосередньому усуненню не приділено
достатньо уваги.
Метою статті є визначення теоретичних підходів до трактування
категорії «фінансові результати» та узагальнення організаційних підходів до
проведення аудиту фінансових результатів діяльності та розробка
рекомендацій щодо їх удосконалення та забезпечення ефективності
управління.
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Аналіз науково-методичних джерел, дозволяє зробити висновок, що
єдиного та точного визначення «фінансових результатів» не існує. Загальні
теоретичні підходи узагальнені та систематизовані в табл. 1:
Таблиця 1 – Теоретичні підходи до визначення сутності поняття
«фінансовий результат»
Автор
Ф.Ф. Бутинець [3]
Н.М. Ткаченко [4]
А.Г. Загородній,
Г.Л. Вознюк [5]
А.Д. Мочерний [6]
М.С. Пушкар [7]
М.С. Чебанова,
С.С. Василенко [8]

Трактування
Співставлення доходів та витрат підприємства, відображених
у звіті. Прибуток або збиток організації.
Доходи діяльності підприємства за вирахуванням витрат
діяльності.
Різниця між доходами та витратами підприємства чи його
окремого підрозділу за певний час. Приріст чи зменшення
вартості власного капіталу підприємства внаслідок діяльності
у звітному періоді.
Грошова форма підсумків господарської діяльності організації
або її підрозділів, виражена в прибутках або збитках.
Прибуток або збиток, отриманий у результаті господарської
діяльності.
Прибуток або збиток, одержаний від діяльності підприємства.

Здійснивши аналіз наведених вченими понять, можемо узагальнити в
одне: «фінансовий результат» – це збільшення або зменшення власного
капіталу підприємства, внаслідок діяльності господарюючого суб'єкта за
певний період. Очікуваним фінансовим результатом вважається прибуток,
оскільки отримання прибутку реалізує головну мету діяльності підприємства.
Однак, фінансовий результат може бути й негативним, що означає
зменшення фінансових ресурсів, якщо підприємство регулярно отримує
негативний фінансовий результат це може призвести до того, що всі
фінансові ресурси будуть витрачені і підприємство зазнає банкрутства.
Користувачі фінансової звітності можуть ознайомитись із показником
фінансового результату в звіті про фінансові результати, де розкрито
інформацію про позитивне значення фінансового результату, що зумовлене
правильним розподілом та залученням фінансових ресурсів підприємства;
від'ємне значення фінансового результату знаходить своє відображення у
показнику збитку, що вказує на неефективне управління економічним
потенціалом підприємства та неправильне використання оборотного капіталу
у процесі господарювання.
Аудит як одна із форм фінансового контролю створена для оцінки
діяльності господарюючого суб'єкта за даними бухгалтерського обліку, а
також надання аудиторських послуг, консультацій з питань бухгалтерського,
фінансового та управлінського обліку, фінансової звітності, оподаткування,
інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності
[1]. Варто зазначити, що у Законі України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» аудит фінансової звітності визначається як
аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників
фінансової звітності юридичної особи, яка подає фінансову звітність з метою
висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих
179

аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам [2].
Взаємозв'язок таких елементів, як: мета, завдання, об’єкти, етапи,
методи та джерела інформації аудиту, забезпечують належну організацію
аудиту фінансових результатів.
Метою аудиту фінансових результатів є можливість формування
незалежної думки аудитора стосовно формування та відповідності складених
фінансових звітів усім суттєвим аспектам згідно з визначеною
концептуальною основою фінансової звітності, яка відображена у МСА (ISA)
200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту» [9]. Даний стандарт дозволяє аудитору або
ж аудиторській фірмі, яка безпосередньо проводить аудит самостійно
обирати методику перевірки беручи до уваги особливості діяльності
замовника. В свою чергу обрана методика має забезпечувати отримання
потрібних аудиторських доказів, конкретний опис запланованих процедур та
формування звіту з наступними рекомендаціями щодо поліпшення складання
фінансової звітності.
Запропонована організаційна послідовність аудиту фінансових
результатів діяльності підприємства Івановою Н.А. та Ролінським О.В.
включає в себе: організацію підготовчу роботу аудитора; оцінювання стану
бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та системи контролю по
об’єктах обліку; перевірку правильності оцінки доходів та витрат, їх
відображення в обліку та фінансовій звітності; перевірку правильності
визначення доходів, витрат та фінансових результатів; перевірку
відповідності даних синтетичного та аналітичного обліків доходів та витрат
показникам фінансової звітності; підготовку аудиторського висновку;
надання керівництву підприємства аудиторського висновку та передача
документації, яка передбачена договором [10, с.163].
Відтак, можна впевнено стверджувати, що для того, щоб якісно
здійснити аудит та охопити всі суттєві аспекти необхідно правильно та
ретельно спланувати його проведення. Організація аудиту включає
використання аудитором послідовних етапів перевірки, які передбачають
наступні стадії:
1. організаційна;
2. підготовча;
3. технологічна;
4. заключна.
Основні заходи організаційної та підготовчої стадії аудиту фінансових
результатів діяльності підприємства представлено в табл. 2:
Підставою для прийняття замовлення на проведення аудиторської
перевірки виступає відповідний обсяг зібраної інформації, яка була отримана
при попередньому ознайомлені зі суб’єктом господарювання. Договірні
зобов’язання щодо проведення аудиту забезпечуються посиланням листазобов’язання аудитора (аудиторської фірми), в якому передбачається мета,
обсяги аудиторської перевірки, відповідальність сторін та попереднє
проведення роз’яснювальної роботи стосовно прав і обов’язків клієнта.
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Таблиця 2 – Початковий етап проведення аудиту фінансових
результатів
Назва стадії
Організаційна
стадія

Підготовча стадія

Характеристика стадії
Попередня ознайомлення аудитора із замовленням клієнта для
визначення трудомісткості та оцінки аудиторського ризику
Відправлення аудитором (аудиторською фірмою) листазобов'язання
Укладання договору на проведення аудиту
Процес формування аудиторської групи
Обговорення та прийняття рішення щодо залучення сторонніх
спеціалістів, якщо в цьому є потреба
Складання загальної стратегії та плану аудиту
Розробка програми та графіку аудиту

В процесі технологічної стадії аудитором визначається хронологічний
порядок виконання сформованих методів та прийомів аудиту фінансових
результатів діяльності підприємства. В процесі даної стадії план аудиту може
корегуватись.
Планування аудиту фінансових результатів базується на певних
принципах, таких як: оптимальність, комплексність та неперервність
планування. При цьому обов'язковим є формування наступних етапів
перевірки: попереднє планування аудиту, розробка та формування плану
аудиту, формування програми аудиту. Загальний план проведення
аудиторської перевірки фінансових результатів (табл. 3) повинен включати в
себе три основних етапи, які передбачають певні завдання та перелік
аудиторських процедур.
Таблиця 3 – Загальний план проведення аудиторської перевірки
фінансових результатів
Мета і завдання:
Перелік процедур:

Робоча аудиторська
група:
Мета і завдання:

Етапи
Підготовчий
Знайомство з бізнесом клієнта, оцінка системи внутрішнього
контролю та бухгалтерського обліку
Визначення аудиторського ризику, суттєвості, планування
аудиту витрат за елементами, обмін листами , укладання
договору,
ознайомлення
з
діяльністю
підприємства:
опитування тестування
Керівник, члени робочої групи
Основний
Первинний аудит, аудит
фінансових результатів
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доходів,

аудит

витрат,

аудит

Перелік процедур:

Робоча аудиторська
група:
Мета і завдання:
Перелік процедур:
Робоча аудиторська
група:

Перевірка законності та достовірності та правильності
оформлення первинних документів; перевірка умов визнання
доходу, визначення суттєвості групи доходів, перевірка
достовірності господарських операцій, які призвели до
одержання доходів в процесі звичайної діяльності, перевірка
відповідності відображених доходів інформації, узагальненій
на рахунках бухгалтерського обліку, перевірка наявності
відповідних первинних документів на відвантажену продукцію
та надані послуги; перевірка правильності та вчасності
відображення доходів у фінансовій звітності; перевірка
наявності відповідних розпорядчих документів, перевірка
правильного віднесення витрат та правильності оформлення
первинних документів, перевірка організації ведення
аналітичного обліку витрат на підприємстві, перевірка
відповідності записів аналітичного та синтетичного обліку у
звітності, перевірка правомірності та своєчасності внесення
витрат до складу собівартості продукції, перевірка
правильності відображення у фінансовій звітності витрат;
перевірка правильності визначення фінансових результатів в
річній звітності підприємства, перевірка
правильності
визначення та відображення податку на прибуток; перевірка
правильності формування та розподілу прибутку
Члени робочої групи
Заключний
Підготовка
аудиторського
висновку
та
складання
аудиторського звіту
Систематизація та обґрунтування отриманої інформації в
аудиторському висновку
Керівник, члени робочої групи

Підготовчий етап аудиту фінансової звітності включає візуальну
перевірку установчої та первинної документації, яка прямо пов'язана із
отриманням доходу та підтвердженням витрат підприємства, також під
перевірку підлягають облікові регістри та фінансова звітність. Не менш
важливим є те, щоб ведення документації повністю відповідало вимогам
чинним нормативно-правовим актам; аудитором дається оцінка системі
внутрішнього контролю.
Основний етап аудиту фінансової звітності передбачає перевірку
реальності здійснення господарських операцій, а саме наявність договорів та
законність проведених операцій, вивчення елементів облікової політики
підприємства з питань доходів, витрат і фінансових результатів, більш
детальний перелік процедур зображений на рис. 1:
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результатів

Основний етап аудиту фінансових

визначення суттєвості конкретних груп
доходів в загальному обсязі доходів
перевірка достовірності операцій з обліку
доходів і фінансових результатів
перевірка записів у первинних документах,
регістрах обліку та звітності за доходами і
фінансовими результатами
аналіз інформації про доходи та фінансові
результати, що знайшла відображення в
попередніх перевірках

Рисунок 1 – Основний етап аудиту фінансових результатів.
Важливим є вивчення аудитором організаційно-технологічних
особливостей клієнта, а саме:
 перевірка дотримання вимог облікової політики підприємства з питань
відображення в обліку витрат;
 перевірка достовірності показників собівартості реалізованої продукції;
 перевірка організації аналітичного обліку витрат підприємства;
 перевірка первинних документів, облікових регістрів.
Заключний етап аудиту включає в себе перевірку правильного
розрахунку фінансового результату та фінансової звітності за звітний період,
коректність нарахування податку на прибутку та вчасність його сплати до
бюджету. Особливу увагу слід приділити використанню прибутку відповідно
до розпорядчих документів установи. Завершують аудиторську перевірку
фінансових результатів аналізом показників звіту про сукупний дохід з
метою виявлення ділянок, де аудиторський ризик є найвищим, що вказує на
можливі помилки в обліку та звітності або можливі випадки шахрайства.
Результати перевірки заносяться в робочі документи і служать
підставою для формування аудиторських висновків, складається пробний звіт
про фінансові результати та порівнюються дані зі звітом клієнта,
проводиться аналіз відхилень та складається довідка про фінансову стійкість
і платоспроможність підприємства.
Можемо підвести підсумок, що питанням проведення якісного аудиту
фінансових результатів зацікавлені в першу чергу власники суб'єктів
господарювання, оскільки проведений аудит дозволяє виявити можливі
помилки, які впливають на показник прибутку та усунути їх. Отримання
прибутку та правильний його розподіл вказує на налагоджену систему
управління підприємством. За допомогою аналізу та узагальнення
теоретичних підходів вчених, було визначено поняття фінансового
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результату: «фінансові результати» – це очікуване збільшення або зменшення
власного капіталу підприємства, внаслідок діяльності господарюючого
суб'єкта за певний період. Організація проведення аудиту фінансових
результатів передбачає декілька основних стадій: організаційну, підготовчу,
технологічну та заключну. Використання такої послідовності перевірки
сприятиме підвищенню ефективності роботи аудитора, конкретному
визначенню проблем обліку доходів, витрат і фінансових результатів,
надасть можливість правильно ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого
викривлення фінансової звітності.
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Анастасія Жук
Здобувач освітнього ступеня « магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто проблеми вдосконалення обліку прибутку та його
розподілу в господарській діяльності підприємства. Досліджено поняття
«прибуток», узагальнено сучасні підходи до визначення порядку формування
та використання прибутку. Проведено аналіз напрямів розподілу чистого
прибутку підприємств. Розглянуто законодавчо-нормативну базу та
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літературні джерела бухгалтерського обліку прибутку. Наведено облік
фінансових результатів.
Ключові слова: прибуток, чистий прибуток, фінансовий результат, доходи,
витрати, бухгалтерський облік.
Важливим чинником підвищення результату діяльності кожного
підприємства є його рівень господарювання. Цими складовими є фінансовокредитні важелі, які орієнтуються на інтенсифікацію виробництва та
зміцнення комерційного розрахунку. Проте, кінцевим показником
ефективності цих процесів, на нашу думку, є прибуток. Прибуток – це сума,
на яку зріс власний капітал того чи іншого підприємства за певний період
часу у результаті діяльності цього ж підприємства .
Тож, реалії сьогодення засвідчують, що в основі ефективної, якісної
моделі розвитку підприємств (суб’єктів господарювання) лежить достатній
рівень формування і використання прибутку підприємств з урахуванням
ефективного податкового регулювання на баланс інтересів держави і
підприємств (платників податку) в контексті проведення економічних
реформ в Україні. Усе це зумовило вибір теми, актуальність, мету і завдання
наукової роботи.
Дослідження даної проблеми розглянуто багатьма науковцями: А. Сміт,
К.Маркс та інших; якщо взяти до уваги вчених-економістів, то сюди можемо
віднести: Н. Шмигаль [13], С. Ушеренко [12], Ю. Оніщук [9], Л.Куц [6],
В.Нагайчук [8] тощо. Варто відмітити найкращих вчених в даній галузі, це
зокрема: С. Покропивний, А. Мазаракі, Ф. Найт, А. Сміт, П. Самуельсон.
Зазначимо, що все ж таки існує багато запитань, які і досі потребують
детального розгляду та залишаються не вирішеними.
Проаналізувавши велику кількість літератури з досліджуваного питання,
ми прийшли висновку, що формування та використання прибутку має досить
важливе значення в діяльності підприємства, і не існує єдиного погляду щодо
тлумачення цього терміну, і саме тому вважаємо що питання формування та
використання прибутку підприємства є дуже актуальним в економіці та
бухгалтерському обліку в наш час.
Мета – охарактеризувати термін «прибуток», визначити його роль в
економічній науці, визначити фактори які впливають на формування та
використання прибутку.
Прибуток – показник фінансових результатів роботи будь-якого
підприємства, установи чи організації, і він є основою розрахункової
діяльності, виробничого та соціального розвитку. Також прибуток виконує
досить важливі функції, серед яких: характеристика результатів фінансової
діяльності, розмір грошових надходжень та є джерелом надходжень платежів
до бюджету. Прибуток вбирає в себе всі аспекти діяльності: від
продуктивності праці, трудових, матеріальних та грошових ресурсів, до рівня
техніки та технологій, інновацій, якості та обсягу реалізованого продукту.
Економічна сутність прибутку розкривається в його функціях:
1. Оціночна функція (отриманий прибуток дозволяє оцінити
ефективність господарської діяльності та якість управління нею);
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2. Стимулююча функція (отриманий прибуток дозволяє проводити
операційну та фінансову діяльність більш раціонально та ефективно задля
отримання більшого прибутку);
3. Розподільча функція (прибуток використовується для фінансування
різних сфер діяльності підприємства, а також сплати податків) [3, с. 34].
Як ми вже зазначали вище, що поняття «прибуток» має різне визначення
у різних вчених. Кожний з відомих науковців розкриває поняття «прибуток»
в різних аспектах (табл. 1).
Таблиця 1 – Поняття «прибутку» в різних джерелах
Автори,

Визначення поняття «прибуток»

нормативні акти
Господарський
України [1]

кодекс

Прибуток (доход) суб’єкта господарювання є показником
фінансових кодекс України результатів його господарської
діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового
доходу суб’єкта господарювання за певний період на суму
валових витрат та суму амортизаційних відрахувань

Податковий
України [2]

кодекс

Прибуток із джерелом походження з України та за її межами
- визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду
(визначених згідно зі статтями 135 – 137 ПК), на собівартість
реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму
інших витрат звітного податкового періоду (визначених згідно зі
статтями 138 – 143 ПК), з урахуванням правил, встановлених
статтею 152 ПК

Бандурко О. М. [3, с. 45]

Прибуток підприємства – це перевищення доходів, від його
діяльності над сумою видатків, він являє собою єдину форму його
власних нагромаджень

Бланк І. О. [4, с. 12]

Прибуток є вираженим у грошовій формі чистим доходом
підприємця на вкладений капітал, що характеризує його
винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності, і
становить різницю між сукупним доходом і сукупними витратами
у процесі здійснення цієї діяльності

Кривицька О. Р. [5, с.
Прибуток – кінцевий результат, який створює підприємству
191-198]
фінансові ресурси, що необхідні для розширення його діяльності,
необхідні
для
формування
його
сталості
і
конкурентоспроможності на ринку товарів і послуг
Мочерний С. В. [7, с. 85]

Прибуток – це сума коштів, на яку дохід підприємства
перевищує витрати

Савицкая Г. В. [10, с. 39]

Прибуток – це частина чистого доходу, створеного в процесі
виробництва та реалізованого в сфері обігу, який безпосередньо
отримують підприємства
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Наголосимо, що кожен працівник повинен розуміти, що прибуткова
діяльність підприємства на якому вони працюють є запорукою їх
стабільності: вчасного отримання заробітної плати, отримання додаткових
виплат (надбавок, премій тощо). Одним із важливих факторів зростання
прибутку підприємства є його працівники (трудові ресурси). Саме від них
залежать обсяги випущеної продукції, її якість, сучасність та доцільність, а
також обсяги реалізованої продукції. Падіння обсягів виробництва за
сучасних економічних умов, беручи до уваги низки протидіючих чинників,
як, наприклад, підвищення цін, неодмінно веде до скорочення обсягу
прибутку. Звідси висновок про необхідність вжити невідкладних заходів із
забезпечення зростання обсягу виробництва з урахуванням технічного його
відновлення і підвищення ефективності виробництва [8].
За показником прибутку а) визначається частка доходів засновників
(власників) підприємства та розміри очікуваних дивідендів (для акціонерних
товариств); б) в умовах ринкових відносин прибуток є основним джерелом
фінансування розвитку підприємства та вдосконалення його матеріальнотехнічної бази, забезпечення всіх форм інвестування; в) прибуток виступає
критерієм доцільності під час схвалення господарських рішень на
підприємстві. Оскільки більшість рішень підприємства пов'язані з
витрачанням ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових), вони мають
розглядатись з урахуванням величини прибутку, який підприємство отримає
у результаті їхньої реалізації; прибуток є основним фінансовим важелем при
формуванні надходжень до бюджету країни. Регулюючи розмір прибутку, що
залишився у розпорядженні підприємства, держава стимулює ділове
активність суб'єктів господарювання
Щодо формування прибутку підприємства, то існує два підходи:
бухгалтерський і економічний [12, с. 144-147]. Відмінності між даними
підходами зображені на рис. 1.1.
Зазначимо, основними напрямами розподілу прибутку є:
– формування резервного капіталу;
– покриття збитків минулих періодів;
– виплата дивідендів;
– збільшення розміру зареєстрованого (пайового) капіталу;
– заохочувальні фонди;
– інші фонди [6, с. 15].
Під час проведеного дослідження ми встановили, що за час роботи
підприємства засновники мають право змінити перелік напрямів розподілу
прибутку. Перш за все це пов’язане з:
– внутрішньою політикою підприємства;
– зміною засновників підприємства;
– ефективним або неефективним веденням управлінського, фінансового
та податкового обліку;
– змінами на ринку товарів (робіт, послуг);
– бажанням засновників збільшити обороти виготовлення товарів (робіт,
послуг) [11].
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Підходи до формування прибутку підприємства

Бухгалтерський підхід

Економічний підхід

Прибуток формується як
різниця між виручкою від
реалізації продукції і
поточними витратами
виробництва.

Прибуток формується як різниця виручки від
реалізації та поточними витратами
виробництва та витратами втрачених
можливостей основою яких є альтернативний
процентний дохід на капітал.

Бухгалтерський прибуток –
результат реалізації
продукції (товарів, робіт,
послуг).

Економічний прибуток – результат роботи
капіталу.

Враховує вкладання в інші сфери можливого
використання капіталу.

Не враховує вкладення в
інші сфери можливого
використання капіталу.

У повній мірі характеризує ефект
підприємницької діяльності.

Рисунок 1.1. – Підходи до формування прибутку підприємства.
Сформовано автором на основі [8].

Варто наголосити, що результативність використання прибутку
підприємства залежить від товарної стратегії, досягнувши яку можна
встановити зони господарювання, що сприяє перевищення прибутку над
витратами.
Суму прибутку підприємства, що залишається після його розподілу
називають
нерозподіленим
прибутком.
Нерозподілений
прибуток
обліковують на окремому бухгалтерському рахунку і його суму записують у
бухгалтерському балансі.
Отже, прибуток є головною метою та критерієм ефективної діяльності
сучасного підприємства, безпосередньо впливає на його фінансовий стан та є
захисним механізмом від банкрутства, а також основним джерелом
забезпечення фінансування внутрішніх потреб та подальшого його розвитку.
В сучасних умовах господарювання підприємств України прибуток є
основним спонукальним мотивом здійснення будь-якої діяльності, оскільки
він забезпечує зростання добробуту власників та працівників підприємства.
На нашу думку, для збільшення ефективності роботи кожне
підприємство має:
– враховувати всі внутрішні та зовнішні фактори впливу на прибуток;
– вибрати таку стратегію управління прибутком, яка б дала змогу
максимізувати рентабельність підприємства за наявних у нього фінансових
ресурсах;
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– контролювати витрати (проводити політику оптимізації витрат) з
метою недопущення перевищення їх над доходами.
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ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто поняття «дохід» та отримання підприємством
доходу від основної діяльності в умовах розумного та обґрунтованого
економічного підходу. Визначено методи та джерела надходження доходів
від основної діяльності на підприємстві. Було визначено та розглянуто
основні чинники які впливають на отримання доходу. Визначено шляхи
підвищення та покращення надходження доходу від основної діяльності на
підприємстві.
Ключові слова: фінансовий аналіз, дохід, дохід від основної діяльності.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день в умовах ринкової
економіки постала необхідність та є однією з найголовніших визначення
максимізації надходження коштів тобто покращень стратегій для отримання
доходу. В першу чергу стосується основного поняття «дохід», що виступає
основним у системі виміру капіталу підприємства. Головним на підприємстві
є отримання якомога найбільшого прибутку , що безумовно залежить від
об’єму одержаного доходу від основної діяльності підприємства. Оскільки
дохід є основним адже формування необхідних поточних витрат, сплати
податків та отримання прибутку, що і забезпечує розширення та є умовою
для існування підприємства. Тому є велике значення стосовно формуванні
джерел та використання отриманих доходів підприємства. Судячи з вище
вказаного постає висновок, що дохід підприємства незалежно від виду
діяльності та форми власності є найважливішим фактором та ключовим у
формуванні витрат підприємства.
Над питанням доходу від основній діяльності та стратегіями розвитку
працювали такі вчені як: Джон Річард Хікс, Адам Сміт, Карл Маркс, В.П.
Грузінов, Л. Я. Корнійчук, Базилевич В.Д., І. Білоусова, І.О. Бланк, О.С.
Коцюба, Н.М. Ткаченко, В.О. Шевчук, Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Ткаченко, В.Г.
Савицька.
Розглядаючи визначення аналіз доходів можна зробити висновок, що це
є безпосередньо основним із стратегій для отримання оптимального доходу
на підприємстві, адже спонукає та допомагає оптимізувати процес
надходження, що допоможе також забезпечити покриття змінних витрат, які
залежать від реалізації продукції і своєчасної та повної оплати податків,
обов’язкових платежів.
Один із вчених, а саме Джон Річард Хікс казав, що майже усі науковці
викликали один в одного загубленість, адже використовували різні поняття
доходу. Це можна пояснити тим, що дохід застосовують у різних категоріях
таких як дохід підприємства, держави, національний дохід, дохід на макро- і
мікрорівні. Економічна література трактує декілька значень доходу одне із
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них дохід це – гроші або матеріальні цінності, отримані від виробничої,
комерційної, посередницької чи іншої діяльності [8, с. 364]
Адам Сміт стверджував: «Заробітна плата, прибуток і земельна рента є
трьома первісними джерелами будь-якого доходу, так само як і будь-якої
мінової вартості. Усякий інший дохід в остаточному підсумку одержують з
одного або іншого із цих джерел». Якщо розглядати теорію Карла Маркса,
джерелом доходу є людська праця. Розподіл доходів як вважає Карл Маркс
залежить від самих працівників так як доходи формуються відповідно до
витрат праці на виробництво товарів. [7, с.225]
На сьогоднішній день поняття дохід має багато значень, так як є
складним елементом. Послідовність обліку доходів та розподіл має бути
точний чіткий і зрозумілий. Основні методологічні засади викладені у
НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та П(с)БО 15 «Дохід»,
де чітко зазначено «дохід» від реалізації продукції – загальний дохід від
реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування наданих
знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів.
Схоже поняття вказується і в НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» [4].
Опираючись на М(с)БО 18 «Дохід» дохід це – валове надходження
економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності
суб’єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результантів цього
надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу.
Головним у положенні це є відображення доходу як збільшення
корпоративного капіталу, але в той ж час відокремлює концепцію від внеску
власників корпоративного майна [2].
Велика кількість вчених не погоджуються з таким твердженням, адже
не завжди збільшені активи або зменшення зобов’язань може свідчити про
надходження та фіксуватись, як отримання доходу на підприємстві. Дохід
можемо визначити саме тоді, коли є оплачені рахунки та пред’явлені
покупцеві рахунки за товари, роботи, послуги. В період погашень
зобов’язань зростання капіталу не відбувається. Для того щоб зріс капітал
необхідно щоб відбулась безпосередня відмова кредитора від своїх прав на
безоплатній основі. [5,с.258]
Згідно п.4 П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», доходи –
збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення
зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання
капіталу за рахунок внесків власників). Згідно п. 13-18 П(С)БО 3 «Звіт про
фінансові результати», чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та
послуг) – це загальний дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт
та послуг) за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного податку,
наданих знижок, повернень товару та інших вирахувань [3].
Відмінністю між стандартами є виклад інформації. Наприклад у
національних стандартів не вся інформація розкрита. Якщо дивитись більш
детальніше тоді можемо побачити, що:
- Міжнародні стандарти вказують на розгляд ситуації з транзакціями у
період передачі ризику та вигод, адже коли відбувається передача
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підприємством покупцеві володіння активами в цей час необхідно
мати впевненість;
- П(с)БО не надають тих гарантованих умов, коли відбулась поставка
продукції замовнику;
- Перевага П(с)БО також полягає в тому, що аванси за надходження від
цінних паперів та певні інші позиції – доходами не вважаються.
Оскільки доходи є основною важливою економічною ділянкою в
існуванні підприємства яке безпосередньо формує прибуток та надає
ефективність у виробництві. Отже розгляд даної теми є актуальним на
сьогоднішній день.
Якщо брати економічну літературу найпоширенішим визначенням є
«дохід підприємства» складається з двох принципів, що включає
економічний та бухгалтерський підхід для визначення. Для економічного
підходу це термін «виручка», або загальний обсяг продукції, що було
вироблене підприємством. Час від часу поняття порівнюють з «дохід
підприємства», що є не зовсім правильним. «Як економічна категорія дохід є
потоком грошових коштів та інших надходжень за певний період, отриманий
від продажу продукції, товар, послуг» [6, с.224]
Щоб краще зрозуміти поняття наведемо приклад поняття В.П.
Грузіновим: «Дохід підприємства складається з виручки від реалізації
продукції, робіт, послуг, основних засобів й іншого майна підприємств, а
також із доходів позареалізаційних операцій» [7, с. 340]
З вище перелічених посилань можна зробити висновок, що визначення
«Дохід» має безліч значень і немає одного сталого підходу визначення, що
вказує на необхідність вивчення даного питання, розгляду та визначення
порядку формування доходу від основної діяльності виробництва. «Дохід
підприємства» трактується на основі терміну «економічна вигода», яка
визначена у Міжнародному стандарті фінансової звітності 18 «Дохід».
Одним із основ підприємства є оцінка його роботи в такому випадку має
проводитись аналіз доходів, адже це має значний влив на фінансовий
результат підприємства. Оцінка результатів підприємства дає змогу
визначити основні причини та зміни і надає можливість для порівняння
показників. В основу входить забезпечення прибутковості від виявлених
резервів для покриття їх збитків. Такі дії дають змогу покращити
рентабельність і забезпечити хороші показники в подальшому. Також як
правило застосовують різні методи для оцінки діяльності підприємства.
Найголовніший інструмент аналізу це визначення підприємства у
конкурентному середовищі застосовують матричні методи, які містять
кількісні та якісні складові оцінки. Основа методу при визначені відносних
величин полягає, що на основі даних показників з урахуванням різних
факторів можна дати кількісну оцінку та використати в подальшому для
економічного аналізу. Їх ефективність розкривається через співвідношення
ресурсів та результатом виробництва де і отримує показники ефективності
виробництва. Оскільки підприємство залежить від соціальних, економічних
та політичних проблем на мікро та макрорівні, адже виступає основою для
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одержання доходу. Джерело інформації для проведення такого аналізу є
форма №2 «Звіт про фінансові результати» або «Звіт про сукупний дохід».
Поетапність аналізу доходів можна побачити на схемі (рис.1), яку
створено на основі [8, с. 256]
I
II

III

VI

V

Аналіз структури та динаміки доходів

Факторний аналіз доходів
Оцінка коефіцієнтів росту доходів

Аналіз показників рентабельності
Розрахунок прогнозних показників
на наступні роки

Рисунок 1 – Етапи моделі аналізу доходів
Перший етап визначення полягає у визначені та вивчені складу,
структури та динаміки на підприємстві. Саме цей етап допомагає у визначені
питомої ваги та визначити приріст кожної позиції доходу підприємства.
Якщо проводити аналіз від поточної діяльності такий аналіз буде
формуватися на основі доходів від реалізації та інших поточних доходів. В
таких випадках можна аналізувати дохід від реалізації та повноцінно дасть
можливість виявити на сам перед причини відхилень і наддасть значний
вплив на обсяг реалізації, що і збільшить ці показники. Якщо проводимо
аналіз доходів звичайно потрібно і розглянути причини відхилень показників
та зробити аналіз факторів. Основні фактори, що впливають на обсяг
реалізації:
- Фінансові фактори;
- Залежні безпосередньо від маркетингової діяльності;
- Фактори виробництва;
- Фактори збуту чи транспортування.
При вивчені та розробці аналізу доходів від інвестиційної діяльності
використовується методика яка вивчає склад, структуру та динаміку доходів
саме по інвестиційній діяльності. При отримані прибутку від інвестиційної
діяльності визначають як різницю між отриманими доходами та здійсненими
витратами за рахунок чого і має велике значення для вивчення доходів та
витрат. Якщо проводити аналіз доходів по фінансовій діяльності що має теж
велике значення для підприємства розглядаються та вивчаються структура та
динаміка доходів в цілому і в розрізі. Вивчаючи методику аналізу доходів
можна навести певні складові які безпосередньо важливі для визначення:
- Виконання заходів, що пов’язані з використанням резервів;
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Дохід від реалізації
товарів та надання
послуг

- Оцінка факторів, які можуть впливати на формування дохідної
частини;
- Пошук резервів для зменшення витрат і збільшення дохідної частини;
- Оцінки для виконання плану, динаміки та структури підприємства.
Коли методика є правильною для проведення аналізу доходів, отже тоді
можна зробити ефективну оцінку діяльності підприємства, збільшити
рентабельність та надати умови які зроблять підприємство беззбитковим.
Для того щоб дізнатись та провести аналіз структури доходів від
діяльності підприємства та визначити фактори впливу використовують
фінансовий облік саме він дає змогу проведення аналізу прибутковості та
аналіз рентабельності. В той час як підприємство виконує свою
безпосередню діяльність звідки відбувається надходження коштів,
визначають ряд умов. Умови які використовуюся підприємством зображені
на рисунку 2.
Передання підприємством ризиків та вигод, які мають
залежність з правом власності
Коли підприємство не приймає участь в управлінні та контролі
над реалізованою продукцією в подальшому
Економічні вигоди, коли можна визначити витрати
Визначення витрат

Рисунок 2 – Умови для визначення доходу підприємства
Розглядаючи стратегію аналізу доходу від основної діяльності
прийшли до висновку, що саме стратегія надає можливість для формуванню
актуального плану доходів підприємства, для отримання оптимальних
доходів та їх оцінку щодо можливості подальшої реалізації.
Оскільки мета аналізу доходів це отримання оцінки результатів від
діяльності підприємства, визнання причин змін у динаміці. Основним
завданням постає :
- Збільшення доходів через визначення резервів;
- Визначення впливу факторів;
- Оцінка динаміки і структури та безпосередньо виконання плану
підприємства.
Метод аналізу доходів відбувається як по всьому підприємству так і за
джерелами формування. Основні методи щодо аналізу підприємства це:
- Порівняльний аналіз доходів – де порівнюють показники з
конкурентами та аналіз показників планових з звітними;
- Вертикальний аналіз – це аналіз доходів за джерелами їх формування;
- Горизонтальний аналіз – безпосередній аналіз звітних показників з
минулим періодом;
- Факторний аналіз – це визначення вплину факторів на
результативний показник. Основний показник який допомагає надає
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можливість визначити суму впливу фактору які дадуть основу щоб
визначити способи для збільшення доходу на підприємстві.
Проведемо аналіз доходів та визначмо оцінку прибутковості на
підприємстві яке займається виробництвом електричних побутових приладів
ПрАТ «Вінницький завод Маяк». Проведемо спостереження на основі
таблиці1.
Таблиця 1
Аналіз показників доходів від основної діяльності
ПрАТ «Вінницький Маяк» за 2017-2019 рр. тис. грн.
Роки
Показник

Дохід від
реалізації,
тис. грн.
Інші
операційн
і доходи,
тис. грн.
Інші
доходи,
тис. грн.
Разом:

Темп зросту
(%)

2017

Пито
ма
вага
(%)

311874

88,1

382858

94,8

367260

95,2

+70984

-15598

122,7

96,0

39551

11,1

16555

4,1

17843

4,6

-22996

+1288

41,8

107,7

2436

0,68

4180

1,03

272

0,07

+1744

-3908

171,6

6,5

353861

100

403593

100

385375

100

+49732

-18218

114,5

95,5

2018

Пито
ма
вага
(%)

Абсолютне
відхилення
(+/-)

2019

Пито
ма
вага
(%)

2017
/2018

2018/
2019

2017/
2018

2018/
2019

Розглядаючи данні показники які вказані в таблиці1, можна спостерігати
зменшення доходу від основної діяльності підприємства за період 2018-2019
роки порівнюючи з періодом 2017- 2018 роками зменшилось на -27950 тис
грн, що є негативним для підприємства, адже за рахунок цих показників на
підприємстві зменшився обсяг виробництва та реалізації. Найбільшу частку
питомої ваги у таблиці займає дохід від реалізації за 2019рік, тоді як
найменші показники можна спостерігати в розділі інші доходи. Питома вага
доходу від реалізації поступово має збільшення що є позитивним для
функціонування підприємства. Інші доходи мали зменшення часткове, що
вказує на зменшення, яке відбулось у процесі господарської діяльності не
пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства.
Висновок. Отже, фактори, що впливають на формування доходів від
основної діяльності підприємства це:
- Обсяг виробленої та реалізованої продукції;
- Ціна за якою відбувається реалізація, яка залежить від якості, рівня
інфляції в країні, ринок збуту;
- Витрати на виробництво, реалізацію та зберігання.
Розглядаючи формування доходів у наш час є головним це поставка
правильної стратегії для їх формування, щоб можливість була у забезпечені
не лише витрат, але отримання прибутку для вкладення в підприємство.
Також головним постає забезпечення управління доходом від основної
195

діяльності через розрахунок покупця з підприємством. Для збільшення
прибутку можна досягнути двома способами : зменшити витрати на
виробництво або збільшення доходу від реалізації.
Оскільки максимізація доходу є основним та важливим для отримання
прибутку на підприємстві, адже є однією з умов конкурентоспроможності.
Може бути доцільним встановлення ціни нижче, що у конкурентів, що
призведе до швидкої реалізації, але в такому разі необхідно збільшити обсяг
виробництва. Також за допомогою зменшення собівартості можна досягнути
зменшень витрат на продукцію, замінити постачальників знайшовши
альтернативу при цьому не змінюючи характеристики сировини, але
відповідно такі дії можуть призвести до зменшення якості виробленої
продукції. Одним із причин отримання доходу від основної діяльності на
підприємстві є пряма залежність від реалізації чим більше реалізується тим
більший дохід.
Дотримання плану та правильний організаційний рух на підприємстві
теж може бути основним впливом для отримання доходів. Також важливу
роль відіграє мотивація працівників іншими словами організація заробітної
плати працівників, що є основою мотивацій для працівників, або провести
заміну на механізовану роботу, що не буде потребувати значних витрат на
оплату праці. Маркетинговий відділ теж має значний вплив, адже за рахунок
реклами відбувається збільшення потоку продажу та отримання нової
співпраці з покупцями. Проводячи регулярно інвентаризацію запасів можна
виявити надлишки та реалізувати їх за ринковими цінами. За допомогою
даних шляхів можна отримати бажаний результат стосовно отримання
доходу від основної діяльності та отримання бажаного прибутку
підприємством.
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Здобувaч освітнього ступеня « магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ,
ОСОБЛИВОСТІ ЇХ НАРАХУВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ
ПІДПРИЄМСТВІ
У стaтті розкрито природу тa сутність aмортизaційних відрaхувань.
Визначено теоретичні та практичні аспекти нарахування амортизаційних
відрахувань. Рoзкрито особливості нарахування амортизаційних відрахувань
на залізничному підприємстві. Рoзглянуто підходи до нарахування
амортизаційних відрахувань.
Ключові слова: амортизація, амортизаційні відрахування, основні засоби,
методи нарахування амортизаційних відрахувань, амортизаційна політика,
термін корисного використання.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Вихoдячи з двoїстoї екoнoмічнoї прирoди
амортизації, її можна розглядати і як витрати виробництва, і як джерело
фінансування інвестиційної діяльності підприємств. Амортизація суттєво
впливає на ефективність функціонування підприємств, собівартість та ціну
виробленої продукції, прибутки та на інвестиційний процес, тому виявлення
проблем та пошук можливостей підвищення достовірності обліку руху
амортизаційних відрахувань є досить актуальним та важливим в сучасних
умовах господарювання.
Формулювання цілей статті. Метa дослідження полягає у висвітленні
різних теоретичних підходів до визначення сутності та ролі амортизації,
методів її нарахування, аналізі діючої практики обліку амортизації (зносу)
основних засобів та інших необоротних активів, обґрунтування формування
раціональної амортизаційної політики підприємства та її використання для
забезпечення ефективного управління діяльністю підприємства. Відображено
аналіз особливостей нарахування амортизаційних відрахувань на
залізничному підприємстві.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питанням сутності та
бухгалтерському обліку амортизації свої праці присвятили наступні вчені
України: Виговська Н. Г., Гаценко О. П., Городянська Л. В., Євтушенко С.
М., Крупка Я. Д., Орлова В. К., Ошмарін Я. В., Хома С. В., та російських
учених: Аверьянов Б. А., Божкова Є. Г., Виноградова Є. А., Голощапов А. Д.,
Гришина С. В., Єременко Т. В., Іванова Р. І., Іванова Ю. О., Костюков К. І.,
Кузнецова О. А., Курдукова Ю. М., Лисенков А. М., Нечаев А. С., Окунева І .
І., Сеферова І. Ф., Соколовский А. В., Фецкович І. В. та ін. науковці.
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Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні є значна кількість
публікацій стосовно сутності амортизації з юридичної та економічної точок
зору, проте немає єдиного науково-обґрунтованого підходу до трактування
поняття «амортизації», що впливає на вибір методики її облікового
відображення, що, в свою чергу, унеможливлює прийняття ефективних
управлінських рішень.
Амортизація - це систематичний розподіл вартості необоротних активів,
що амортизується (первісна мінус ліквідаційна вартість) упродовж строку їх
корисного використання (експлуатації).
Амортизаційні відрахування - це специфічний вид фінансових ресурсів.
З одного боку, амортизаційні відрахування - це витрати підприємства, тому
що їхню суму, нараховану на виробничі необоротні активи, включають у
собівартість продукції, робіт, послуг. Водночас, у складі виторгу ( доходу)від
реалізації продукції суму амортизаційних відрахувань розглядають як
цільовий фонд, складову фінансових ресурсів, призначених для відтворення
зношених у процесі виробництва необоротних матеріальних і нематеріальних
активів.
Розглянемо трактування поняття амортизації в економічній літературі
(таблиця 1).
Таблиця 1
№
1

2

3
4

5

6

7

Джерело
Баранов А. [5, с. 112]

Визначення
Амортизація – це процес поступового перенесення
вартості засобів праці у міру зносу їх на вироблений
продукт і використання цієї вартості для наступного
відтворення (заміщення, відновлення) засобів праці
Білуха М. Т. [6, с. 82]
Амортизація – це процес поступового перенесення
вартості основних виробничих засобів і нематеріальних
активів з урахуванням витрат на їх придбання,
виготовлення або поліпшення згідно з нормами
амортизаційних
відрахувань,
установленими
законодавчими актами
Амортизація – поступове зношування основних засобів і
Борисов А. Б.  7, с. 29]
перенесення їх вартості на продукцію, що випускається
Бутинець Ф. Ф. [8, c. 103] Амортизація– це обчислювальний у грошовому виразі
знос основних засобів в процесі їх застосування та
виробничого використання
Гальчинський А. С.,
Амортизація – це заміщення в грошовій формі зношених
засобів праці поступовим перенесенням вартості на
Єщенко П. С. 9, с. 45]
продукт, що виробляється
Грабова Н. Н. [10, c. 23]
Амортизація – це форма зношення основних засобів.
Розрізняють дві форми фізичного і морального зношення.
Перша форма фізичного зношення виникає в процесі
використання засобів праці, коли їх робочі органи
внаслідок тертя втрачають свої якості Друга – пов’язана з
недовикористанням засобів праці, коли під дією
природних і часового факторів металеві вузли і
механізми машин і знарядь ржавіють, а пластмасові
частини і гума старіють
Загородній А. Г. [11, c. 69] Амортизація – це знос основних засобів, основою
обчислення якого є первісна вартість основних засобів, а
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8

9

10

11

12

їх відновлювальна вартість на момент їх зносу, тобто
вартість їх відтворення на цей момент
Чебанова
Н.
В., Амортизація – систематичний розподіл амортизаційної
Василенко Ю. А. [12, с. суми активу протягом терміну його корисної експлуатації
307]
Орлов О. О. [16, с. 217]
Амортизація – це поступове зниження вартості основних
фондів внаслідок їх зносу, а також поступове
перенесення їх вартості на виготовлену продукцію з
метою нагромадження засобів для їх відтворення
Покропивний С. Ф. [14, с. Амортизація – це процес перенесення авансованої раніше
35]
вартості засобів праці на вартість виготовленої продукції
з метою їх повного відшкодування
Лень В. С. [15, c. 112]
Амортизація – відрахування, при обчисленні яких слід
виходити
з
реальної
вартості
фондів,
тобто
відновлювальної вартості, а при встановленні норм
амортизаційних відрахувань необхідно враховувати
тільки витрати на просте відтворення
Руденко А. І.[13, с. 216]
Амортизація – це спосіб накопичення коштів на
відтворення основних фондів

На основі даних, наведених в таблиці можна визначити, що більшість
вчених дотримуються позиції про те, що амортизація це обчислений у
грошовому вираженні знос необоротних активів в процесі їх застосування та
виробничого використання. Трактування амортизації як цільового
накопичення грошей для наступного їх використання на оновлення
необоротних активів обумовлює доцільність створення й обліку
амортизаційного фонду, його використання. Але в процесі нарахування
амортизації відбувається повернення в обіг вилучених в свій час грошей або
інших активів, витрачених на придбання (виготовлення, поліпшення,
отримання як внесок до статутного капіталу) основних засобів і
нематеріальних активів. А на які цілі підприємство витрачає обігові кошти,
залежіть від намірів, планів підприємства. Таким чином, у процесі
нарахування амортизації не утворюється фонд, а відбувається компенсація
раніше вилучених коштів.
Об'єктом амортизації є вартість, яка амортизується (окрім вартості
земельних ділянок, природних ресурсів і капітальних інвестицій).
Вартість, яка амортизується, - первісна або переоцінена вартість
необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.
Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку
підприємство/установа очікує отримати від реалізації (ліквідації)
необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання
(експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).
Строк корисного використання (експлуатації) - очікуваний період часу,
протягом
якого
необоротні
активи
будуть
використовуватися
підприємством/установою або з їх використанням буде виготовлено
(виконано) очікуваний підприємством/установою обсяг продукції (робіт,
послуг) [1].
При визначенні строку корисного використання (експлуатації)
враховується:
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- очікуване використання об'єкта підприємством/установою з
урахуванням його потужності або продуктивності;
- фізичний та моральний знос, що передбачається;
- правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші
фактори.
Зауважимо, що на практиці при надходженні основних засобів (ОЗ) дуже
важко або майже неможливо визначити їх ліквідаційну вартість.
В такому випадку або коли ліквідаційна вартість становить несуттєву
(незначну) суму, вважають, що вона дорівнює нулю.
У П(С)БО 7 «Основні засоби» визначені такі методи амортизації
основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів):
1) прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається
діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання
об'єкта основних засобів; {Підпункт 1 пункту 26 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства фінансів N 989 (z0962-02) від 25.11.2002}
2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації
визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного
року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та
річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках)
обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня
кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення
ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість;
3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума
амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на
початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування
амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із
строку корисного використання об'єкта, і подвоюється;
4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як
добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта.
Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що
залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних
засобів, на суму числа років його корисного використання;{Підпункт 4
пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 989(z0962-02) від 25.11.2002}
5) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як
добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт,
послуг) та
виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється
діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт,
послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням
об'єкта основних засобів.
Метод амортизації об'єкта основних засобів обирається підприємством
самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних
вигод від його використання та переглядається у разі зміни очікуваного
способу отримання економічних вигод від його використання [1].
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Причому підприємство може встановити один метод для всіх ОЗ або для
однорідної групи об’єктів. Може бути передбачено і пооб’єктний варіант
установлення методу амортизації.
Для визначення амортизаційних відрахувань на підприємстві, у
відділенні дороги, на дорозі та в мережі залізниць необхідно знати
середньорічну вартість груп основних засобів і діючі норми амортизаційних
відрахувань на заміну та капітальний ремонт по кожній з цих груп. На
обладнання та транспортні засоби, що знаходяться в запасі (резерві) і
значаться на балансі, нараховується амортизація тільки на повне відновлення
(заміну). Нарахування амортизації під час ремонту, а також простою
основних фондів не припиняється. Амортизацію основних засобів
нараховують самі підприємства, відділення доріг і залізниці. Лише по
вантажних вагонах і контейнерах, які обертаються по всій мережі доріг,
амортизацію нараховує «Укрзалізниця» в централізованому порядку за
діючими нормами, а потім щомісяця розподіляє нараховану суму між
дорогами пропорційно парку вантажних вагонів і контейнерів, що
знаходяться в розпорядженні залізниць [2, c. 22].
Величина амортизаційного фонду кожної дороги складається із сум,
нарахованих за всіма видами господарської діяльності та від усіх основних
фондів, закріплених за підприємствами та організаціями, що входять в
систему залізничного транспорту. Повне визначення суми амортизаційних
відрахувань важливе не тільки для створення цільового грошового фонду, а
також і для правильного обліку амортизаційних відрахувань як елемента
собівартості продукції госпрозрахункових підприємств і організацій.
Найбільша частина амортизаційного фонду доріг створюється від
вартості основних засобів, що використовуються для перевезення вантажів,
пасажирів, багажу, пошти та додаткових послуг, пов'язаних із перевезеннями.
Правила нарахування амортизації містять елементи контролю за обліком
руху та стану об'єктів під час обчислення 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 й організації, що мають на балансі закріплені за ними
основні засоби, зобов'язані щомісяця визначати фактичну суму
амортизаційних відрахувань, відносити їх на витрати з виробництва
перевезень, робіт та послуг і створювати амортизаційний фонд. Нарахування
амортизації безпосередньо у виробничих підрозділах доріг є важливим
важелем стимулювання подальшого поліпшення використання основних
засобів. На дорогах із загального правила нарахування та обліку
амортизаційного фонду робиться виняток для вантажних вагонів і
контейнерів. У зв'язку з тим, що вантажні вагони, хоча й приписані до
окремих вагонів, працюють на всій мережі доріг, суму амортизаційних
відрахувань за вантажними вагонами під час складання плану визначають не
від вартості інвентарного парку (дороги), що показується в бухгалтерському
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балансі, а виходячи з розмірів планового робочого парку, необхідного для
підвищення заданої кількості вантажних перевезень [3, c. 209].
На залізницях знос нараховують щомісячно всі підприємства й
організації, що є юридичними особами. Знос нараховується по основних
засобах, що знаходяться як в експлуатації, так і в запасі. Нарахування зносу
по основних засобах, які є в запасі, покликане економічно стимулювати
підприємства відмовлятися від створення зайвих запасів, які не беруть участь
у виробництві продукції. До таких суб’єктів на залізницях належать
пересувний склад, що знаходиться в резерві «Укрзалізниці» або дороги,
устаткування й інше. За час знаходження об’єктів у ремонті і простої знос
(амортизацію) нараховують в загальному порядку [4, c. 198].
Виходячи з технічних та організаційних особливостей роботи галузі,
вантажні вагони та контейнери, приписані до окремих залізниць,
враховуються на їх балансі, а працюють на всій мережі залізниць України.
У зв’язку з цим витрати з їх амортизації та ремонту, виконаному
залізницями, не є витратами тільки однієї залізниці, а перерозподіляються у
такому порядку. Залізниці, на балансі яких обліковуються вантажні вагони і
контейнери, нараховують амортизацію і повідомляють її суму у Головне
управління вагонного господарства «Укрзалізниці» з одночасним
направленням Повідомлень до Головного фінансово-економічного
управління «Укрзалізниці» з відображенням у обліку за дебетом субрахунку
682 «Внутрішні розрахунки» і кредитом субрахунку 131 «Знос основних
засобів».
Головне управління вагонного господарства «Укрзалізниці» суми
нарахованої амортизації розподіляє між залізницями пропорційно їх питомій
вазі у розрахунковому парку вантажних вагонів і контейнерів та доводить ці
суми залізницям. Одночасно Головне управління вагонного господарства
«Укрзалізниці» (ЦВ) подає до Головного фінансово-економічного управління
(ЦФ) відомість із нарахованих і розподілених сум амортизації для
відображення у бухгалтерському обліку і виписки повідомлень залізницям.
Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів
(крім малоцінних необоротних матеріальни х активів і бібліотечних фондів)
нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума
амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк
корисного використання об’єкта основних засобів [17, c. 7].
Висновки. Питання сутності поняття «амортизація» в сучасній науковій
економічній думці складне та багатогранне. 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. У сучасних умовах амортизація виконує дві узагальнюючі
функції: податкову (фіскальну) та економічну. Податкова (фіскальна)
функція виявляється через визначення амортизації в цілях оподаткування
прибутку підприємства. Економічна функція амортизації виявляється через
механізм економічної амортизації і полягає в тому, що завдяки амортизації
кошти з необоротних активів перетворюються в оборотні.
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У процесі нарахування амортизаційних відрахувань відбуваються зміни
в структурі активів підприємства, пов’язані з перетворенням основних
засобів на оборотні, або, з точки зору фінансів підприємства, основного
капіталу на оборотний.
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