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АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
В статті досліджено методику аналізу грошових коштів господарюючого
суб’єкта, на підставі чого визначено основні завдання їх аналізу. Узагальнена
схема застосування економічного аналізу грошових коштів у процесі реалізації
мети, основних принципів та завдань.
Ключові слова: грошові кошти, грошові потоки, аналіз, структура, резерви
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. У ринкових умовах ефективний кругообіг коштів на
підприємстві є однією із вагомих умов продуктивності виробничо-господарської
діяльності. Основними елементами кругообігу коштів виступають грошові
надходження та грошові витрати суб’єкта господарювання. Грошовий обіг
відображає відносини між учасниками процесу виробництва, розподілу,
споживання й має специфічні важелі впливу на хід та результати виробничогосподарської діяльності підприємства. Тому дослідження методики аналізу
грошових коштів підприємства вважаємо актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань аналізу
грошових потоків присвячені праці вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема:
Ф.Ф.

Бутинця,

Г.В.

Савицької,

В.О.

Шевчука,

Л.А.

Лахтіонової,

Г.В. Митрофанової, А.І. Бланка, Я.В. Соколова, А.Д. Шеремеда, М.С. Пушкаря,
Л.В. Нападовської та ін.
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Формулювання цілей статті. Метою статті виступило дослідження методики
аналізу грошових коштів підприємства та надання пропозицій щодо її
удосконалення в умовах ринкової економіки.
Виклад основного матеріалу. В умовах ринкових відносин, коли у більшості
підприємств грошових активів не вистачає, здатність підприємства виживати
напряму залежить від уміння управляти грошовими потоками. До останнього
часу управлінню грошовими активами у вітчизняній практиці не приділялося
достатньої уваги. Але цей вид активів є обмеженішим в сучасних умовах, і
управління ним безпосередньо впливає на розвиток підприємства і формування
кінцевих результатів його господарської діяльності.
Тому, грошові активи потребують посиленої уваги до себе з боку керівних
органів підприємства. Управління ними ґрунтується на даних обліку через
організацію і контроль за рухом грошових потоків, а також запасів грошових
активів із точки зору ефективності платежів і оптимального забезпечення
операційної діяльності підприємства фінансовими ресурсами.
Ефективне управління потоками грошових коштів дозволяє підприємству
забезпечити високий рівень оборотності його капіталу, ритмічність діяльності,
знизити ризик неплатоспроможності і підвищити ступінь фінансової рівноваги,
отримати додатковий прибуток і скоротити втрати за рахунок раціонального
використання тимчасово вільних коштів [1].
Аналіз ефективності використання грошових коштів підприємства являє
собою процес дослідження економічної інформації з метою:
- об’єктивної оцінки досягнутого рівня ефективності використання
грошових коштів, а також їх зміни в порівнянні з попереднім періодом,
плановими і нормативними показниками;
- поліпшення фінансово-економічного стану підприємства, а саме:
зниження собівартості, підвищення рентабельності, фінансової стійкості й
платоспроможності [1].
Основними завданнями аналізу ефективності використання грошових
коштів на підприємстві є:
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- оцінка складу, структури й динаміки грошових коштів, тенденцій і
факторів їх зміни;
- оцінка відповідності фактичної наявності грошових коштів нормативній і
плановій потребі в них;
- встановлення обґрунтованості планових і нормативних показників
грошових коштів;
- оцінка достатності власних і позикових джерел для формування грошової
маси підприємства;
- оцінка досягнутого рівня ефективності використання грошових коштів;
- аналіз впливу інвестиційних проектів і основних економічних факторів на
зміну ефективності використання грошових коштів;
- розрахунок впливу зміни ефективності використання грошових коштів на
показники діяльності підприємства;
- виявлення внутрішніх резервів і розробка управлінських рішень,
спрямованих на підвищення ефективності використання грошових коштів,
збільшення прибутку й рентабельності та поліпшення фінансового стану
підприємства;
- підвищення економічної обґрунтованості бізнес-плану (фінансового
плану) у частині, спрямованій на розрахунок потреби в джерелах фінансування
поточної діяльності [2].
Метою аналізу чистого руху грошових коштів від виробничої діяльності є
збалансування позитивного та негативного грошових потоків, що можна
досягти у довгостроковому періоді (зміна схем стратегічного інвестування,
активності на фондовому ринку, раціонального управління майном і постійними
витратами).
Важливе місце в організації

аналізу на підприємстві посідає його

інформаційне забезпечення. Планова інформація формується безпосередньо на
підприємстві, виходячи з стратегічних напрямків його розвитку, вимог чинного
законодавства і міститься у фінансових планах, бізнес – планах, кошторисах.
Основними джерелами фактографічної інформації, щодо руху грошових
активів є показники бухгалтерського обліку і фінансової звітності, в яких
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найповніше відображаються господарські явища, процеси та їхні результати
(табл.1).
Таблиця 1 – Фактографічна інформація, яка використовується при
аналізі грошових потоків підприємства [3]
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Документ

Зміст інформації

Інформація для аналізу

Баланс
(Звіт
про Відображає активи і пасиви Дозволяє позитивно оцінити
фінансовий стан)
підприємства
зрушення в активах і пасивах
підприємства
Звіт про фінансові Наведена інформація про Дає можливість визначити
результати (Звіт про доходи
та
витрати відхилення та розрахувати
сукупний дохід)
підприємства
відповідні коефіцієнти
Звіт про рух грошових Наведена інформація про Дозволяє визначити, які зміни
коштів
надходження та витрачання відбулися
з
грошовими
грошових коштів
потоками
Примітки до річної Наведена інформація про Дає можливість здійснити
фінансової звітності
залишки грошових коштів оцінку
та
відповідність
на кінець року
наявних залишків грошових
коштів

Важливим принципом побудови організаційно-інформаційної моделі
аналізу руху грошових коштів є забезпечення повноти інформації щодо всіх
надходжень та споживання грошових коштів підприємства з деталізацією,
необхідною для прийняття відповідних рішень. Джерелами інформації для
здійснення аналітичних процедур є всі етапи облікового процесу: первинний,
поточний та заключний облік [4].
Етап первинного обліку руху грошових коштів є джерелом фактографічної
інформації, яка застосовується в попередньому аналізі руху грошових коштів.
На етапі поточного обліку руху грошових коштів первинна інформація
щодо руху грошових коштів групується за відповідними класифікаційними
ознаками.
В рамках руху грошових коштів від поточної діяльності та розвитку
підприємства виділяються основні та фінансові надходження і витрачання
грошових коштів.
На третьому рівні обробки економічної інформації дані поточного обліку
щодо руху грошових коштів групуються і узагальнюються в формах фінансової
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звітності. У них відображуються загальні показники надходження та витрачання
грошових коштів за відповідний період. Саме ця інформація, досліджена
протягом тривалого періоду, є основою прогнозування майбутнього руху
грошових коштів підприємства.
Таким чином, нами узагальнена схема застосування економічного
аналізу грошових коштів у процесі реалізації мети, основних принципів та
завдань (рис. 1).
Основи проведення економічного аналізу грошових коштів

Методологічні принципи економічного аналізу грошових коштів

Єдність аналізу і
синтезу

Взаємозв’язок
досліджуваних
економічних
явищ

Вивчення
економічних явищ з
урахуванням їх
розвитку і динаміки

Зворотній зв’язок
– реалізація
виявлених
резервів

Визначення мети, завдань економічного аналізу грошових коштів

Джерела
інформації

Види
аналізу

Прийоми
і способи
аналізу

Фактори впливу на результати господарської діяльності підприємства

Отримання результатів економічного аналізу грошових коштів

Рисунок 1 – Модель аналізу управління грошовими коштами
підприємства
Першочергово проводиться горизонтальний аналіз, який полягає у вивченні
динаміки обсягів формування додатного, від’ємного і чистого грошового потоку
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підприємства
збільшення

за
та

окремими
приросту,

джерелами,
вивчаються

розраховуються темпи
тенденції

зміни,

які

їхнього

впливають

на їх обсяг.
Паралельно проводиться вертикальний (структурний) аналіз додатного,
від’ємного і чистого грошових потоків за відповідними напрямками::
а) за видами господарської діяльності (операційної, інвестиційної,
фінансової), що дає змогу встановити частку кожного виду діяльності у
формуванні додатного, від’ємного і чистого грошового потоку;
б) за окремими внутрішніми підрозділами (центрами відповідальності), що
покаже внесок кожного підрозділу у формуванні грошових активів;
в) за окремими джерелами надходження і напрямками витрачання коштів,
що дає можливість визначити частку кожного з них у формуванні загального
грошового потоку.
Важливою умовою аналізу грошових потоків є вивчення чинників, які
впливають на їх обсяг і характер формування у часі.
До зовнішніх факторів можна віднести загальну проблему неплатежу,
низький рівень виробництва та купівельної спроможності, несприятливі умови
кредитування, недосконалість податкової політики [1]. Внутрішніми факторами,
які впливають на грошовий оборот підприємства є: висока собівартість
продукції, низька конкурентоздатність, відсутність ринків збуту, брак джерел
довгострокового фінансування капіталовкладень тощо.
Вагоме значення у процесі оптимізації грошових коштів підприємства є
аналіз інформації, який є основою для обґрунтування та вибору певного напряму
оптимізації. Так, нестача джерел довготермінових вкладень негативно впливає
на перспективну здатність підприємства генерувати позитивний оптимальний
грошовий потік. Довготермінові кредити банків повинні виступати зовнішнім
джерелом фінансування, проте за умови високих відсоткових ставок та
нестабільної фінансової ситуації вони стають недоступними для більшості
підприємств.
Висновки. Таким чином, з метою підвищення ефективності управління
грошовими потоками вітчизняних підприємств необхідно: залучати в практику
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розрахунок системи показників грошових потоків як вимірників фінансової
стійкості

та

платоспроможності;

досліджувати

галузеві

закономірності

грошових потоків та враховувати їх у практиці обліку та аналізу підприємства;
визначати потоки в обліковій у тому числі оперативній інформації для
формування своєчасного та повного інформаційного забезпечення аналізу руху
грошових коштів підприємств.
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Бігун М.Я.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОПОДАТКУВАННЯ ВИПЛАТ
ПРАЦІВНИКАМ
Проведено аналіз та здійснено оцінку чинного механізму оподаткування виплат
працівникам в Україні. Визначено переваги й недоліки, розглянуто низку
законопроектів, що пропонують інноваційні підходи до оподаткування виплат
працівникам.
Ключові слова: єдиний соціальний внесок,податок на доходи фізичних осіб,
військовий збір, податкова соціальна пільга,гранична сума доходу.
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Оподаткування заробітної плати є надзвичайно актуальною проблемою, яка
зачіпає інтереси працівників, визначаючи фактичний рівень їхніх доходів,
роботодавців, на яких покладаються функції податкових агентів, та держави,
котра є одержувачем утриманих та нарахованих на доходи працівників податків
і внесків. Не зважаючи на те, що зазначену проблему не можна назвати новою,
дискусії між науковцями, практиками, представниками податкових органів щодо
обгрунтованості й ефективності чинного механізму оподаткування заробітної
плати та напрямів його реформування не припиняються. Питання оподаткування
доходів працівників, формування державних цільових фондів входять до кола
наукових інтересів багатьох дослідників.
Даній

проблематиці

присвячено

праці

вітчизняних

науковців

В.

Буряковського, В.Вишневського, Л. Демиденко, С. Каламбет, А. Крисоватого, І.
Луніної, А. Соколовської, К. Швабія, С. Юрія та інших. Вони досліджують
чинний механізм оподаткування доходів фізичних осіб, вивчають особливості
нарахування і сплати особистого прибуткового податку на прикладі податкового
законодавства інших країн, обгрунтовують до цільність чи недоречність
запровадження прогресії в оподаткуванні, характеризують рівень податкового
навантаження на фонд оплати праці господарюючих суб’єктів.
Завданнями

даної

статті

є

аналіз

та

оцінка

чинного

механізму

оподаткування заробітної плати в Україні, визначення його переваг і недоліків,
та визначення інноваційних підходів до оподаткування виплат працівникам.
Після нарахування заробітної плати та забезпечення її мінімального розміру
необхідно здійснити утримання та нарахування податків. На суму нарахованої
заробітної плати здійснюється нарахування єдиного соціального внеску. ЄСВ обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального
страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат
за

поточними

видами

загальнообов'язкового

державного

соціального

страхування[3].
Розмір ЄСВ у 2019 році складає 22%. Мінімальний страховий внесок у
загальному випадку становить: 4173 * 22% = 918 грн. І навіть якщо працівнику
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на протязі місяця була нарахована заробітна плата менше мінімальної,
роботодавцю все одно доведеться заплатити ЄСВ не менше ніж 918 грн на
місяць.
Однак, це правило не розповсюджується на такі категорії працівників:
- зовнішні сумісники;
- працівники-інваліди;
- у разі нарахування заробітної плати в місяць приймання, або звільнення з
роботи;
- у разі перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати;
- у разі відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку з АТО.
З 2019 року ЄСВ для фізичних осіб – підприємців, у тому числі тих, які
обрали спрощену систему оподаткування, у яких працюють особи з інвалідністю,
встановлюється у розмірі 8,41% бази нарахування ЄСВ для працюючих осіб з
інвалідністю. Тобто, з 2019 року не лише юридичні особи, а й фізичні особи –
підприємці, у яких працюють особи з інвалідністю, зможуть нараховувати ЄСВ
за пільговою ставкою. Пільг щодо нарахування ЄСВ на заробітну плату
пенсіонерів-працівників не передбачено, до зазначених виплат застосовується
ставка 22%. Водночас сума матеріальної допомоги разового характеру, що
надається підприємством окремим працівникам у зв'язку із сімейними
обставинами, не є базою нарахування єдиного внеску.
Від сплати ЄСВ за себе звільняються фізичні особи – підприємці (незалежно
від обраної системи оподаткування) і члени фермерського господарства, які є
пенсіонерами за віком чи особами з інвалідністю та отримують пенсію або
соціальну допомогу. Зазначене звільнення не поширюється на осіб, які провадять
незалежну професійну діяльність (адвокатів, нотаріусів, аудиторів тощо).
Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника,
тому за порушення законодавства про єдиний внесок, зокрема, за несвоєчасну
сплату передбачено фінансову відповідальність, а саме штраф у розмірі 20%
своєчасно несплачених сум. На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку
0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу.
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26 лютого 2019 року у Верховній Раді зареєстровано проект згідно з яким
пропонується передбачити у Податковому кодексі V групу платників єдиного
податку, та встановити ставку єдиного податку для платників V групи у розмірі:
5 % доходу - з 1 січня 2020 року; 6 % доходу - з 1 січня 2021 року;
7% доходу - з 1 січня 2022 року; 8% доходу - з 1 січня 2023 року; 9% доходу - з
1 січня 2024 року та 10 % доходу - з 1 січня 2025 року. Запропоновано
забезпечити права ІТ-підприємців здійснювати свою діяльність у приміщеннях,
що належать іншим фізичним або юридичним особам. Це захистить ІТпідприємців від звинувачення їх податківцями в ухиленні від сплати податків
шляхом неправомірного переходу на спрощену систему оподаткування; надасть
можливість ІТ підприємцям і надалі користуватися спрощеною системою
оподаткування, що збереже привабливість цього виду бізнесу в Україні для
зарубіжних інвесторів; забезпечить стале зростання надходжень до державного
бюджету з ІТ індустрії та, одночасно, надасть можливість останній бути
конкурентноспроможною на світовому ринку.
14 березня 2019 року у Верховній Раді зареєстровано проект Закону «Про
внесення

змін

оподаткування

до

Податкового

суб'єктів

кодексу

індустрії

України

програмної

щодо

особливостей

продукції».

Документ

спрямований на підвищення рівня конкурентоспроможності та привабливості
для іноземних замовників галузі індустрії програмної продукції України шляхом
встановлення особливостей оподаткування доходів працівників-програмістів ІТкомпаній та приведення рівня їх податкового навантаження до рівня країнлідерів експорту ІТ-послуг. Тимчасово, до 1 січня 2025 року, пропонується
встановити ставку оподаткування ПДФО 9%, але розмір ПДФО при цьому не
може бути меншим за розмір податку, обрахованого за ставкою 18% з
двократного розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1
січня звітного податкового року (у 2019 році – 4173 грн * 2 * 18% =
1502 грн).

Ставку ЄСВ за найманих працівників - програмістів планують

встановити у розмірі 5% від заробітної плати таких працівників. При цьому ЄСВ
для таких працівників не може бути меншим за ЄСВ за ставкою 22% з двох
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мінімальних заробітних плат (у 2019 році це 1837 грн) та не більшим за ЄСВ, що
розраховується за ставкою 22% від максимальної бази нарахування ЄСВ - 15
мінімальних заробітних плат (у 2019 р. -13770 грн).
Щорічно зростає фонд оплати праці, зокрема у 2018 році він збільшився на
124,5%, протягом 2018 року легалізовано 180,5 тис робочих місць, внаслідок
чого додатково отримано 189,1 млн грн. За 2018 рік власні надходження зросли
порівняно з 2017 роком на 43,2 млрд грн, або 27,2% і становили 202,1 млрд грн.
Разом з тим, Пенсійний фонд на 6 млрд. грн. менше отримав страхових коштів,
ніж було заплановано. При цьому потрібно зазначити, що у зв’язку з існуючою
максимальною величиною бази нарахування єдиного внеску (15 мінімальних
зарплат) майже на 40 млрд. грн. не нараховується єдиний внесок, а це більше 8
млрд. грн. Люди з низькою зарплатою сплачують ЄСВ з усієї суми заробітку, а
близько 50 000 заможних громадян заплатили ЄСВ лише із 40% заробітку. Серед
цих 50 000 є 124 працівники, які отримують зарплату від 1 млн. грн до
24 млн. грн.
У зв’язку з цим на засіданні уряду був винесений законопроект щодо
збільшення податкового навантаження на високі зарплати і зміни правил
нарахування та сплати єдиного соціального внеску. Такий підхід обґрунтовано
рамками пенсійної реформи з курсом на підвищення пенсій, що змушує уряд
терміново шукати додаткові джерела доходів для наповнення Пенсійного фонду.
Ціллю є розширити базу оподаткування єдиного соціального внеску завдяки
високим зарплатам та ввести так звану регресивну шкалу нарахування ЄСВ.
Законопроект пропонує підвищити цю межу і нараховувати ЄСВ за тією ж ставкою
- 22% - на зарплати, не вищі 25 мінімальних зарплат - тобто 104 000 грн.
З іншого боку – для платників, що вже зараз легально виплачують зарплати,
це означає збільшення податкового навантаження, а недобросовісних платників
це підштовхне до збереження тіньових схем. Також збільшення витрат на сплату
ЄСВ призведе до зменшення розміру зарплат, а це скоротить надходження з
військового збору та податку на доходи фізичних осіб. Окрім того дана
перспектива може відлякувати іноземних інвесторів, адже середня зарплата
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майже вдвічі вища, ніж на вітчизняних підприємствах. Отже, додаткові
стягнення ЄСВ можуть стати бар'єром для входу в Україну іноземного бізнесу,
який

працевлаштовує

професіоналів,

які

високооплачуваних
працюють

в

працівників.

Україні,

шукати

Це

спонукатиме

кращі

варіантів

працевлаштування за кордоном. В результаті, роботодавцям буде складніше
залучати кваліфіковані кадри, а Україна так і не позбудеться іміджу країни з
дешевою робочою силою.
З кожної індивідуальної заробітної плати здійснюються утримання:
• Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;
• Військовий збір – 1,5%;
• Утримання за згодою працівника або судовим рішенням.
Соціально незахищене населення має право на застосування податкової
соціальної пільги. Гранична сума для застосування ПСП: прожитковий мінімум
для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4
та округлений до найближчих 10 гривень [2]. Крім того, з 1 грудня 2019 року
прожитковий мінімум зросте до 2027 гривень.
На основі значень прожиткового мінімуму та відповідно до норм
Податкового кодексу України податкова соціальна пільга в період з січня по 31
грудня 2019 року буде мати такі показники:
 Гранична сума доходу для застосування ПСП – 2690 грн.;
 Звичайна СП (50%) – 960,50 грн.;
 Підвищена СП (100%) – 1440,75 грн.;
 Підвищена СП (150%) – 1921 грн.
Систему
реформувати,

оподаткування
встановивши

доходів

фізичних

прогресивну

шкалу.

осіб

також

планують

Подібною

системою

користуються в іноземних країнах.
А наразі, починаючи з 2019 року ПДФО зазнало таких змін:
- звільнено від оподаткування всі стипендії у межах 2690 грн, тобто не
тільки “бюджетні” стипендії, але й стипендії у приватних навчальних закладах,
спонсорські, грантові стипендії тощо;
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- змінено принцип оподаткування подарунка. Якщо у 2018 році вартість
подарунка перевищувала 930,75 грн, то вона підлягала оподаткуванню
(повністю) (25% мінзарплати на 1 січня = 0,25×3723 грн). З 2019 року
Оподатковується тільки сума перевищення 1043,25 грн (25% мінзарплати
на 1 січня = 0,25×4173 грн);
- звільнено від оподаткування страхових виплат.
Отже, чинний механізм оподаткування доходів наразі є недосконалим, він
потребує справедливого та інноваційного підходу. Недоліки механізму
оподаткування заробітної плати призвели до пору шення принципу соціальної
справедливості: особи з нижчими доходами несуть на собі підвищений
податковий тягар. Підприємці, що ведуть чесний бізнес будуть змушені
оплачувати ще більші ставки ПДФО, що негативно плине на малий бізнес. Кожен
з запропонованих проектів має позитивні та негативні сторони, тому важливо
обрати обгрунтований підхід за якого досягатиметься максимальна соціальна
справедливість та який стимулюватиме розвиток малого бізнесу та інноваційних
галузей.
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ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ
В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Проведено аналіз визначення понять внутрішнього та зовнішнього аудиту для
виявлення спільних і відмінних рис. Обґрунтовано необхідність запровадження
внутрішнього аудиту на підприємстві. Проаналізовано передумови організації
внутрішнього аудиту на підприємстві.
Ключові слова: внутрішній аудит, служба внутрішнього аудиту, система
внутрішнього аудиту, зовнішній аудит, аудиторські послуги.
У

сучасних

економічних

умовах,

коли

діяльність

підприємств

супроводжується різноманітними ризиками, а зовнішній фінансовий контроль не
задовольняє потреби власників та керівників підприємств в отриманні
інформації про реальний стан справ на підприємстві і напрями його поліпшення,
виникає необхідність налагодити інші, дієвіші види контролю, одним з яких
виступає внутрішній аудит. Оскільки метою внутрішнього аудиту є забезпечення
ефективності діяльності апарату управління щодо захисту законних майнових
інтересів підприємства, зміцнення його фінансового стану та сприяння
підвищенню

ефективності

роботи,

а

також

удосконалення

системи

бухгалтерського обліку, то він є важливою функцією управління, яка охоплює
перевірку правильності облікового відображення, аналіз і контроль, порівняння
й оцінку фактично досягнутого результату з поставленою метою і задачами
підприємства. Саме служба внутрішнього аудиту призначена для удосконалення
організації й управління виробництвом, виявлення і мобілізація резервів його
зростання з метою підвищення кінцевих результатів. Тому, саме існує
необхідність

вивчення

внутрішньогосподарського

внутрішнього
контролю.

аудиту
Для

як

одного

ґрунтовного

з

способів

вивчення

всіх

проблемних питань, що виникають в сфері внутрішнього аудиту, необхідно
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вивчити сутність аудиту, визначити його види, зокрема, внутрішній та зовнішній
аудит, а також встановити їх спільні та відмінні риси з метою обґрунтування ролі
внутрішнього аудиту в діяльності підприємства.
Метою дослідження є аналіз визначення понять внутрішнього та
зовнішнього аудиту для виявлення їх спільних і відмінних рис, та з’ясування
необхідності запровадження внутрішнього аудиту на підприємстві.
Проблемам внутрішнього аудиту було присвячено праці таких вітчизняних
та зарубіжних вчених, як В.В. Бурцева, Л. Драгуна, В.М. Мельника,
Л.О. Сухарєвої, Т.В. Фоміна.
На сьогоднішній день в нашій державі, зважаючи на розвиток ринкових
відносин, особливого поширення набувають аудит та аудиторські послуги. Як
зауважує П.Г. Пономаренко, “даний процес направлений на здійснення
відповідно до чинного законодавства незалежних перевірок господарських,
фінансових операцій, показників в бухгалтерській звітності і іншій документації
на їх відповідність встановленим нормативно-правовим актам”.
Проаналізувавши позицію Адамса Р. [2, с. 398], можна виділити наступні
передумови виникнення внутрішнього аудиту:
1) найбільш гучні корпоративні скандали західного світу показали
неспроможність аудиторських компаній виконувати свої функції на належному
рівні (зокрема завдання економічної діагностики), що відповідно викликало
зацікавленість власників та керівників до внутрішнього аудиту;
2) внутрішній аудит стає невід’ємною частиною якісного корпоративного
управління, а відтак одним з основних заходів контролю на підприємстві;
3) наявність внутрішнього аудиту на підприємстві є оптимальним
контрольним заходом для власників, що не приймають безпосередньої участі в
управлінні компанією.
Так, внутрішній аудит поступово став невід’ємною частиною внутрішнього
контролю. Основними замовниками внутрішнього аудиту на сьогоднішній день
є вище керівництво підприємств і організацій рада директорів, дирекція. Вони
визначають напрями здійснення аудиту та завдання аудиторів. Адамс Р. також
24

відмічає, що “для внутрішніх аудиторів є дуже важливо вміти взаємодіяти з усіма
категоріями замовників, оскільки різні ланки керівництва в багатьох випадках
по-різному розуміють роль і завдання внутрішнього аудиту”.
Роль внутрішнього аудиту на підприємстві надзвичайно велика. Але не
кожне підприємство має змогу створити собі на підприємстві службу
внутрішнього аудиту. В цьому випадку керівництву підприємства необхідно
вирішити питання економічної доцільності такого організаційного заходу,
оскільки створення в організаційній структурі потужного додаткового
підрозділу може не принести позитивного економічного ефекту у порівнянні із
понесеними на це витратами.
Проаналізувавши трактування, наведені вченими, можна відмітити, що
неврегульованим залишається визначення внутрішнього аудиту. Алборов P.A.
[2, с. 13] Внутрішній аудит – це фактично внутрішньогосподарський контроль.
Функції

внутрішнього

аудиту

співпадають

з

функціями

внутрішньогосподарського контролю, проте, з цим не можна погодитися,
оскільки внутрішньогосподарський контроль здійснюється усіма підрозділами
підприємства

і

направлений

на

забезпечення

ефективної

діяльності

підприємства, а внутрішній аудит досліджує та оцінює ефективність діяльності
системи внутрішньогосподарського контролю шляхом проведення перевірок.
Андреєв В.Д. [3, с.366] вважає, що внутрішній аудит – це перевірка
дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і надійності
функціонування внутрішнього контролю. Дане трактування є найбільш простим
та зрозумілим, але не повним. В даному випадку доцільно було б доповнити його
тим, що дана перевірка здійснюється працівниками підприємства.
На відміну від зовнішніх аудиторів, які перевіряють компанію щороку і у
визначений термін, внутрішні фахівці здійснюють аудит підрозділів компанії
зазвичай несподівано для менеджерів і нерідко проводять більш глибоке
дослідження діяльності підприємства. Перевіряють фінансові потоки, відносини
з клієнтами, постачальниками, відповідність роботи підрозділів внутрішнім
правилам тощо. Результати таких перевірок виносять на розсуд власників
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підприємства. Внутрішній аудит дозволяє їм зрозуміти, що відбувається на
підприємстві, які підрозділи працюють неефективно, а також як підвищити
привабливість бізнесу для інвесторів.
Внутрішній аудит у порівнянні із зовнішнім є більш поглибленим і таким,
що враховує специфіку підприємства, ознайомлений із правилами внутрішнього
звітування, а саме:
– дотримання встановленої політики підприємства; – прогноз обсягу
реалізації продукції, товарів, робіт та послуг, розміру отриманих прибутків;
– розробку та контроль за дотриманням планів невідкладних заходів;
– дані аналізів кошторисів та фактичних витрат; – аналіз ситуацій ризику і
запобігання банкрутству;
– використання ноу-хау тощо.
Внутрішній аудит підпорядкований тільки керівництву підприємства або
його власнику. Тому такий аудит не є незалежним стосовно господарюючого
суб’єкта, проте його можна назвати незалежним відносно інших внутрішніх
служб та підрозділів підприємства.
Отже, в загальному розумінні внутрішній аудит можна визначити як
систему методів та способів перевірки того, наскільки успішно підприємство
здійснює свою діяльність.
Основними завданнями внутрішнього аудиту є:
1. оцінка ефективності виробництва, продуктивності праці, раціональності
використання засобів виробництва ;
2. систему внутрішнього контролю в частині достовірності інформації,
дотримання законодавства, збереження активів, ефективності і результативності
діяльності окремих операційних і структурних підрозділів і компанії в цілому;
3. допомогти відповідним працівникам покращити ефективність їх роботи;
4. забезпечити задоволення потреб управлінського персоналу щодо надання
контрольної інформації з питань, що їх цікавлять;
5. ефективність системи управління ризиками і пропонує методи контролю
ризиків;
6. пошук резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.
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Особливістю внутрішнього аудиту є його здійснення на підприємстві
безперервно, що дозволяє своєчасно виявити систематичні недоліки в роботі
персоналу та попередити їх появу в майбутньому. Забезпеченню ефективності
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності багато в чому сприяють
впровадження і правильна організація системи внутрішнього аудиту.
Слід зазначити, що не для всіх підприємств необхідний внутрішній аудит.
Наприклад, якщо підприємство невелике і власник сам в змозі контролювати всі
процеси, що відбуваються в господарському житті, то немає необхідності у
здійсненні внутрішнього аудиту. Проте при збільшенні масштабів діяльності
зростає та ускладнюється процес управління, власник не зможе повністю
контролювати діяльність підприємства, делегуючи повноваження управління
менеджерам, контролювати діяльність яких теж треба. Тому з’являється
необхідність у внутрішньому аудиті.
Отже, на нашу думку внутрішній аудит – це сукупність процедур
внутрішнього контролю ланок управління і різних аспектів діяльності
підприємства, регламентована внутрішніми документами, які здійснюються
окремим відділом або посадовою особою з метою допомоги органам управління
здійснювати внутрішній контроль за діяльністю підприємства. Належна
організація

внутрішнього

аудиту

сприяє

більш

ефективній

діяльності

підприємства, підвищуючи відповідальність працюючих даного підприємства за
свої вчинки, запобігаючи виникненню негативних явищ, пов’язаних з діяльністю
підприємства. Ефективний внутрішній аудит може зменшити витрати компанії
та забезпечити їй позитивний кінцевий результат. Створення саме такої служби
контролю на підприємстві дозволить керівнику підприємства налагодити
ефективний контроль за його підрозділами; виявити резерви і найбільш
перспективні напрями розвитку виробництва; підвищити кваліфікаційний рівень
фінансово-економічних, бухгалтерських і інших служб. Таким чином,
ефективний внутрішній аудит сприятиме успішному розвитку компанії в умовах
жорсткої конкурентної боротьби та посилення впливу різного роду ризиків на
діяльність підприємства.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
З метою удосконалення організації обліку дебіторської заборгованості на
підприємстві запропоновано деякі елементи облікової політики, які стосуються
заборгованості покупців та підлягають розкриттю в Наказі про облікову
політику цього підприємства. Дотримання розроблених елементів облікової
політики дозволить надати достовірну інформацію щодо розрахунків на
підприємстві з дебіторами.
Ключові слова: заборгованість, дебітори, сумнівні та безнадійні борги, облік,
аудит.
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Постановка проблеми. На сьогодні в системі бухгалтерського обліку одним
із центральних елементів й одночасно найбільш складним і суперечливим
питанням є облік дебіторської заборгованості, що пов’язано з існуванням
проблеми неплатежів. Зрозуміло, що незалежно від причин виникнення
дебіторської заборгованості уникнути її неможливо, тому підприємству
необхідно

шукати

заборгованістю,
взаєморозрахунків,

способи

зокрема

ефективного
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організації

управління

дебіторською

бухгалтерського

ефективної

та

дієвої

обліку
системи

внутрішньогосподарського контролю тощо.
Необхідно зазначити, що дебіторська заборгованість істотно погіршує
фінансовий стан підприємства, вона є іммобілізацією грошових засобів,
відверненням їх з господарського обороту, що приводить до зниження темпів
виробництва і результативних показників діяльності підприємства, оскільки
прострочена дебіторська заборгованість, по якій закінчився термін позовної
давності, підлягає віднесенню на збитки підприємства.
Дослідженню цих проблем присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних
вчених, зокрема, таких як С. Л. Береза, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов,
П.М. Гарасим, В.П. Завгородній, Н.М. Малюга, В.В. Сопко, Н.І. Цегельник та інші.
Метою статті є дослідження теоретичних положень щодо обліку та
аудиторської оцінки розрахунків з дебіторами та розробка практичних
рекомендацій з удосконалення облікового забезпечення зазначених розрахунків
та аудиторського супроводу дебіторської заборгованості в системі управління
підприємством.
Виклад основного матеріалу. У формуванні облікової політики визначальна
роль належить керівнику та головному бухгалтеру, від компетенції та
взаємостосунків яких залежить успішне здійснення (провадження) облікової
політики підприємства.

Як відомо, головний бухгалтер або особа, на яку

покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, має певні обов'язки,
зокрема забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних
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методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені
терміни фінансової і статистичної звітності; організовує контроль за
відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських
операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та
відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах,
відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства [1, с. 77].
Важливим елементом облікової політики є створення підходів до обліку
дебіторської заборгованості в системі розрахунків з покупцями та відображення
її у фінансовій звітності. При цьому слід враховувати, що сформована
підприємством облікова політика щодо дебіторської заборгованості досить
суттєво впливає на величину показників фінансового стану та результати
діяльності підприємства.
Одним з основних нормативних документів, вимог якого повинно
дотримуватись кожне підприємство є П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»
[2]. Крім того, порядок оцінки певних видів дебіторської заборгованості та
розкриття інформації про неї у фінансовій звітності регламентовано й іншими
національними та міжнародними бухгалтерськими стандартами. Відповідно до
П(С)БО 10 дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату. Дебіторська заборгованість визнається активом,
якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод
та може бути достовірно визначена її сума [1, с. 77].
Слід зазначити, що в П(С)БО 10 не передбачено чіткого розмежування
понять довгострокової та короткострокової дебіторської заборгованості, не
відзначено, що їх облік ведеться на різних рахунках бухгалтерського обліку,
поточна заборгованість є оборотним активом, а довгострокова – необоротним.
Потрібно створити спеціальну класифікацію дебіторської заборгованості, що
надасть можливість здійснювати порівняльний аналіз варіантів угрупування
розрахунків із дебіторами за класифікаційними ознаками [2, с. 12].
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Як відомо, основним джерелом регулювання облікової політики на
підприємстві є Наказ про облікову політику. В дослідженні [3, с. 41]
запропоновано також передбачати в Наказі про облікову політику наступні
елементи облікової політики: розмежування видів діяльності; віднесення
заборгованості до сумнівної; порядок створення резерву сумнівних боргів;
порядок віднесення отриманих векселів до фінансових або товарних; порядок
списання дебіторської заборгованості.
На думку [1, с. 79], доцільно, дещо змінити цей перелік елементів облікової
політики та подати їх у такому вигляді:
- діяльності підприємства;
- форма ведення обліку;
- вимоги щодо змісту та оформлення первинних документів з продажу
продукції;
- визнання та оцінка дебіторської заборгованості;
- класифікація дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги,
визнання заборгованості сумнівною;
- період та метод нарахування резерву сумнівних боргів;
- визнання заборгованості безнадійною;
- порядок списання безнадійної заборгованості;
- організація архіву та строки зберігання документів;
- порядок, строки проведення інвентаризації та її об’єкти;
- організація внутрішнього контролю розрахунків (табл. 1).
Таблиця 1 - Елементи облікової політики підприємства щодо обліку
дебіторської заборгованості в системі розрахунків з дебіторами
№
Елементи облікової
з/п
політики
1
2
1.
Види діяльності
підприємства

Характеристика
3
Необхідно чітко визначити види діяльності, якими
займається підприємство, від цього залежить вибір
заборгованості на яку нараховується резерв. Окремо
зазначити перелік видів діяльності, що входять до
операційної, фінансової та інвестиційної.
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Продовження таблиці 1
1
2.

2
Форма ведення обліку

3.

Вимоги щодо змісту та
оформлення первинних
документів з продажу
продукції

4.

Визнання та оцінка
дебіторської
заборгованості

5.

Класифікація та
аналітика дебіторської
заборгованості

6.

Визнання заборгованості
сумнівною

7.

Період та метод
нарахування резерву
сумнівних боргів

3
Зазначення форми ведення бухгалтерського обліку, що
безпосередньо впливає на сукупність та послідовність
використання облікових регістрів. Форма ведення обліку
може бути ручна (журнальна, журнально-ордерна та ін.) і
комп’ютеризована.
Ведення окремої справи для господарських договорів
«Договори з постачальниками та покупцями». До
підписання договору (особливо, першого) з покупцем
необхідно перевірити його платоспроможність. А також,
введення в первинні документи, на підставі яких продукція
відпускається покупцю обов’язкового реквізиту «Критерії
якості». Первинним документом, що підтверджує якість
тієї чи іншої продукції, є деталізований експертний
висновок, який має містити розшифровку основних
параметрів якості продукції, встановлених вимогами
державних стандартів України.
Визнання дебіторської заборгованості як активу
здійснюється якщо: існує ймовірність отримання
підприємством майбутніх економічних вигод; сума
дебіторської заборгованості може бути достовірно
визначена. У випадку із заборгованістю покупців та
замовників додаються ще дві умови: покупцеві передані
ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на актив;
підприємство продавець не здійснює надалі управління та
контроль за реалізованим активом. Передбачити
додатково умови застосування оцінки заборгованості за
справедливою вартістю, що відповідає вимогам концепції
управління вартістю підприємства.
Необхідно
передбачити
та
закріпити
перелік
класифікаційних ознак та види на які поділяється
дебіторська заборгованість для тих чи інших
управлінських потреб та вказати відповідно до обраної
класифікації розрізи аналітики для обліку заборгованості.
Зазначаються
критерії
визнання
дебіторської
заборгованості сумнівною і джерела отримання
інформації, а саме: прострочення боржником терміну
погашення (підтвердженням є договори або рахунки);
порушення справи про визнання боржника банкрутом
(підтвердження - відповідні постанови суду).
Визначити термін проведення інвентаризації дебіторської
заборгованості для створення резерву сумнівних боргів: на
початку чи в кінці року. Зазначається вид методу
нарахування резерву, а також терміни та підстави його
нарахування:
- на підставі платоспроможності окремих дебіторів
(зазначити перелік документів за якими визначається така
платоспроможність);
- на підставі класифікації дебіторської заборгованості за
термінами її виникнення (зазначити на які групи за
строком вона розподіляється).
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Продовження таблиці 1
1
8.

2
Визнання заборгованості
безнадійною

9.

Порядок списання
безнадійної заборгованості

10.

Організація архіву та
строки зберігання
документів

11.

Порядок, строки
проведення інвентаризації
та її об’єкти

12.

Організація внутрішнього
контролю розрахунків

3
Визначаються
критерії
віднесення
дебіторської
заборгованості
до
безнадійної
відповідно
до
бухгалтерського та податкового законодавства.
Зазначити порядок за яким списується безнадійна
заборгованість, зокрема закріпити, що заборгованість
списується з балансу відповідно до розпорядження
керівника на підставі проведеної інвентаризації та
письмового обґрунтування доцільності списання.
Встановлення терміну зберігання господарських
договорів та іншої ділової документації, яка стосується
зобов’язань або прав, може бути використання для
відновлення господарських операцій під час проведення
ревізій (при листуванні з партнерами), – не нижче строків
позовної давності (5–10 років).
Складання і затвердження перед початком поточного
господарського року графіку проведення інвентаризації.
Визнання розрахунків як об’єктів обліку, які необхідно
інвентаризувати.
Здійснення внутрішнього контролю розрахунків
обліковими працівниками, ревізійною комісією з метою
забезпечення
систематичного
спостереження
за
достовірністю облікових та звітних даних про наявність
та зміни сум дебіторської та кредиторської
заборгованості, своєчасності розрахунків з кредиторами
та пред’явлення боргових вимог дебіторам

На нашу думку, наведені в таблиці елементи облікової політики повинні
обов’язково знаходити своє відображення в Наказі про облікову політику
підприємства із зазначенням обраних альтернативних варіантів за відповідними
розрізами. До Наказу про облікову політику потрібно складати відповідні
додатки, серед яких повинні бути і такі, що безпосередньо стосуються обліку
дебіторської заборгованості в системі розрахунків з покупцями.
Необхідними є наступні додатки які безпосередньо регулюють облік
дебіторської заборгованості в системі розрахунків з покупцями:
- робочий план рахунків;
- положення про ведення претензійно-позовної роботи;
- посадові інструкції бухгалтера по веденню розрахункових операцій;
- регістри аналітичного обліку дебіторської заборгованості;
- порядок створення та використання резервів підприємства (зокрема
резерву сумнівних боргів);
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- графік документообігу (зокрема в частині розрахункових операцій);
- затверджений терміну зберігання господарських договорів та іншої
ділової документації;
- графіку проведення інвентаризації та склад ревізійної комісії [1, с. 79].
Ми погоджуємося із [4], що для вдосконалення системи обліку та аудиту
дебіторської заборгованості важливими є:
1) розробка комплексу заходів щодо:
– пошуку можливостей збільшення кількості покупців і замовників
підприємства з тим, щоб зменшити масштаб ризику несплати боргів;
– постійного моніторингу потенційних дебіторів (оцінювання фінансового
стану та платоспроможності, ринкової репутації, іміджу тощо);
2) створення резерву сумнівних боргів та вироблення порядку його
визначення в обліковій політиці підприємства;
3) своєчасне здійснення контролю співвідношення дебіторської та
кредиторської
дебіторської

заборгованості.
заборгованості

Адже,

значне

перевищення

створює

загрозу

фінансовій

фактичної
стабільності

підприємства і робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування;
4) управління при лімітуванні дебіторської заборгованості як у загальних
обсягах, так і в розрахунку на одного дебітора (існуючого чи потенційного) і
періодично переглядати граничні суми;
5) систематичне проведення інвентаризації заборгованості.
Таким чином, виконання наведених вище пропозицій щодо обліку
дебіторської заборгованості та її оцінки, а також закріплення їх в Наказі про
облікову політику підприємства дозволить організувати на підприємстві
правильний бухгалтерський облік дебіторської заборгованості в системі
розрахунків з покупцями, отримувати достовірну та повну інформацію про
заборгованість, що, в свою чергу, сприятиме зростанню ефективності прийняття
управлінських рішень.
Варто

зазначити,

що

вплив

на

процеси

зростання

дебіторської

заборгованості здійснює політика підприємства у розрахунках з покупцями:
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неправильне встановлення строків і умов надання товарних кредитів,
невраховані ризики, ненадання знижок при достроковій оплаті покупцями
рахунків,

що

заборгованості,

також
а

призводить

несвоєчасне

до

різкого

погашення

зростання

дебіторської

дебіторської
заборгованості

призводить до платіжної кризи [1, с. 81].
Висновки. Отже, підкреслимо, що рівень організації обліку дебіторської
заборгованості на вітчизняних підприємствах є досить низьким, оскільки серед
основних елементів облікової політики щодо даного об’єкту увага приділяється
лише методиці розрахунку резерву сумнівних боргів, а інші моменти, в
переважній більшості випадків, залишаються нерозкритими. Враховуючи це,
запропоновано елементи облікової політики, які стосуються заборгованості
покупців та підлягають розкриттю в Наказі про облікову політику підприємства.
Дотримання розроблених елементів облікової політики дозволить надати
достовірну інформацію щодо розрахунків підприємства з дебіторами.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті аргументовано наведено необхідність та важливість проведення
аудиту власного капіталу, визначено основні методики його проведення, основні
елементи аудиту правових основ функціонування підприємства.
Ключові слова: аудит власного капіталу, аудиторські процедури, методи
аудиту власного капіталу, ризики аудиту.
Важливою складовою незалежного контролю є аудит, який виявляє і
розкриває нові можливості розвитку підприємницької діяльності, визначає її
ефективність та відповідність чинному законодавству, правовим документам,
досліджує організацію виробництва, планування, збереження фінансових
ресурсів, достовірність відображення господарсько-фінансових операцій в
обліку та звітності у межах окремого суб’єкта господарювання.
Головним джерелом фінансування підприємства є власний капітал, який
виражає права акціонерів на частки від фінансової діяльності. Тому проведення
аудиту власного капіталу є одним
правильності проведення його

з найважливіших розділів, адже від

відображаються достовірність майнових

відносин власників. Перевірка аудитором чи аудиторською фірмою правильності
формування та використання власного капіталу повинна забезпечити захист
інтересів власників, підвищити фінансову стабільність підприємства.
Дослідженням проблеми організації і методики аудиту власного капіталу
приділяли увагу такі вчені: Дyшко З. О., Утенкова К.О., Петренко

Н.І.,

Усач Б. Ф., Дaвидов Г.М., Редько О. Ю., Дрoзд І. К., Немчeнко В. В.,
Лoзовицький

С. П.,

Кyлаковської

Л. П,

Колoс

М. М.,

Бiлик

М. Д.,

Гiляровський Л. Т., Бyтинець Ф.Ф. Незважаючи на вагомі напрацювання та
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дослідження вчених, тема має актуальність і зараз, адже питання щодо
організації і методики виконання процедур аудиторської перевірки власного
капіталу підприємства вимагають подальшого вивчення.
Бyтинець Ф.Ф. вважає, що «…аудит – це перевірка офіційної бyхгалтерської
звітностi, облiкy, первинних докyментiв та iншої iнформації про фінансовогосподарськy діяльнiсть сyб’єктiв господарювання з метою визначення
достовірностi їх звітностi, облiкy, його повноти i вiдповідності чинному
законодавствy» [2, с. 11]
Відповідно до Кулаковської Л.П., «…мета aудиту – висловлення дyмки
аудитора щодо аyдованої інформації і доведення цієї думки через аyдиторський
висновок до користyвачiв» [3, с. 11].
Аудит — це підприємницька діяльність, яка провoдиться на підставі
договору. Договір на аудиторські послуги може укладатися з ініціативи клієнта
або в результаті пропонування своїх послуг аудиторською фірмою (аудитором).
Клієнтами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, що функціонують на
території України і потребують аудиторських послуг.
Детальний зміст договору на проведення аудиту може бути різним залежно
він ситуації, проте існує ряд моментів, які в будь-якому разі повинні знайти
відображення в договорі. Договір обов'язково повинен містити такі положення:
1) мету аудиту;
2) масштаб аудиту, враховуючи посилання на чинне законодавство,
стандарти, нормативи та інші аналогічні документи;
3) можливість доступу до будь-яких записів, документації та іншої
інформації, необхідної для проведення аудиту;
4) відповідальність керівництва підприємства, яке перевіряється, за надану
аудитору інформацію (при необхідності обумовлюється вимога про одержання
від керівництва підприємства письмового підтвердження, яке стосується наданої
інформації);
5) умови відповідальності за початкові залишки при першому проведенні
аудиту або якщо попередні перевірки виконувалися іншим аудитором;
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6) зауваження про те, що у зв'язку з сутністю перевірки та інших властивих
аудиту обмежень існує можливість і навіть імовірність того, що будь-які, навіть
суттєві, помилки можуть залишитися невиявленими;
7) форма, в якій замовнику буде видана інформація про результати
проведеної аудитором роботи (обсяг та склад переданої замовнику документації)
[4, с. 8].
Перед здійсненням аудиту зареєстрованого капіталу необхідно визначити
мету його проведення. Метою аудиту зареєстрованого капіталу є встановлення
достовірності первинних даних відносно формування та використання
статутного

капіталу,

повноти

і

своєчасності

відображення

інформації

в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення
обліку статутного капіталу відповідно до установчих документів та облікової
політики, достовірності відображення зареєстрованого капіталу у звітності
підприємства.
Основними завданнями аудиту зареєстрованого капіталу є:
1) визначення основних відомостей про суб’єкт господарювання;
2) встановлення дотримання норм чинного законодавства щодо формування
статутного капіталу та відповідності його даним установчим документам;
3) визначення структури управління підприємством та повноваження
керівників усіх рівнів при прийнятті відповідних управлінських рішень;
4) перевірка достовірності відображення показників щодо зареєстрованого
капіталу, встановлення законності й правильності їх формування;
5)

встановлення

повноти

формування

зареєстрованого

капіталу,

відповідності фактичних внесків учасників умовам установчих документів,
дотримання строків внесення часток до зареєстрованого капіталу;
6) перевірка стабільності величини зареєстрованого капіталу, його
відповідності розміру, визначеними установчими документами;
7) надання оцінки системі внутрішнього контролю і бухгалтерського
обліку;
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8) перевірка правильності оформлення доходів, розподілу прибутків і
збитків;
9) перевірка правильності вартісної оцінки майна, внесеного засновниками
[4, с. 12].
Для того, щоб своєчасно і якісно провести аудит чітко планується кожна
перевірка. Планування базується на обізнаності щодо діяльності підприємства,
на ретельному вивченні особливостей та умов економічного середовища.
Метою

планування

аудиту

є

концентрація

уваги

аудитора

на

найважливіших напрямах аудиту, виявленні проблем, які слід перевірити
якнайдетальніше.

Планування

допомагає

аудитору

належним

чином

організувати свою роботу та здійснювати нагляд за роботою асистентів, які
беруть участь у перевірці, а також координувати роботу інших аудиторів та
фахівців інших професій.
Планування аудиту полягає у визначенні його стратегії і тактики, складанні
загального плану аудиторської перевірки, розробці аудиторської програми і
конкретних процедур, оцінці аудиторської перевірки. Аудитор розробляє та
документально оформлює загальний план аудиту, визначає в ньому істотність
помилок, а потім здійснює аудит за цим планом.
Важливим критерієм при проведенні аудиту є величина аудиторського
ризику, який складається з властивого ризику, ризику контролю, ризику не
виявлення помилок. Величина аудиторського ризику встановляється в
залежності від умов перевірки, на рівні 1-5%. Властивий ризик та ризик
контролю ми отримуємо з листка оцінки властивого ризику та ризику контролю.
Для цього в анкеті відповімо на питання («так» чи «ні»), підраховуємо загальну
кількість відповідей, які характеризують високий ризик (Х) і ділимо це значення
на загальну кількість питань в анкеті (У).
Також визначається ризик невиявлення помилок, що складається з
аудиторського ризику, який ділиться на добуток властивого ризику та ризику
контролю і множиться на 100%.
39

Вимоги та рекомендації щодо планування аудиту визначені МСА 300
«Планування», згідно з яким аудитори й аудиторські фірми України мають право
самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства,
наявних норм і стандартів, умов договору із замовником, професійних знань та
досвіду.
Після складання аудиторського плану та програми обов’язковим до
складання є бюджет витрати часу. В ньому визначаються точні терміни
проведення кожного етапу перевірки, за кожною операцією закріплюються
відповідні аудитори, які беруть участь у перевірці. На основі бюджету витрат
часу розраховується заробітна плата кожного аудитора відповідно до їх
витраченого часу на перевірку.
У процесі аудиту фінансової звітності перевірка облікової політики повинна
розглядатися в таких аспектах. По-перше, наказ про облікову політику є
джерелом отримання інформації про суб’єкт, який підлягає аудиту. По-друге, у
примітках до фінансової звітності у відповідності із п. 25 НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» обов’язково слід розкривати облікову політику
підприємства, а тому аудитор повинен визначити належність висвітлення
суб’єктом господарювання конкретних питань щодо облікової політики [1].
Достовірною треба вважати фінансову звітність підприємства, яка відповідає
концептуальній основі фінансової звітності та обліковій політиці підприємства,
положення якої не суперечать вимогам нормативних та законодавчих
документів, розкриті, розтлумачені та обґрунтовані в примітках до фінансової
звітності.
Отже, аудит облікової полiтики проводиться не лише для контролю за її
дотриманням та оцінки вiдповідності чинним нормативним документам. Він є,
насамперед, базою для формування методичної складової цієї політики.
Удосконалення аудиту облiкової політики сприятиме підвищенню надiйності
системи бухгалтерського облiку як безпосередньої основи управління,
розширенню

можливостей

стабiльного

функціонування

підприємства.

Господарські операції аудитори дослiджують за допомогою методичних
прийомів та відповiдних аудиторських процедур.
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Таблиця 1 - Основні елементи методики аудиту правових основ
функціонування підприємства
Етап перевірки
1. Перевірка фактів
реєстрації підприємства та
установчих документів за
формальними ознаками

Джерело інформації
Статут, засновницький
договір, свідоцтво про
державну реєстрацію
суб’єкта підприємницької
діяльності, довідка про
включення до Єдиного
державного реєстру
підприємств і організацій,
свідоцтво про реєстрацію
платника ПДВ, ліцензії,
патенти, протоколи зборів

2. Перевірка змісту
установчих документів;
перевірка видів і обсягів
діяльності

Форма-баланс: ф. № 2 звіт
про фінанси і результати,
ф. № 3 звіт про рух
грошових коштів, ф. № 4 звіт про власний капітал,
журнали-ордери
1,2,3,4,6,11,12

3. Аудит головних подій і
учасників створення
підприємства

Регістри синтетичного і
аналітичного обліку № 8,
13; первинні документи з
обліку статутного фонду і
учасників (засновників),
розрахунків з учасниками

4. Перевірка установчих
документів на відповідність
чинному законодавству

Статут, засновницький
договір, законодавчі акти
Вид особи ЕДРПОУ
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Процедури аудиту
Перевірка фактів державної
реєстрації підприємства,
наявності: свідоцтва про
державну реєстрацію
(оригінал), статуту (оригінал),
засновницького договору
(оригінал), довідки про
внесення до Єдиного
державного реєстру
підприємств та організацій
(оригінал), свідоцтва про
реєстрацію платником ПДВ
(оригінал), банківських
рахунків, форми власності,
органів управління
З’ясування відповідності
фактичної діяльності
підприємства видам
діяльності, що зареєстровані у
статуті, засновницькому
договорі, на яку видані
відповідні патенти і ліцензії. У
випадку невідповідності запропонувати засновникам
внести відповідні зміни до
статуту і засновницького
договору, придбати ліцензії,
патенти, ін. дозволи.
На підставі статутних та
інших документів з’ясування
ключових подій створення
підприємства, порядку
формування статутного фонду
підприємства; обґрунтованості
його змін ; виконання
засновниками своїх обов'язків;
центрів контролю за
діяльністю підприємства;
доцільності такої системи
З’ясування наявності на
установчих документах всіх
необхідних реквізитів
юридичної адреси, а також
мети, органів управління, прав
трудового колективу, тощо.

Аудит розпочинається з перевірки статутного фонду (капіталу), під час якої
необхідно визначити його розмір як сплачений і заявлений, склад і структуру
(кiлькість і види акцiй, номінальна вартiсть), перелiк власникiв, які володіють більш
як 5 % статутного фонду, акцiонер, який володiє контрольним пакетом (згідно з
Положенням про порядок підтвердження Антимонопольним комітетом України
наявностi контрольного пакета акцiй), додержання термінiв відкритої передплати
на акцiї та термінів оплати у разі випуску цiнних паперiв на період перевiрки.
Аудитор вивчає додержання правил та вимoг додаткового випуску акцiй згідно з
Законом України «Про цiнні папери і фондову біржу», а також порядок оцiнки
внесків у статутний фонд згiдно із засновницькими документами, для внескiв у
матерiальній формі наводиться їх перелiк із зазначенням дати випуску, залишкової
вартостi, розміру зносу, а також iнвентарного номера.
При подальшій перевiрці аудитор перевіряє всi документи, які стосуються
формування та змiн статутного капiталу.
На останньому етапі перевірки синтетичного та аналітичного облiку
зареєстрованого капiталу, аудитор повинен звiрити дані облiку і дані, які
зазначені у фiнансовій звiтності, складеної на кінець перiоду. Розмір
зареєстрований капiтал на початок та кiнець року, що відображається в балансi
повинен відповiдати сумi за статтею «Зареєстрований капітал» звіту про власний
капiтал, а суми за зазначеними рядками повинні збiгатися з кредитовим сальдо
по рахунку 40 за станом на вiдповідні дати, інформацiя щодо яких мiститься в
Журналі №12.
Уміло органiзований та ефективно проведений аудит на підприємствi дасть
можливiсть отримати достовiрну та неупереджену інформацiю про формування
і використання складових його власного капiталу. Саме тому питання щодо
організаційних аспектів аудиту власного капіталу на пiдприємствaх є досить
актyальним.
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УСТАНОВАХ ПЕНСІЙНОГО
ФОНДУ УКРАЇНИ
У даній роботі розглянуто можливості доступу громадян до даних, які дають
змогу проводити фінансовий контроль в установах Пенсійного фонду України
та проведено дослідження видатків бюджету головного управління Пенсійного
фонду України у Вінницькій області за 2016-2018 роки.
Ключові слова: бюджет, фінансовий контроль, видатки, кошторис, Пенсійний
фонд України.
Контроль за діяльністю держави є важливою складовою на шляху до
процвітання держави і громадян. На сьогодні все більше і більше людей
починають цікавитись формуванням та розподілом коштів як державного
бюджету так і бюджетів на місцевих рівнях. В свою чергу держава проводить
реформи, які направлені на полегшення громадського контролю за процесом
формування та розподілом коштів бюджетів. Прикладом цього слугують такі
закони як Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» та
Закон України «Про публічні закупівлі» [1,2]. Це, в свою чергу, спрощує нагляду
в тому числі і за коштами Пенсійного фонду України. Впровадження в життя
даних реформ ще раз піднімає питання участі громадян в контролі за коштами
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які вони віддають державі. Тому науковці, викладачі та студенти постійно
займаються дослідженням та аналізом діяльності фонду та перспективами його
розвитку,

серед

них

можна

виділити

Мохова

Ю.Л.,

Тулай О.І., Лисяк Л.В., Мохова Ю.Л.
Фінансовий контроль в Україні здійснюється в 3 напрямках: державний
фінансовий аудит, інспектування та контроль за дотриманням законодавства у
сфері закупівель [3]. В кожному з цих випадків аудитори беруть вибірку з
документів та перевіряють їх на правильність та дотримання законодавства в тій
сфері, якої вони стосуються. Перевіряється відповідність кошторису лімітним
довідками які були приведені фондом, правильність ведення бухгалтерського
обліку,

розглядаються

пенсійні

справи

та

перевіряється

відповідність

встановлених пенсій законодавству, звіряються реальний стан речей з
інвентаризаційними актами та багато іншого.
В більшості випадків документи, які розглядаються аудиторами є
внутрішніми документами і не можуть бути виставлені для загального огляду.
Відповідно провести схожий фінансовий контроль третім особам неможливо.
Проте, при наявності загальних даних, таких як бюджетів, кошторисів, балансів,
даних про чисельність працівників по категоріях(керівники, спеціалісти), даних
по кількості пенсіонерів також по категоріях відповідних до законодавчих актів
згідно яких призначаються пенсії та інших даних, можливо буде проводити
фінансовий контроль громадськими організаціями для забезпечення прозорості
діяльності фонду. Для цього держава приймає закони та створює сайти які дають
змогу отримати інформацію.
Одним із кроків, які держава зробила в даному напрямку це прийняття
закону «Про відкритість використання публічних коштів». Його метою є
забезпечення публічного доступу та інформаційної відкритості використання
коштів платників податків, які витрачаються розпорядниками бюджетних коштів
державного та місцевого рівнів, суб’єктами господарювання державної та
комунальної власності та фондами які формуються з цих коштів, тобто і
Пенсійного фонду.
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Ще до цього закону, у 2011 році був ухвалений закон «Про доступ до
публічної інформації» але не всі дані про використання публічних коштів були
доступні. Також, це стосувалось і формату, у якому надсилались запитувані дані.
Відповідно до закону № 183-VIII, усі розпорядники бюджетних коштів
повинні зареєструватися на онлайн-порталі, створити електронний кабінет та
надавати там інформацію про свої транзакції. Восени 2015 року був створений
офіційний веб-портал, який містить відомості щодо витрачання публічних
коштів і складається з двох модулів.
E-Data

Spending

Open Budget

Рисунок 1 – Веб-портал використання публічних коштів «Є-Data»
На першому – знаходиться інформація про транзакції розпорядників
бюджетних коштів, а також супровідні документи [4]. На другому частина аналіз
виконання державного та місцевих бюджетів та динаміка бюджету [6]. Сьогодні
модуль працює в тестовому режимі. На січень 2019 на ньому були дані 9 603
місцевих бюджетів.
Запуск даного сайту в робочому робочому варіанті та додання до нього
бюджету Пенсійного фонду України а також можливості перегляду бюджетів
управлінь дасть змогу швидкого доступу до аналізу бюджету фонду. Більше того
потрібно додати можливість завантажити документ з бюджетом якщо наведений
аналіз не буде влаштовувати і потрібні будуть інші розрахунки. У модулі
Spending вже можна переглядати звіти дані щодо розрахунків Пенсійного фонду.
Ще одним законодавчим актом який направлений на полегшення доступу
до інформації є Закон України «Про внесення змін до статті 28 Бюджетного
кодексу України щодо доступу до інформації про бюджетні показники у формі
відкритих даних» [6].
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Відповідно до закону, усі розпорядники коштів Державного бюджету
зобов’язані публікувати інформацію про бюджет на Єдиному державному
порталі відкритих даних у форматах, які відповідають стандартам відкритих
даних. До бюджетної інформації відносяться бюджетні запити, квартальні та
річні звіти про виконання бюджету, паспорти бюджетних програм та звіти про їх
виконання, рішення про місцеві бюджети, інформація про виконання місцевих
бюджетів.
У вересні 2018 року портал було оновлено. Серед речей якими був
доповнений сайт можна відзначити можливість модерування. Це означає, що
працівник Національного агентства з питань електронного врядування може
відхилити завантаження таких наборів даних, які не відповідають вимогам
постанови. Більше того, новий портал включає здатність завантажувати дані з
інших сайтів, можливість автоматичного оновлення даних для розпорядника,
попередній перегляд даних для користувача тощо.
Як було сказано раніше, одним із напрямків фінансового контроль є
контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель. В цьому напрямку
держава також провела роботу. Її результатом є ухвалення Закону України «Про
публічні закупівлі» та створення електронної системи ProZorro.
Прийняття закону «Про публічні закупівлі» дало початок новій системі
державних тендерів. Відповідно до змін, усі закупівлі товарів та послуг вартістю
понад 200 тис. грн та оплата робіт на суму понад 1,5 млн. грн мають
здійснюватися за допомогою аукціону та проходити через електронну систему
ProZorro. На порталі також публікуються звіти про «допорогові» закупівлі
(50-200 тис. грн для товарів та до 1,5 млн грн для робіт). ProZorro розпочала свою
роботу у 2015 року у тестовому варіанті. А з серпня 2016 року її використання
стало обов’язковим для всіх державних замовників.
Запровадження цієї системи стало ключовим кроком у створенні прозорої
конкуренції між постачальниками товарів та послуг для держави та посилення
громадського моніторингу публічних видатків. Від так, простір для корупційних
маніпуляцій у сфері публічних закупівель значно звузився.
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Для прикладу аналізу який можна було проводити, якби вищезгадані дані
були у вільному доступі це: вертикальний та горизонтальний аналіз бюджету та
кошторису, аналіз забезпечення власними коштами, динамку виплат та
надходження доходів по періодах.
Якщо провести вертикальний аналіз видатків кошторису головного
управління Пенсійного фонду України в Вінницькій області в період то можна
побачити що найбільшу питому вагу у видатках займають видатки на оплату
праці і нарахування на заробітну плату, в період з 2016 по 2018 роки вона
збільшилась з 85,6% до 90,3%. Це пояснюється зростанням мінімальної
заробітної плати та відповідно перерахуванням і збільшенням посадових окладів
працівників. За рахунок цього, питома вага інших показників зменшилась. Якщо
провести горизонтальний аналіз даної статті видатків то можна помітити,
протягом періоду її обсяг збільшувався в середньому на 35%.
До інших видатків, питома вага яких більше 2%, належать витрати на
придбання предметів, матеріалів, послуг та інвентарю і витрати на оплату послуг
(крім комунальних). Як видно з наведеного нижче рисунку, їх обсяг також
збільшувався протягом даного періоду.
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Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Оплата послуг (крім комунальних)

Рисунок 2 – Витрати на використання товарів і послуг ГУ ПФУ в
Вінницькій області (тис. грн.)
Зростання обсягів даних витрат пояснюється, окрім інфляції, зростанням
цін, тарифів, зношеністю техніки і відповідно потребою в її ремонті, потребою
коштів в придбанні інвентарю, запасних частин для ремонту техніки, оплату
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оренди приміщень, комунальних послуг, послуг з технічного обслуговування та
інших.
Приведені аналіз є лише невеликою частиною із можливих при наявності
відповідних даних. Він показує можливість візуального відображення даних що
пришвидшує та спрощує аналіз великих обсягів даних за період. Проте під
контролем мається на увазі не тільки це.
Загалом, наявні законодавчі акти та ресурси на теперішньому етапі своєї
реалізації дають змогу спів ставляти дані проводити контроль над коштами які
ми сплачуємо у Пенсійний фонд. Проте, це все ще є починаннями і вони не
реалізовані в повній мірі. Окрім технічних допрацювань наведених ресурсів
важливим є контроль і за дотриманням законодавства адже хоч органи і
зобов’язані надавати данні не всі і не в повній мірі виконують свої обов’язки. І
останнім але не менш важливим є запит від суспільства а не тільки від
закордонних партнерів держави та його участь в контролі за своїми коштами.
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МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ
З ОПЛАТИ ПРАЦІ
У статті розкрито економічну сутність розрахунків з працівниками по оплаті
праці, їх види та особливості. Розглянуто документальне забезпечення з обліку
оплати праці. Розкрито основні методи та прийоми аналізу для розрахунку
заробітної плати та усіх платежів, які необхідно здійснити.
Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, утримання із заробітної плати,
методи аналізу, метод фінансових коефіцієнтів.
Необхідністю дослідження питання оплати праці є постійно актуальним, з
огляду на те, яке наше законодавство є нестабільним, в питаннях нормативної та
документальної бази. Спостерігається значна диференціація заробітної плати
між окремими соціальними групами. І так, на сьогоднішній день заробітна плата
перестала бути стимулюючим фактором, що і ускладнює мотивацію робітників
до високопродуктивної праці.
Метою даної роботи є дослідження оплати праці як основного важеля
продуктивності підприємств, а також визначити основні методи та прийоми
аналізу розрахунків з оплати праці.
Питання оплати праці в Україні висвітлювали О. Дороніна, А. Калина,
А. Колот, К. Крищенко, Н. Лукьянченко, С. Соломонов, Л. Синяєва,
Н. Ткаченко та інші. Незважаючи на значну кількість публікацій та широке коло
розглянутих питань, відсутні дослідження, присвячені методикам аналізу
розрахунків по оплаті праці з персоналом в умовах зміни господарських умов і
законодавства.
Процес нарахування та виплати працівникові заробітної плати є
трудомістким та потребує особливої уваги та професіоналізм бухгалтера. Згідно
з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
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від 16.07.99 р. № 966 - XIV, для забезпечення ведення бухгалтерського обліку
підприємство самостійно обирає форми його організації, розробляє структуру,
призначає відповідальних за ведення бухгалтерського обліку, затверджує форми
первинних документів, графік документообігу тощо [1].
Згідно зі ст. 2 Закону «Про оплату праці» визначена структура заробітної
плати: основна заробітна плата; додаткова заробітна плата; інші заохочувальні й
компенсаційні виплати [2].
Щоб дослідити стан розрахунків підприємства з персоналом, а саме виявити
резерви збільшення обсягу виробництва та підвищення рентабельності варто
проаналізувати показники, які пов’язані з рухом робочої сили, її якістю та
продуктивністю.
Використання живої праці є основним важелем результату господарської
діяльності, найбільш активного і, власне, вирішального фактора виробництва.
Забезпеченість підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх
раціональне використання, високий рівень продуктивності праці сприяють
збільшенню обсягів виробництва продукції, ефективному використанню
обладнання, машин, механізмів, зниженню собівартості та зростанню прибутку.
Одним з найважливіших завдань економічного аналізу є контроль за правильним
та ефективним використанням трудових ресурсів.
Найвідповідальнішим етапом аналізу розрахунків з персоналом по оплаті
праці є аналіз забезпеченості підприємства робочою силою та вивчення її руху.
Завданнями аналізу розрахунків з персоналом по оплаті праці є визначення
правильності витрачання коштів на оплату праці, виявлення впливу факторів,
встановлення правильності співвідношення темпів зростання продуктивності
праці й середньої заробітної плати.
При аналізі розрахунків з персоналом по оплаті праці необхідно дослідити
зміну показника в динаміці та рівень виконання плану, визначити фактори, що
спричинили його зміну.
При вивченні структури розрахунків з персоналом по оплаті праці слід
приділити увагу питомій вазі окремих елементів у загальній сумі та дослідити
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їхню зміну в динаміці й оцінити виконання завдання. При визначенні
рейтингової оцінки підприємства важливо дослідити співвідношення трудових
показників і середньої заробітної плати по підприємству з відповідними
показниками підприємств галузі, а середню заробітну плату по підприємству
порівняти також з прожитковим мінімумом, мінімальною заробітною платою та
іншими показниками, що діють на момент дослідження.
Для аналізу розрахунків з персоналом з оплати праці необхідно передусім
проаналізувати рух робочої сили. Для вивчення руху робочої сили на
підприємстві розрахуємо коефіцієнти обороту з приймання та звільнення, а
також коефіцієнти плинності, стабільності, загального обороту (табл. 1).
Таблиця

1

-

Показники,

що

характеризують

забезпеченість

підприємства робочою силою
Показник
Коефіцієнт
обороту
прийому
Коефіцієнт
обороту по
вибуттю
Коефіцієнт
плинності
кадрів
Коефіцієнт
постійності
кадрів

Формула розрахунку
Коефіцієнт обороту прийому =
роботу/середньоспискова чисельність

к-сть

прийнятих

на

Коефіцієнт обороту по вибуттю = к-сть звільнених за рік /
середньоспискова чисельність
Коефіцієнт плинності кадрів = к-сть звільнених за власним
бажанням та за порушенням трудового договору /
середньоспискова чисельність
Коефіцієнт постійності кадрів = к-сть працівників
пропрацювали весь рік

що

Склад працівників постійно змінюється у зв’язку зі скороченням штатів,
звільненням з власного бажання, виходом працівників на пенсію, пересуванням
їх на посадах у межах структурних підрозділів та приймання нових робітників
замість вибулих або у зв’язку із розширенням виробництва. Надто велика
плинність робочої сили спричиняє додаткові витрати на підготовку та
перепідготовку нових робітників, знижує на певний час продуктивність праці не
тільки нових робітників, які освоюють нові умови праці, а й тих, що звільняються
і потребують певного часу для пошуку нової роботи.
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Аналіз

використання

трудових

ресурсів

на

підприємстві,

рівня

продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв’язку із оплатою праці.
Із ростом продуктивності праці створюються реальні можливості для
підвищення рівня його оплати. При цьому кошти на оплату праці потрібно
використовувати таким чином, щоб темпи росту продуктивності праці
випереджали темпи росту його оплати. Тільки при таких умовах створюються
можливості для підвищення темпів розширеного відтворення. У зв’язку з цим
аналіз використання засобів на оплату праці на кожному підприємстві має велике
значення. В процесі його потрібно здійснювати систематичний контроль за
використанням фонду заробітної плати (оплати праці), виявляти можливості
економії коштів за рахунок росту продуктивності праці та зниження
трудомісткості продукції [3, с. 61].
Основними завданнями аналізу розрахунків з персоналом з оплати праці на
підприємствах є:
- визначення суми абсолютної і відносної перевитрати (економії) фонду
заробітної плати та виявлення причин, що її зумовили;
- вивчення структури фонду заробітної плати (оплати праці), застосування
матеріальних стимулів за високі результати праці;
- визначення резервів, які має підприємство для зменшення витрат на оплату
праці і відповідно для підвищення рентабельності його роботи.
У процесі аналізу необхідно встановити відповідність між темпами росту
середньої заробітної плати та продуктивністю праці. Як вже відмічалось, для
розширеного відтворення, отримання необхідного прибутку та рентабельності,
необхідно, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту
його оплати.
Інформаційне забезпечення аналізу розрахунків з персоналом з оплати праці
зображено на рисунку 1.
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Інформаційна база для аналізу розрахунків з оплати праці

• Форма № 1-ПВ «Звіт з праці»;

• інформація про фактичну
укомплектованість кадрів;

• Форма № 3-ПВ «Звіт про використання
робочого часу»;

• колективний договір підприємства;
• Положення про оплату праці та
преміювання;

• Форма № 6-ПВ «Звіт про кількість
працівників, їхній якісний склад і
професійне навчання»;

• інші внутрішні нормативні документи з
питань організації та оплати праці, типові
форми договорів підряду та контракту;

• Форма № 3-ПН «Звіт про наявність
вільних робочих місць (вакантних
посад)»;

• матеріали обліку використання праці та
нарахування заробітної плати;

• Форма № 1-ПВ (умови праці) «Звіт про
стан умов праці, пільги й компенсації за
роботу зі шкідливими умовами праці»;

• рішення про додаткове стимулювання,
його форми та розміри.

• Форма № 1-ПВ (заборгованість) «Звіт
про стан заборгованості по виплаті
заробітної плати».

Рисунок 1 – Інформаційна база для аналізу розрахунків з оплати праці
У процесі аналізу необхідно встановити відповідність між темпами росту
середньої заробітної плати та продуктивністю праці. Як вже відмічалось, для
розширеного відтворення, отримання необхідного прибутку та рентабельності,
необхідно, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту
його оплати. Якщо цей принцип не дотримується, то відбуваються
перевитрачання фонду заробітної плати, підвищення собівартості продукції та,
відповідно, зменшення суми прибутку. В умовах інфляції під час аналізу індексу
росту середньої заробітної плати необхідно враховувати індекс росту цін на
споживчі товари та послуги.
Для оцінки співвідношення розраховують коефіцієнт випередження темпів
зростання продуктивності праці над темпами зростання середньої заробітної
плати, приріст середньої заробітної плати на 1% приросту продуктивності праці
чи приріст продуктивності праці на 1% приросту середньої заробітної плати.
Коефіцієнт випередження є співвідношенням індексів продуктивності праці та
середньої заробітної плати:
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Квип.= Приріст ЗПсер./ ПрирістПП
де,
Приріст ЗПсер. – темп зростання середньої заробітної плати
ПрирістПП – темп зростання продуктивності праці.
Для оцінки ефективності використання засобів на оплату праці необхідно
визначити такі показники як: об'єм товарної продукції в діючих цінах, сума
прибутку на 1грн. заробітної плати та ін. В процесі аналізу також треба
враховувати динаміку цих показників.
Для оцінки ефективності стимулювання персоналу прийнято визначати та
порівнювати в динаміці значення таких аналітичних показників як:
- коефіцієнт співвідношення між темпами зростання продуктивності праці
та рівнем середньої заробітної плати або коефіцієнт співвідношення між темпом
зростання фонду оплати праці та товарооборотом.
- коефіцієнт співвідношення між темпом зростання фонду оплати праці та
доходами підприємства.
- коефіцієнт співвідношення між темпом зростання фонду оплати праці та
прибутком підприємства.
- коефіцієнт співвідношення між темпом зростання фонду оплати праці та
ринковою вартістю підприємства (його акцій) [4, с. 38].
Аналіз розрахунків з персоналом з оплати праці здійснюють з
використанням таких методів:
- горизонтальний аналіз – використовуються показники фінансової звітності
за кілька періодів та розраховується їх динаміка;
-

вертикальний

аналіз

–

досліджують

структуру

фонду

оплати праці;
- порівняння – це основний метод, який використовується при аналізі, за
допомогою нього порівнюють показники у різні періоди часу, на різних
підприємствах та інше;
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- метод ланцюгових підстановок – це метод факторного аналізу, за
допомогою нього досліджують зміну результативних показників та визначають
вплив факторів, які спричиняють його зміни;
- коефіцієнтний метод – за допомогою даного методу досліджують основні
показники, які свідчать про рух робочої сили, плинність кадрів, стан розрахунків
з оплати праці.
Отже, дослідивши достатньо актуальну тему було визначено, що на
показник оплати праці впливає велика кількість факторів, які варто враховувати
при дослідженні. Плинність кадрів в установах відіграє важливу роль при
розрахунку фонду оплати праці, на що необхідно звертати особливу увагу. Також
для аналізу використання трудових ресурсів, їх оптимальність та ефективність,
варто розраховувати такі показники як: чисельність персоналу підприємства з
точки зору динаміки, категорійної структури, професійної підготовленості,
плинності працівників; використання робітниками і службовцями робочого часу,
стан трудової дисципліни; динаміка середньої заробітної плати працівників і
трудомісткості продукції.
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СУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА СТАТТЯМИ
КАЛЬКУЛЯЦІЇ
В статті проаналізовано сутність виробничої собівартості продукції та
собівартості її реалізації. Виокремлено шляхи класифікації витрат за
економічними елементами та статтями калькуляції, які знаходяться в основі
формування собівартості виробленої продукції.
Ключові слова: стаття калькуляції, продукція, виробнича собівартість,
собівартість реалізації, метод калькулювання
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями.

Бухгалтерський облік як потужна інформаційна

система дозволяє управлінському персоналу отримувати повну, достовірну та
оперативну інформації про всі господарські процеси підприємства, що дозволяє
забезпечити відповідно функціонування системи економічного аналізу та
внутрішнього контролю в частині можливості пошуку резервів підвищення
якості продукції та уникнення непродуктивних витрат, зниження рівня браку
виробництва, оптимізацію витрат на забезпечення якості готової продукції. Дані
обліку витрат використовуються для оцінки та аналізу виконання планових
показників, визначення результатів діяльності структурних підрозділів і
підприємства в цілому, розрахунку ефективності організаційно-технічних
заходів, спрямованих на розвиток та удосконалення виробництва, для плановоекономічних та аналітичних розрахунків. Саме тому класифікація витрат за
статтями калькуляції є потужним засобом контролю ефективності діяльності
підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як вказують матеріали
досліджених джерел проблемами обліку витрат за статтями калькуляції
присвячені праці наступних вчених: В.Ф. Палій, А.Ш. Маргуліс, Б.М. Литвин,
М.С. Пушкарь, В.П. Кустарев, А.Н. Асаул та ін.
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Формулювання

цілей

статті.

Метою

статті

виступило

теоретичне

дослідження обліку витрат за статями калькуляції на підприємствах різних видів
економічної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Розподіл витрат за статтями калькуляції
призначений, в першу чергу, для визначення собівартості продукції. Саме вона
розкриває цільове призначення витрат та їх зв’язок з технологічним процесом.
Між витратами на виробництво, які згруповані за економічними
елементами, і витратами в калькуляційному розрізі існує як взаємозв’язок, так і
відмінність. Вони взаємопов’язані, оскільки характеризують одні і ті ж витрати
підприємства за складом (елементи) і цільовому призначенню (статті
калькуляції). Це дозволяє формувати в обліку інформацію про витрати на
виробництво по підприємству в цілому в елементному розрізі і деталізувати її за
місцем виникнення витрат (виробництвах, цехах і т.д.) і видах продукції, робіт,
послуг, за статтями калькуляції; більш достовірно обліковувати собівартість
продукції, робіт, послуг, покращити контроль за витратами виробництва [1].
Не дивлячись на деякі розбіжності групування за елементами і статтями
калькуляції, вони взаємно доповнюють один одного і дозволяють вести
раціональніше облік витрат на виробництво, формувати і аналізувати
собівартість продукції.
Собівартість продукції, робіт, послуг є вартісним вираженням витрат
виробництва і реалізації [3]. В умовах ринкової економіки рівень виробничої
собівартості є основою для формування цін і рентабельності продукції, робіт,
послуг. Чим нижча їх виробнича собівартість, тим вищий прибуток
підприємства.
Таким чином, зниження собівартості при незмінних обсягах виробництва є
важливим фактором збільшення власного капіталу.
Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» [4] до складу витрат виробництва
включаються собівартість реалізації і витрати, пов’язані з операційною
діяльністю підприємства, що поділяються на адміністративні витрати, витрати
на збут та інші операційні витрати. При цьому собівартість реалізації складається
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із виробничої собівартості продукції, робіт, послуг, реалізованих протягом
звітного періоду; нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;
понаднормативних виробничих витрат.
Усі витрати на виробництво (тобто такі, які включаються до собівартості
реалізації ) поділяються на прямі (ті, що можуть бути віднесені безпосередньо до
конкретного об’єкту витрат економічно доцільним шляхом) та непрямі (ті, які
потребують розподілу).
Виробнича собівартість продукції, робіт, послуг визначається за формулою 1:
ВСП = МВп + ВОПп +УВп +ЗВ

(1)

де ВСП – виробнича собівартість продукції;
МВп – матеріальні витрати прямі;
ВОПп – витрати на оплату праці прямі;
УВп – інші витрати прямі;
ЗВ – загальновиробничі витрати у складі змінних та постійних розподілених.
Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг складається з

їх

виробничої собівартості, яка була реалізована протягом звітного періоду,
нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних
виробничих витрат. Визначається за формулою 2:
СРП = ВСПзп + НЗВп + НВВ

(2)

де СРП – собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг, грн.;
ВСПзп – виробнича собівартість, яка була реалізована протягом звітного
періоду;
НЗВп – нерозподілені постійні загальновиробничі витрати;
НВВ – наднормативні виробничі витрати [3].
Собівартість продукції, робіт, послуг – це досить важливий показник роботи
виробничих підприємств. Собівартість показує в грошовій формі витрати як
уречевленої, так і живої праці. Витрати уречевленої праці входять в собівартість
продукції, робіт, послуг у вигляді витрат на сировину, матеріали, покупні
напівфабрикати, оплату послуг тощо.
Витрати живої праці входять в собівартість у вигляді заробітної плати
робітникам. Таким чином, розмір витрат уречевленої і живої праці в грошовій
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формі характеризує величину собівартості продукції, робіт і послуг на даному
підприємстві.
Для управління виробничо-господарською діяльністю підприємства і
ціноутворення необхідно знати витрати не тільки по підприємству в цілому, по
його підрозділах, видах продукції, робіт, послуг, але й на одиницю продукції,
тобто калькулювати її собівартість.
Калькуляцією називають розрахунки по визначенню собівартості одиниці
виробу чи напівфабрикату, роботи, послуги, їх собівартість по об’єкту обліку
витрат на виробництво, собівартість виду і всієї товарної продукції
підприємства, його структурних підрозділів, процесів. Калькуляції дозволяють
більш повно приймати управлінські рішення, порівнювати фактичні витрати з
плановими, витратами базового періоду, витратами аналогічних підприємств,
повніше використовувати резерви економії.
Під об’єктом калькуляції розуміється продукція підприємства, його
підрозділів, технологічних переділів, фаз, переходів, стадій, собівартість якої
розраховується.
Під методом обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості
продукції, робіт, послуг розуміється сукупність прийомів по збору, групуванню
в обліку інформації про виробничі витрати і нарахуванню їх фактичної
собівартості для контролю за витратами виробництва.
На промислових підприємствах використовуються три основних методи
обліку витрат – попередільний (попроцесний), позамовний і нормативний.
Кожний з цих методів відрізняється побудовою аналітичних позицій обліку
виробництва, номенклатурою об’єктів калькулювання і прийомами розподілу
витрат між окремими видами виробів, а також між готовою продукцією і
незавершеним виробництвом.
До сукупності прийомів входить також оцінка незавершеного виробництва,
відходів виробництва і браку продукції. На практиці можуть застосовуватись
комбіновані методи обліку витрат на виробництво і калькуляція собівартості
продукції, які дозволяють максимально використовувати переваги окремих
методів для прийняття управлінських рішень.
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Частина витрат операційної діяльності, безпосередньо пов’язана з наданням
транспортних послуг, формує їх собівартість. Решта операційних витрат, а також
витрати інвестиційної та фінансової діяльності відносять на зменшення
фінансового результату того звітного періоду, в якому вони виникли.
В управлінні поточними витратами у фінансовому обліку існують і
додаткові ознаки класифікації. За способами перенесення вартості на продукцію
розрізняють прямі і непрямі витрати.
Ця

класифікація

залежить

від

характеру

об’єкта

калькулювання,

собівартість якого необхідно обчислити, а також виду продукції (роботи,
послуги) і виду діяльності.
Залежно від ступеня впливу обсягів виробництва на рівень витрат вони
поділяються на умовно-змінні і умовно-постійні. За принципом організації –
планові та позапланові [5].
В управлінському обліку метою класифікації витрат є упорядкування їх
відповідно до завдань, що вирішуються. В основу цієї класифікації покладено
принцип: різні витрати для різних цілей.
Метою фінансового обліку та складання фінансової звітності є надання
користувачам для прийняття рішень повної, правдивої й неупередженої
інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових
коштів підприємства. Управлінський облік ґрунтується на обробці та підготовці
інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі
управління підприємством.
Отже, в залежності від мети і призначення фінансового і управлінського
обліку проводиться відповідно різна класифікація витрат. Вона повинна
включати ті ознаки, які забезпечать отримання достатньої

та корисної

інформації про діяльність підприємства. Особливий вплив на класифікацію
витрат має специфіка діяльності підприємства та його організаційна структура.
Слід зазначити, що для управлінського обліку вважають, чим більше виділено
ознак класифікації, тим вищий ступінь пізнання об’єктів та можливостей
управляти ними.
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З викладеного вище можна виділити спільну ознаку в самій класифікації
витрат. Як у фінансовому, так і в управлінському обліку існують такі види
витрат, як прямі і непрямі, змінні та постійні. Також в цих видах обліку
використовується класифікація витрат за елементами та за калькуляційними
статтями. Оскільки фінансовий та управлінський облік мають різне призначення
і мету, то відповідно, існують і відмінності в класифікації витрат.
У фінансовому обліку класифікація має практичне значення, а в
управлінському – в основному, залежить від завдань та цілей, які ставить перед
собою підприємство. Адже різні завдання вимагають використання відповідних
ознак класифікації витрат. Тому слід застосовувати ту класифікацію, яка більш
зручна для використання та найповніше забезпечує вирішення завдань, що
виникають в процесі управління.
Класифікація витрат в управлінському обліку показує, що витрачено в
процесі діяльності, а також де і на які цілі.
Отже, зараз до складу собівартості виготовлених на підприємстві виробів,
виконаних робіт, наданих послуг включаються тільки витрати, пов’язані з
процесом виробництва, а адміністративні витрати і витрати на збут
зараховуються до складу витрат підприємства в період їх виникнення [5].
Таким чином, слід відмітити, що облік витрат на виробництво на підприємстві
має дуже важливе значення, тому що відображає витрати у порівнянні з доходами,
здійснює розрахунки собівартості готової продукції, робіт, послуг за статтями
витрат,

відображує

витрати

за

центрами

їх

виникнення,

за

групами

відповідальності, витрати допоміжних і обслуговуючих виробництв тощо.
Висновки. На практиці суб’єктам підприємницької діяльності надається
самостійність в розробці власних виробничих програм, планів виробничого і
соціального розвитку, у визначенні стратегії цінової політики, а отже, суттєво
зростає відповідальність керівників за управлінські рішення, які вони
приймають. Дослідження показали, що підприємці, які здійснюють господарську
діяльність у різних галузях економіки, практично не звертають увагу на
організацію управлінського обліку. Тому для ефективної діяльності підприємців
слід приділити значну увагу саме цій проблемі. З цією метою доцільно
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здійснювати класифікацію витрат з точки зору прийняття певних управлінських
рішень, як поточних, так і стратегічних, так як класифікація витрат забезпечить
ефективне планування, аналіз, облік, калькулювання, контроль та підтримку
прийняття управлінських рішень.
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Вечірко І.О.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ
ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВОЇ ЙОГО МОТИВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
У статті розглянуто сутність, структуру виплат працівникам відповідно до
П(С)БО та М(С)БО, а також приділено увагу вивченню їх як основної
стимулюючої складової мотиваційної системи підприємства. Окрім цього,
досліджено організацію обліку виплат працівникам та надано пропозиції щодо
її вдосконалення.
Ключові

слова:

виплати

працівникам,

заробітна

бухгалтерського обліку, мотивація, автоматизація обліку.
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стандарти

Постановка проблеми. У сучасному ринковому середовищі в умовах
високого рівня конкуренції ефективність діяльності будь-якого суб’єкта
господарювання значно залежить від продуктивності праці його персоналу. В
результаті розвитку соціально-економічних відносин найдієвішим способом
підвищення її рівня є заробітна плата. Останнім часом особливого значення
набуває ступінь раціональності системи оплати праці, оскільки від правильності
її організації залежить не лише прибутковість підприємства, а й зростання
суспільного добробуту. Тому питання вдосконалення системи організації обліку
виплат працівникам є відкритим і потребує досконалого вивчення.
Мета дослідження. Метою написання даної статті є висвітлення сутності
виплат працівникам, їх дослідження як складової мотиваційної системи
підприємства, а також розробка рекомендацій щодо вдосконалення їх обліку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань, що
пов’язані із організацією обліку розрахунків за виплатами працівникам,
присвячено праці багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Зокрема облікові
аспекти розрахунків із працівниками розглядалися в працях, Н. В. Овсюк [5],
Н. В. Оляднічук [6], Ю. О. Михайленко [3], Ю. Ю. Миронової [2].
О. О. Григоревська [1] досліджувала шляхи удосконалення організації обліку
заробітної плати на підприємстві, а Л. Гілберт та Д. Мак-Грегор розглядали
виплати працівникам, як один із засобів мотивації праці персоналу. Проте в
умовах стрімкого розвитку соціально-економічних відносин виникають нові
питання щодо вдосконалення системи обліку виплат працівникам, що зумовило
детальне вивчення даної теми.
Виклад основного матеріалу дослідження. За сучасних умов розвитку
суспільства питання розрахунків із заробітною платою працівників підприємства
дедалі більше привертає увагу практиків. Особливого значення воно набуває з
початку розгортання в Україні євроінтеграційних процесів. Заробітна плата має
важливе значення у процесі відтворення суспільного продукту, є одним із
головних чинників забезпечення ефективності економіки, і основним елементом
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виплат працівникам, до складу яких входять й інші додаткові виплати, що не є
обов’язковими

відповідно

до

законодавства

та

можуть

здійснюватися

підприємствами на власне рішення.
Бухгалтерський облік розрахунків за ними регулюється в першу чергу
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» [9], а також П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [8]. Враховуючи
зацікавленість підприємств у посиленні зв’язків з європейським ринком та
функціонуючим там бізнесом, поступово зростає їх прагнення вести
бухгалтерський облік, керуючись міжнародними стандартами бухгалтерського
обліку. Подібним до П(С)БО 26 є М(С)БО 19 [4]. Проте останні містить більш
деталізований перелік виплат працівникам, що і відрізняє його від вітчизняного
положення (стандарту), а також ширше розглядає аспекти обліку розрахунків за
виплатами персоналу, враховуючи, крім заробітної плати та премій, виплати,
пов’язані з участю працівників у прибутку підприємства та негрошові пільги у
формі надання житла, автомобілів, безплатних субсидованих товарів, медичного
обслуговування (рис. 1).
Різноманітність виплат працівникам забезпечує мотиваційну складову
персоналу, що впливає на його продуктивність, та як наслідок, на прибутковість
самого підприємства. Однак варто зазначити, що розвиток соціальноекономічних процесів вплинув на те, що за сучасних умов традиційні механізми
оплати праці не здатні на достатньому рівні сприяти підвищенню ефективності
господарської діяльності. Через те варто здійснювати його вдосконалення,
впроваджуючи нетрадиційні механізми. Наприклад, суб’єкти господарювання
переходять на систему виплати індивідуальної заробітної плати, яка діє на
підставі оцінки конкретних заслуг працівника. Цей механізм

включає як

диференціацію умов наймання, так і регулярну оцінку заслуг персоналу
безпосередньо в процесі трудової діяльності.
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Виплати працівникам
За МСБО 19

За ПСБО 26

Короткострокові виплати працівникам
Заробітна плата
Внески на соціальне забезпечення
Надання
безкоштовних
чи
субсидованих товарів або послуг
Надання автомобілів;
Надання житла
Негрошові
пільги
теперішнім
працівникам
Участь у прибутку та преміюванні
Оплачена тимчасова непрацездатність
Оплачені щорічні відпустки
Виплати після закінчення трудової
діяльності
Пенсії (наприклад, пенсії та разові
виплати при виході на пенсію)
Інші виплати: страхування життя
після закінчення трудової діяльності;
медичне
обслуговування
після
закінчення трудової діяльності
Інші
довгострокові
виплати
працівникам
Додаткові
оплачувані
періоди
відсутності на роботі
довгострокові відпустки за вислугу
років;
оплачувані академічні відпустки.
Виплати з нагоди ювілеїв чи інші
виплати за вислугу років
Виплати
за
тривалою
непрацездатністю

Поточні
виплати
працівникам
Заробітна плата за окладами
і тарифами
Інші нарахування з оплати
праці
Виплати
за
невідпрацьований час:
щорічні відпустки
інший
оплачуваний
невідпрацьований час
Премії та інші заохочувальні
виплати
Виплати після закінчення
трудової діяльності
Здійснюються за кожною
програмою виплат після
закінчення
трудової
діяльності
Інші виплати працівникам
Інші
довгострокові
виплати працівникам

Виплати у разі звільнення

Виплати
інструментами
власного
капіталу
підприємства

Виплати у разі звільнення

Рисунок 1 - Структура виплат працівникам за М(С)БО 19 та
П(С)БО 26
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Удосконалення організації обліку оплати праці також можливе завдяки
використанню

результатів

наукових

досліджень

міжнародного

досвіду.

Доцільним є застосування досвіду оплати праці зарубіжних країн, а саме:
 встановлення індивідуальної заробітної плати для кожного працівника;
 щорічного перегляду заробітної плати персоналу;
 застосування матеріального заохочення для різних категорій працівників;
 відображення досягнень та мотивації працівника через рівень заробітної
плати.
Заходи спрямовані на вдосконалення оплати праці, містять насамперед
забезпечення залежності розмірів заробітної плати від особистого внеску
працівників у результати праці.
На сьогоднішній день привабливими підприємствами для працівників є такі,
що забезпечують персонал додатковими соціальним захистом а саме:
безкоштовним

навчанням

дітей,

організацією

лікувального

відпочинку,

наданням безоплатного проїзду до місця роботи тощо. В Україні діють
підприємства, які здатні забезпечувати ефективну систему оплати праці й
матеріального стимулювання, проте, на жаль, їх не більшість, і це стає причиною
плинності кадрів, нестабільності роботи колективів, зростання матеріальних
витрат, пов’язаних із навчанням нових працівників.
В обліковій практиці підприємств, що здійснюють обов’язкові витрати на
оплату праці персоналу, відображається за дебетом витратних рахунків залежно від
місця використання робочої сили і кредитом розрахунків з оплати праці. З метою
мотивації трудової діяльності працівників підприємствами встановлюються
додаткові соціально-побутові виплати, відображення яких на рахунках обліку
відбувається узагальненою сумою, без відкриття рахунків аналітичного обліку.
Очевидним є факт, що такий підхід обмежує повноту розкриття інформації
в обліку про соціальні виплати персоналу суб’єкта господарювання. Тому
доцільним є запропонувати відкриття аналітичних рахунків 2 та 3 порядку до
субрахунків 661 «Розрахунки за заробітною платою» та 663 «Розрахунки за
іншими виплатами». Такий підхід допоможе деталізувати відображення витрат з
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реалізації соціальних заходів. Варто зазначити, що відповідно наданій пропозиції
рахунок 662 «Розрахунки з депонентами» не підлягає деталізації. Це пов’язано
зі скороченням використання готівкових коштів у розрахунках з оплати праці.
Запропоноване відображення соціальних витрат на рахунках аналітичного
обліку зображено в табл. 1.
Окрім цього, варто зазначити, що і різноманітність виплат працівникам, і
додаткове

матеріальне

стимулювання

потребує

вдосконалення

обліку

розрахунків за цими напрямами, що втілюється через покращення автоматизації
бухгалтерського обліку. Адже автоматизація обробки обліково-економічної
інформації є вирішальним фактором підвищення оперативності, аналітичності та
достовірності даних на підприємствах.
Однією із наявних проблем в Україні є те, що більшість підприємств
використовують версію «1С Бухгалтерія – 7.7», тому доцільно запропонувати
автоматизацію цієї частини обліку за допомогою програми «1С: Зарплата і
Управління Персоналом для України 8.3», яка є найрозвиненішою зараз в країні.
Вона оптимізує роботу самого підприємства, містить широкий спектр типових
алгоритмів розрахунків нарахувань і утримань, а також дозволяє створювати
додаткові розрахунки будь-якої складності. Програмний продукт підтримує
створення довільних графіків робіт, проводить нарахування за роботу в вечірні
та нічні години.
Таблиця

1

–

Аналітика

мотиваційних

виплат

персоналу

по

синтетичному рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»
Синтетичні
рахунки
Код
Назва
…
…..

66

Розрахунки
за виплатами
працівникам

Субрахунки (рахунки Аналітичні рахунки
другого порядку)
першого порядку
Код
Назва
Код
Назва
…
…..
…
…..

661

Аналітичні рахунки
другого порядку
Код
Назва
…
…..

661.1.1
Розрахунки
Виплати
Ведеться окремо
за
661.1
основної
за кожним
заробітною
заробітної плати 661.1.2
працівником
платою
661.1.3
…….

67

Продовження таблиці 1
Синтетичні
рахунки
Код
Назва
…
…..

Субрахунки (рахунки Аналітичні рахунки
другого порядку)
першого порядку
Код
Назва
Код
Назва
…
…..
…
…..

Аналітичні рахунки
другого порядку
Код
Назва
…
…..
661.2.1

661.2.2
Виплати
661.2
додаткової
заробітної плати 661.2.3
661.2.4
663.1

Винагороди за
підсумками
роботи за рік

663.2

Премії за
спеціальними
системами та
положеннями

Доплати
Надбавки
Гарантійні і
компенсаційні
виплати
Премії

Ведеться окремо за
кожним працівником

надання путівок
на лікування і
відпочинок
витрати на
підвищення
Компенсаційні
Розрахунки
663.3.2
кваліфікації
та інші грошові і
за іншими
працівників
матеріальні
виплатами
виплати, які не
допомога при
передбачені
тимчасовій
актами чинного
втраті
663.3
законодавства 663.3.3 працездатності
або які
понад норми,
провадяться
визначені
понад
законодавством
встановлені
*Інші виплати,
норми
що здійснює
663.3.
підприємство
*
відповідно
коливному
договору
663.3.1

663

Також програма дозволяє планувати навчання персоналу на внутрішніх і
зовнішніх курсах підвищення кваліфікації, зберігати їх структуру, список
компетенцій. Фіксація факту проходження таких курсів і механізм проведення
атестацій дозволяє контролювати ефективність навчальних заходів. До переліку
переваг програмної продукції відносять можливість користувачам розробляти і
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застосовувати схеми фінансової мотивації працівників з використанням різних
показників ефективності діяльності як окремого працівника, так і підприємства
в цілому. При розробці схем мотивації може бути використана довільна кількість
видів нарахувань, при цьому є можливість конструювати сам алгоритм
розрахунку нарахування.
Висновки.

Отже,

виплати

працівникам

є

невід’ємною

складовою

мотиваційної системи підприємства та допомагають здійснювати контроль за
ефективністю

залучення

використовується

як

трудових

найбільш

ресурсів

дієвий

у

важіль

виробничий
управління

процес

і

економікою

підприємства. Їх роль та значення зумовлюють необхідність удосконалення
організації обліку оплати праці, реалізація якого допоможе побудувати якісну та
раціональну облікову систему підприємства, а також вдосконалити систему
оплати праці.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ: ОБЛІКОВИЙ
АСПЕКТ ТА АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто проблемні аспекти обліку розрахунків з покупцями та
замовниками та дебіторської заборгованості. Здійснено аналіз впливу
розрахунків

на

фінансовий

стан

підприємства.

Проаналізовано

та

запропоновано основні шляхи їх вирішення і вдосконалення.
Ключові слова: розрахунки з покупцями, дебіторська заборгованість,управління,
аналіз, фінансовий стан.
Постановка проблеми. Мета створення кожного підприємства є отримання
максимального прибутку при мінімальних затратах, здебільшого, за рахунок
провадження діяльності з реалізації продукції, товарів, робіт чи надання послуг.
Така діяльність пов’язана з налагодженням та веденням партнерських стосунків
з контрагентами, зокрема розрахунків з покупцями та замовниками.
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Питання розрахункових відносин є актуальним на даному етапі становлення
економіки країни і тому підприємства, здійснюючи розрахунки зобов’язані
дотримуватись
вдосконалювати

чинних

законодавчих

системи

актів,

розрахункових

міжнародних

відносин

в

положень,

Україні,

сприяти

прискоренню платежів та розрахункових операцій. Відповідно правильне
ведення та організація обліку розрахунків з покупцями вимагає дотримання
фінансової дисципліни і забезпечення своєчасного одержання коштів за
реалізовану продукцію та надані послуги.
Забезпечення швидкого кругообігу оборотних коштів, перехід їх з товарної
форми в грошову створює необхідні умови для безперервної оплати придбаних
товарно-матеріальних цінностей, адже основними джерелами надходження
коштів є виручка від реалізації продукції, робіт і послуг. Таким чином, можна
говорити про вагоме значення здійснення грошових розрахунків між
підприємствами та покупцями і замовниками.
Розрахунки між підприємствами і організаціями є однією з необхідних
ланок розширеного відтворення, від якого залежать не лише кінцеві результати
підприємств, їх фінансово-економічний стан, а й зростання країни в цілому
шляхом підвищення ВВП. Тому можна впевнено стверджувати, що процес
продажу товарів та розрахунків з покупцями і замовниками за передані товари
чи надані послуги підприємств є одним з найбільш актуальних серед проблем
обліку та аналізу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку розрахунків з
покупцями та замовниками розглядались провідними вітчизняними науковцями
з

бухгалтерського

обліку,

зокрема

Ф.Ф.

Бутинцем,

Й.Я.

Даньківом,

М.С. Пушкарем, В.В. Сонком, Л.К. Суком, Р.Л. Хом'яком, Н.В. Чабановою та
іншими. Проте ряд питань досі залишаються недостатньо вивченими, що
зумовило актуальність даного дослідження.
Мета наукового дослідження полягає в системному аналізі сучасних
теоретичних та методологічних положень, практичних інструментів з обліку та
аналізу впливу розрахунків з покупцями та замовниками на фінансовий стан
вітчизняних підприємств.
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Виклад

основного

матеріалу.

У

процесі

господарської

діяльності

підприємства, виробляючи готову продукцію, вони здійснюють реалізацію
іншим покупцям та замовникам. Несвоєчасне одержання грошових коштів за
реалізовану продукцію призводить до труднощів у веденні діяльності, особливо
це відчувається в умовах інфляції. Кошти, які тимчасово знаходяться за межами
підприємства, працюють на стороні, знецінюються і при простроченні можуть не
повернутися в господарство. Тому у бухгалтерському обліку підприємств обліку
розрахунків з покупцями приділяється багато уваги. Від оперативності й
правильності поданої інформації про стан розрахунків та дебіторської
заборгованості залежить своєчасність вжиття заходів щодо її погашення і
відображення у фінансовій звітності підприємства за звітний період.
Розрахунки з покупцями та замовниками відносяться до товарних у
відповідності до визначення. Покупці – це фізичні або юридичні особи, які
купують товари (роботи, послуги). Замовники – це учасники договору, на
підставі замовлення яких виготовляється конкретна продукція, надаються
послуги, виконуються роботи іншим учасником договору [3, c.441].
Від моменту відвантаження продукції до моменту одержання готівки кошти
підприємства перебувають у вигляді дебіторської заборгованості , що є вагомою
ознакою

обліку

розрахунків

з

покупцями

і

замовниками.

Основним

фундаментом обліку дебіторської заборгованості є П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість» від 08.10.1999 р. № 237. Згідно нього дебітори – юридичні та
фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні
суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів [6].
В міжнародній практиці, на відміну від українських стандартів не
передбачено

єдиного

МСФЗ,

який

би

регулював

облік

дебіторської

заборгованості. Питання щодо обліку дебіторської заборгованості регулюються
декількома міжнародними стандартами, серед яких МСФЗ 1 «Подання
фінансових звітів», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСФЗ 39
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Однак жоден з наведених
стандартів не дає визначення дебіторської заборгованості. В МСФЗ 32
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«Фінансові інструменти: розкриття та подання» вказано, що дебіторська
заборгованість визнається фінансовим активом (це будь-який актив, який є
контрактним правом отримувати грошові кошти чи інший фінансовий актив від
іншого підприємства) [7].
Облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги
ведуть на синтетичному рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
з відкриттям субрахунків 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 362
«Розрахунки з іноземними покупцями», 363 «Розрахунки з учасниками ПФГ»,
364 «Розрахунки за гарантійним забезпеченням».
У процесі господарської діяльності підприємства виникають розрахункові
взаємовідносини між підприємством і покупцями. Цим відносинам, як правило,
повинне передувати укладання договорів (контрактів) купівлі-продажу товарноматеріальних цінностей, надання послуг, договорів підряду на виконання різних
робіт, тощо. Договір (контракт) купівлі-продажу являє собою комерційний
документ, згідно з яким оформлено торговельну угоду. У ньому міститься
письмова угода сторін про поставку товарів — зобов'язання продавця передати
певне майно у власність покупця та зобов'язання покупця прийняти це майно і
сплатити за нього певну грошову суму [3, с.443].
Зобов'язання з постачання товарів вважається виконаним у момент
фактичної передачі товарів покупцеві та переходу права власності на товари
покупцеві. Приймання товарів супроводжується перевіркою відповідності
якості, кількості та комплектності товарів їх характеристиці та технічним
умовам, зазначеним у договорі.
Основними завданнями бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і
замовниками є:
- контроль над дотриманням форм розрахунків, встановлених в договорах
з покупцями і замовниками;
- контроль над використанням коштів у розрахунках виключно за цільовим
призначенням;
- своєчасне і правильне оформлення операцій по руху грошових коштів і
розрахунків;
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- своєчасна звірка розрахунків з дебіторами для виключення простроченої
заборгованості.
Дебіторська заборгованість безпосередньо впливає на фінансовий стан
підприємства. Це проявляється в наступних моментах [1, с.212]:
- висока величина дебіторської заборгованості свідчить про розширення
кредиту, що надається організацією своїм покупцям, впровадження в систему
оплати за поставлену продукцію відстрочок платежу, кредитів. У той же час
зростання дебіторської заборгованості «заморожує» обігові кошти і знижує
показники абсолютної ліквідності підприємства за рахунок збільшення
«проміжного» коефіцієнта ліквідності;
- значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу
фінансовій стійкості організації і веде до необхідності залучення додаткових
джерел фінансування;
- невисокі темпи зростання дебіторської заборгованості в порівнянні з ростом
кредиторської заборгованості порушує ліквідність балансу за рахунок можливу
нездатність покриття короткострокових пасивів швидко реалізованими
активами, виникає ситуація дефіциту платоспроможних коштів, що веде до
неплатоспроможності;
- наявність простроченої дебіторської заборгованості веде до можливої
ситуації списання заборгованості на зменшення фінансових результатів
організації і, як наслідок, може призвести до збитків;
Управління розрахунками з покупцями та замовниками
Визначення середнього розміру фінансових активів в загальній
сумі оборотних активів підприємства
Визначення середнього періоду погашення дебіторської
заборгованості в днях
Поділ дебіторської заборгованості за окремими її видами та
строками

Рисунок 1 – Управління розрахунками з покупцями та замовниками
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Управління розрахунками з покупцями і замовниками на підприємстві
передбачає розробку і впровадження ефективного його механізму управління,
який передбачає такі етапи [5, с.167]:
 формування стандартів платоспроможності покупців та їх оцінку
(дебіторська заборгованість у попередньому періоді);
 обґрунтування умов платежу та прийомів стягнення дебіторської
заборгованості;
 прийняття

рішень

стосовно

методів

управління

дебіторською

заборгованістю при розрахунках з покупцями;
 впровадження системи контролю за рухом розрахунків;
 вибір підприємством прогресивних форм рефінансування дебіторської
заборгованості.
До ключових проблем обліку розрахунків з покупцями і замовниками
можна віднести:
1. Недостатня розробленість методичних підходів до класифікації та оцінки
дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.
2. Неможливість отримання інформації про дебіторську заборгованість у
тому обсязі і вигляді, достатньому для проведення аналізу розрахунків
підприємства з покупцями.
3. Непристосованість та неефективність ме тодів обрахунку резерву
сумнівних боргів, відпо відно до П(С)БО 10.
4. Недостатня розробленість плану рахунків бухгалтерського обліку та
інструкції щодо його застосування з обліку розрахунків покупців та замовників.
5. Погано налагоджена система внутрішнього контролю дебіторської
заборгованості на підприємствах.
6. Нерозвиненість форм рефінансування для ефективного управління
дебіторською заборгованістю [2, с.743].
Аналіз стану розрахунків підприємства з покупцями готової продукції дуже
важливий, оскільки великий вплив на оборотність капіталу, вкладеного в поточні
активи, а отже, і на фінансовий стан підприємства надає збільшення або
зменшення їх заборгованості. Різке збільшення дебіторської заборгованості і її
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частки в поточних активах може свідчити про необачну кредитну політику
підприємства по відношенню до покупців або про збільшення об'єму продажів,
або неплатоспроможності і банкрутстві частини покупців. З іншого боку,
підприємство може скоротити відвантаження продукції, тоді рахунки дебіторів
зменшаться [4, с.237]. Тому аналіз стану розрахунків з покупцями готової
продукції необхідний не тільки керівництву підприємства, але і її працівникам
для того, щоб дати об'єктивну оцінку фінансового стану підприємства,
реальності погашення і забезпечення його зобов'язань.
В результаті усього вищезазначеного можна виокремити наступні напрямки
вдосконалення обліку розрахунків з покупцями та замовниками:
1. Для спрощення обліку дебіторської заборгованості доцільно проводити
залік взаємних зустрічних вимог за операціями, що стосуються дебіторської
заборгованості.
2. Розробити рекомендації щодо обліку розрахункових операцій та його
контролю за своєчасністю і повнотою таких розрахунків.
3. Вдосконалити методи визначення резерву сумнівних боргів та
запровадити заходи, які б стимулювали його створення підприємствами.
4. Запровадити систему ефективного контролю за веденням обліку
розрахунків з покупцями і замовниками, для якого потрібно впровадити
зрозумілу та досконалу систематизацію дебіторської заборгованості, що
забезпечить отримання правдивої та об’єктивної інформації для прийняття
ефективних управлінських рішень.
Висновки. Останнім часом облік розрахунків з покупцями і замовниками
стає більш складним. Це пояснюється, насамперед, змінами в правовоекономічних відносинах при продажу продукції, виникнення нових форм
взаємовідносин між продавцем і покупцем та створенням нових видів реалізації
через відсутність наявних грошових коштів для розрахунків, а також
накопичення даних відповідно до потреб податкової звітності. Все це призводить
до необхідності перегляду ряду сталих уявлень, завдань та вимог щодо обліку
розрахунків з покупцями і замовниками.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АДАПТАЦІЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ДО
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Розкрито суть міжнародних стандартів обліку та роль уніфікації міжнародних
стандартів обліку з вітчизняними. Визначено найважливіші відмінності між
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міжнародними стандартами фінансової звітності та положення про
стандарти бухгалтерського обліку.
Ключові слова: законодавче регулювання бухгалтерського обліку, міжнародні
стандарти фінансової звітності, звіт про рух грошових коштів, фінансова
звітність, операційна діяльність, глобалізація.
В процесі розвитку України на сучасному етапі відбуваються кардинальні
зміни в економічному, інформаційному і правовому середовищах. В сучасних
умовах для ефективної діяльності кожному господарюючому суб’єкту необхідна
інформація про бізнес-партнерів та конкурентів у відповідній сфері діяльності.
Це спричиняє підвищену увагу до бухгалтерської фінансової звітності як
основного джерела інформації про майновий та фінансовий стан підприємства, а
також результати його виробничо-господарської діяльності за певний період.
З метою прискорення процесу інтеграції України у світову спільноту
активно проводиться гармонізація багатьох національних положень із
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. В цьому процесі одним із
найважливіших є питання надання користувачам повної, своєчасної, об’єктивної
та неупередженої інформації про фінансовий стан, надходження і вибуття
грошових коштів на підприємстві, що наводиться в звіті про рух грошових
коштів як першооснови для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Саме питанням необхідності впровадження і застосування міжнародних
стандартів обліку і звітності присвячені праці М. Бондаря, Л. Ловінської,
Ю. Брігхема, Р. Брейлі, Дж. Ван Хорна, І.О. Бланка, М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинця,
Г.Г. Кірейцева, І.А. Маркіна, С. Чельтера, та ін. Ними здійснено значний внесок
у розробку теоретико-методичних основ визначення сутності грошових коштів
та управління грошовими потоками підприємства, проте все ж залишається
низка невирішених питань.
Метою статті є дослідження необхідності застосування міжнародних
стандартів обліку (IAS), що є обов'язковими для всіх суб'єктів господарської
діяльності – в 91 країні світу, в умовах економічної інтеграції України з ЄС.
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Зростання мобільності капіталу, розширення взаємозв’язків окремих країн,
збільшення

обсягів

міжнародної

торгівлі,

створення

міжнародних

та

транснаціональних корпорацій і безліч інших факторів сприяють поступовому
розвитку економічних відносини, які склалися на сьогоднішній день у світовій
економіці та характеризуються подальшим розвитком глобалізаційних процесів.
Світовий процес глобалізації поступово приводить до змін у всіх аспектах
економічної діяльності як на макро-, так і на мікроекономічному рівні. От чому
вплив глобалізації на світову економіку загалом та на економіку окремої країни
величезний.
Створення глобальної фінансової інформаційної системи приводить до
зміни вимог, які ставляться перед бухгалтерським обліком. Один з головних
міжнародних процесів, які відбуваються сьогодні у світі, – узгодження
національних систем обліку та фінансової звітності різних країн. Розвиток
глобалізації у світі створює економічні передумови розробки і впровадження
загальноприйнятих вимог до ведення бухгалтерського обліку та підготовки
фінансової звітності.
Історично сформовані національні моделі бухгалтерського обліку і звітності
не завжди забезпечують відображення глобальних господарських явищ і
процесів та не створюють умов для взаємного обміну економічною інформацією.
Про необхідність реформування бухгалтерського обліку в Україні
говорилося ще з самого початку набуття країною незалежності, а постанова КМУ
України від 20.10. 98 р. №1706 “Про затвердження Програми реформування
системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів” була
першим практичним кроком щодо втілення цієї ідеї в життя. Програма
реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних
стандартів стала складовою заходів, орієнтованих на ведення економічних
відносин ринкового спрямування [3, с. 357].
Під стандартами бухгалтерського обліку розуміють нормативні документи,
які визначають правила і процедури ведення фінансового обліку та складання
звітності.
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Основною формою фінансової звітності, що відображає інформацію про
грошові кошти, є «Звіт про рух грошових коштів», у якому міститься інформація
про надходження і видаток грошових коштів у результаті провадження
господарської діяльності конкретного підприємства у звітному періоді. У ньому
відображається

рух

коштів

від

трьох

видів

діяльності

(операційної,

інвестиційної, фінансової та надзвичайних подій), тому він складається з трьох
відповідних розділів. Відповідно до Н(П)СБО 1, метою фінансової звітності є
надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої
інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх
еквівалентах за звітний період. Тому у звіті про рух грошових коштів надаються
дані про їх рух у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
При складанні фінансової та консолідованої фінансової звітності підприємства
можуть обрати один із способів складання звіту: за прямим або за непрямим
методом із застосуванням відповідної форми [6].
Відповідно до П(С)БО, фінансова звітність підприємства формується з
дотриманням наступних принципів:
- автономності підприємства, щодо якого кожне підприємство розглядається
як юридична особа, відокремлене від власника. Тому особисте майно та
зобов'язання власника не повинні позначатися у фінансовій звітності
підприємства;
- безупинної діяльності, який передбачає оцінку активів та зобов'язань
підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність буде продовжуватися
далі;
- періодичності, який припускає розподіл діяльності підприємства на
визначені періоди часу з метою складання фінансової звітності;
- історичної (фактичної) собівартості, який визначає пріоритет оцінки
активів виходячи із витрат на їх виробництво та придбання;
- нарахування і відповідності прибутків та витрат, щодо якого для
визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити прибутки
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звітного періоду з витратами, які були здійсненні для отримання цих доходів.
При цьому прибутки та витрати відображаються в обліку та звітності у мить їх
виникнення незалежно від часу надходження та уплати грошей;
- повного висвітлення, згідно якого фінансова звітність повинна містити всю
інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може
впливати на рішення, які приймаються на її основі;
- послідовності, який передбачає постійне (з року в рік) використання
підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна
бути обґрунтована та розкрита в фінансовій звітності;
- обачливості, згідно якому методи оцінки, які застосовуються в
бухгалтерському обліку, повинні запобігати зменшенню оцінки зобов'язань та
витрат і збільшенню оцінки активів та прибутків підприємства;
- превалювання змісту над формою, щодо якого операції повинні
враховуватися згідно з їх сутністю, а не тільки виходячи з юридичної форми;
- єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та
узагальнення усіх операцій підприємства у його фінансовій звітності єдиній
грошовій одиниці [2].
Визначено, що головним принципом, який простежуються в міжнародних
стандартах обліку (IAS), є принцип правдивого стану. Відповідно до цього
принципу фінансова звітність повинна представляти правдивий детальний стан
фінансової ситуації, результатів діяльності, а також змін фінансового стану
суб’єкта господарювання. За цим принципом головна фінансова звітність має
доповнюватися

додатковою

інформацією

для

детальнішого

розкриття

фінансового стану. Дотримання першочергового принципу обліку – принципу
правдивого стану – забезпечує дотримання багатьох інших принципів. До таких
принципів IAS належать: наступність діяльності, співмірність коштів і
надходжень, істотності, порівняння тощо.
Через те, що зростає зацікавлення економікою України з боку закордонних
інвесторів, можемо припустити, що найближчим часом принципи обліку
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системи IAS дійдуть і до України. Вже зараз деякі великі українські підприємства
складають фінансову звітність, з одного боку, відповідно до українських
стандартів обліку (П(С)БО), а з іншого – відповідно до положень IAS. Тобто з
кожним роком знання тільки принципів обліку нашої країни перестає бути
достатнім. Виникає необхідність ознайомлення і застосування принципів обліку
в міжнародному аспекті [4, с. 117].
Практика свідчить, що прийняття й використання МСФЗ забезпечує:
– зменшення ризику для кредиторів та інвесторів;
– зниження витрат кожної країни на розроблення власних стандартів;
– поглиблення міжнародної кооперації у галузі бухгалтерського обліку;
– однозначне розуміння фінансової звітності та зростання довіри до її
показників у всьому світі [5].
Головним завданням трансформації бухгалтерського обліку, як зазначається
в Програмі реформування бухгалтерського обліку зі застосуванням міжнародних
стандартів

фінансової

звітності,

є

узгодження

національної

системи

бухгалтерського обліку і звітності відповідно з реаліями ринкової економіки та
міжнародних стандартів фінансової звітності [7]. Проте, на практиці досить
часто спостерігається механічне запозичення положень МСФЗ, що гальмує
реалізацію основних завдань та функцій на макрорівні, та управління
економікою держави. Реформування бухгалтерського обліку відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності зтикається на своєму шляху з
безліччю проблем. Серед основних можна виділити наступні:
1. Відсутність взаємозв’язку між П(С)БО та законами і кодексами, які
впливають на застосування МСФЗ.
2. Відмінності між бухгалтерським обліком і оподаткуванням полягають у
різних цілях, завданнях та принципах і методах, використання різної
нормативно-законодавчої бази. Така відмінність, з одного боку, не заохочує
застосування принципів МСФЗ, а з іншого – ускладнює контроль за
дотриманням Податкового Кодексу, що суттєво ускладнює процес гармонізації
системи бухгалтерського обліку.
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3.Відсутність

у

більшості

та

міністерств

відомств

нормативнометодологічного забезпечення обліку в галузях економіки. Лише
окремі міністерства забезпечують підвідомчі підприємства методичною базою,
хоча фінансова звітність має враховувати специфіку галузі.
4.Невідповідність

системи

післядипломної

освіти

бухгалтера

загальноприйнятим міжнародним принципам і стандартам, які розроблено
Міжнародною Федерацією Бухгалтерів (МФБ), що вступили в дію з 2005 р. У
першу чергу, ця невідповідність полягає у відсутності певної відповідальності
державних або громадських установ за компетентність, кваліфікаційний рівень
бухгалтера. У зв’язку з цим нагальною потребою сьогодні є формулювання
пріоритетів національної політики у сфері обліку, яка має й надалі розвивати
передумови для реалізації професійного та інтелектуального потенціалу
вітчизняних фахівців, конкурентоспроможних відносно до відомих міжнародних
кваліфікаційних рівнів, а саме: АССА (Великобританія), СРА (США), СОА
(Канада) тощо [8, с. 102].
Усі перелічені вище проблеми ускладнюються тим, що на сьогоднішній
день власник не має достатніх мотивацій для організації на своєму підприємстві
регламентованого державою бухгалтерського обліку.
Очевидно, що ці проблеми потребують негайного вирішення, у тому числі і
через координацію дій всіх державних органів та моніторинг стану
бухгалтерського обліку з метою критичної оцінки його результатів, внесення
відповідних змін до чинного законодавства.
Ми можемо спостерігати значні кроки на прикладі Міністерства фінансів
України, що регулярно вносить зміни в Національні стандарти, наближуючи їх
до міжнародних і скорочуючи розрив між вітчизняною системою обліку та
загальноприйнятою світовою практикою, тому комплексне впровадження МСФЗ
в Україні – лише питання часу. Також велику увагу звертають на підвищення
кваліфікації бухгалтерів у частині застосування МСФЗ. В Україні діють курси
підвищення кваліфікації та сертифікаційні програми, зокрема міжнародні.
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Незалежна асоціація українських банків (НАБУ) разом з іншими організаціями
також бере активну участь у координації та інформаційній підтримці переходу
банків на МСФЗ. Так, в жовтні 2012 року асоціація організувала нараду та
семінар для голів Правління банків-членів НАБУ (за підтримки НБУ і провідних
аудиторів) на тему “Наслідки запровадження МСФЗ з точки зору бізнесу”.
Регулярне проведення подібних заходів покликане на ранній стадії виявляти і
оперативно вирішувати проблеми, що виникають у процесі переходу на
міжнародні стандарти [1].
На основі досліджень можна зробити висновок, що національні стандарти
поступово зближуються з міжнародними, однак не є тотожними їм. Відсутність
аналогів деяких стандартів, розосередженість певних питань у декількох
нормативних актах та розбіжності всередині окремих стандартів – наслідок
впливу національних традицій та особливостей регулювання вітчизняної
облікової системи. Можна стверджувати, що найістотніша відмінність МСФЗ від
ПСБО – увага до деталей. Крім форм фінансової звітності, практично ідентичних
вітчизняним, МСФЗ передбачає велику кількість приміток, що детально
розкривають суть операцій. Наприклад, в ПСБО відсутній звіт, що розкриває
інформацію в розрізі сегментів бізнесу, немає вимог про розкриття інформації
про суми невикористаних кредитних коштів, про виділення сум, що відносяться
до часток участі в спільній діяльності, МСФЗ містять докладніші вимоги до
розкриття інформації про облікову політику тощо [1]. У зв’язку з цим необхідно
й надалі досліджувати сферу уніфікації стандартів обліку, щоби на основі
досліджень удосконалювати і пришвидшувати процеси уніфікації, що, своєю
чергою, пришвидшить процеси інтеграції України в ЄС.
Отже,

переваги

складання

фінансової

звітності

за

міжнародними

стандартами дійсно є і вони незаперечні для більшості користувачів фінансової
звітності. МСФЗ можна розцінювати як інструмент глобалізації економіки і
світових господарських зв'язків. Принципи, закладені в порядок формування
звітності згідно з МСФЗ, роблять її адекватнішою і здатною відобразити
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істинний майновий стан організації. У зв'язку з цим цінність МСФЗ важлива не
тільки для іноземних, але й для національних інвесторів. Це ще раз підтверджує
необхідність і корисність процесу впровадження МСФЗ для всіх секторів
економіки України та уніфікації стандартів обліку.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку полягають у
пошуку нових методів, за якими можна вдосконалювати наявну систему
організації обліку грошових коштів.
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БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
В статті розглянуто теоретичні та методологічні аспекти аналізу
кредитного портфеля банківської установи. Визначено економічну сутність
кредитного портфеля банківської установи, основні цілі його формування,
методику аналізу його ефективності.
Ключові слова: банк, банківська система, банківська установа, кредитний
портфель, економічний аналіз, методи економічного аналізу, показники
ефективності банківського портфеля.
Розвиток економіки будь-якої країни неможливий без надійної фінансовокредитної системи. Функціонування банківської системи України є необхідним
завданням на шляху нашої країни до структурної перебудови економіки в умовах
кризових процесів, адже саме через банківський сектор відбувається
перерозподіл фінансових потоків держави.
Банки – це організації, діяльність яких має багатоцільовий характер і
супроводжується високими ризиками. Крім того, потреба оперативно реагувати
на інформацію, що надходить із зовнішніх джерел і власних аналітичних служб,
вимагає управління високої якості. Ось чому одним із напрямків роботи в цій
сфері є організація чіткої системи аналітичного процесу за різними сферами
діяльності банку.
Формування сучасної ринкової фінансово-кредитної системи вимагає від
банківських

установ

підвищення

ефективності

своєї

діяльності,

конкурентоспроможності банківських інструментів та послуг на основі
впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм
господарювання й управління банківською діяльністю.
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У таких умовах значна роль відводиться фінансовому аналізу діяльності
банку, за допомогою якого обґрунтовуються стратегія і тактика його розвитку,
уточнюються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх
виконанням, виявляються фінансові резерви, оцінюються результати діяльності
управлінського персоналу, окремих підрозділів і банку в цілому.
Регулярне проведення банком аналізу своєї діяльності дає змогу йому
ефективно управляти активними й пасивними операціями для максимізації
прибутку і забезпечення стабільного фінансового стану. Це особливо важливо в
сучасних умовах, коли загострилося суперництво банків і небанківських
фінансово-кредитних установ, які виконують різні операції щодо залучення
вільних грошових ресурсів підприємств і населення. Особливого значення
своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану установ банку набуває
сьогодні - під час бурхливого розвитку кризової ситуації як в економічній сфері,
так і в банківській системі зокрема.
Це пов’язано, насамперед, із нестабільністю законодавства, втратою довіри
населення до держави і до банків. Саме тому, зберегти добрий фінансовий стан
банку і забезпечити його ефективну діяльність є досить складно. Це вимагає
особливих зусиль не лише з боку керівництва, а й кожного працівника. Зараз
надійність і фінансова стійкість - основні фактори, які впливають на свідомість
клієнта при виборі банку. Українські банки змушені працювати в умовах
підвищеного ризику, тому вони частіше, ніж їх закордонні колеги, бувають в
кризових

ситуаціях.

Причому,

більшість

таких

випадків

пов’язана

з

неадекватною оцінкою банками власного фінансового стану, а також надійності
і стійкості їх основних клієнтів і партнерів по бізнесу.
Сучасний стан вітчизняної банківської системи характеризується наявністю
в портфелях окремих банків великої частки простроченої заборгованості. Тому
сьогодні значна увага менеджерів банку повинна концентруватися на аналізі та
оцінці ефективності кредитного портфеля з метою пошуку шляхів досягнення
оптимального співвідношення між прибутковістю та ризикованістю. Від
структури та якості кредитного портфеля банку значною мірою залежить його
стабільність, репутація й фінансовий успіх [1, с. 2].
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Отже, за допомогою фінансового аналізу можна виявити позитивні, чи
негативні тенденції діяльності банку, звернути увагу на слабкі місця і посилити
розвиток ефективних напрямів роботи.
Останнім часом в навчальній літературі, публікаціях вітчизняних та
зарубіжних науковців приділяється велика увага питанням фінансового аналізу
банківської установи. Зокрема, цим проблемам присвячені праці А. Мороза,
Ю. Сєрика, Ю. Бугеля, Р. Шіллера, В. Грушко, В. Голуб, С. Лобозинської,
М. Ковбасюка, І. Прокопенко, І. Краснової, В. Коваленко, Ю. Серпенінової,
А. Сомик та ін.
В основному, у зазначених роботах розглядаються теоретичні та
організаційні питання аналізу діяльності банку. Разом з тим, поки що немає
єдиного систематичного підходу до аналізу кредитного портфеля банківської
установи. У цій ситуації особливої актуальності набувають дослідження
ефективності кредитного портфеля банку.
Метою

статті

є

узагальнення

теоретико-методологічних

положень

економічного аналізу кредитного портфеля банківської установи.
Кредитна діяльність банку виступає одним з важливих джерел залучення
коштів у економіку країни і підтримку її раціонального функціонування. Банки
за рахунок кредитної діяльності підвищують активність державного та
підприємницького секторів економіки, домогосподарств. Проте сьогодні процес
банківського

кредитування

потребує

вдосконалення.

Це

стосується

й

формування кредитного портфеля, який займає чільне місце у пріоритетах
діяльності банків, оскільки дозволяє більш чітко розробляти їхню стратегію і
тактику, а також визначати можливості з кредитування клієнтів і розвитку
ділової активності. Ефективний та якісний кредитний портфель сприяє
максимізації дохідності як окремого банку, так і загального результату
діяльності банківської системи України [1, с. 4].
За визначенням Національного банку України, кредитний портфель – це
сукупність усіх банківських позик, що структуровані за певними параметрами
відповідно до завдань визначеної банком кредитної політики [2]. Сутність
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кредитного портфеля розглядається також через його функції, до яких відносять:
розподільну та перерозподільну; заміщення грошей кредитними операціями;
об`єднання

кредитів;

мінімізації

кредитного

ризику;

розширення

та

диверсифікації доходної бази банку. Проте деякі з них, на думку науковців, є
похідними від загальновідомих функцій кредиту, а деякі є специфічними з
огляду на специфіку кредитного портфеля [3].
Сутність кредитного портфеля розглядається також через його функції, до
яких відносять: розподільну та перерозподільну; заміщення грошей кредитними
операціями; об`єднання кредитів; мінімізації кредитного ризику; розширення та
диверсифікації доходної бази банку. Проте деякі з них, на думку науковців, є
похідними від загальновідомих функцій кредиту, а деякі є специфічними з
огляду на специфіку кредитного портфеля [3].
Обсяг кредитного портфеля оцінюється за балансовою вартістю всіх
кредитів банку, в т.ч. прострочених, пролонгованих і сумнівних. У структурі
балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова
частина активів банку, яка має свій рівень дохідності та відповідний рівень
ризику.
Залежно від цілі банк формує кредитний портфель певного типу, який в
загальному вигляді є характеристикою портфеля, що показує співвідношення
прибутку та ризику. Основні типи кредитного портфеля:
- портфель доходу – орієнтовано на кредити, що забезпечують стабільний
дохід, отримання якого характеризується мінімальними ризиками та постійною
своєчасною виплатою відсотків;
- портфель ризику – складається переважно з кредитів із високим рівнем
ризику;
- збалансований портфель – раціонально поєднує кредити різного типу, як
високо ризиковані, так і з низьким рівнем ризику [1].
Обсяг і структура кредитного портфеля банку визначаються такими
чинниками: розмір банку (капіталу); правила регулювання банківської
діяльності; офіційна кредитна політика банку; досвід і кваліфікація менеджерів;
рівень дохідності різних напрямів розміщення коштів.
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Структура кредитного портфеля банку залежить від суб’єктів кредитування
(юридичні та фізичні особи); стану обслуговування боргу (високий, добрий,
задовільний, слабкий, незадовільний); класу боржника (клас боржника –
юридичної особи (від 1 до 9) визначається в залежності від отриманого значення
інтегрального показника фінансового стану боржника з урахуванням величини
підприємства); категорії якості кредиту (від І до V, з урахуванням стану
обслуговування боргу та класу боржника – юридичної особи); показника ризику
кредиту, який залежить від фактичних значень інтегрального показника
фінансового стану боржника-юридичної особи, коефіцієнта покриття боргу,
якості менеджменту боржника – юридичної особи, ринків збуту продукції,
наявності бізнес-планів, рейтингів боржника – юридичної особи та інших подій
та обставин, що можуть вплинути на своєчасність та повноту погашення боргу;
видів економічної діяльності; валюти кредитування; строків кредитування тощо.
На конкурентоспроможність кредитного портфеля банку впливають такі
чинники: ризиковість, ліквідність, дохідність, швидкість відновлення та ступінь
оновлення кредитного портфелю [4].
Структура кредитного портфеля банку може вважатися задовільною, якщо
питома вага кредитів без забезпечення, сумнівних для повернення, прострочених
і пролонгованих складає не більш 50% [5].
У структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле
та складова частина активів банку, яка має свій рівень дохідності і відповідний
рівень ризику. Отже, основними критеріями кредитного портфеля є кредитний
ризик і дохідність [6]. Тому для успішного кредитування банки мають
сформувати

та

реалізувати

ефективну

систему

управління

кредитним

портфелем.
Конкретними формами організації банківської аналітичної роботи є повний,
тематичний та локальний аналіз.
Повний аналіз - це дослідження діяльності банку в цілому та його окремих
функціональних і структурних підрозділів. Повний фінансовий аналіз має
носити комплексний системний характер. Саме тому, найбільш прийнятною є
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методика комплексного аналізу, метою якої є пошук резервів інтенсифікації та
підвищення ефективності фінансової діяльності банку.
Організація повного фінансового аналізу за методикою комплексного
аналізу полягає у:
- складанні характеристики банку як відкритої системи (розробка моделі
відкритої системи з детальною характеристикою «входів», «виходів» та процесу
перетворення «входів» у кожному з функціональних та структурних підрозділів
банку);
- розробці системи первинних показників;
- складанні загальної схеми комплексного фінансового аналізу (визначення
головних компонентів, функцій та взаємозв’язків окремих елементів банку як
відкритої економічної системи);
- визначенні основних взаємозв’язків та факторів, що впливають на
результативні показники діяльності банку;
- комплексній оцінці результатів діяльності;
- виявленні, кількісній оцінці резервів інтенсифікації та підвищення
ефективності діяльності банку.
Тематичний аналіз спрямований на дослідження конкретних фінансових
ситуацій, які виникають у процесі діяльності банку. Наприклад, оцінка
ефективності використання кредитних ресурсів, попередня оцінка прийнятих
інвестиційних рішень, порівняльний аналіз джерел фінансування банку тощо.
Локальний аналіз застосовується для дослідження діяльності окремого
підрозділу банку. Організаційна схема його проведення може ґрунтуватись на
методиці комплексного фінансового аналізу (при цьому підрозділ розглядається
як окрема система, яка входить до складу іншої системи вищого порядку), або
передбачати вивчення конкретної фінансової ситуації, яка виникла у даному
підрозділі.
Головним джерелом даних для проведення аналізу діяльності банку є його
баланс, у якому відображено всю інформацію про:
- наявність фінансового та нерухомого майна, власником якого є банк;
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- обсяг та склад зобов’язань контрагентів перед банком і зобов’язань банку
перед контрагентами.
Баланс є основою для балансового звіту банку, в активі якого
відображається склад засобів за напрямами їх розміщення, а у пасиві - склад
фінансових ресурсів (зобов’язання та капітал).
Для

проведення

комплексного

аналізу

банківської

діяльності

використовуються такі методи: метод порівняння, метод приведення показників
до порівнянного вигляду. метод використання абсолютних і відносних
показників, метод групувань, балансовий метод, графічний метод та метод
табличного відображення аналітичних даних.
Для розвитку процесу кредитування варто спочатку проаналізувати
сучасний стан кредитних операцій банку, починаючи з визначення місця, яке
посідають кредитні операції в загальному обсязі активів банку. Для цього
розраховується коефіцієнт питомої ваги кредитів у загальних активах банку за
формулою (1) [7]:
Чко =
Для

Середні кредитні вкладення

розрахунку

(1).

Середні активи

даного

коефіцієнту

використовуються

показники

кредитних вкладень банків. Існує думка, що значення цього показника понад
65% є зависоким. Проте ліквідні банки мають нижчий рівень цього коефіцієнта,
але більшу частку ресурсів у короткострокових коштах грошового ринку та в
інвестиційних цінних паперах, які, у свою чергу, можуть легко конвертуватися в
грошові кошти та потім видаватися у формі позик [7].
Оскільки кредитування посідає чільне місце у операціях банків, варто
проаналізувати динаміку кредитних портфелів та їх структуру. Для кращого
розуміння

динаміки

кредитного

портфеля

банків

розраховуються

такі

показники: абсолютне відхилення, темп зростання та темп приросту кредитного
портфеля банків за формулами (2),(3) та (4).
Δ = Зн.пок.пот.п. – Зн.пок.поп.п.
де Δ – абсолютне відхилення;
Зн.пок.пот.п. – значення показника у поточному періоді;
Зн.пок.поп.п. – значення показника у попередньому періоді.
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(2),

Тзр =

Зн.пок.пот.п.

х100%

(3),

Зн.пок.поп.п.

де Тзр – темп зростання.
Тпр =

Зн.пок.пот.п.
Зн.пок.поп.п.

х 100%

- 100

(4),

де Тпр – темп приросту [7].
Кредитний портфель банку схильний до всіх основних видів ризику, які
супроводжують фінансову діяльність: ризику ліквідності, ризику процентних
ставок, кредитному ризику. Банки визначають кредитний ризик за кредитами,
наданими юридичним та фізичним особам, визначивши імовірність настання
дефолту клієнта. Імовірність дефолту клієнта визначають за фінансовим станом
клієнтів, за яким поділяють фізичних осіб на 5 класів (1 – фінансовий стан
високий, 2 – фінансовий стан добрий, 3 – фінансовий стан задовільний, 4 –
фінансовий стан незадовільний, 5 - фінансовий стан критичний), а юридичних –
на 10 класів(залежно від отриманого значення інтегрального показника
фінансового стану боржника з урахуванням величини підприємства) [8].
Ефективним називається той кредитний портфель, який має високу
дохідність та низький рівень ризику. Тому для оцінки ефективності кредитного
портфеля банків України варто детальніше дослідити взаємозв'язок між
процентними доходами від кредитних операцій та їхньою ризикованістю.
Ефективність кредитних операцій банку визначається шляхом відношення
відносної величини дохідності до відносної величини ризику – чим більше
значення, тим більша ефективність.
Одним з основних напрямів підвищення ефективності кредитного портфеля
банку є результативне управління ним, яке передбачає збалансування та
мінімізацію ризику усього портфеля та контроль структури кредитного ризику,
що притаманний тим чи іншим ринкам, клієнтам, позичковим інструментам,
кредитам та умовам діяльності [9]. Управління кредитним портфелем, як процес,
складається із п'яти послідовних етапів: вибору кредитної політики; аналізу
ринку кредитів; формування кредитного портфеля; перегляду кредитного
портфеля; оцінки ефективності кредитного портфеля [10].
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Отже, формування кредитного портфеля є одним з важливих питань
діяльності банків, оскільки сприяє розробці їхньої стратегії й тактики та дозволяє
визначати напрями кредитування. Ефективний та якісний кредитний портфель
сприяє максимізації дохідності як окремого банку, так і загального результату
діяльності

банківської

системи

України,

тому

увага

банку

повинна

концентруватися на контролі, аналізі та оцінці ефективності кредитного
портфеля з метою пошуку шляхів досягнення оптимального співвідношення між
прибутковістю та ризикованістю.
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Голуб А.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті визначено джерела інформаційного забезпечення аналізу фінансового
потенціалу підприємства. Визначено показники, які розраховуються на підставі
фінансової звітності, та можливості застосування аналітичних процедур
оцінки фінансового потенціалу підприємства.
Ключові слова: бухгалтерський облік, економічний аналіз, фінансовий
потенціал, фінансова звітність, фінансові результати.
Діагностика фінансового потенціалу промислового підприємства слугує
підґрунтям для прийняття управлінських рішень, що включають у себе складові
наступного характеру: економіко-організаційні, техніко-технологічного та
фінансового. Такі рішення повинні прийматися на основі достовірної інформації
про реальний фінансовий стан підприємства та з урахуванням перспективного
прогнозу щодо його діяльності. Тому системі бухгалтерського обліку належить
провідне місце як інформаційному середовищу обґрунтування менеджерських
рішень, а також за допомогою облікових даних визначаються засоби, важелі та
інструменти впливу на фінансові параметри функціонування підприємства.
Методологію

та

методику

дослідження

фінансового

потенціалу

підприємства у своїх наукових працях розкрили наступні вчені: О. Андрощук, О.
Бродська,

Ф.

Бутинець,

А.

Громова,

В.

Завгородній,

Л.

Маршук,

О. Михайлик, Д. Сушко, О. Кіндрат, Я. Шеверя та інші. Аналіз останніх наукових
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досліджень та публікацій свідчить про значну зацікавленість вивчення питань
інформаційного забезпечення аналізу фінансового потенціалу підприємств для
ефективного управління економічними процесами.
Метою статті є дослідження інформаційного забезпечення економічного
аналізу фінансового потенціалу підприємства, зокрема його основного джерела
– системи бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік є основним видом господарського обліку як з погляду
зібраної в ньому інформації, її точності, достовірності, так і охоплення
суспільних явищ. З його допомогою досягаються документальне оформлення і
безперервне

відображення

і

реєстрація

господарських

операцій

в

їх

взаємообумовленості та зв’язку з обов’язковим використанням вартісних
вимірників.
Головне місце в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового
потенціалу займає бухгалтерська звітність, яка дає досвідченому аналітикові
повну інформацію про фінансовий стан, стійкість та можливі перспективи
розвитку підприємства.
У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» зазначено: «Фінансова звітність – звітність, що містить інформацію про
фінансовий стан та результати діяльності підприємства» [1]. Згідно зазначеного
Закону користувачами фінансової звітності є фізичні або юридичні особи, які
потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.
Фінансова звітність є структурованим представленням фінансового стану і
операцій, здійснених суб’єктом господарювання. Компоненти фінансової
звітності відображають різні аспекти господарських операцій і подій за звітний
період, відповідну інформацію попереднього звітного періоду, розкриття
облікової політики та її змін, що робить можливим ретроспективний аналіз
діяльності підприємства.
Склад та елементи, порядок формування та подачі, методика порівняння
показників фінансової звітності наведена у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» [2].
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Фінансова звітність складається з:
‐

балансу (звіту про фінансовий стан) (форма №1);

‐

звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (форма №2);

‐

звіту про рух грошових коштів (форма №3);

‐

звіту про власний капітал (форма №4);

‐

приміток до фінансової звітності (форма №5).

Основним джерелом економічного аналізу є система бухгалтерського
обліку. Для формування можливості застосування аналітичних процедур оцінки
фінансового потенціалу підприємства використовуються показники фінансової
звітності (табл. 1).
Таблиця 1 – Фінансова звітність як неформаційне джерело економічного
аналізу фінансового потенціалу підприємства
Аналітичний показник
1

Власні обігові кошти
Коефіцієнт
забезпечення оборотних
активів власними
коштами
Маневреність робочого
капіталу
Маневреність власних
обігових коштів
Коефіцієнт
забезпечення власними
обіговими коштами
запасів
Коефіцієнт покриття
запасів
Коефіцієнт фінансової
незалежності
(автономії)

Об’єкт обліку
Інформаційне джерело
2
3
Показники фінансової стійкості
Власний капітал +
р. 1495 Ф. 1.+ р. 1595 Ф. 1.
Довгострокові
зобов’язання
Необоротні активи
р. 1095 Ф. 1.
Власні обігові кошти
р. 1495 + р. 1595 – р. 1095 Ф. 1.
Оборотні активи
р. 1195 Ф. 1.
Запаси
Власні обігові кошти
Грошові кошти
Власні обігові кошти
Власні обігові кошти
Запаси
Власні обігові кошти +
Короткострокові
зобов’язання
Запаси
Власний капітал
Сума пасивів
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р. 1101 + р. 1102 + р. 1103 + р. 1104
Ф. 1
р. 1495 + р. 1595 – р. 1095 Ф. 1.
р. 1165 Ф.1
р. 1495 + р. 1595 – р. 1095 Ф. 1.
р. 1495 + р. 1595 – р. 1095 Ф. 1.
р. 1101 + р. 1102 + р. 1103 + р. 1104
Ф. 1
р. 1495 + р. 1595 – р. 1095 Ф. 1. + р.
1600 + р. 1605 + р. 1615 + р. 1635
Ф.1.
р. 1101 + р. 1102 + р. 1103 + р. 1104
Ф. 1
р. 1145 Ф. 1
р. 1900 Ф. 1

Продовження таблиці 1
1

2

3

Показники ліквідності
Коефіцієнт поточної
ліквідності (покриття)
Коефіцієнт швидкої
ліквідності
Коефіцієнт абсолютної
ліквідності
Співвідношення
дебіторської та
кредиторської
заборгованості

Оборотність активів

Фондовіддача

Коефіцієнт оборотності
обігових коштів
(обороти)
Період одного обороту
обігових коштів (днів)
Коефіцієнт оборотності
запасів (обороти)
Період одного обороту
запасів (днів)

Коефіцієнт оборотності
дебіторської
заборгованості
(обороти)

Оборотні активи
Поточні зобов’язання
Оборотні активи – Запаси
Поточні зобов’язання
Грошові активи
Поточні зобов’язання
Дебіторська заборгованість

р. 1195 Ф. 1
р. 1695 Ф. 1
р. 1195 Ф. 1 – р. 1100 Ф.1
р. 1695 Ф. 1
р. 1160 + р. 1165 Ф. 1
р. 1695 Ф. 1
р. 1120 + р. 1125 + р. 1135 + р. 1130
+ р. 1140 + р. 1145 + р. 1155 Ф.1.
Кредиторська
р.1605 + р.1615 + р.1635 + р.1620 +
заборгованість
р.1650 + р.1630 + + р.1640 + р.1645
Ф.1.
Показники ділової активності
Виручка(Чистий дохід )
р. 2000 Ф.2.
Середньорічна сума
активів поточного та
р. 1300 Ф.1.з.п. + р. 1300 Ф.1. п.п.
попереднього року
Виручка(Чистий дохід )
р. 2000 Ф.2.
Середньорічна сума
вартості основних засобів р. 1010 Ф.1. поточного року + р.
поточного року та
1010 Ф.1. попереднього року
попереднього року
Виручка(Чистий дохід )
р. 2000 Ф.2.
Середньорічна сума
оборотних активів
р. 1195 Ф.1. з.п. + р. 1195 Ф.1. п.п.
поточного року та
попереднього року
Період
360 днів
Коефіцієнт оборотності
обігових коштів
Собівартість
р. 2050 Ф. 2
Середньорічна сума
р. 1101 Ф.1. з.п. + р. 1101 Ф.1. п.п.
запасів поточного року та + р. 1102 Ф.1. з.п. + р. 1102 Ф.1. п.п.
попереднього року
+ р. 1103 Ф.1. з.п. + р. 1103 Ф.1. п.п.
+ р. 1104 Ф.1. з.п. + р. 1104 Ф.1. п.п.
Період
360 днів
Коефіцієнт оборотності
запасів
Виручка(Чистий дохід )
р. 2000 Ф.2.
Сума середньорічної
р. 1040 Ф.1.з.п. + р. 1040 Ф.1. п.п. +
дебіторської
р. 1120 Ф.1. з.п.+ р. 1120 Ф.1. п.п.+
заборгованості за поточний р. 1125 Ф.1. з.п.+ р. 1125 Ф.1. п.п.+
та попередній рік
р. 1135 Ф.1. з.п.+ р. 1135 Ф.1. п.п.+
р. 1130 Ф.1. з.п.+ р. 1130 Ф.1. п.п. +
р. 1140 Ф.1. з.п.+ р. 1140 Ф.1. п.п. +
р. 1155 Ф.1. з.п.+ р. 1155 Ф.1. п.п.
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Продовження таблиці 1
1
Період погашення
дебіторської
заборгованості (днів)
Коефіцієнт оборотності
готової продукції
(оборотів)
Період погашення
кредиторської
заборгованості (днів)
Коефіцієнт оборотності
власного капіталу
(обороти)
Рентабельність активів
за чистим прибутком
Рентабельність власного
капіталу
Рентабельність
виробничих фондів
Рентабельність
реалізованої продукції
за прибутком від
операційної діяльності
Рентабельність
реалізованої продукції
за чистим прибутком
Коефіцієнт
реінвестування
Коефіцієнт стійкості
економічного зростання

2
Період
Коефіцієнт оборотності
дебіторської
заборгованості
Виручка(Чистий дохід )
Сума середньорічної
готової продукції за
поточний та попередній рік
Сума поточних та
забезпечень поточного та
попереднього року
Собівартість
Виручка(Чистий дохід )
Сума власного капіталу

3
360 днів
р. 2000 Ф.2.
р. 1103 Ф.1 з.п. + р. 1103 Ф.1. п.п.
р. 1605 Ф.1. з.п.+ р. 1605 Ф.1. п.п. +
р. 1615 Ф.1. з.п.+ рядок р. 1615 Ф.1.
п.п.+ р. 1645 Ф.1. з.п.+ р. 1645 п.п.
р. 2050 Ф. 2
р. 2000 Ф.2.
р. 1495 Ф.2. з.п.+ р. 1495 Ф.2. п.п.

Показники рентабельності
Чистий прибуток
р. 2350 Ф.2.
Середньорічна вартість
р. 1300 Ф.1. з.п. + р. 1300 Ф.1. п.п.
активів
Чистий прибуток
р. 2350 Ф.2.
Середньорічна вартість
р. 1495 Ф.1. з.п. + р. 1495 Ф.1. п.п.
власного капіталу
Чистий прибуток
р. 2350 Ф.2.
Середньорічна сума ОЗ
р. 1010 Ф.1. з.п. + р. 1010 Ф.1 п.п.
Фінансовий результат від р. 2190 Ф.2.
операційної діяльності
Чистий дохід від реалізації р. 2000 Ф.2.
продукції
Чистий прибуток
р. 2350 Ф.2.
Чистий дохід від реалізації р. 2000 Ф.2.
продукції
Резервний капітал та
р. 1415 + р. 1420 Ф.1. з.п. - + р. 1415
нерозподілений прибуток + р. 1420 Ф.1 на початок року
(збиток )
Чистий прибуток
р. 2350 Ф.2.
Резервний капітал та
р. 1415 + р. 1420 Ф.1. з.п. - + р. 1415
нерозподілений прибуток + р. 1420 Ф.1 на початок року
(збиток )
Власний капітал
р. 1495 Ф.2.

Бухгалтерський облік і його продукт – облікова інформація у сучасному
світі стають мовою бізнесу і підприємництва. Бухгалтерський облік виступає як
системний процес одержання і передачі достовірної інформації про господарську
діяльність для прийняття управлінських рішень. У цьому полягає мета
бухгалтерського обліку, що створений не для відображення економічних
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процесів, а для керування ними. Професор М. С. Пушкар підкреслює, що
«бухгалтерський облік є частиною загальної інформаційної системи, яка
перетворює первинні дані, зафіксовані в документах, на продукт для управління.
Таким продуктом є готова до споживання інформація, яка має всі властивості
товару» [3]. Тут доречно відмітити, що сучасна система бухгалтерського обліку
на підприємствах, які функціонують в умовах ринкових відносин, повинна
задовольняти інформаційні потреби широкого кола користувачів.
Відповідно до інтересів різних груп споживачів інформації сучасна система
бухгалтерського обліку повинна служити трьом головним цілям [4]:
• облік активів підприємства, його зобов'язань і капіталу, періодична
публічна звітність про фінансовий стан і фінансові результати;
• інформаційна підтримка керування – забезпечення інформацією,
необхідної для прийняття управлінських рішень;
• «облік майбутнього» – забезпечення керівників інформацією для розробки
управлінських рішень, що стосується майбутньої господарсько-фінансової
діяльності.
Отже, основою інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану, як
уже було відзначено, є бухгалтерська звітність. Безумовно, в аналізі можна
використовувати додаткову інформацію головним чином оперативну, проте вона
є лише допоміжною.
Компоненти фінансової звітності відображають різні аспекти одних і тих
самих господарських операцій і подій за звітний період, відповідну інформацію
попереднього звітного періоду та розкриття облікової політики та її змін, що
робить можливим ретроспективний та перспективний аналіз діяльності
підприємства (табл. 2).
Із позиції забезпечення управлінської діяльності можна виділити основні
вимоги, які має задовольняти бухгалтерська звітність. Вона, зокрема має містити
дані, необхідні для:
‐

прийняття обґрунтованих управлінських рішень у галузі інвестиційної

політики;
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‐

оцінки динаміки і перспектив зміни прибутку підприємства;

‐

оцінки

наявних

у

підприємства

ресурсів,

ефективності

їхнього

використання та змін в їхньому складі.
Таблиця 2 – Призначення основних компонентів фінансової звітності
Компоненти
фінансової звітності
1

Форма №1 «Баланс
(Звіт про фінансовий
стан)»

Форма №2 «Звіт про
фінансові результати
(Звіт про сукупний
дохід)»
Форма №3 «Звіт про
власний капітал»
Форма №4 «Звіт про
рух грошових коштів»

Форма №5 «Примітки
до річної фінансової
звітності»

Зміст

Використання інформації

2

3
Оцінка структури ресурсів
підприємства, їх ліквідності та
платоспроможності підприємства.
Прогнозування майбутніх потреб у
показниках; оцінка та
прогнозування змін в економічних
ресурсах, які підприємство,
ймовірно, контролюватиме

Наявність економічних
ресурсів, що контролює
підприємство, на дату
балансу
Доходи, витрати та
фінансові результати
діяльності підприємства
за звітний період
Зміни у складі власного
капіталу підприємства
протягом звітного
періоду
Генерування та
використання грошових
коштів протягом
звітного періоду
Обрана облікова
політика. Інформація, не
наведена безпосередньо
у фінансових звітах, але
обов’язкова за П(С)БО.
Додатковий аналіз
статей звітності,
необхідний для
забезпечення її
зрозумілості

Оцінка та прогноз: прибутковості
діяльності підприємства; структури
доходів та витрат
Оцінка та прогноз змін у власному
капіталі
Оцінка та прогноз руху грошових
коштів від операційної,
інвестиційної та фінансової
діяльності підприємства
Оцінка та прогноз: облікової
політики; ризиків або непевності,
що впливають на підприємство,
його ресурси та зобов’язання;
діяльності підрозділів підприємства
тощо

Не секрет, що процес прийняття управлінських рішень у більшій мірі
мистецтво, ніж наука. Результати виконаних формалізованих аналітичних
процедур не є або, принаймні, не повинні бути єдиним і безумовним критерієм
для прийняття того або іншого управлінського рішення. Вони в деякому
розумінні – «матеріальна основа» управлінських рішень, прийняття яких
базоване також на інтелекті, логіці, досвіді, особистих симпатіях і антипатіях
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особи, яка приймає ці рішення. До того ж, у деяких випадках нематеріальні
компоненти можуть мати основне значення.
Слід зазначити, що бухгалтерський облік і економічний аналіз як елементи
інформаційної системи діють воднораз і забезпечують чіткість взаємозв’язку:
«первинні облікові дані - результативна інформація звітності - аналіз інформації
- прийняття рішень - контроль законності здійснення операцій - зміна стратегії
діяльності» [5].
Суттєвим

компонентом

процесу

вдосконалення

є

забезпечення

функціональності інформаційної системи через визнання цілісності змісту,
методології, предмета і методу його складових: планування, обліку, аналізу,
контролю. Їх об’єднання у єдиний інформаційний процес підтверджується
відомою тезою: бухгалтерський облік – це, передусім, аналіз, процедури яких
формуються на планових показниках і завершуються контролем дотримання їх
значень. Це накладає критерій корисності на весь комплекс інформації, що є
продуктом системи і передбачає запровадження у процес її організації підходу,
орієнтованого на прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Досліджуючи місце і значення бухгалтерського обліку в системі
господарського механізму, необхідно підкреслити його зв’язок з усіма
елементами управління – плануванням, контролем, аналізом та ін. Саме облік є
інформаційною базою, що забезпечує функціонування цих елементів, він також
надає інформацію про стан та напрями розвитку підприємства, а тому формує
основу інформаційного забезпечення управління підприємством загалом та
аналізу фінансового потенціалу зокрема.
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Гончарук М.С.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
У статті визначено мету і завдання внутрішнього контролю витрат
підприємства,

наведено

етапи

проведення

контрольних

процедур

та

представлено організаційно-інформаційну модель внутрішньогосподарського
контролю витрат підприємства.
Ключові слова: витрати, собівартість продукції, контроль, внутрішній
контроль, методика контролю.
В сучасних умовах господарювання досягнення високих показників
діяльності, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та
трудових ресурсів, збереження та нарощування майна підприємства досягається
завдяки належній організації управлінського механізму, невід’ємною складовою
якого є система господарського контролю. На сьогодні питання організації
внутрішнього контролю на підприємстві законодавчо не врегульовані, а тому ці
питання належать до сфери діяльності власника підприємства і керівництва.
Проблеми господарського контролю витрат в частині організації та
методики стали об’єктами наукових досліджень багатьох вчених-економістів,
зокрема:

Ф.Ф. Бутинця, Л.В. Гуцаленко, І.В. Жиглей,
103

С.Ф.

Легенчука,

М.Ф. Огійчука, В.М. Пархоменка, В.П. Савчука та ін. Вченими досліджено
сутність та організаційно-методичні положення господарського контролю
витрат підприємства.
Розробка ефективної системи внутрішнього контролю витрат підприємства
потребує визначення об’єктів, суб’єктів, мети та основних завдань. Об’єктами
контролю витрат є доцільність їх здійснення, документування та облікове
відображення. До суб’єктів контролю відносять управлінський персонал
(керівник, головний бухгалтер, аналітик) або особи, які уповноважені
здійснювати контрольні процедури.
Контроль існує на будь-якому підприємстві, але організовується по різному
за структурою та методами. Організація внутрішньогосподарського контролю
(відповідно до чинного законодавства) покладена на керівника підприємства. На
підставі затвердженого плану працівники, зайняті управлінням, здійснюють
систематичний поточний контроль за діяльністю підрозділів підприємства. За
результатами контрольних перевірок керівництво підприємства приймає
рішення про усунення причин, що негативно впливають на діяльність
підприємства [2, с. 38].
Метою контролю витрат є підтвердження достовірності відображення
інформації про витрати в системі рахунків бухгалтерського обліку та звітності, а
також розробка системи заходів, спрямованих на їх скорочення та оптимізацію.
В процесі здійснення виробничо-господарської діяльності у кожного
підприємства формується комплексний підхід до організації та проведення
внутрішнього контролю витрат. За етапами проведення контрольних процедур
можна виділити попередній, поточний та наступний контроль витрат.
Здійснення попереднього контролю передує господарській операції, що дає
можливість обґрунтувати економічну доцільність понесення витрат на
виробництво продукції, запобігти недоцільним витратам, безгосподарності та
марнотратству. До функцій попереднього контролю варто віднести: складання
кошторисів накладних витрат підприємства; закріплення відповідальних за їх
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дотриманням; розробка прогресивних норм витрат; визначення оптимального
розміру витрат на виробництво продукції. В нинішніх умовах господарювання
попередній контроль відіграє важливу роль при прийняття управлінських
рішень, коли необхідно попередньо оцінити господарські операції на предмет їх
законності, доцільності й економічності [3].
Поточний контроль покликаний оперативно виявляти та усувати виявлені
порушення під час виконання господарських операцій та виробничих завдань.
Наступний контроль характеризується більш повним і глибоким підходом до
вивчення фінансово-господарської діяльності, тобто це виявлення неякісних за
критеріями законності та доцільності документів, а також визначення ступеня їх
випливу на достовірність інформації, узагальненої у звітності.
Схематично

етапи

внутрішньогосподарського

контролю

витрат

представлено на рис. 1.
На початковій стадії контролю витрат підприємства необхідно сформувати
завдання та цілі перевірки, обрати методи і прийоми контролю, розробити
програму, а також визначити безпосередніх виконавців контрольних процедур та
визначити строки їх проведення.
На другому етапі перевірки виявляється вплив на рівень витрат і
формування собівартості продукції за такої організації та методології обліку,
коли причини змін собівартості, допущених перевитрат і відхилень та отримання
економії засобів проявляється в щоденному процесі виконання плану на підставі
первинної документації і поточних облікових засобів. Систематичний контроль
за діяльністю підприємства дає змогу контролювати виконання встановлених
норм [1, с. 47].
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Етап 2

Постановка
завдань,
цілей,
розробка
програми
контролю

Етап 1

Обґрунтування
наявності
нормативів
витрат
відповідно до
фінансововиробничих
можливостей
підприємства
та перевірка їх
дотримання

Перевірка наявності та
правильності
оформлення первинних
документів, регістрів
бухгалтерського обліку,
Головної книги та
звітності щодо операцій
з виробництва продукції
та правильності
відображення операцій
на рахунках
бухгалтерського обліку
Етап 3

Етап 4
Встановлення
бухгалтерських
процедур щодо
обліку витрат:
визначення витрат;
відкриття
аналітичних
рахунків третього та
четвертого порядків;
розробка форм
управлінської
звітності

Узагальнення
результатів
контролю,
формування
висновків та
внесення
пропозицій щодо
процесу ведення
обліку витрат на
підприємствах
Етап 5

Рисунок 1 - Етапи проведення внутрішнього контролю витрат
На третьому етапі відбувається безпосередньо перевірка відповідності
даних первинного, поточного та підсумкового обліку. При перевірці стану
бухгалтерського обліку на предмет повноти та достовірності відображення
інформації про витрати в обліковій системі підприємства застосовується ряд
контрольних процедур.
На наступному етапі контролю витрат необхідно забезпечити виконання
положень Наказу про облікову політику, який би враховував порядок розподілу
накладних витрат, обґрунтування методів списання виробничих запасів,
поглиблення аналітики за рахунок відкриття рахунків третього та четвертого
порядків, розробка форм внутрішньогосподарської звітності.
На завершальному етапі результати проведеної контрольної роботи
підлягають систематизації та аналізу виявлених порушень. За результатами
проведеної перевірки системи бухгалтерського обліку витрат на підприємстві
формується висновок про виявленні відхилення та встановлені порушення, а
також наводяться рекомендації щодо

поліпшення бухгалтерського обліку

витрат і підвищення рівня внутрішнього контролю за ними [1, с. 48].
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За результатами проведеного дослідження сформовано організаційнометодичну модель внутрішнього контролю витрат, яка включає в себе чотири
блоки: об’єкти контролю, інформаційні джерела, методичні прийоми, методи
(способи) узагальнення результатів (табл. 1).
Таблиця 1 контролю витрат
№
з/п

1

2

3

4

Організаційно-інформаційна

модель

внутрішнього

Елемент
моделі

Загальна
характеристика
1. Дотримання чинного господарського законодавства при здійсненні
витрат підприємства.
2. Правильність документального оформлення формування витрат
підприємства.
3. Дотримання норм, нормативів та бюджетних (прогнозних) показників
Об'єкт
при здійсненні витрат підприємства.
контролю
4. Раціональність вибору методу обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції.
5. Правильність методики відображення витрат підприємства у системі
бухгалтерського обліку.
6. Достовірність відображення витрат у внутрішній, фінансовій,
статистичній та податковій звітності.
1. Нормативно-правові акти, що регулюють організацію та методику
бухгалтерського обліку витрат підприємства.
2. Облікова політика підприємства.
3. Первинні документи формування витрат відповідно до галузевої
спрямованості діяльності підприємства.
Інформаційні
4. Облікові реєстри відповідно до обраної форми бухгалтерського обліку.
джерела
5. Бюджети, кошториси, звіти про їх виконання та внутрішня звітність
підприємства.
6. Фінансова, статистична та податкова звітність підприємства.
7. Узагальнюючі документи результатів попереднього внутрішнього
контролю.
Методичні Нормативно-правова, формальна, арифметична, взаємна, експертна,
зустрічна, логічна перевірка
прийоми
1. Накопичувальні відомості та таблиці виявлених недоліків і порушень та
Методи
інші робочі документи внутрішнього контролю;
(способи)
2. Акти, довідки та інші узагальнюючі документи внутрішнього контролю;
узагальнення
3. Пропозиції та рекомендації щодо усунення виявлених недоліків і
результатів
порушень

Таким чином, важливою складовою в системі управління витратами
підприємства є їх контроль, спрямований на встановлення доцільності
використання ресурсного забезпечення підприємства, перевірку правильності та
повноти

відображення

інформації

в

первинних

документах,

системі

бухгалтерських рахунків та фінансовій звітності підприємства. Контроль за
витратами на виробництво продукції (робіт, послуг) на підприємствах повинна
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бути спрямована на застосування таких методів контролю, які б забезпечували
ефективне використання ресурсного забезпечення підприємства, мінімізувало
втрати підприємства та сприяло оптимізації виробничої собівартості продукції.
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Грабік Ю.Г.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
Дана наукова стаття присвячена сучасним запитам в потребі якісного обліковоаналітичного забезпечення управління оборотними активами. Узагальнено основні
механізми формування ефективної обліково-аналітичної системи як першооснови в
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забезпечення у прийнятті управлінських рішень щодо раціонального та
ефективного використання оборотних активів.
Ключові слова: оборотні активи, ресурси, запаси, грошові кошти, дебіторська
заборгованість, матеріальні ресурси, бухгалтерський облік, аналіз, управління.
В сучасних умовах розвитку ринкових відносин актуальним постає питання
ефективного ведення бізнесу, що не може бути забезпечене без достатнього обсягу
ресурсів, в першу чергу таких як оборотні активи.
Специфіка формування та використання таких активів господарствами впливає
на стратегію розвитку підприємства і на досягнення бажаних кінцевих результатів
діяльності.
Актуального змісту набуває питання якісного оцінювання рівня забезпечення
господарюючих суб’єктів оборотними активами та їх ефективного використання
саме в контексті прийняття управлінських рішень.
Процес прийняття рішень в даному випадку значним чином залежить від введення
на вітчизняних підприємствах узгодженої координаційної
служб,

налагодженої

системи

інформаційного

роботи різноманітних

менеджменту,

комплексного

взаємодіючого підходу до обліку, внутрішнього контролю та аналізу.
Метою дослідження є окреслення існуючих проблем обліково-аналітичного
забезпечення управління оборотними ресурсами та пошуку шляхів щодо їх
вирішення.
Управління оборотними активами є однією із вагомих складових в загальній
системи управління господарюючого суб’єкта.
Процес управління даним видом активів формується із наступних етапів:
- стадія планування,
- стадія прийняття та реалізація рішень,
- стадія контролю та аналізу наслідків впровадження даних рішень.
Сучасні умови господарювання вимагають від підприємств постійної
оперативної управлінської реакції на оборотні активи в цілях забезпечення власної
діяльності необхідними оборотними ресурсами з одночасним раціональним та
ефективним підходом до

їх використання. З огляду на конкретні
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умови

господарювання більш прискіпливої уваги управлінців потребують грошові потоки,
дебітора та запаси. Практичне значення якісних управлінських рішень в зазначених
питаннях характеризується досягненням бажаних кінцевих фінансових результатів,
досягненням фінансової стабільності, ділової активності та привабливого іміджу
підприємства.
Розуміння процесу управління оборотними ресурсами досліджувалося у працях
провідних вітчизняних економістів, таких як А.Д. Василик, К.В. Ізмайлова,
Г.Г. Кірейцев, Л.А. Лігоненко, А.М. Поддєрьогін, Р.А. Слав’юк та ін.
Основоположною метою управління оборотними ресурсами є:
1) визначення потреби в оборотних ресурсах, необхідної для потреб подальшої
діяльності;
2) оптимізований підхід до обсягу і структури оборотних ресурсів;
3) забезпечення оборотних ресурсів джерелами фінансування та формування їх
оптимального співвідношення;
4) організація управління оборотними ресурсами на постійній основі, що
дозволить забезпечити достатній рівень платоспроможності та фінансової стійкості;
5) підвищити ефективність використання оборотних ресурсів.
Управління оборотними активами включає наступні складові (рисунок 1).
Управління оборотними активами включає наступні складові:
Управління
грошовими
коштами,
важливим
напрямом
управління
якими
є
розрахунок
мінімально
необхідної
суми для операційної,
фінансової та інвестиційної
діяльності;

Управління запасами – це
забезпечення і підтримування
їх оптимальної кількості та
ефективного використання.
Ефективне
управління
запасами
дозволяє
мінімізувати
витрати
з
обслуговування, зберігання і
витрачання
запасів,
прогнозувати
інфляційні
витрати
на
формування
запасів;

Управління
дебіторською
заборгованістю з метою оцінки
реального стану та змін
дебіторської заборгованості, та
прогнозування
відсутності
сумнівних безнадійних боргів.

Рисунок 1 - Складові процесу управління оборотними активами
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Даний процес залежить від скоординованої організації планування, контролю,
обліку та аналізу.
Ускладнення системи управління потребує не тільки удосконалення
організації діяльності, але і поліпшення інформаційного забезпечення, так як для
забезпечення успішного функціонування будь-якого суб’єкта господарювання та
управління ним необхідно, перш за все, власна інформація про фінансовий та
майновий стан, результати діяльності, процеси їх формування, а також зовнішня
інформація про дійсних та потенційних інвесторів, партнерів, конкурентів, тощо.
Важливою складовою загальної інформаційної системи підприємства є інформація,
яку надає бухгалтерський облік, який включає виявлення, вимірювання, реєстрацію,
накопичення, узагальнення та передачу інформації про діяльність підприємства
користувачам для прийняття рішень [2].
Характеристика складових інформаційної системи управлінського процесу
дозволяє проводити контрольно-аналітичні дії, послідовне виконання яких
комплексно забезпечує вирішення завдань з обробки економічної інформації та
подальше її використання з метою прийняття управлінських рішень.
Облікова система дозволяє інформувати користувачів про абсолютно усі
факти господарських операцій підприємства. Облікові дані забезпечують
можливість проведення аналізу наслідків раніше прийнятих рішень, а також
дозволяють здійснювати контроль за усіма господарськими процесами. З огляду на
вище зазначене, важливим полем для дослідження залишається удосконалення
облікового інформаційного забезпечення.
Аналізуючи проблеми інформаційного забезпечення, Т. Бочуля зазначає що,
вкрай важливо адаптувати облікову інформацію під цільову спрямованість стратегії,
тобто забезпечити принцип адресності, коли інформація призначена конкретному
користувачеві для виконання конкретного завдання, визначеного для досягнення
поставленої мети. На цьому етапі проявляється так звана інформаційна криза побічний продукт розвитку сучасної цивілізації, яка характеризується збільшенням
ролі інформації і знань в житті суспільства, зростанням частки інфокомунікацій,
інформаційних продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті, створенням
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глобального інформаційного простору, що забезпечує ефективну інформаційну
взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів [1].
Якісний підхід до формування облікового забезпечення насамперед залежить
від раціональної побудови облікового процесу. Досить часто вітчизняні
підприємства ігнорують потребу відповідної організації облікової системи.
Якість облікової інформації в значній мірі залежить від якісної облікової
політики, формування якої може відбуватися лише при об’єднанні різних сфер
економічної діяльності суб’єктів господарювання. Можна погодитись з думкою П.
Житного, що облікову політику доцільно формувати за такими етапами:
організаційний – створення виконавчого органу та закріплення за його фахівцями
обов’язків і повноважень; підготовчий – визначення тактичних і стратегічних
напрямів діяльності та об’єктів обліку; дослідницький – вивчення зовнішніх умов і
чинників, які впливають на господарську діяльність та на облікову політику;
методологічний – вибір елементів облікової політики та розробка порядку
інформаційного забезпечення процесу формування облікової політики; заключний –
затвердження базисного та складання поточного розпорядчого документа про
облікову політику, впровадження облікової політики та постійний контроль за її
дотриманням [4].
Проблемним питанням організації облікової політики є питання щодо
внесення змін. Зміни в обліковій політиці можуть здійснюватись ретроспективно та
перспективно. При ретроспективному відображенні змін в обліковій політиці, вплив
змін здійснюється відносно подій і операцій минулих періодів від моменту їх
виникнення, та відображається у звітності шляхом повторного подання порівняльної
інформації про минулі звітні періоди. При перспективному відображенні змін
облікова політика поширюється на події та операції що виникають після дати зміни
облікової політики [3].
На нашу думку, при зазначенні змін до облікової політики, в частині
оборотних активів, у розпорядчому документі, який розкриває основні облікові
підходи необхідно детально прописати підходи і процедуру таких коригувань.
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Рівень інформаційної

якості залежить від якісних характеристик носіїв

інформації, чому в свою чергу сприяє раціональна організація всього облікового
процесу. Документування інформації – це обов’язкова умова і окремий елемент
бухгалтерського обліку і саме тому сучасні умови господарювання потребують
впровадження електронного документообороту.
Запровадження електронного документообігу в Україні визначено Законом
України «Про електронні документи і електронний документообіг», це дало
можливість створення електронної системи документообігу та узаконення її на
державному рівні і зробило обмін документами набагато швидшим і надійнішим [2].
Мається на увазі, що інформаційні технології для усіх форм господарювання
повинні розвиватися за електронною технологією в умовах створення інтегрованого
банку облікових даних в цілях задоволення потреб та запитів різних користувачів у
реальному масштабі часу.
Вирішенню проблеми щодо удосконалення організації документообігу на
підприємствах сприяє пошук і використання сучасних інформаційних технологій
для

створення

електронного

документообігу.

Впровадження

сучасних

інформаційних технологій сприяє також вирішенню проблеми щодо прискорення
оброблення облікових даних та їх передачі всім користувачам. Заслуговує на увагу
думка М.Білухи та Т. Микитенко про необхідність впровадження на сучасному етапі
інтегрованої системи електронного господарського обліку, який розглядається, як
складова обліково-економічної інформаційної системи [1].
Облік за своїм змістом як інформаційна система повинен невпинно
розвиватися
економічними

і

вдосконалюватися
процесами

орієнтовно

сучасного

світу.

до

потреб,

Пріоритетна

які

диктуються

складова

різних

користувачів постійно зростає та змінюється, тому облікова система має реагувати
на такі зміни і адаптуватися саме під них.
Вирішення існуючих проблем обліку оборотних ресурсів, на нашу думку,
дозволить забезпечити той рівень інформування управлінської системи, який
потрібен у конкретний період часу, виходячи з реальних потреб відповідних завдань,
які стоять перед управлінським персоналом.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто теоретичні аспекти аудиту виробничих витрат
підприємства, мету аудиту виробничих витрат і собівартості продукції,
основні етапи та прийоми аудиту виробничих витрат.
Ключові слова: аудит, аудиторська перевірка, виробничі витрати, система
управління витратами, собівартість, програма аудиту.
Важливою складовою ефективності системи управління на промислових
підприємствах є проведення аудиту. Особливу увагу потрібно звернути на
виробничу собівартість продукції, бо собівартість є основним елементом
формування витрат з точки зору фінансового та податкового обліку. Зниження
собівартості продукції є найважливішим чинником розвитку економіки
підприємства, оскільки формування ринкової економіки в Україні залежить від
виробництва конкурентоспроможної продукції та її реалізації на внутрішніх та
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зарубіжних ринках [1 с. 126]. Розробка ефективної методики аудиту виробничих
витрат на промислових підприємствах, дозволяє якісно прийняти управлінські
рішення щодо складу витрат. Також за допомогою аудиту виробничих витрат,
підприємство може розробити шляхи вдосконалення системи обліку виробничої
собівартості на підприємстві.
В умовах ринкової економіки однією з найактуальніших проблем є
проблема виживання в конкурентному середовищі. З розвитком конкуренції на
ринку та зниження норми прибутку перспективи розвитку підприємства значною
мірою залежать від витрат та управління ними. Налагодження ефективної
системи обліку витрат та систематичного їх аудиту, що дає змогу зменшити
виробничі витрати тим самим збільшивши прибуток, буде запорукою ефективної
економії витрат. Все це разом складає систему управління формуванням витрат
на підприємстві.
Вирішення проблем ефективної діяльності та підвищення виробничого
потенціалу підприємства базується на всебічному, глибокому аналізі облікових
даних та залежить від повноти і достовірності вихідної інформації про витрати,
на основі якої необхідно здійснювати систематичний облік, аудит та якісний
аналіз витрат.
Актуальність теми визначається тим, що в ринкових умовах, коли більшість
ринків є конкурентними, облік витрат і контроль за ними є найважливішою
ланкою управління підприємством. В той же час більшість вітчизняних
підприємств мають значні труднощі при створенні дієвої системи обліку та
управління витратами. У сучасних умовах господарювання вітчизняні
товаровиробники зможуть забезпечити конкурентоспроможність продукції
тільки на основі зниження витрат. Реалізація цієї мети вимагає посиленої уваги
керівництва до питань, пов'язаних із визначенням раціональності структури
витрат та пошуком шляхів їх зниження.
Вивченням питань, пов’язаних з організацією та методикою аудиту
виробничих затрат займалось багато вчених. Савченко В.Я. досліджував
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інформаційні джерела, законодавче забезпечення, методику аудиту виробничих
витрат. Усач Б.Ф. вивчав питання організації аудиторської перевірки.
Іванова Н.А. та Ролінський О.В. досліджували виробничу діяльність та її аудит,
інформаційне забезпечення проведення аудиторської перевірки. Просвєтов Г.І.
акцентував свою увагу на дослідженнях формуванню центрів затрат, а також їх
розподілу на постійні та змінні. Ковтун С. досліджував бюджет виробництва та
бюджет виробничої собівартості. Серебренніков Г.Г. вивчав особливості
управлінського обліку, планування затрат та калькулювання собівартості, а
також прийняття рішень щодо вибору бази розподілу непрямих затрат.
Метою статті є дослідження теоретичних та методологічних аспектів аудиту
виробничих витрат підприємства.
Процес праці – це поєднання трьох економічних елементів: діяльності
людей, предметів праці та засобів праці. Предмети та засоби праці є
матеріальними умовами – засобами процесу виробництва, які були створені
раніше за допомогою затраченої праці [2, с. 156]. Сукупні витрати уречевленої
праці на виробництво готової продукції складають дійсні витрати виробництва.
Вони вимірюються кількістю часу, необхідного для виробництва продукції в
певних організаційно-технічних та суспільно-економічних умовах. У такому
найбільш абстрактному розумінні витрати виробництва однаково притаманні
усім суспільним формаціям діяльності людей.
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [3] та П(С)БО 16
«Витрати» [5] визначають витрати, як зменшення економічних вигод у вигляді
вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення власного капіталу за рахунок його
вилучення або розподілу власниками).
Витрати на вироби (на виготовлену продукцію) - це витрати, що пов'язані з
виробництвом або придбанням активів для реалізації. У сфері виробництва до
цих витрат належать усі витрати (матеріали, сировина, зарплата, амортизація
тощо), які пов'язані з функцією виробництва готової продукції.
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На рівень прибутку від виготовлення продукції підприємства впливає такий
чинник, як зміна показника собівартості продукції. Надпланове зниження
собівартості реалізованої продукції дозволяє одержати додатковий прибуток,
який дорівнює за розміром сумі зниження собівартості. Витрати на гривню
реалізованої продукції та на 1 гривню суми чистого доходу є основними
показниками, які характеризують їх рівень і динаміку та ефективність
використання всіх наявних ресурсів на підприємстві [4].
Зниження витрат на гривню продукції характеризує успішність роботи
виробничого підприємства з впровадження нової техніки, підвищення
продуктивності праці і кваліфікаційного рівня працівників, раціонального
використання ресурсів.
Витрати на 1 грн. реалізованої продукції визначаються шляхом відношення
собівартості реалізованої продукції до чистого доходу від реалізації цієї
продукції, без ПДВ.
Витрати на 1 грн. чистого прибутку (збитку) розраховується як співвідношення
собівартості реалізованої продукції і чистого прибутку (збитку) [4].
Групування витрат на виробництво і реалізацію продукції за економічно
однорідними елементами дає можливість визначити всі матеріальні, трудові і
грошові витрати підприємства на виробництво продукції у звітному періоді. Таке
групування є єдиним та обов'язковим для всіх підприємств України незалежно
від їх галузевої належності [4].
Собівартість продукції один із важливих показників, у ній відображаються
результати використання всіх виробничих ресурсів. Від її рівня залежать
фінансові результати діяльності підприємства, фінансовий стан суб’єктів
господарювання і конкурентоспроможність продукції [2].
Найбільш ґрунтовне визначення собівартості дала науковець Т.В. Савицька
«Собівартість продукції (робіт, послуг) – це вартісне вираження витрат
підприємства (організації), пов’язаних з використанням у технологічному
процесі виконання робіт і надання послуг природних ресурсів, сировинних
матеріалів, палива, енергії, основних виробничих фондів, інструменту,
інвентарю, трудових і фінансових ресурсів, а також інших витрат на їх
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виробництво і збут, включаючи встановлені державою як обов’язкові
відрахування, податки і платежі» [4]. Тому вона є найважливішим якісним
показником роботи організації, за рівнем якого можна робити висновки про
ефективність

використання

виробничого

потенціалу

(робочої

сили,

матеріальних ресурсів), про організацію і технологію виробництва.
Після введення в дію П(с)БО 16 «Витрати» до фактичної собівартості
продукції повинні включатися лише виробничі витрати: прямі матеріальні
витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і загальновиробничі
витрати. Загальногосподарські (адміністративні) витрати не включено до
виробничої собівартості, а разом з витратами на збут та іншими операційними
витратами віднесено до витрат періоду [5].
Підприємство на власний розсуд і ризик обирає для себе найбільш
оптимальний метод обчислення виробничої собівартості, що є позитивним, адже
на кожному підприємстві є свої особливості виробничого процесу.
Аудит виробничої діяльності підприємства і витрат на виробництво є
найважливішою і, водночас, найскладнішою частиною аудиторської перевірки.
Одним з основних показників роботи будь-якого підприємства є випуск
продукції та її собівартість. Останній показник залежить від багатьох чинників,
на яких повинен зосередити увагу аудитор.
Аудит витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) проводиться після
аудиту основних засобів, виробничих запасів, розрахунків з оплати праці тощо,
що накладає відбиток на організацію аудиту інформації цієї під сукупності. При
проведенні аудиту витрат на виробництво використовується всі інформація про
встановлені суттєві відхилення при перевірках попередніх розділів, аналізується,
розглядається в сукупності щодо об’єктів калькуляції.
Для прийняття рішення про метод організації аудиторської перевірки витрат
на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукції аудитору
необхідно

провести

тестування

системи

внутрішнього

контролю

і

бухгалтерського обліку і встановити, чи:
- визначаються в наказі про облікову політику витрати, що списуються на
виробництво, у відповідності з П(с)БО;
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- не змінювалася протягом звітного періоду облікова політика щодо
визначення витрат на виробництво і собівартості продукції;
- дотримуються на підприємстві вимог, встановлених наказом про облікову
політику [6].
Оцінивши систему внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку,
аудитор приймає рішення щодо методу організації перевірки (суцільний,
вибірковий), кількості аудиторських процедур, необхідних для підготовки
об’єктивного висновку, і починає підготовку програми.
При проведенні перевірки витрат на виробництво продукції (робіт, послуг)
аудитору необхідно пам'ятати, що інформація, яку надає розділ II "Елементи
операційних витрат" звіту за ф. 2 "Звіт про фінансові результати", й інформація
про витрати виробництва за рахунком 23 "Основне виробництво" не є тотожними
[6].
Установивши кількість виробництв у суб'єкта господарювання, необхідно
перевірити, чи ведеться аналітичний облік за видами виробництв, за
підрозділами й центрами витрат та чи відповідають залишки й обороти
синтетичного обліку відповідним сумам за аналітичними рахунками.
Систему показників які використовують при аудиті утворюють абсолютні,
відносні, натуральні та вартісні показники, кількісні і якісні.
Абсолютні показники - відображають предмети, процеси чи явища у
одиницях, наприклад, загальний обсяг засобів у розпорядженні підприємства,
обсяг власного капіталу. Абсолютні в свою чергу поділяються на натуральні та
вартісні.
Натуральні показники - маси, обсягу, потужності та ін.
Вартісні - вартість основних засобів, вартість МШП та матеріалів, розмір
статутного капіталу та ін.
Методи обробки економічної інформації під час аудиту виробничих витрат:
Власні методи аналізу включають:
- методи горизонтального аналізу;
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- методи вертикального аналізу;
- економіко-логічні методи (порівняння, групування);
- економiко-математичнi методи (методи елементарної математики та
техніко-економічні

розрахунки,

методи

математичної

статистики,

математичного моделювання, матричні методи оптимізації результатів) [6].
Вибіркові спостереження – прийом статистичного аудиту якісних
характеристик господарського процесу. Використовується тоді, коли суцільна
перевірка технічно неможлива. Вибіркові спостереження за умови їх правильної
організації і проведення дають досить достовірні дані, придатні для
використання у аудиту операційних витрат та собівартості реалізованої
продукції витрат. Результати вибіркових спостережень оформлюються актом.
Суцільні спостереження – прийом статистичного аудиту фактичного стану
об’єктів, які перевіряють, тобто діяльності підприємства.
В практиці аудиту часто зустрічаються ситуації, коли підприємство
здійснює декілька видів діяльності, не розподіляючи непрямі витрати між ними.
Тому обов'язково необхідно проводити перевірку при здійсненні підприємством
декількох видів діяльності, випуску продукції декількох видів, наявності
окремого обліку витрат, а також відповідності витрат конкретному виду
діяльності [6].
Отже, в умовах ринкових відносин аудит виробничих витрат набуває
особливого значення. Аудит виробничих витрат підприємства є надійним
інструментом для економічного обґрунтування управлінських рішень. Він є
видом управлінської діяльності, загальною функцією управління, що передує
прийняттю управлінських рішень і зводиться до їх обґрунтування на основі
наявної

інформації,

що

допоможе

підприємствам

Аудитор

повинен

підтверджувати достовірність даних обліку та звітності, а також розробляти
відповідні рекомендації щодо організації на підприємстві ефективної системи
управління виробничими процесами, яка повинна призвести до скорочення
виробничих затрат
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ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА
В статті досліджено порядок документування операцій з поточними
зобов’язаннями підприємства. Розроблена та запропонована до практичного
впровадження оперограма обліку зобов’язань перед постачальниками та
підрядниками підприємства.
Ключові
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документування,

документооборот, накладна.
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облік,

поточні

зобов’язання,

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Бухгалтерські документи підтверджують правдивість
і точність облікових даних та допомагають знаходити помилки в бухгалтерських
записах та в економічних розрахунках. У зв’язку з цим висуваються особливі
вимоги до змісту та порядку оформлення бухгалтерських документів, зокрема, і
в процесі обліку поточних зобов’язань підприємства. Отже, питання облікових
документів як первинної складової обліково-звітної інформації підприємства в
умовах сьогодення набуває актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теоретичних та
практичних аспектів методики й організації обліково-аналітичного забезпечення
процесу поточних зобов’язань в своїх дослідженнях розглядали такі відомі вченіекономісти, як Д.Г. Лаптєва, С.Л. Береза; Ф.Ф. Бутинець; С.Ф. Голов; Р. Грачова;
М.В. Кужельний; В.В. Палій; О.А. Петрик; М.Л. П’ятов.
Формулювання цілей статті. Метою статті виступило дослідження системи
первинного обліку поточних зобов’язань як складової облікової інформації
підприємства.
Виклад основного матеріалу. Документооборотом називають відповідну
систему

створення,

перевірки

та

обробки

первинних

документів

в

бухгалтерському обліку від моменту їх створення до передачі в архів. Правильно
організований документооборот на підприємстві забезпечить: стабільну роботу
бухгалтерського апарату; чіткий рух та оперативну обробку документації;
своєчасні управлінські рішення.
Своєчасність складання первинної документації, надходження її для записів
в бухгалтерські реєстри здійснюється за затвердженим на підприємстві, що
досліджується, графіком документообороту.
Як вже зазначалось, поточні зобов’язання – це короткострокові фінансові
зобов’язання, які мають бути погашені протягом поточного операційного циклу
підприємства або протягом 12 місяців з дати складання балансу.
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Найбільша питома вага поточних зобов’язань виникає як наслідок
розрахункових взаємовідносин з постачальниками за отримані товари, роботи,
послуги.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається на
рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». Рахунок активнопасивний.

Сальдо

постачальнику.

По

дебетове
кредиту

відображає
рахунку

63

заборгованість
відображаються

підприємства
розрахунки

з

постачальниками та підрядниками за фактично отримані товарно-матеріальні
цінності, виконані роботи та надані послуги, по дебету – їх погашення, списання.
Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та
підрядником у розрізі кожного рахунка на сплату.
В системі безготівкових розрахунків за товарними операціями для
забезпечення кредиторської заборгованості часто використовується вексель.
Вексель – це цінний папір, який засвідчує безперечне зобов'язання
векселедавця сплатити, коли прийде строк, зазначену в ньому суму
векселедержателю (власнику векселя). Вексель є не тільки формою розрахунку,
але одним із видів комерційного кредиту, так як сплата за векселем відбувається
не відразу, а через певний час, протягом якого сума по векселю знаходиться в
розпорядженні векселедавця.
Існують два види векселів: простий і переказний. При обміні простим
векселем беруть участь дві сторони: векселедавець і векселедержатель (рис 1).
1
2
Векселедавець

3

Векселедержатель

4
1 – видача векселя;
2 – пред’явлення векселя до оплати;
3 – погашення векселя (оплата);
4 – вручення погашеного векселя з розпискою про отримання платежу.

Рисунок 1 – Схема розрахунків шляхом простого векселя
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Переказний вексель (тратта) представляє собою письмове розпорядження
кредитора (трасанти) позичальнику (трасату) про сплату визначеної суми третій
фізичній чи юридичній особі (ремітенту). Переказаний вексель виписується
постачальником і повинен бути акцептований платником, і тільки в тому випадку
набуває юридичної сили (рис. 2)
Векселедавець (трасант)
1
Платник (трасат)

2

Перший
векселетримач
(ремітент)

3
4
5
6

1 – видача векселя;
2 – пред’явлення векселя до акцепту (презентація);
3 – підтвердження акцепту;
4 – пред’явлення векселя до оплати;
5 – погашення векселя (оплата);
6 – вручення погашеного векселя з розпискою про отримання платежу.

Рисунок 2 – Схема розрахунків шляхом переказного векселя (тратти)
Розрахунки з постачальниками ведуть, як правило, після відвантаження
товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг або
одночасно з ними. Синтетичний облік розрахунків з постачальниками і
підрядниками ведеться на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і
підрядниками». Обліковим регістром по paxунку 63 є журнал-ордер № 6.
Дебетова

сторона

журналу-ордеру

№

постачальників, а кредитова – синтетичним

6

є

аналітичним

обліком

обліком надходжень товарно-

матеріальних цінностей (у розрізі постачальників), аналітичне підтвердження
яке можна знайти у додатку – підшивці первинних документів.
На підприємствах із значними оборотами і різними видами діяльності
журнал-ордер № 6 може бути поділеним на журнал-ордер № 6-А і журнал-ордер
№ 6-Б. Відповідно у першому з них реєструються взаєморозрахунки за товарно124

матеріальні цінності, у другому – за роботи і послуги сторонніх організацій.
Вести їх окремо чи разом – вирішує головний бухгалтер.
Документи

складають

на

бланках

типових

форм,

затверджених

Міністерством фінансів і Держкомстату України, або на бланках спеціалізованих
форм, затвердженими міністерствами та відомостями, а також виготовлених
самостійно, які повинні містити обов'язкові реквізити типових і спеціалізованих
форм.
Первинні документи з розрахунків повинні складатися чітко, розбірливо,
без підчистки, помарок та інших дефектів, які би викликали сумніви у
достовірності документа і вірності господарської операції. За достовірність
інформації, яка міститься у документі та якісне його складання несуть
відповідальні особи, які підписали документ.
Відповідно до ст. 9 Закону України від 16.07.1999р. № 996-XIV «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для
бухгалтерського обліку господарської операції первинні та зведені облікові
документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у
паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити:
назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого
складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру
господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської
операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають
змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської
операції.
Первинні документи, складені електронній формі, застосовуються

у

бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про
електронні документи та електронний документообіг.
Як вже зазначалось вище, виникнення кредиторської заборгованості є
наслідком розрахункових взаємовідносин між суб’єктами господарської
діяльності.
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Документальне

оформлення

операцій

за

розрахунками

з

різними

кредиторами здійснюється в таких аспектах:
1. Розрахунки за виданими авансами. Авансові платежі

оформляються

платіжними дорученнями, в яких міститься посилання на укладений договір.
2. Розрахунки за отриманими ТМЦ (роботами та послугами) від
постачальника, коли має місце наступна оплата.
3. Розрахунки за претензіями. Підприємство, права якого порушені,
звертається до порушника з письмовою претензією щодо порушення у
розрахунках,

яка

підписується

керівником

і

надсилається

адресату

рекомендованим листом або вручається під розписку.
Для забезпечення розрахунків з поставки ТМЦ (незалежно від факту
укладення письмового договору або усної домовленості щодо поставки) від
постачальника на адресу підприємства виставляється рахунок-фактура.
В рахунку-фактурі зазначається вся необхідна інформація, яка вказується
платником у банківських платіжних документах: найменування постачальника і
покупця, назви і коди обслуговуючих банків, номери розрахункових рахунків
підприємств; найменування цінностей, за які буде проведено оплату та сума як
без, так і з урахуванням ПДВ (за умови, якщо постачальник є платником такого
податку).
Надходження рахунку-фактури від постачальника на підприємство
здійснюється заздалегідь з метою отримання від покупця за передоплатою
передбаченої суми або разом із надходженням матеріальних цінностей.
З метою одержання від постачальника виробничих запасів по факту
здійснення передоплати або лише на підставі заключного договору представнику
одержувача видають довіреність на одержання цінностей. Товари відпускаються
покупцям або передаються безоплатно тільки за довіреністю одержувача.
Після закінчення відпуску цінностей служби, що здійснювали їх відпуск,
здають довіреність разом з документами на відпуск останньої партії цінностей
працівникам, на яких покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку.
126

Відповідальність за дотримання постачальником встановленого порядку
відпуску за довіреністю цінностей покладається на посадових осіб підприємствапостачальника, які мають право підписувати первинні документи на відпуск
цінностей.
Для отримання належних підприємству ТМЦ у бухгалтерії постачальника,
спираючись на данні із заключених договорів купівлі-продажу та інформації,
вказаної у довіреності на одержанні цінностей, здійснюється виписка накладнихвимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів або товарно-транспортних
накладних (за умов транспортування вантажним автомобілем).
Як у першому, так і в другому випадку, один екземпляр накладної-вимоги
або

товарно-транспортної

накладної,

завіреної

підписом

одержувача,

залишається у комірника підприємства-постачальника. Другий екземпляр
вказаних

документів,

завірений

підписом

комірника

підприємства-

постачальника, передається одержувачу матеріальних цінностей.
При

оприбуткуванні

матеріальних

цінностей

комірник

може

використовувати прибутковий ордер (форма № М-4). Прибутковий ордер
складається матеріально відповідальною особою у день надходження цінностей
на склад.
Як правило, вказаний документ застосовується у випадках, коли доставлені
по одному супровідному документу цінності підлягають оприбуткуванню
одночасно на декількох складах у покупця.
Тому для більшої наочності руху документів розглянемо оперограму
первинного обліку розрахунків по поточних зобов’язаннях (рис. 3).
Відображена оперограма має забезпечити раціональний та оперативний
облік на підприємстві, сприяти зменшенню трудомісткості облікової праці.
Як видно з оперограми, бухгалтерія багато часу витрачає не лише на
оформлення відповідних первинних документів, але й на відображення цих
документів на рахунках бухгалтерського обліку, а також на складання звітності.
При цьому основну відповідальність все ж таки несе головний бухгалтер і
директор підприємства.
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№
з/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Операції
Укладання договору поставки
Отримання ТМЦ від
постачальників (робіт, послуг,
від підрядників) та формування
товарних звітів
Перевірка та опрацювання
товарних звітів комірника та
доданих до них первинних
документів
Відображення надходження
ТМЦ в системі рахунків
бухгалтерського обліку
Відображення в обліку
перерахування кредиторської
заборгованості
Формування Головної книги
Відображення розрахунків з
постачальниками у фінансовій
звітності
Прийняття відповідних
управлінських рішень

Керівник

Головний
бухгалтер

Бухгалтер з
обліку
розрахунків

Комірник

*
*

*
*
*
*
*

*
*

Рисунок 3 – Оперограма обліку зобов’язань перед постачальниками
Таким чином, організація бухгалтерського обліку надає достовірну,
своєчасну, детальну інформацію про виникнення та погашення поточної
заборгованості на підприємстві.
Висновки. Таким чином, технологія обліку поточних зобов’язань
складається з первинного, поточного і підсумкового обліку операцій з
формування поточних зобов’язань, використання створеного внаслідок цього
капіталу у господарській діяльності підприємства та виконання (погашення)
зобов’язань шляхом повернення суми основного боргу та сплати відсотків за
користування залученими фінансовими ресурсами (у разі залучення коштів на
безоплатній основі відсотки не сплачуються). В умовах застосування сучасних
інформаційних технологій облік поточних зобов’язань розглядаються як
елементи єдиної інформаційної системи управління капіталом, що своєю чергою
є підсистемою загальної системи електронної обробки економічної інформації
щодо фінансово-господарської діяльності підприємства.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
У статті розкрито теоретичні аспекти економічного аналізу цільового
використання бюджетних коштів. Розглянуто інформаційне забезпечення
аналізу та основні його методи.
Ключові слова: бюджет, бюджетні кошти, економічний аналіз, кошторис,
загальноосвітні навчальні заклади, звітність, методи економічного аналізу.
Проблема неефективного, незаконного, в тому числі нецільового,
використання коштів – одна з найгостріших у бюджетній системі. Значні обсяги
бюджетних порушень з боку учасників бюджетного процесу є фактором
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дестабілізації соціально-економічного розвитку і джерелом великих ризиків,
порушенням фінансової стійкості країни. Вирішення цієї проблеми має бути
одним з пріоритетних завдань українського уряду, адже, не забезпечивши
ефективного використання бюджетних коштів, неможливо досягти значних
здобутків і результативних показників в економічній та соціальній сферах,
забезпечити добробут громадян країни.
Весь економічний потенціал держави зосереджено в бюджеті, який і
виконує одну з основних державних функцій – управління економікою. Ключові
економічні

зрушення,

нововведення

та

будь-які

соціально-економічні

досягнення, що відбуваються у країні, здійснюються за безпосередньої участі
бюджету. З бюджету фінансуються економічні та соціальні заходи і програми,
забезпечується процес розширеного відтворення. На думку деяких учених,
видатки бюджету повинні бути інструментом досягнення вищого критерію
справедливості в розподілі державних благ з метою отримання граничного рівня
добробуту для кожного члена суспільства [1, c. 496].
Раціональне використання бюджетних коштів є гарантією ефективної
реалізації державою усіх своїх функцій. Обґрунтований розподіл державних
коштів потребує постійного пошуку напрямків вдосконалення та аналізу
показників ефективності. Аналіз бюджетних ресурсів дає можливість отримати
повну інформацію про виконання кошторису доходів і видатків бюджету, їхню
наявність і порядок розподілу. На підставі цих даних проводиться контроль за
збереженням та цільовим використанням бюджетних коштів загальноосвітніх
закладів. Так як успішна діяльність будь-якої бюджетної установи залежить від
того, яким чином буде вирішене це питання. Тому питання організації обліку,
контролю та аналізу цільового використання бюджетних коштів є сьогодні
актуальним.
Питання бюджетних ресурсів постійно перебувають у полі зору науковців,
таких як В. Геєць, Л. Гриценко, Т. Затонацька, В. Зимовець, Т. Єфименко,
В. Кудряшов, Л. Лисяк, І. Спільник, та інших. Однак й досі існує ряд
невирішених проблем і небагато наукових праць, присвячених саме видатковій
частині бюджету.
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Метою статті є дослідження теоретичних аспектів аналізу цільового
використання бюджетних коштів загальноосвітніми навчальними закладами.
Зміст освіти розкривається в таких аспектах:
1) освіта як результат суспільно-значимих знань;
2) освіта як процес передання інформації, втілення навичок та умінь, тобто
навчальний процес;
3) освіта як галузь соціально-економічної діяльності [2, с. 117].
Освіта, як специфічна сфера діяльності суспільства, становить інтерес для
державного фінансового контролю і аналізу у двох аспектах. По-перше, тому, що
реалізація призначення системи освіти в суспільстві передбачає необхідність
налагодження фінансово-економічного механізму. Заклади освіти як суб’єкти
освітньої діяльності функціонують на основі покриття своїх видатків
одержаними доходами, але необхідність їх розвитку зумовлює потребу в
надходженні додаткових коштів, що не може виключати отримання прибутку.
Механізм функціонування закладів освіти розрізняється в залежності від джерел
формуватися їх доходів: з бюджетних асигнувань, тільки з власних зароблених
коштів або зі змішаних ресурсів.
По-друге, достатній інтерес становить економічний характер результатів
діяльності закладів освіти. Витрати на освіту мають продуктивну природу тому,
що її результати знаходять прояв у зростанні показників економічної діяльності
на мікро- та макрорівнях у короткостроковому та особливо в довгостроковому
періодах діяльності вже освічених людей. Завдяки цьому витрати держави на
освіту набули специфіки високорентабельних інвестицій [3].
Грошові кошти надаються школі для здійснення передбачених кошторисом
видатків і є основним джерелом поповнення обігових коштів, при цьому у
загальноосвітніх закладів системи освіти не передбачається отримання прибутку
чи накопичення залишків невикористаних коштів [4, с. 105].
Виходячи із специфіки діяльності та законодавчої бази надходження
загальноосвітніх закладів системи освіти можна класифікувати за джерелами їх
надходження: Фінансування із загального фонду бюджету; Спеціальні кошти
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бюджетної установи; Власні надходження бюджетної установи; Кошти отримані
як плата за послуги; Інші власні надходження; Інші надходження спеціального
фонду. Механізм державного фінансування загальноосвітніх закладів має таку
послідовність:
1. Визначення методів, форм та формули розподілу державних ресурсів.
2. Розподіл відповідальності за витрачання державних ресурсів між
загальнодержавним і місцевими бюджетами з фінансування освіти.
3. Визначення прав навчальних закладів на розпорядження фінансовими
ресурсами.
4. Розподіл відповідальності за складання звітності загальноосвітніх
закладів та результати своєї діяльності [4].
Методи фінансування загальноосвітніх закладів різняться залежно від того,
з погляду яких принципових позицій здійснюють фінансування. Складання
бюджету та виділення коштів на освіту в Україні відбувається на підставі
встановлених норм для загальноосвітніх навчальних закладів. Фінансування в
такому випадку не пов’язують з показниками ефективності роботи школи.
Форми фінансування державою загальноосвітніх закладів системи освіти
різноманітні:
- пряме фінансування з одного або декількох рівнів державного бюджету на
підставі нормативів або кошторисної вартості;
- додаткові асигнування за окремими заходами або програмами –
комп’ютеризація, школа майбутнього тощо;
- дотації, субвенції з метою вирівнювання диспропорцій між різними
територіями України;
- фінансування таких специфічних програм, як оздоровлення, харчування чи
забезпечення шкільною формою дітей із малозабезпечених родин.
Ці форми фінансування можуть застосовуватись окремо або в різних
комбінаціях. Чинним законодавством встановлено нормативний порядок
формування місцевих бюджетів, який визначає нормативи видатків на освіту,
культуру, охорону здоров’я, соціальний захист тощо. Розрахунок обсягу
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видатків на загальну середню освіту визначається залежно від норм видатків на
одного учня та контингенту учнів різних типів закладів загальної середньої
освіти [5].
Основною функцією фінансового механізму загальноосвітніх закладів
системи освіти, як стверджує Парсяк К., є забезпечення закладів освіти
фінансовими ресурсами. Виконання цієї функції передбачає реалізацію функції
регулювання грошових бюджетних потоків, для чого необхідно здійснювати і
контролювати:
- регулювання загального порядку фінансування закладів освіти;
- регулювання процесу використання державного фінансування [6, с. 71].
Аналіз діяльності бюджетної установи загалом, і використання бюджетних
коштів зокрема, передбачає дослідження основних показників діяльності
закладу, насамперед доходної та витратної частини загального і спеціального
фондів; виявлення їх обсягу, динаміки та структури; визначення відхилень від
запланованих значень; з'ясування потенційних можливостей збільшення
доходної частини бюджетів органів самоврядування та розроблення пропозицій
щодо подальшого збільшення надходжень та ефективного витрачання
бюджетних коштів. Ефективне використання бюджетних коштів передбачає
повне, цільове їх використання відповідно до затверджених параметрів
бюджетного розпису й кошторису витрат [11].
Система інформаційного забезпечення аналізу діяльності бюджетної
установи – це процес цілеспрямованого, безперервного підбору певних
економічних показників, що необхідні для проведення аналізу, а також
підготовки ефективних управлінських рішень за усіма аспектами діяльності
установи. Отримання, накопичення, зберігання, переробка та використання
інформації вимагає організації інформаційного забезпечення на високому,
науково-технічному рівні згідно з принципами утворення раціональних
інформаційних потоків. Головними принципами формування цих потоків
інформації являються: об’єктивність відображення господарських операцій;
знаходження інформаційних потреб і способів їх ефективного забезпечення;
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оперативність інформації; єдність інформації, яка надходить із різних джерел;
кодування первинних даних із метою підвищення ефективності використання
каналів зв’язку; всебічна розробка первинної інформації на ПЕОМ із ціллю
підвищення ефективності коефіцієнта її використання; зменшення вводу та
виводу інформації; обмеження первинної інформації абсолютними показниками;
розроблення цільових програм використання і аналізу первинної інформації.
Інформаційне забезпечення формується із трьох головних елементів, як:
інструктивні та методичні матеріали; системи класифікації та кодування;
інформаційна база. Інформаційне забезпечення включає: склад та структуру
інформації, закономірності її перетворення, а також характеристики руху
інформації.
Інформаційним забезпеченням аналізу видатків бюджетної установи є
економічна інформація, яку за ознакою середовища, в якому вона створюється
класифіковано на зовнішню та внутрішню. Зовнішня інформація поділяється на:
правову; довідкову; нормативну. До внутрішньої інформації відноситься
планова (кошторисна) та фактографічна.
Розподіл інформації за джерелами формування є важливим для ієрархічної
побудови вхідних інформаційних потоків. Це відбувається на основі взаємної
підпорядкованості інформаційних джерел.
Правова інформація надходить із законодавства України. Вона міститься у
законодавчих актах юридичної сили. До них належать закони України, які
регулюють діяльність суб’єктів підприємництва в галузі господарських,
фінансових і трудових ресурсів.
Джерелом нормативної інформації є постанови Кабінету Міністрів, накази
Міністерства фінансів України, Державної Казначейської Служби, Державного
комітету статистики та інших міністерств й відомств.
Довідкова інформація розміщується у стандартах та наказах галузевих
міністерств, довідниках тощо. Інформація, що надходить із даного джерела, має
необов’язковий характер та враховується аналітиками для вирішення певних
управлінських рішень в міру її необхідності [7].
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Планова інформація надходить із кошторису бюджетної установи, як в
цілому, так і в розрізі загального й спеціального фондів.
Додатковими джерелами інформації є позаоблікові джерела фактографічної
інформації. До них належать накази, доповіді, акти (довідки) ревізій,
пояснювальні записки тощо.
Головними

джерелами

фактографічної

інформації

являється

бухгалтерський і статистичний облік. Фактографічна інформація повинна
відображати реальний стан видатків установи. Головним плановим фінансовим
документом загальноосвітніх закладів системи освіти, що містить загальну суму
асигнувань та надходжень, а також розподіл видатків для належного та
ефективного

функціонування

установи

є

кошторис.

Кошторис

школи

підтверджує повноваження директора як розпорядника коштів щодо одержання
кошторисних доходів і здійснення бюджетних видатків, визначає як обсяги так і
спрямування коштів, необхідних для виконання школою своїх прямих функцій.
Тобто кошторис – це основний фінансовий документ школи [8, с. 64].
Постановою Кабінету Міністрів України визначені порядок складання,
розгляду та затвердження, основні вимоги до виконання кошторису [5].
Кошторис загальноосвітніх закладів приймають на бюджетний період, він
складається з частин загального та спеціального фондів. Показники видатків
загальноосвітніх закладів системи освіти, що включаються до проекту
кошторису, повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками щодо
кожного коду економічної класифікації. Якщо під час планування спеціального
фонду кошторису загальноосвітніми закладами планові доходи перевищують
планові видатки, школа повинна передбачити спрямування зазначених коштів на
пріоритетні заходи, які необхідні їй для виконання основних функцій, але які не
забезпечені видатками загального фонду. А якщо такі видатки планується
провадити

за

рахунок

надходжень

із

спеціального

фонду,

то

вони

передбачаються в кошторисі за спеціальним фондом [9, с. 530].
Перед тим, як скласти проект кошторису, необхідно провести аналіз
показників минулого періоду та планування господарської діяльності на
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майбутнє. Саме тому особливого значення набуває класифікація видатків
бюджетної установи за відповідними ознаками. Це надасть можливість для
раціонального розподілу бюджетних грошових коштів.
Найвищий рівень узагальнення облікової інформації в належних формах
фінансової

звітності

установи

допомагає

провести

ретроспективний

і

перспективний аналіз видатків бюджетної установи, визначити ефективність
фінансово-господарської діяльності, оцінити рух й інтенсивність використання
видатків, а також дати загальну оцінку керівництву бюджетної установи щодо
управління її видатками.
Економічний

аналіз

бюджетних

показників

полягає

в

оцінці

обґрунтованості їх значень, доцільної динаміки та інших параметрів, він має
проводитися на всіх етапах бюджетного процесу: при формуванні, розгляді,
затвердженні та виконанні бюджету. Сьогодні його здійснюють фінансові та
податкові органи, різні відомства, органи казначейства, контролюючі органи,
фінансові органи господарюючих структур. Податкові органи аналізують
надходження податків у бюджети різних рівнів, структуру податкових
надходжень, виконання плану надходжень податків за рівнями бюджетної
системи, заборгованості за податковими надходженнями. Рахункова палата
щорічно проводить експертизу й аналіз обґрунтованості поточних видатків
бюджетів, порядку й умов фінансування бюджетних цільових програм. При
цьому особлива увага приділяється реальності й обґрунтованості розрахунків
показників доходної, видаткової частини Державного бюджету, показників
державного боргу, доцільності, обґрунтованості та повноти забезпечення
коштами загальнодержавних цільових бюджетних програм. За результатами
проведеного аналізу та експертизи бюджетних показників Рахунковою палатою
розробляються пропозиції щодо усунення порушень і відхилень у бюджетному
процесі, удосконалення законодавчої та нормативної бази, узагальнення
результатів дослідження причин і наслідків виявлених відхилень у процесі
формування доходів і витрачання коштів Державного бюджету [10].
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Органи казначейства здійснюють контроль за операціями з бюджетними
коштами, аналізують надходження і розподіл доходів за рівнями бюджетів;
цільове використання бюджетних коштів; своєчасність їх проходження по
рахунках. Методика аналізу бюджетних показників багато в чому залежить від
поставлених завдань і визначається його предметом і змістом. Аналіз виконання
бюджету має охоплювати: виконання показників надходжень доходів за
окремими джерелами; виконання плану видатків за напрямами фінансування і
галузям виробничої та невиробничої сфери; виконання боргових бюджетних
зобов’язань; касове виконання бюджету та стадії його виконання.
За результатами аналізу, а також з урахуванням матеріалів проведених
раніше контролюючими органами ревізій і перевірок вносяться пропозиції, щодо
усунення виявлених недоліків і мобілізації додаткових резервів.
Основними завданнями економічного аналізу бюджетів усіх рівнів можна
вважати:
- оцінку кінцевих результатів складання і виконання бюджету;
- обґрунтування фінансово-бюджетної політики;
- обґрунтування параметрів показників при формуванні бюджетів;
- виявлення факторів і причин, що вплинули на невиконання планових
показників бюджету;
- виявлення резервів при складанні та виконанні бюджету;
- забезпечення повного і стабільного виконання плану мобілізації в бюджет
доходів;
- виявлення

фактів

нераціонального,

нецільового

й

неефективного

використання бюджетних коштів;
- удосконалення бюджетного процесу і міжбюджетних відносин [11].
Важливими умовами, що висуваються до аналізу бюджетних показників
при проведенні контрольно-аналітичної роботи на всіх рівнях бюджетної
системи, є комплексність, дієвість, оперативність і конкретність.
Аналіз, заснований на вивченні широкого кола показників, дозволяє
виявити фактори, що впливають на ефективність управління фінансовими
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ресурсами регіону. Комплексний аналіз бюджетних показників передбачає
систематичне вивчення факторів, що впливають на них. Факторний аналіз
дозволить у розрізі кожної групи факторів надати оцінку впливу на відхилення
бюджетного показника від планового призначення і підготувати обґрунтовані
висновки.
Комплексний аналіз охоплює всі джерела надходжень і напрями витрачання
коштів, їх розподіл між рівнями бюджетної системи, дозволяє визначити вплив
різних факторів на рівень виконання бюджетів.
Для аналізу бюджетних показників застосовують різні методи та
інструменти. Найпростішим є метод порівняння, коли бюджетні показники
звітного періоду порівнюються з плановими або з показниками за попередній
період.
Для економічного аналізу бюджетних показників може бути використано:
- горизонтальний аналіз, у ході якого порівнюються поточні показники
бюджету з показниками за минулий період, а також планові показники з
фактичними;
- вертикальний аналіз, у результаті якого визначається структура бюджету,
питома вага окремих бюджетних показників у загальному показнику та їх вплив
на загальні результати;
- трендовий аналіз, який має за мету виявлення тенденцій змін динаміки
бюджетних показників. На основі цього аналізу можливо прогнозувати
бюджетні показники на майбутнє;
- факторний аналіз, який полягає у виявленні впливу окремих факторів на
бюджетні показники. Наприклад, вплив на величину показників видатків
бюджету підвищення рівня і якості життя населення, зокрема підвищення
доходів населення, поліпшення пенсійного забезпечення тощо [11].
Таким чином, аналіз цільового використання бюджетних коштів має
важливе значення тому що забезпечення ефективного використання бюджетних
коштів сприятиме стабільності фінансової системи держави, стане запорукою
розширеного відтворення, позитивного впливу на кількісні та якісні показники
економічного розвитку України та підвищення добробуту громадян.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ
МАЙНА БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
У статті розкривається суть проведення

інвентаризації,основні аспекти.

Доводиться важливість проведення інвентаризації як інструмента контролю
бюджетної установи.
Ключові

слова:

інвентаризація,

інвентаризаційна

комісія,звітність,

матеріальні цінності, активи, матеріально відповідальна особа (мво) ,
бухгалтерський облік,бюджетна установа.
Діяльність бюджетних установ потребує постійного контролю доцільного
використання та збереження державного майна,а інвентаризація як складова
частина методу бухгалтерського обліку, виступає
збереженням

майна

бюджетної

установи.

інструментом

Висока

якість

контролю
проведення

інвентаризації дозволяє підвищувати ефективність державного контролю та
уникати нераціонального використання державних коштів. Тому детальний
аналіз особливостей цієї процедури у бюджетних установах є актуальним
питанням.
Насамперед почнемо з вимог законодавства. Зокрема, щоб правильно
провести інвентаризацію, слід керуватися Положенням №879. Саме воно
регулює процедуру інвентаризації та порядок оформлення її результатів. Тож
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якщо ви готуєтесь до проведення інвентаризації, то передусім потрібно
ознайомитись з цим нормативним документом.
І спочатку розглянемо, коли потрібно проводити інвентаризацію. За
загальним правилом, активи і зобов’язання інвентаризують перед складанням
річної фінансової звітності. Причому для перевірки більшості із них у вашому
розпорядженні є три місяці до дати балансу (Положення №879). Виняток
становлять незавершені капітальні інвестиції, фінансові інвестиції, грошові
кошти, кошти цільового фінансування та розрахунки з бюджетом. Стан цих
об’єктів слід перевіряти не раніше ніж за два місяці до складання річної
фінзвітності. Дата, станом на яку потрібно проводити річну інвентаризацію,
законодавством не встановлено. Але розпочати її потрібно не раніше 1 жовтня
звітного року.
Відносно періодичності проведення інвентаризації, конкретних дат її
початку та завершення, переліку об’єктів, що підлягають перевірці, це все
визначає керівник установи. При цьому він має враховувати і нюанси
інвентаризації деяких видів необоротних активів. Інвентаризація може
проводитися тільки повним складом комісії та у присутності мво. Скільки
потрібно провести інвентаризацій на рік, терміни їх проведення, перелік майна і
розрахунків, що підлягають інвентаризації також визначаються керівником
установи, крім випадків, визначених у п. 1.9 Інструкції № 90, коли проведення
інвентаризації є обов’язковим:
1. перед складання річного звіту.
2.при зміні матеріально-відповідальних осіб.
3.при встановленні фактів зловживання,крадіжки
4.після пожежі чи стихійного лиха.
5.при ліквідації установи.
6.відповідно до розпоряджень судових і слідчих органів; − при передачі
майна установи в оренду.
7.при передачі підприємства, установи, організації чи їх структурних
підрозділів від одного підпорядкування в інше.
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Створення і затвердження планів проведення інвентаризації здійснюється
відповідно до Наказу Головного управління Державного казначейства України
від 30.10.98 № 90.
Які існують види інвентаризації можна розглянути в вигляді схеми
показаній на рисунку 1.
Інвентаризації

За часом проведення

разові

перманентні

За призначенням
(характером)

За повнотою
охоплення засобів

планові

позапланові

повні

часткові

Рисунок 1- Види інвентаризації
Слідуючим етапом є формування інвентаризаційної комісії. Вона
створюється за розпорядженням керівника установи. До її складу включають
представників апарату управління, бухгалтерської служби (або централізованої
бухгалтерії) та досвідчених працівників, обізнаних з об’єктами інвентаризації.
Ними можуть бути: інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, економісти,
бухгалтери і т. д. Очолює інвентаризаційну комісію керівник установи або його
заступник.
Часто через велику кількість об’єктів інвентаризації силами однієї комісії
впоратися неможливо. У такому разі керівник приймає рішення про створення
кількох робочих комісій для перевірки тмц безпосередньо на місцях їх
зберігання. До складу таких комісій можуть входити і члени «головної»
інвентаризаційної комісії. Матеріально відповідальним особам не можна
входити до їх складу.
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Проведення інвентаризації великий процес,який потребує запланованого
підходу,отже процедуру інвентаризації можна розбити на етапи показані на
рисунку 2 (Положення №879).
Організаційний

Інвентаризаційний

Обліковий

1.Створення
інвентаризаційної
комісії.
2.Підготовчі дії.

3.Перевірка
фактичної наявності
і стану активів та
зобов’язань

4.Підбиття
підсумків.
5.Відображення
результатів в обліку і
звітності

Рисунок 2 - Етапи інвентаризації
Інформацію про фактичні залишки активів і повноту відображення
зобов'язань інвентаризаційна комісія вносить до

актів інвентаризації, які

подають до бухгалтерії по закінченню інвентаризації. Відповідальні працівники
визначають правильність підрахунків у матеріалах інвентаризації, проставляють
кількісні та цінові показники у відповідних рядках, а також порівнюють дані
бухгалтерського обліку з даними щодо фактичної наявності активів і зобов'язань.
Усі виявлені розбіжності між фактичною наявністю активів установи й
обліковими даними наводять у звіряльних відомостях.
Звіряльні відомості складають щодо кожної матеріально відповідальної
особи.
На підставі звіряльних відомостей інвентаризаційна комісія визначає
характер нестач: крадіжка, втрати від псування цінностей, нестача в межах норм
природного убутку тощо.
Результати інвентаризації узагальнюють на засіданні інвентаризаційної
комісії та оформлюють протоколом.
Протокол інвентаризаційної комісії є основним підсумковим документом,
який складають за результатами інвентаризації.
У протоколі зазначаються:
– причини нестач, втрат, лишків,
– пропозиції щодо зарахування внаслідок пересортиці,
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– пропозиції щодо списання нестач у межах норм природного убутку, а
також понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням
причин і вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам (п. 1 розд.
IV Положення № 879).
До протоколів може додаватись інша інформація, що є суттєвою для
прийняття рішень щодо визнання й оцінки активів і зобов'язань.
Протокол інвентаризаційної комісії разом із доданими до нього
документами-обґрунтуваннями передають керівнику підприємства.
Керівник

підприємства

має

розглянути

та

затвердити

протокол

інвентаризаційної комісії протягом 5 робочих днів після завершення
інвентаризації.Затверджений протокол інвентаризаційної комісії є підставою
(первинним

документом)

для

здійснення

записів

у

бухгалтерському

обліку.Матеріали інвентаризації та рішення про врегулювання розбіжностей слід
показувати у фінансовій звітності того періоду, у якому закінчена інвентаризація
(п. 3 розд. IV Положення № 879).
Результати інвентаризації мають бути відображені у фінансовій та
бюджетній звітності установи відповідно до вимог Порядку № 307 та Порядку
№ 44 (ср. 025069200)
При підрахунку фактична кількість тмц повинна відповідати обліку, але у
процесі роботи часто через несправність

ваговимірювальних приладів,

зберігання та відпуску товарноматеріальних цінностей унаслідок помилкових
записів, втрати документів, зловживань матеріально відповідальних осіб між
фактичною наявністю таких цінностей і даними бухгалтерського обліку
виникають розбіжності. Ці розбіжності не піддаються повсякденному обліку.
Щоб привести облікові дані у відповідність з фактичною наявністю
товарноматеріальних цінностей, необхідно здійснити інвентаризацію. В окремих
випадках інвентаризація на підприємствах проводиться формально, її результати
в

обліку

відображаються

неправильно,

тобто

інвентаризаційні

описи

складаються, виходячи не з фактичного залишку матеріальних цінностей, а на
підставі облікових даних. Метою проведення інвентаризації є здійснення
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контролю

за

наявністю

та

станом

об'єктів,

а

також

достовірністю

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Проведення інвентаризації
дозволяє підтвердити або спростувати інформацію тих бухгалтерських
документів (первинних та зведених), за якими можна визначити законність,
доцільність і необхідність здійснених працівниками підприємства господарських
операцій. завданнями інвентаризації є:
1) забезпечення контролю за наявністю і станом майна, його рухом,
використанням матеріальних, фінансових, нематеріальних, природних та
енергоресурсів відповідно до затверджених норм, планів тощо;
2) виявлення майна, що знаходиться поза обліком;
3) контроль реального фізичного стану (ступінь зношення) і оцінки
основних засобів та інших засобів праці, що обліковуються на балансі;
4) виявлення понаднормово використаних та невикористаних матеріальних
цінностей;
5)виявлення стану розрахунків, встановлення фактичної наявності або
підтвердження дебіторської заборгованості;
6) перевірка дотримання правил і умов зберігання майна;
7) виявлення і усунення фактів безгосподарності та безвідповідальності,
виявлення резервів матеріальних ресурсів, застосування заходів щодо їх
використання;
8) визначення матеріальних втрат та причин їх виникнення;
9) контроль за станом обліку і звітності розрахунків, встановлення
фактичної наявності або підтвердження дебіторської заборгованості
10)

перевірка

дотримання

чинних

положень

про

матеріальну

відповідальність.. Інвентаризація допомагає не тільки провести перевірку
фактичної наявності майна установи, а й упорядкувати складське господарство,
оскільки при її проведенні одночасно перевіряється стан складських приміщень,
правильність зберігання матеріальних цінностей, справність вагомірних
приладів. Інвентаризація усіх видів фінансових зобов’язань допомагає уточнити
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розрахункові

відносини

з

дебіторами

та

кредиторами,

зміцнити

розрахунковофінансову дисципліну в установі.
Після проведення інвентаризації відповідно до нормативно-правових актів
розмір шкоди, крім дорогоцінних металів, каміння та валютних цінностей,
розраховують за формулою:
Рш = ((Бв -А) х Іінф + ПДВ + АЗ) х Кі де,
Рш - розмір шкоди (грн.);
Бв - балансова вартість на момент виявлення факту розкрадання, нестачі,
знищення (псування) матеріальних цінностей, грн.;
А - амортизаційні відрахування, грн.;
Іінф - загальний індекс інфляції, який розраховується на основі щомісячно
визначених Держкомстатом України індексів інфляції;
ПДВ - розмір податку на додану вартість, грн.;
АЗ - розмір акцизного збору, грн.;
Кі - коефіцієнт кратності, який залежить від виду майна.
Розглянувши формулу підрахунку розміру шкоди поговоримо про
матеріальну

відповідальність

працівників.

Зокрема,

більшість

із

них

відповідатимуть за завдану шкоду лише у межах свого середнього місячного
заробітку. На це вказує п. 1 ст. 133 КЗпП. Повне ж відшкодування збитків
можливе, якщо з працівником було укладено договір про повну матеріальну
відповідальність (п. 1 ч. 1 ст. 134 КЗпП).
До процедур та послідовності інвентаризації ставляться суворі вимоги з
боку законодавчо-нормативного регулювання, що обумовлює необхідність у
досконалому виконанні всіх цих умов проведення інвентаризації. Наявність
жорстких вимог виникає у зв’язку з необхідністю контролю за збереженням
державного майна, а порушення цих вимог може знизити ефективність
інвентаризації або взагалі призвести до хибних результатів. У якості подальших
досліджень слід визначити напрямок відображення результатів розбіжностей,
виявлених при інвентаризації, у системі рахунків бухгалтерського обліку, що
дозволить більш якісно формувати інформацію щодо майнового стану
бюджетних установ.
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Отже, фінансова звітність повинна надавати зрозумілу, доречну та
достовірну інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності
підприємства, руху його грошових коштів, змін у складі власного капіталу, а для
цього вона повинна бути підтверджена. Тому для висловлення думки про
достовірність обліку та звітності будь якого підприємства чи установи
обов’язковими є дані про результати інвентаризації, організація і проведення
якої повинна відповідати усім чинним нормативно-правовим актам.
Підрахунки мають бути коректні,а не на підставі облікових даних, при яких
виявлено всі недостачі і лишки, тільки тоді можна побачити реальну картину
фактичної

кількості

товарно

матеріальних

цінностей,

що

дозволить

контролювати зберігання державного майна бюджетної установи.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИ І МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ЗАПАСІВ УСТАНОВ
ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
У роботі розглянуто значення аналізу запасів в установі державного сектору,
їх сутність, та ефективність використання. Проведено аналіз запасів
Староприлуцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Липовецького
району Вінницької обласної Ради.
Ключові слова: запаси, державний сектор, вертикальний аналіз, структурний
аналіз, метод фінансових коефіцієнтів, коефіцієнт використання запасів.
Запаси установ державного сектору мають велике значення та відіграють
вагому роль у забезпеченні їх нормальної безперебійної роботи. Видатки які
виникають у результаті придбання запасів складають вагому частку кошторису,
а залишки запасів, зазвичай, є значними. Це спричиняє необхідність для
розробки заходів та прийняття управлінських рішень, для досягнення
максимального ефекту та економії бюджетних коштів. Правильна організація
обліку та контролю запасів дозволить отримати інформацію про всі події, що
відбуваються при здійсненні діяльності, їх кількість та вартість. Однак аналіз
покаже наскільки раціонально вони були використані.
Проведення аналізу запасів в бюджетних установах є необхідною умовою,
досягнення максимального ефекту у процесі їх використання, а також у короткі
терміни часу знаходити недоліки та усувати їх.
Основною ціллю статті є дослідження методів та методичних прийомів
аналізу запасів в установах державного сектору.
Питанням організації та методики контролю запасів в установах державного
сектору досліджували ряд науковців (теоретики та практики), зокрема:
П.Й. Атамас, Р.Т. Джога, С.В. Свірко, В.В. Сопко, Н.І. Сушко, О.О.Чечуліна,
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Н.В. Артеменко, І.Д. Бенько, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.В.Свірко,
Л.О. Левицька. Серед значних праць науковців, щодо аналізу бюджетних
установ, залишається недосліджена одна із головних ланок діяльності – аналіз
запасів установ державного сектору економіки, яка є важливою та актуальною
при побудові раціонального управлінського рішення.
У

Положенні,

яке

визначає

методологічні

засади

формування

в

бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття відповідної
інформації у фінансовій звітності – НП(С)БОДС 123 «Запаси» [3].
Згідно даного положення запаси це активи які:
 утримуються для подальшого продажу, безоплатного розподілу, передачі
за умов звичайної господарської діяльності;
 перебувають у процесі звичайної діяльності суб’єкта бухгалтерського
обліку в державному секторі для подальшого споживання;
 перебувають

у

формі

сировини

чи

допоміжних

матеріалів

для

використання у виробництві продукції, при виконанні робіт, наданні послуг або
для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта
бухгалтерського обліку в державному секторі.
Управління

установою

державного

сектору

зумовлює

необхідність

різнобічного дослідження економічних явищ та процесів. Аналіз здатний
визначити зв’язки та взаємовідношення між параметрами установ, фінансування
яких відбувається з державного та місцевого бюджетів, вчасно визначити тенденції
в розвитку процесів та визначити ефективніші різновиди рішень.
Фінансовий аналіз дозволено назвати синтезованою наукою, яка виникла
внаслідок інтеграції деякої кількості наук і згуртувала окремі їх частки. Тісний
зв'язок економічного аналізу фігурує поміж економічними та неекономічними
дисциплінами:
1. Економічною теорією – здійснює розкриття економічних законів
розвитку суспільства, а також дає змогу оцінити тенденції розросту фінансово–
економічної діяльності.
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2. Бухгалтерським обліком – вагомість якого для аналізу виникає з його
ключової функції: відтворювати існуючі ресурси бюджетної установи,
господарські засоби, та всі дії які безпосередньо пов’язані з ними в процесі
господарської діяльності.
3. Статистикою

–

використання

методології

визначення

багатьох

показників, статистичних прийомів та статистичних даних для здійснення
розрахунків.
4. Галузевими економіками, організацією виробництва та управління,
маркетингом, економіко – математичними методами, фінансування та
кредитування бюджетних установ.
Для

здійснення

розрахунків

запасів

Староприлуцької

спеціальної

загальноосвітньої школи-інтернат використаємо такі методичні прийоми та
способи їх аналізу як:
 горизонтальний аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім
періодом. Такий аналіз є основою організації моніторингу поточної фінансової
діяльності. У процесі цього аналізу виявляють відхилення звітних показників від
планових, визначаються причини цих відхилень і вносяться рекомендації щодо
корегування окремих напрямків фінансової діяльності бюджетної установи;
 вертикальний (структурний) аналіз фінансових показників з оцінюванням
впливу різних факторів на кінцевий результат. Такий аналіз дає можливість
визначити найвагоміші складові в балансі бюджетної установи, але найбільш
вагоміше його використання в аналізі складових доходів і витрат Кошторису.
 метод фінансових коефіцієнтів. [3]
Основою для дослідження запасів, їх розширена характеристика, а саме
матеріалів та продуктів харчування відображається у формі №6: Звіт про рух
матеріалів та продуктів харчування (табл.1). У даному звіті відображається у
розгорнутому вигляді усі матеріали та продукти харчування по початок та кінець
періоду, а також скільки було витрачено на потреби установи за звітний період.
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Таблиця 1 - Звіт про рух матеріалів та продуктів харчування
Староприлуцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат на звітний
період
Показники

Базовий
період

Звітний
період

Витрачено на
потреби установи
за звітний період

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей

11616,66

2952,53

43340,08

Продукти харчування
Медикаменти і перев’язувальні матеріали
Господарські матеріали і канцелярське приладдя

35914,59
14203,56

27526,15
12742,24

1015154,41
53751,86

30028,27

28930,79

153136,45

Паливо, горючі і мастильні матеріали
212128,64
Запасні частини до транспортних засобів, машин
2795,97
і обладнання
Інші матеріали
4868,46
Разом:
311557,15

193500,61

334790,52

7079,17

6221,50

4460,59
277192,08

3263,47
1609658,29

Із подібних показників, можна проаналізувати структуру матеріалів та
продуктів харчування базового періоду, з яких складових частин він складається,
та що займає найбільше місце (рис.1).

Рисунок 1 - Структура матеріалів та продуктів харчування
Староприлуцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат за
базовий період
Діаграма яскраво відображає який із об’єктів займає найбільшу частку у
зальній сумі запасів. 68% займає паливо, горючі і мастильні матеріали, продукти
харчування складають 11%; 10% займають господарські матеріали.
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Для порівняння показників, структура запасів за звітний період відображена
на рисунку 2.

Рисунок 2 - Структура матеріалів та продуктів харчування
Староприлуцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат
за звітний період
Порівнюючи показники базового та звітного періоду, ми бачимо що
відхилення є, але вони не є значними. Так, паливо, паливно-мастильні матеріали
збільшились на 2%, продукти харчування знизились на 1%.
Подібний аналіз допомагає нам дослідити, від якого об’єкта більш вагоміше
залежить показник запасів, які варто збільшувати, які навпаки, для ефективності
організації

скоротити.

Наступним

методом

дослідження

показників

є

горизонтальний аналіз, який полягає у виявленні відхилень звітного періоду в
порівнянні з базовим. Розрахунок відхилень базового періоду та звітного
відображено в таблиці 2.
Отже, здійснивши аналіз даного типу можна прослідкувати тенденцію
скорочення показників звітного періоду порівняно з базовим. Матеріали для
учбових, наукових та інших цілей скоротились на 74,58%, продукти харчування
на 23,36%, медикаменти і перев’язувальні матеріали на 10,29%. Лише запасні
частини до транспортних засобів, машин і обладнання зросли майже втричі.
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Наступний метод фінансового аналізу, який дозволяє оцінити стан
діяльності установи є методом фінансових коефіцієнтів. Він дозволяє встановити
взаємовідношення між показниками у звітності, а також виявити напрямки
подальшого розвитку установи.
Таблиця 2 - Відхилення показників матеріалів та продуктів харчування

Медикаменти і
перев’язувальні
матеріали

Інші матеріали

-23,36

Запасні частини до
транспортних
засобів, машин і
обладнання

-74,58

-8388,44 -1461,32

Паливо, горючі і
мастильні матеріали

-8664,13

Господарські
матеріали і
канцелярське
приладдя

Абсолютне
відхилення
(+/-)
Відносне
відхилення
(%)

Продукти
харчування

Показник

Матеріали для
учбових, наукових
та інших цілей

Староприлуцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат

-1097,48

-18628

4283,2

-407,87

-3,65

-8,78

153,19

-8,38

-10,29

Відповідно до форми 6 – звіту про рух матеріалів та продуктів харчування
можна визначити коефіцієнт вибуття запасів, який визначається за формулою:
Кв =

,

(1)

Кв – коефіцієнт вибуття запасів;
Мв – використання та вибуття запасів протягом року;
Мп – залишки запасів на початок року.
Даний коефіцієнт дає змогу визначити інтенсивність вибуття запасів у
Староприлуцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат (таблиця 3).
Проаналізувавши дані розрахунки, можна сказати, що найінтенсивніше
використовуються продукти харчування, коефіцієнт – 28,27; на другому місці
стоять господарські матеріали і канцелярське приладдя – 5,10; на рівні за
використанням йдуть матеріали для учбових, наукових та інших цілей та
медикаменти і перев’язувальні матеріали тощо. Тому даний аналіз дозволяє нам
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визначити кількість матеріалів які витрачаються протягом періоду, щоб потім у
майбутньому використовуючи це при плануванні показників, та скорочувати
кількість матеріалів які залишаються не використаними.
Таблиця 3 - Розрахунок коефіцієнта вибуття запасів

11616,66
35914,59
14203,56
30028,27
212128,64

Витрачено на
потреби
установи за
звітний
період
43340,08
1015154,41
53751,86
153136,45
334790,52

2795,97

6221,50

2,23

4868,46

3263,47

0,67

Залишки
запасів на
початок
року

Показники

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей
Продукти харчування
Медикаменти і перев’язувальні матеріали
Господарські матеріали і канцелярське приладдя
Паливо, горючі і мастильні матеріали
Запасні частини до транспортних засобів, машин
і обладнання
Інші матеріали

Коефіцієнт
вибуття
запасів
3,73
28,27
3,78
5,10
1,58

Виходячи із результатів здійснених аналітичних досліджень, забезпечення
матеріальними цінностями даного суб’єкта, можна з упевненістю зауважити, що
дана установа державного сектору повною мірою забезпечена запасами. Вдало
проведений аналіз дає змогу безпомилково оцінити реалістичну картину руху
запасів, а також прийняти вірне управлінське рішення щодо організації їх обліку.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНТРОЛЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА НАРКОТИЧНИХ
РЕЧОВИН В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
В статті розглянуто основну нормативно-правову базу, а також основні етапи
з

питання

організації

та

удосконалення

державного

контролю

за

використанням лікарських засобів та наркотичних речовин в закладах охорони
здоров’я.
Ключові слова: лікарські засоби, наркотичні речовини, медичні препарати,
заклади охорони здоров’я, Державна служба з лікарських засобів та контролю
за наркотиками.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. При здійсненні перевірок в закладах охорони здоров’я
особливе місце посідає державний контроль за використанням лікарських
засобів та наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Дане
питання є важливим в зв’язку із недосконалістю законодавства, необхідністю
здійснення особливого зберігання та переміщення вищевказаних лікарських
засобів, а також закупівлею закладами охорони здоров’я даних препаратів за
державні кошти.
Метою цієї статті є дослідження проблем, які можуть виникнути при
здійснені контролю ведення закладами охорони здоров'я господарської
діяльності, пов’язаної із обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а
також шляхи їх подолання.
Теоретичною основою дослідження та зроблених у статті висновків стали
праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як Говорков А. В.,
Карамишев Д.В., Леонова Ю.О., Пилипенко А.А., Сенюта І.Я., Стеценко В.Ю.,
Стеценко С.Г., Тихонов О.І., Шевчук О.М. та ін.
Основним законодавством України з питань контролю лікарських засобів та
наркотичних речовин є:
155

І. Закони України: «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і
прекурсори», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про основні
засади державного нагляду (контролю)», «Про лікарські засоби», «Про заходи
протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів та зловживанню ними»
ІІ. Постанови Кабінету Міністрів України:
 від 06.04.2016 № 282 «Деякі питання ліцензування господарської
діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого
Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення,
зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію
України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного
переліку»;
 від

13.05.2013

№

333 «Про

затвердження

Порядку

придбання,

перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»;
 від 03.06.2009 № 589 «Про затвердження Порядку провадження
діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, та контролю за їх обігом»;
 від 26.10.2008 № 1026 «Про затвердження Умов запобігання розкраданню
рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів»
ІІІ. Накази Міністерства охорони здоров’я:
 від 07.08.2015 № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення,
зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»;
 від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на
лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських
засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів,
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Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків» зі
змінами та доповненнями;
 від 27 березня 2012 року № 200 «Про порядок проведення замісної
підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю»
 від 22.01.2018 № 109 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що
складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів
державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання
вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування
рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних
речовин

і

прекурсорів,

затвердженого

Кабінетом

Міністрів

України,

розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання,
реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території
України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, включених до зазначеного переліку та форми розпорядчого
документа»
Відомчий контроль за лікарськими засобами здійснює Державна служба
України з лікарських засобів та контролю за наркотиками — центральний орган
виконавчої влади України, утворений 10 вересня 2014 р. Постановою Кабінету
Міністрів

№ 442

шляхом

злиття Державної

служби

з

контролю

за

наркотиками та Державної служби з лікарських засобів.
Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками
утворюється для забезпечення реалізації державної політики у сферах:
 контролю

якості

та

безпеки лікарських

засобів,

у

тому

числі

медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного
призначення, що перебувають в обігу та/або застосовуються у сфері охорони
здоров'я, дозволені до реалізації в аптечних закладах і їх структурних
підрозділах;
 ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
імпорту лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
 обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
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 Діяльність цього органу спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України безпосередньо та через Міністра охорони здоров'я.
Держлікслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра
охорони здоров'я, який реалізує державну політику у сферах контролю якості та
безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів,
медичної техніки і виробів медичного призначення, та обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
Основними завданнями Держлікслужби є:
 реалізація

лікарських

державної політики у сферах контролю якості та безпеки

засобів,

медичних

виробів

та

обігу

наркотичних

засобів,

психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також
внесення Міністрові охорони здоров'я пропозицій щодо формування державної
політики у зазначених сферах;
 ліцензування

господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,

імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів),
оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
 технічне

регулювання у визначених сферах;

 здійснення

державного регулювання і контролю у сферах обігу

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх
незаконному обігу.
Держлікслужба здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої
територіальні органи.
Держлікслужбу очолює Голова, який призначається на посаду та
звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єрміністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра охорони здоров'я.
Голова Держлікслужби за посадою є Головним державним інспектором України
з контролю якості лікарських засобів. Він має двох заступників, у тому числі
одного першого.
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При Держлікслужбі сформовані Громадська рада 22 вересня 2016 року та
робочі групи з питань: медичних виробів, оптової та роздрібної торгівлі
лікарськими засобами, GMP, контролю якості лікарських засобів, ліцензування
імпорту лікарських засобів.
Good Manufacturing Practice (GMP) — це частина системи забезпечення
якості, котра гарантує, що продукція виробляється і контролюється за
стандартами якості, згідно з торговельною ліцензією, та відповідає її
призначенню. Правила GMP призначено для зниження ризику у використанні
будь-якої фармацевтичної продукції, котрий неможливо повністю усунути
тестуванням готової продукції. Принципи та правила GMP є обов'язковими для
всіх країн — членів ЄС. Настанови з GMP визначають мінімальні норми, яких
повинні чітко дотримуватися виробники. Оскільки кожний з елементів
забезпечення якості ліків є однаково критичним для системи в цілому.
Департаментами та управління центрального апарату Держлікслужби є:
 Департамент
 Департамент

організації державного контролю якості лікарських засобів,
державного регулювання та контролю у сфері обігу

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх
незаконному обігу,
 Управління

ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів,

контролю за дотриманням ліцензійних умов та сертифікації
 Управління

державного регулювання оптової та роздрібної торгівлі

лікарськими засобами.
Підвідомчі державні підприємства: Державний науковий центр лікарських
засобів і медичної продукції (Харків), Український науковий фармакопейний
центр якості лікарських засобів (Харків), Український фармацевтичний інститут
якості (Київ), Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і
медичної продукції (Київ).
Вхідний контроль якості лікарських засобів у закладах охорони здоров’я
(надалі – ЗОЗ) здійснюють уповноважені особи (головні/старші медсестри,
медичні сестри; провізори або фармацевти лікарняних аптек), призначені
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наказом керівника ЗОЗ відповідальними за якість лікарських засобів. Відомості
про уповноважену особу (прізвище, контактний телефон) та форму зв’язку
(телефон, факс, електронна пошта) повідомляються протягом десятиденного
строку після призначення уповноваженої особи територіальному органу
Держлікслужби (далі - територіальні органи) за місцем розташування ЗОЗ.
ЗОЗ закуповують і одержують лікарські засоби тільки в суб’єктів
господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської
діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі
лікарськими

засобами,

імпорту

лікарських

засобів

(крім

активних

фармацевтичних інгредієнтів), а також придбавають наркотичні засоби,
психотропні речовини та прекурсори у суб’єктів господарювання, які мають
ліцензію на право провадження господарської діяльності з культивування
рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних
речовин

і

прекурсорів,

затвердженого

Кабінетом

Міністрів

України,

розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання,
реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території
України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, включених до зазначеного переліку.
Документи, що підтверджують факт купівлі, супровідні документи, що
підтверджують якість лікарського засобу, додаються до договору про постачання
(для постачальників-резидентів) і зберігаються у ЗОЗ протягом п’яти років.
Забороняється

медичне

використання

(застосування)

неякісних,

фальсифікованих лікарських засобів; лікарських засобів, обіг яких заборонено в
Україні; лікарських засобів, незареєстрованих в Україні; лікарських засобів без
сертифіката якості серії лікарського засобу; лікарських засобів без висновку про
якість ввезених лікарських засобів (для лікарських засобів іноземного
виробництва); медичних імунобіологічних препаратів (далі - МІБП) без висновку
про відповідність МІБП вимогам державних і міжнародних стандартів;
лікарських засобів, термін придатності яких минув; без інструкції для медичного
застосування лікарського засобу.
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Існують чіткі вимоги до приміщень ЗОЗ, призначених для зберігання
лікарських засобів, а саме:
1. Експлуатація обладнання та приміщень ЗОЗ, призначених для зберігання
лікарських засобів, має забезпечувати збереження їх якості протягом усього
терміну придатності. Кількість площ і приміщень для зберігання визначається
кількістю лікарських засобів, які в них зберігаються, з урахуванням їх
токсикологічних, фармакологічних груп та фізико-хімічних властивостей.
2. Приміщення для зберігання лікарських засобів згідно з чинними
вимогами забезпечуються охоронними та протипожежними засобами.
3. Приміщення для зберігання лікарських засобів мають забезпечувати
захист лікарських засобів від пилу та сторонніх запахів.
4. У приміщеннях для зберігання лікарських засобів слід підтримувати
температуру і вологість повітря, які відповідають вимогам інструкції для
медичного застосування лікарського засобу. Для спостереження за цими
параметрами приміщення, де зберігаються лікарські засоби, мають бути
забезпечені термометрами і гігрометрами. Холодильне обладнання для
зберігання лікарських засобів має бути оснащено термометрами. Отримані дані
щоденно заносять до журналу або картки обліку температури та відносної
вологості. Записи про температуру і відносну вологість регулярно перевіряє
уповноважена особа.
5. Приміщення для зберігання мають бути обладнані витяжною
вентиляцією, якщо це неможливо - кватирками, фрамугами.
6. Та інше
Загальні вимоги до організації зберігання лікарських засобів у приміщеннях
ЗОЗ, призначених для зберігання лікарських засобів:
1. Лікарські засоби слід зберігати окремо за фармакологічними групами
залежно від способу їх введення, з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей,
відповідно до вимог інструкції про застосування лікарських засобів.
2. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори зберігають в
ЗОЗ відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регулюють їх обіг в
Україні.
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3. Лікарські засоби слід розташовувати на стелажах, у шафах або
холодильниках, а за потреби - на піддонах; отруйні лікарські засоби зберігають
у металевій шафі під замком. Лікарські засоби, які закуповуються за бюджетні
кошти, зберігати на окремій полиці/шафі, з відповідним маркуванням.
4. Лікарські засоби одного найменування та дози під час зберігання
розташовують з урахуванням залишкового терміну придатності таким чином,
щоб забезпечити першочергове використання лікарських засобів з меншим
терміном придатності.
5. У процесі зберігання необхідно постійно проводити суцільний візуальний
контроль стану тари, зовнішнього вигляду лікарських засобів та контроль за
дотриманням умов зберігання лікарських засобів.
6. У разі пошкодження тари негайно усувають дефекти. Перекладання,
переливання в іншу тару, розфасування або розважування лікарських засобів,
заміна їх етикеток в ЗОЗ забороняється.
7. У разі зміни зовнішнього вигляду лікарських засобів та/або виникнення
сумніву щодо якості лікарських засобів, уповноважена особа відбирає зразки
сумнівних лікарських засобів та направляє їх до територіального органу
Держлікслужби за місцем розташування ЗОЗ для проведення лабораторних
досліджень якості лікарських засобів разом із супровідними документами.
8. Усі лікарські засоби мають зберігатися в упаковці виробника відповідно
до вимог, зазначених в інструкції для медичного застосування лікарського
засобу.
9. Не допускається сумісне зберігання лікарських засобів із реактивами,
біологічним матеріалом тощо в одному холодильнику.
10. Та інше.
Порядок організації зберігання лікарських засобів у відділеннях ЗОЗ:
1. Лікарські засоби для їх подальшого медичного застосування отримує
головна/старша медична сестра відділення ЗОЗ в уповноваженої особи,
відповідальної за якість лікарських засобів, яку призначено наказом керівника
ЛПЗ, за відповідно оформленими документами.
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2. Зберігання лікарських засобів у відділеннях ЗОЗ (маніпуляційний кабінет,
медичний пост тощо) проводиться з урахуванням способу введення та з
дотриманням вимог інструкції для медичного застосування лікарського засобу.
3. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори зберігаються
відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регулюють їх обіг в Україні.
4.

Забороняється

виготовлення,

розфасування,

заміна

етикеток,

перекладання лікарських засобів.
5. За потреби допускається порушення упаковки виробника медичним
персоналом ЗОЗ з обов’язковим зазначенням на новоствореній упаковці назви,
серії, дозування, терміну придатності, виробника лікарського засобу, умов
зберігання та власного підпису особи, яка створила упаковку.
6. Перевірка дотримання умов зберігання лікарських засобів та додержання
вимог законодавства щодо якості лікарських засобів у відділеннях проводиться
уповноваженою особою ЗОЗ не менше одного разу на місяць, про що роблять
запис у відповідному журналі.
Проведення вхідного контролю якості лікарських засобів у ЗОЗ:
1. Вхідний контроль якості лікарських засобів у ЗОЗ здійснює уповноважена
особа, призначена наказом керівника ЗОЗ.
2. Головними обов’язками уповноваженої особи ЗОЗ є:
1) проведення візуального контролю одержаних лікарських засобів, який
включає перевірку: стану тари; групової, первинної, вторинної (за її наявності)
упаковки; маркування; наявності інструкції для медичного застосування
лікарського засобу; зовнішнього вигляду, у тому числі цілісності, однорідності,
наявності пошкоджень лікарських засобів; строку придатності лікарських
засобів. За потреби, якщо виникла підозра щодо якості, лікарські засоби
перевіряються з розкриттям упаковок стосовно розмірів, форми, кольору,
однорідності, кількості одиниць в упаковці, наявності забруднень;
2) відбір зразків сумнівних лікарських засобів та направлення їх до
територіального

органу

Держлікслужби
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для

проведення

лабораторних

досліджень якості лікарських засобів у разі виникнення сумніву щодо якості
лікарських засобів під час здійснення візуального контролю;
3) проведення вхідного контролю якості, який здійснюється не пізніше
наступного дня з дати отримання лікарських засобів у місці приймання
продукції.
Забороняється застосування одержаних лікарських засобів у ЗОЗ до
одержання письмового висновку уповноваженої особи, що здійснює вхідний
контроль якості лікарських засобів у ЗОЗ.
3. Уповноважена особа ЗОЗ, здійснюючи вхідний контроль якості
лікарських засобів, повинна:
 перевіряти

відповідність одержаних лікарських засобів супровідним

документам щодо кількості, дозування, номерів серій, строків придатності,
реєстраційного статусу, найменування, лікарської форми, найменування
виробника. Кожна серія лікарського засобу має супроводжуватися копіями
сертифіката якості серії лікарського засобу, який видає виробник, висновку про
якість ввезеного в Україну лікарського засобу (для лікарських засобів іноземного
виробництва) та висновку про відповідність МІБП вимогам державних і
міжнародних стандартів (для МІБП);
 оформляти

відмітки

на

висновок вхідного контролю якості лікарських засобів шляхом
накладній:

позитивний/негативний,

«Вхідний

дозволено

/

контроль
не

проведено,

дозволено

до

результат

використання

(застосування) (зазначити П.І.Б. уповноваженої особи, дату проведення вхідного
контролю, поставити підпис)»;
 здійснювати

ведення реєстру лікарських засобів, які надійшли до ЗОЗ, з

можливістю відстеження розподілу та використання лікарських засобів у
відділеннях ЗОЗ;
 здійснювати

моніторинг приписів/розпоряджень/рішень Держлікслужби

та її територіальних органів;
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 перевіряти

наявність в ЗОЗ та вилучати лікарські засоби, обіг яких

заборонено в Україні; фальсифіковані лікарські засоби; лікарські засоби,
незареєстровані в Україні та строк придатності яких минув;
 надавати

виявлені

територіальному органу Держлікслужби інформацію про

неякісні

лікарські

засоби

у

строк,

визначений

у

приписі/розпорядженні/рішенні, лікарські засоби, стосовно яких виникла
підозра щодо якості, фальсифіковані та незареєстровані лікарські засоби, інші
дефекти чи невідповідності;
 вживати

заходів, зазначених у рішеннях Держлікслужби щодо якості

лікарських засобів;
 здійснювати

моніторинг умов зберігання лікарських засобів відповідно до

вимог інструкції для медичного застосування лікарського засобу;
 здійснювати

організаційно-технічні заходи щодо забезпечення нанесення

спеціального позначення на упаковку лікарських засобів, у тому числі медичних
імунобіологічних препаратів, що закуповуються за рахунок бюджетних коштів.
Спеціальне позначення є штампом червоного кольору з написом «Бюджетна
закупівля» або стикером з написом червоного кольору «Бюджетна закупівля». У
разі відсутності вторинної упаковки за можливості штамп або стикер наноситься
на первинну упаковку.
4. Отримання лікарських засобів, які вимагають дотримання «холодового
ланцюга», необхідно оформляти актом приймання-передавання із зазначенням
умов зберігання під час транспортування.
5. У разі позитивного результату вхідного контролю уповноважена особа
дає письмовий висновок щодо можливості використання (застосування) серій(ї)
лікарських засобів та передає одержані лікарські засоби для застосування до
відділень ЗОЗ або на зберігання.
6. У разі негативного результату вхідного контролю уповноважена особа
складає акт про виявлені дефекти, який є підставою для повернення лікарських
засобів постачальнику. Копія акта разом із копіями накладної, сертифіката якості
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серії лікарського засобу, який видає виробник, висновків про якість лікарського
засобу, висновку про відповідність вимогам державних і міжнародних стандартів
у десятиденний строк (якщо інше не передбачено рішенням Держлікслужби)
подається до територіального органу Держлікслужби.
Висновки. Отже, контроль за використанням лікарських засобів та
наркотичних речовин в закладах охорони здоров'я є важливою сферою
державного

регулювання

і

потребує

відповідного

організаційного

та

законодавчого вдосконалення.
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У статті досліджено організацію аудиту витрат підприємства. Визначено
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В отриманні достовірної та правдивої інформації про фінансовий стан
зацікавлена велика кількість її користувачів: як внутрішніх, так і зовнішніх.
Наявність достовірних даних необхідна не лише власникам, але й кредиторам з
метою спроможності достовірної оцінки надійності погашення позик та виплати
відсотків. Постачальники мають на меті отримати інформацію про здатність
підприємства вчасно погасити кредиторську заборгованість, працівників
підприємства, цікавить інформація щодо стабільності та рентабельності
підприємства для оцінки своїх перспектив подальшої зайнятості на даному
підприємстві.
Аудит має на меті забезпечити впевненість, що перевірена аудитором
фінансова звітність не містить суттєвих перекручень [1]. Крім того, потреба в
послугах аудиторських фірм виникла у зв'язку з наступними обставинами:
 можливість необ'єктивної інформації з боку адміністрації у випадках
конфлікту між нею і користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами,
кредиторами);
 залежність наслідків прийнятих рішень (а вони можуть бути дуже значні)
від якості інформації;
 необхідність спеціальних знань для перевірки інформації;
 часткова відсутність у користувачів інформації доступу для оцінки її
якості [2].
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Метою аудиту витрат підприємства є підтвердження достовірності
облікової інформації, а також розробка заходів щодо їх скорочення та оптимізації
[2]. Для досягнення поставленої мети аудитору необхідно вирішити наступні
задачі:
 ознайомлення з технологічною картою щодо номенклатури та кількості
запасів, необхідних для виготовлення продукції (виконання робіт, послуг);
 вивчення облікової політики щодо методу оцінки вибуття запасів,
робочого плану рахунків для обліку витрат, норм природного убутку та ін.
 перевірка

правильності

документального

оформлення

витрат

підприємства;
 підтвердження

обґрунтованості

включення

окремих

витрат

до

собівартості кожного виду продукції (робіт, послуг) та до загальновиробничих
витрат.
Аудиторська перевірка витрат є досить трудомістким процесом, що вимагає
від аудитора знання, крім безлічі нормативних та інструктивних матеріалів,
також і особливостей обрахунку собівартості продукції в окремих галузях і видах
господарської діяльності. Тому до початку документальної перевірки аудитору
необхідно

вивчити

організаційні

і

технологічні

особливості

об’єкта,

спеціалізацію, масштаби і структуру кожного виду його виробничої діяльності.
На основі аналізу облікової політики й особливостей виробництва аудитор
з’ясовує обґрунтованість застосовуваного на практиці методу обліку витрат і
варіанта зведеного обліку витрат.
Аудитору необхідно зіставити відповідні аудиторські процедури та
ідентифіковані вище цілі, щоб провести ефективний аудит. Програма аудиту
може бути складена залежно від обставин, що виникають у процесі проведення
конкретного аудиту. Деякі процедури можуть бути виключені і, навпаки, може
виникнути необхідність у проведенні додаткових процедур. Рішення про
включення або виключення тих чи інших процедур приймається аудитором на
основі професійного судження. Аудитору необхідне розуміння операцій і
функцій

для

оцінювання

прийнятності

структури

функціонування системи внутрішнього контролю[3].
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Якщо в процесі перевірки встановлено, що в обліковій політиці
обґрунтований метод обліку витрат, що відповідає вимогам технологічного
процесу, а фактично використання елементів цього методу не здійснюється,
аудитор повинен зафіксувати дане відхилення в робочих документах і визначити
його вплив на формування собівартості продукції.
Якщо описаний в обліковій політиці метод обліку витрат не відповідає
особливостям технологічного процесу, то аудитор може порекомендувати
клієнту ряд змін, що дозволять організувати виробничий облік відповідно до
вимог нормативних документів. Для підтвердження первісної оцінки систем
внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку витрат на виробництво
продукції аудитор на основі отриманої інформації заповнює заздалегідь
розроблені тести [1].
За результатами тестування встановлюється оцінка надійності систем і
порівнюється з первісною оцінкою, отриманої на стадії планування аудиту.
Якщо така оцінка виявляється нижчою первісної, то необхідно скорегувати обсяг
і порядок проведення інших аудиторських процедур. Аудитор визначає для себе
об’єкти підвищеної уваги при плануванні контрольних процедур і уточнює
аудиторський ризик [4, с.276].
Підтверджуючи вірогідність оформлення і відображення в обліку прямих і
накладних витрат, аудитор з’ясовує обґрунтованість віднесення кожного виду
витрат на собівартість продукції, правильність розмежування витрат по звітних
періодах і об’єктах обліку, відповідність виконаних кореспонденцій рахунків
бухгалтерського обліку встановленими нормативними документами. При цьому
вивчаються робочі документи, вже сформовані аудитором при перевірці
операцій по заготовленні та витратах, з коштами, розрахункових операцій[3].
Типова методика проведення аудиту витрат підприємстваузагальнена у
табл. 1.
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Таблиця 1 - Типова методика проведення аудиту витрат підприємства
№
з/ п

Вид робіт

Перелік аудиторських процедур

Джерело інформації

1. Вивчення особливостей
Ознайомлення: з обсягом та
Технологічна карта,
організації виробництва та номенклатурою виробничих запасів, галузеві нормативи
технологічного процесу
необхідних для виготовлення
продукції (робіт, послуг);
розміщенням складських та
виробничих приміщень;
особливостями зберігання
матеріальних запасів та ін.
2.

3.

4.

5.

Вивчення облікової
політики щодо обліку
витрат

Ознайомлення: з робочим планом
Облікова політика
рахунків для обліку витрат; з
методом оцінки вибуття запасів; з
нормами природного убутку; зі
складом та структурою витрат та ін.
Вивчення графіку
Встановлення порядку проходження Графік
документообігу з обліку
документів, строків та відповідальних документообігу,
витрат
осіб; ознайомлення зі специфічними облікові
документами.
номенклатури,
оперограми та ін.
Перевірка правильності
Проведення формальної, нормативно- Лімітно-забірні
документального
правової, арифметичної перевірки;
картки, накладніоформлення витрат
сканування однотипних первинних вимоги на відпуск
підприємства
документів
матеріалів,
бухгалтерські
довідки
Підтвердження
Встановлення обгрунтованості
Технологічна карта,
обгрунтованості
включення витрат до собівартості та лімітно-забірні
включення окремих витрат до загальновиробничих витрат за
картки, накладнідо собівартості кожного
номенклатурою, кількістю, вартістю; вимоги на відпуск
виду продукції (робіт,
проведення контрольного запуску
матеріалів,
послуг) та до
сировини у виробництво; перевірка бухгалтерські
загальновиробничих
розрахунку норм природного убутку довідки та
витрат
запасів та встановлення
розрахунки
обгрунтованості списання таких
затрат на собівартість окремих видів
продукції чи включення до складу
загальновиробничих витрат

6. Підтвердження
правильності визначення
вартості запасів, що
вибули у виробництво

Арифметична перевірка вартості
вибулих запасів відповідно до
обраного методу вибуття, а також
номенклатури та кількості таких
запасів.

Лімітно-забірні
картки, накладнівимоги на відпуск
матеріалів

З розширенням повноважень і набуття досвіду господарювання власника,
керівника підприємства все частіше на підприємствах зустрічаються відділи
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внутрішнього аудиту. Такий структурний підрозділ об’єднує у своєму складі
досвідчених бухгалтерів, які згідно затвердженого керівником плану за
погодженням з головним бухгалтером здійснюють такий бухгалтерський
контроль, як внутрішній аудит тобто аудит достовірності обліку та звітності їх
даних [1].
Важливим питанням організації внутрішнього аудиту на підприємстві є, з
одного боку, побудова раціональної структури апарату його управління, а з
іншого - застосування відповідної організаційної форми. Це може бути як
створення служби внутрішнього аудиту всередині підприємства, так і укладання
угоди на надання послуг з питань, що стосуються внутрішнього аудиту
незалежними аудиторськими фірмами (аутсорсинг) (табл. 2).
Таблиця 2 - Порівняльна характеристика різних форм організації
внутрішнього аудиту на підприємстві
Організаційна
форма

Переваги

Створення відділу
внутрішнього
аудиту

-конфіденційність;
-знання особливостей ведення
бізнесу.

Аутсорсинг

-висока якість;
-професіоналізм працівників;
-своєчасність;
-незалежність;
-оптимізація витрат на
утримання служби
внутрішнього аудиту,
оновлення програмного
забезпечення;
-надійність.

Аутстафінг

-скорочує витрати на оплату
праці та ведення
документообігу;
-зростає рівень керованості
персоналом;
-можливість зосередитися на
основних напрямах бізнесу.

Недоліки
-залежність від вищого керівництва;
-можлива наявність недостатнього
досвіду та відсутність певних навичок і знань.
-висока вартість;
-проблеми, пов’язані з передачею
масиву інформації для здійснення
послуг;
-ймовірність настання банкрутства
компанії, що надає послуги; можливе недотримання конфіденційної інформації, збільшення
терміну прийняття управлінських
рішень.

-відсутність чіткої нормативної бази
в Україні;
-відсутність контролю в кадрових
питаннях.

Система внутрішнього аудиту систематично контролює діяльність всіх
об’єктів управління, виявляє причини відступу від стандартів, відхилення від
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цілей поставлених перед конкретним об’єктом, що сприяє оперативному
усуненню виявлених порушень.
Організація внутрішнього аудиту як функції управління підприємством має
на увазі сувору регламентацію своєї діяльності, визначення прав, обов’язків і
відповідальності

фахівців,

кваліфікаційні

вимоги,

взаємостосунків

з

підрозділами і персоналом підприємства. Організація, роль і функції
внутрішнього аудиту визначаються власником і керівництвом підприємства
залежно від: специфіки і масштабів діяльності, наявної системи управління,
стану внутрішнього контролю і тому подібне. Діяльність такого структурного
підрозділу регламентується внутрішнім нормативним актом-положенням,
стандартом [5].
Роботу служби внутрішнього аудиту необхідно організовувати таким
чином, щоб її результати об’єктивно відображали діяльність структурного
підрозділу, що перевіряється, та були зрозумілими для всіх користувачів цієї
інформації. Тому при організації внутрішнього аудиту потрібно слідувати
принципам: спеціалізації, пропорційності, паралельності, безперервності та
ритмічності.
Основне завдання внутрішнього аудиту – забезпечити ефективність
функціонування усіх підрозділів підприємства на усіх рівнях управління, а також
захистити законні майнові інтереси підприємства і його власників [1]. Крім того,
внутрішній аудит може вирішувати додаткові завдання:
- перевірка дотримання працівниками підприємства внутрішніх правил,
процедур, інших вимог адміністрації;
- перевірка стану бухгалтерського обліку і звітності, їх достовірності і
законності, доцільності господарських операцій;
- перевірка наявності, стану, правильності оцінки майна, ефективності
використання ресурсів, розрахунково-платіжної дисципліни, своєчасності
сплати платежів до бюджету і позабюджетні фонди;
- аналіз діяльності підприємства і його підрозділів для виявлення шляхів
підвищення ефективності господарювання;
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- розробка пропозицій вдосконалення окремих направлень діяльності,
ділянок облікової роботи, модернізації системи контролю;
- організація підготовки до перевірок податковими і іншими органами
зовнішнього контролю і тому подібне;
- проведення наукових досліджень по організації і методології обліку,
управління, фінансового контролю [5].
При організації процесу внутрішнього аудиту слід пам’ятати, що для
перевірки різних об’єктів на підприємстві здійснення внутрішнього аудиту буде
включати різні етапи, проте організація процесу внутрішнього аудиту матиме
стандартне наповнення. Аудиторські докази, які можна використовувати при
проведенні внутрішнього аудиту представлені на рис. 1.
Докази при здійсненні внутрішнього аудиту матеріальних затрат
 інформація, що міститься в первинних документах;
 інформація, що міститься в облікових регістрах;
 інформація, що міститься в звітності підприємства (у розрізі фінансової,
статистичної, податкової та інших видів звітності, що складається підприємством);
 інформація, що міститься в інвентаризаційних описах;
 інформація, що міститься в розпорядчих документах (наказах, розпорядженнях
тощо);
 інформація, що міститься в договірних документах (договорах, контрактах тощо);
 інформація, що міститься в документах, що вимагають розрахунків (кошторисах,
калькуляціях тощо);
 інформація, що міститься в документах, складених експертами (експертних
перевірках, аналізах, замірах тощо);
 інформація, що міститься в інших документах, які притаманні діяльності
підприємства та відбивають особливості його функціонування.

Рисунок 1 - Аудиторські докази, які можна використовувати при
проведенні внутрішнього аудиту
Головною проблемою внутрішнього аудиту слід вважати відсутність єдиної
методики, щодо створення відділу внутрішнього аудиту на підприємстві та
організації його роботи, тому дуже часто існування внутрішнього аудиту на
підприємстві є неефективним.
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В результаті можна зробити висновок, що правильно організована
служба

внутрішнього

аудиту

на

підприємстві

дає

змогу

виконувати

основні завдання системи внутрішнього контролю, а саме: отримання
обґрунтованої

впевненості

в

досягненні

підприємством

цілей

щодо

достовірності фінансової звітності. Ефективний внутрішній аудит може
зменшити витрати підприємства та забезпечити його позитивний кінцевий
результат. Суб’єкти підприємницької діяльності повинні запровадити систему
внутрішнього аудиту у діяльність та оцінити можливості та перспективи, які
сприятимуть успішному розвитку підприємства в умовах жорсткої конкурентної
боротьби.
Необхідність внутрішнього аудиту витрат пояснюється також тією умовою,
що втілені в основні засоби підприємства економічні вигоди виступають її
економічним потенціалом. Звідси випливає, що внутрішній аудит матеріальних
затрат як єдиний вид контролю досліджує ефективність використання
економічного потенціалу підприємства.
Список використаних джерел:
1. Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту:
навч. посібн. К.: Центр учбової літератури, 2010. 488 с.
2. Татарчук М.І. Проблеми і перспективи розвитку внутрішнього аудиту в
Україні. URL: http://rusnauka.com/31_PRNT_2010/ Economics/74042.doc.htm.
3. Максименко І. Я. Внутрішний аудит: підвищення ефективності роботи та
забезпечення прибутковості підприємства. Сталий розвиток економіки. 2013.
№ 1. С. 294–296.
4. Большой бухгалтерський словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна М.: Инстиут
новой экономики, 1999. 574 с.
5. Ющак Ж.М. Організація служби внутрішнього аудиту як передумова
якісного його здійснення. URL:http://www.stattionline.org.ua.

174

УДК 336.671
Денисенко Т.А.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті визначено трактування факторів, що формують фінансові
результати підприємства. Охарактеризовано алгоритм визначення різних видів
фінансових результатів відповідно до звіту про сукупний дохід. Представлено
комплексну методику аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.
Ключові слова: аналіз, фінансові результати, прибуток, збиток, методика
аналізу, аналіз доходів, аналіз витрат, рентабельність.
Постановка проблеми. Фінансові результати діяльності підприємства є
одним із центральних критеріїв оцінки ефективності його функціонування. Вони
є чинниками подальшого розвитку підприємства та виступають центральною
метою створення будь-якого комерційного підприємства. Позитивні показники
формування та зміни фінансових результатів забезпечують підприємству
можливість подальшого розвитку, формування власних джерел фінансування
інвестиційних проектів. Низькі показники фінансових результатів можуть бути
ознакою

неефективного

господарювання

та

свідчити

про

погіршення

фінансового стану підприємства. Аналіз фінансових результатів діяльності
підприємства спрямовується саме на визначення рівня фінансових результатів,
їх зміни, встановлення причин сформованих тенденцій та виявлення їх можливих
наслідків для підприємства.
Формування цілей статті. Основною метою статті є висвітлення окремих
елементів комплексної методики аналізу фінансових результатів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання аналізу фінансових
результатів досить актуальне, тому дослідження методики його проведення
стало об’єктом наукових робіт багатьох науковців, серед яких Зінченко О.А,
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Киш Л.М., Кізман Є.І., Мних Є.В., Поддєрьогін А.М., Синявська Н.С.,
Стаднюк Т., Черничко Т. В. Проте, питання аналізу фінансових результатів
потребує подальшого вивчення в частині формування комплексного підходу до
його проведення із використанням різних груп методичних прийомів аналізу.
Виклад основного матеріалу. Фінансові результати діяльності підприємства
– це показник, що формується внаслідок порівняння та співставлення доходів та
витрат підприємства. Доходи підприємства – це збільшення економічних вигод
у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до
зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків
власників) [2]. Доходи формують основу фінансових результатів, а їх
перевищення

показників

витрат

забезпечує

формування

позитивного

фінансового результату на підприємстві. Тобто прибутку.
Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або
збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за
винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення
власниками) [2]. Переважання на підприємстві витрат призводить до
формування збитку, що є негативним показником результативності діяльності
підприємства.
Основним джерелом інформації щодо фінансових результатів діяльності
підприємства є звіт про фінансові результати (сукупний дохід) підприємства. Він
формується за кожен звітний рік. Також може бути розроблений в розрізі
кварталів наростаючим підсумком. У звіті про сукупний дохід відображаються
три основних категорії показників, що характеризують результати діяльності
підприємства:
- доходи підприємства від трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної
та фінансової;
- витрати підприємства в розрізі трьох видів діяльності: операційної,
інвестиційної та фінансової;
- фінансові результати функціонування підприємства: проміжні та кінцевий
– прибуток, або збиток.
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Алгоритм формування фінансових результатів підприємства виходячи із
інформаційних можливостей звіту про сукупний дохід представлений на рис. 1.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
–
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
=
Валовий прибуток (збиток)
–
Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

+
Інші операційні доходи
=
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (збиток)
+
Дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи
–
Фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, інші витрати
=
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (збиток)
–/+
Витрати (дохід) з податку на прибуток
=
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

Рисунок 1 – Алгоритм формування фінансових результатів
підприємства відповідно до звіту про сукупний дохід
Чистий дохід від реалізації продукції є показником доходів підприємства від
операційної діяльності. Одночасно він виступає першим видом фінансових
результатів

діяльності

підприємства.

Проміжними

видами

фінансових

результатів діяльності підприємства також є:
- валовий прибуток (збиток) підприємства;
- фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (збиток);
- фінансовий результат до оподаткування: прибуток (збиток).
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Кінцевим показником фінансових результатів є чистий фінансовий
результат – прибуток, або збиток підприємства. Фінансовий результат
господарювання підприємства, що виступає у формі прибутку або збитку,
відображає ефективність його операційної, фінансової, інвестиційної діяльності
та служить основним критерієм стратегії суб’єкта господарювання [4, с. 401].
Прибутковість підприємства є

запорукою формування подальшого

висхідного розвитку. Обумовлюється кінцевий фінансовий результат діяльності
підприємств як внутрішніми чинниками, основним комплексним серед яких
виступає ефективність ведення фінансово-господарської діяльності, так і
зовнішніми факторами. Рис. 2 наглядно демонструє вплив зовнішніх чинників на
показник фінансових результатів до оподаткування підприємств України.
Млн.грн.
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Рисунок 2 – Динаміка фінансових результатів до оподаткування
підприємств України у 2010 – 2017 рр.
Як видно із рис. 2, у 2014 – 2015 рр., що характеризувалися кризовими
явищами

в

економіці

держави,

відбулося

суттєве

зростання

збитку

підприємницького сектору в Україні. Це свідчить про те, що фактор зовнішнього
середовища для багатьох підприємств став визначальним у формуванні
фінансових результатів.
178

Рис. 2 також демонструє використання графічних прийомів в рамках
проведення аналізу фінансових результатів. За допомогою даного графіку
простежується

сформована

тенденція

по

фінансових

результатах

до

оподаткування підприємства та чітко виокремлюються деструктивні зміни в
даній тенденції.
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства доцільно проводити
із використанням різних методів та прийомів аналізу. Комплексність методики
проведення аналізу забезпечується не лише використанням різних прийомів та
методів, але й комплексним підходом до об’єктів аналізу. Акцент необхідно
робити на доходи та витрати підприємства, як фактори, що визначають фінансові
результати, а також на всі види самих фінансових результатів, визначених у звіті
про сукупний дохід підприємства.
Пропонується аналіз фінансових результатів здійснювати за наступними
напрямками: оцінка рівня, динаміки й структури фінансових результатів та
показників, що їх формують, тобто доходів і витрат;

аналіз фінансового

результату від операційної діяльності як основної діяльності підприємства;
визначення впливу основних факторів на формування фінансового результату
суб’єкта господарювання; аналіз показників рентабельності [3, с. 129].
Проте, на нашу думку дані напрямки не зовсім повною мірою забезпечують
охоплення всіх об’єктів та реалізацію комплексного підходу до методики.
Таким чином, комплексна методика аналізу фінансових результатів
підприємства передбачає:
1) проведення

аналізу

доходів

підприємства:

горизонтального

–

визначення динаміки доходів в цілому та його окремих складових,
вертикального – дослідження структури доходів підприємства; факторного –
встановлення найвагоміших чинників впливу на доходи підприємства;
2) проведення аналізу витрат підприємства: горизонтального – визначення
динаміки витрат в цілому та його окремих складових, вертикального –
дослідження структури витрат підприємства; факторного – встановлення
найвагоміших чинників впливу на витрати підприємства;
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3) проведення

аналізу

фінансових

результатів

підприємства:

горизонтального – визначення динаміки фінансових результатів; факторного –
встановлення найвагоміших чинників впливу на фінансові результати
підприємства; коефіцієнтного – аналіз показників ефективності формування та
використання фінансових результатів діяльності підприємства;
4) прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства на
основі сформованих трендів;
5) розробка пропозицій щодо заходів із оптимізації фінансових результатів
діяльності підприємства відповідно до стратегії його розвитку.
Аналіз доходів підприємства, зокрема трендовий аналіз, доцільно
проводити в комплексі із аналізом трендів формування витрат підприємства.
Варто звернути увагу на те, по яких показниках сформовані темпи проросту
переважають. Якщо темп приросту доходів підприємства перевищує темп
приросту витрат – це перша із підстав для утворення висхідної тенденції по
фінансових

результатах

та

формування

судження

щодо

ефективності

функціонування підприємства.
Аналіз динаміки витрат підприємства доцільно проводити в цілому, а також
з урахуванням зміни факторів, які визначають витрати підприємства –
обсягового та цінового чинників. Зростання витрат підприємства за рахунок
цінового фактора свідчить про суттєвий вплив зовнішньоекономічної ситуації та
внутрішні

процеси

на

підприємстві.

Дане

зростання

в

подальшому

компенсується за рахунок зростання цінового фактора формування доходів
підприємства.
Збільшення витрат за рахунок обсягового фактора можна вважати
екстенсивним шляхом розширення виробництва. Проте, аналіз структури витрат
за обсяговою компонентою дозволяє більш точно визначити спосіб розширення
діяльності підприємства – екстенсивний чи інтенсивний. Для сучасних
підприємства, що прагнуть забезпечити зростання показників фінансових
результатів за рахунок якісних факторів на довгострокову перспективу із
формування конкурентних переваг інтенсивний спосіб нарощування витрат
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задля зростання доходів та фінансових результатів підприємства є більш
прийнятним та виправданим.
Аналіз доходів підприємства також доцільно проводити з урахуванням
динаміки таких показників як обсяги реалізації продукції та середні ціни
реалізації. Для підприємства позитивним фактором розширення діяльності та
формування засад для нарощування показників фінансових результатів у
майбутньому є зростання доходів саме за рахунок обсягового фактора. Це
свідчить про розширення ринкової ніші реалізації продукції. Зростання доходів
за рахунок цінового фактора в окремих випадках також може бути позитивною
ознакою, зокрема за умови підвищення якості продукції, що обґрунтовує
зростання цін на неї.
Одним із основних завдань аналізу фінансових результатів діяльності
виділяють вивчення можливостей одержання прибутку відповідно до наявного
ресурсного потенціалу підприємства і кон'юнктури ринку [1, с. 100]. У зв’язку із
цим в рамках факторного аналізу доцільно простежити взаємозв’язок фінансових
результатів із показниками майнового стану підприємства. Доцільним для цього
є використання кореляційно-регресійного аналізу. Проте, можливим це є лише
за умови наявності достатньої кількості числових даних.
Оцінка ефективності формування та використання майна підприємства
проводиться із застосуванням коефіцієнтного аналізу, що лежить в основі
розрахунку показників рентабельності. Дана група відносних показників
засвідчує рівень ефективності функціонування підприємства, адже показує
ступінь окупності ресурсів, витрат у фінансових результатах підприємства.
Позитивним для підприємства є висхідна динаміка показників рентабельності.
Прогнозування фінансових результатів та розроблення пропозицій щодо їх
підвищення й оптимізації – це додаткові завдання комплексної методики аналізу
фінансових результатів підприємства. Вони дозволяють визначити можливі
показники фінансових результатів виходячи із сформованих на підприємстві
внутрішніх умов та діючих факторів зовнішнього впливу. У випадку
невідповідності

отриманого

прогнозу
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сформованій

стратегії

розвитку

підприємства проводиться розроблення пропозицій щодо маніпулювання
визначальними факторами та коригування прогнозного фінансового результату.
Висновки. Таким чином, комплексна методика аналізу фінансових
результатів є одним із ефективних способів моніторингу реальності стану,
формування та використання фінансових результатів. Комплексність методики
забезпечується використанням різних прийомів та методів, але й комплексним
підходом до об’єктів аналізу.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ У СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
В статті розглянута послідовність функціональних операцій, за умови
виконання яких, підприємство буде у повному обсязі забезпечене предметами і
засобами праці необхідної кількості та належної якості й матиме можливість
для безперебійного провадження своєї діяльності.
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Постановка проблеми. Товарні запаси для підприємств торгівлі є складовою
частиною оборотних активів, реалізація яких формує основну частину
операційного доходу господарюючого суб’єкту. Раціонально організований
облік та контроль надходження товарів сприяє створенню інформаційної бази
для прийняття управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі теоретичні, методичні та
практичні проблеми обліку та контролю господарських процесів на підприємстві
досліджували українські вчені О. Ф. Вербило, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов,
З.В. Гуцайлюк, В.П. Завгородній, М.В. Кужельний, О.А. Лаговська, Н.В. Ларіна,
В.Г. Лінник, М.М. Мартиненко А.С. Наринский, В.В. Сопко. Н.В. Хоменко.
Метою статті є дослідження теоретичних положень і практичних аспектів
організації обліку надходження товарів у системі управління підприємства.
Виклад основного матеріалу. Процес надходження передбачає не лише
закупівлю (придбання) матеріальних цінностей від постачальника, а й
організацію управління надходженням їх на підприємства, склади тощо. Тому на
мікрорівні

(рівні

підприємства)

процес

постачання

–

це

комплекс

функціональних операцій для забезпечення систематичної статутної діяльності
підприємства необхідними ресурсами, засобами та робочою силою.
Наведене визначення передбачає обов’язкову наявність у процесі
постачання ряду функціональних операцій, послідовне виконання яких призведе
до безперервної діяльності підприємства, визначеної установчими документами.
Такими операціями є:
- визначення потреби (на основі виробничої програми);
- укладання договорів на забезпечення цієї потреби та замовлення
відповідних партій (у кого, коли, скільки, як);
- складські можливості підприємства, нормування товарних запасів;
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- цінова політика підприємства щодо придбання матеріальних цінностей
(базується на врахуванні місця та ролі ціни в наявній стратегії щодо діяльності
підприємства у сфері постачання, пропозицій на ринку необхідних матеріальних
цінностей, впливу посередницьких послуг на собівартість отримуваних
цінностей та витрат на постачання);
- транспортування (переміщення: звідки, вид транспорту, транспортна
технологія та ін.);
- зберігання (складування – це приймання та оприбуткування фактичної
наявності, вивантаження, сортування, збереження за сортами та марками,
комплектація тощо);
- доведення матеріальних цінностей до стану, в якому їх можна
використовувати для реалізації;
- передача безпосередньо у виробничий процес;
- визначення собівартості матеріальних цінностей, що передаються для
подальшої переробки;
- розрахунки із постачальниками за отриманні ТМЦ (вартість матеріалів,
отримані знижки, відшкодування нестач та ін.);
- розрахунок витрат процесу постачання та подальше їх списання із
використанням різних рівнів капіталізації витрат, а саме: віднесенням на рахунок
капітальних витрат із подальшим нарахуванням амортизації; віднесенням на
витрати майбутніх періодів; включенням до вартості матеріальних цінностей, що
надійшли; або віднесенням до витрат періоду, у якому вони були здійснені [1].
За умови виконання зазначених операцій підприємство буде у повному
обсязі забезпечене предметами і засобами праці необхідної кількості та належної
якості й матиме можливість для безперебійного провадження своєї діяльності.
Досліджуючи

процес

постачання,

підсумовуючи

вище

сказане

та

узагальнивши думки ряду науковців, можна побудувати наступну схему процесу
постачання конкретного виду ТМЦ на підприємстві (рис. 1).
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Рисунок 1 – Схема процесу надходження ТМЦ від постачальника
Як видно із наведеної схеми, у сучасних умовах елементом управління
процесом надходження на підприємстві повинні виступати не лише потоки
ТМЦ, а й господарські зв’язки з постачальниками. Для прийняття ефективного
управлінського

рішення

керівники

підприємства

вправі

вимагати

від

бухгалтерської служби організації обліку в такому розрізі, який необхідний для
апарату управління. І однією з таких вимог повинно бути створення підсистеми
обліку витрат стосовно процесу постачання з метою їх подальшого зниження чи
оптимізації.
Також відділ матеріально-технічного постачання повинен готувати
інформацію щодо поставок продукції та порушення договірних умов, а
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юридичний відділ та бухгалтерія – надавати керівництву відомості про
застосування санкцій щодо постачальників, які порушують договірні умови.
Тобто, щоб здійснювати контроль у повному обсязі, необхідно працівникам
зазначених служб переорієнтувати свою роботу з чисто технічних операцій на
допомогу управлінцям чи власне прийняття управлінських рішень.
Отже, під час здійснення процесу надходження грошові кошти приймають
форму ТМЦ, які необхідні для забезпечення безперебійного перебігу наступного
процесу – зберігання. Виходячи із цього, можна сказати, що основними
об’єктами бухгалтерського обліку в процесі надходження є об’єкти, що зазначені
на рис. 2.
Об’єкти обліку у процесі надходження
обсяг придбаних ТМЦ (в
натуральних і вартісному
вимірниках)

витрати на
здійснення
процесу
надходження

розрахунки з постачальниками та
іншими підприємствами й
організаціями, які виникають у
процесі надходження

Рисунок 2 – Об’єкти обліку у процесі надходження
Що стосується обсягів придбаних ТМЦ та розрахунків із постачальниками,
то таку інформацію на підприємстві можливо отримати без надзвичайних
зусиль, а от щодо сум витрат на здійснення цього процесу, то тут виникає ряд
проблем.
Крім того, залишається невирішеною проблемою на даний час те, що процес
надходження на підприємстві не знаходить повного і головне відокремленого
відображення в системі обліку. Для того, щоб процес постачання у повній мірі
досягнув своєї мети, до нього доцільно пред’явити ряд обов’язкових вимог,
основними

з

яких

є:

планомірність,

економічність (рис. 3).
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безперервність,

ритмічність

та

Вимоги до організації процесу надходження
планомірність

безперервність

ритмічність

економічність

припускає доставку
ресурсів за чіткими
графіками при
найбільш
раціональній частоті
завозу. Планомірна
організація
постачання
забезпечує широкий
асортимент ТМЦ,
економне
використання праці,
складських приміщень і транспортних
засобів, сприяє нормалізації запасів і виконанню плану
підприємстмством

передбачає
регулярну
доставку
необхідної
кількості ТМЦ у
потрібному
асортименті для
забезпечення
безперервного
товарообороту

припускає рівномірну
і вчасну поставку, що
гарантує
безперервний
товарообіг, дозволяє
уникати скупчення на
складах
наднормативних
запасів, створює
нормальні умови для
обслуговування і
виконання плану.
Однак ритмічність не
слід ототожнювати з
планомірністю,
оскільки ритм
постачань може
змінюватися в
залежності від
програм постачання
та збуту

передбачає
ощадливе
витрачання коштів,
пов’язаних з
доставкою,
обробкою і
зберіганням
запасів. Це
досягається
шляхом
ефективного
викорис-тання
транспорту та
побудови
транспортних
потоків, механізації
вантажно-розвантажувальних робіт,
розробки єдиних
технологічних
рішень доставки
безпосередньо у
реалізацію тощо

Завдання обліку, які випливають із цих вимог
правильне і
своєчасне
встановлення обсягу
необхідних для
придбання ТМЦ,
лімітів поставок та
їх фінансового
забезпечення

постійне документальне
відображення операцій із
постачання у первинних і
зведених документах та
своєчасне подання
інформації щодо
наявності й
забезпеченості ТМЦ

оперативна
інформація
щодо наявності
та дотримання
норм запасів
відпові-дно до
встанов-леної
програми

документування,
облік та контроль
витрат, пов’язаних із
придбанням ТМЦ та
визначення їх
фактич-ної
собівартості

Рисунок 3 – Основні вимоги до організації процесу надходження та
завдання обліку
Отже, основним завданням процесу надходження є оптимізація сукупних
потреб у ТМЦ, яка дозволяє обґрунтувати плановий розмір цієї потреби у них,
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площу

необхідного

власного

складського

господарства,

кількість

навантажувально-розвантажувальних механізмів, вартість доставки матеріалів у
робочу зону, трудові та фінансові ресурси із мінімальними сукупними
витратами.
Крім того, організовуючи процес надходження, необхідно за даними,
відображеними в обліку, аналізувати періодичність надходжень матеріалів,
розміри партій, отримання матеріалів за графіком, забезпечення мінімальних
витрат на доставку та їх зберігання. А завдання менеджерів, в тому числі й
бухгалтерської служби, які відповідають за процес постачання на підприємстві –
не

допускати

розраховуватися

тривалого
із

«замороження»

постачальниками,

коштів

у

застосовувати

запасах,
санкції

вчасно
до

тих

постачальників, які затримують поставки тощо.
Висновок.

Таким

чином,

процес

надходження

мимоволі

вимагає

стратегічного планування потреби в товарних ресурсах, вибору джерел
постачання, переговорів про умови постачання; розміщення замовлень,
транспортування, отримання та перевірки відповідності товарів, зберігання,
обробку і контроль за якістю ресурсів.
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ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
У статті проаналізовано та обгрунтовано необхідність методики аудиту
виробничих витрат на промислових підприємствах; запропонована методика
аудиторської перевірки, програму перевірки та робочі документи аудитора. У
статті викладено основні етапи проведення аудиту виробничих витрат та роль
аудиторської перевірки у прийнятті управлінських рішень на промислових
підприємствах. Розкрито організаційні та методичні аспекти аудиту
виробничих витрат. Подано послідовність проведення аудиту виробничої
собівартості.
Ключові слова: аудит, собівартість, виробничі витрати, калькуляція,
аудиторська перевірка, програма аудиту.
Запорукою успішності підприємства є прибуткове виробництво продукції
або надання будь-яких послуг. Важливість цього процесу потребує звернутися
до аудитора для того, щоб перевірити точність ведення обліку виробничих
витрат, оскільки без висновку експерта неможливо зрозуміти достовірність
фінансової інформації в усіх її аспектах. Аудитор повинен з'ясувати, наскільки
діюча на підприємстві методика його ведення відповідає нормативним
документам.
Аудит виробничих витрат є важливим елементом системи формування
доходу та витрат на підприємстві. Дослідженню проблематики з цього питання
присвятили свої праці такі вчені, як: Ф.Ф. Бутинець [2], Г.М. Бескоста [1],
Макаренко [5], Л.П. Кулаковська [4], Т.О. Меліхова [6], О.В. Гамова [3] та інші,
але не зважаючи на багатогранність висвітлення методика аудиторської
перевірки, програма перевірки та робочі документи аудитора потребують
подальшого удосконалення.
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Згідно з П(С)БО16, собівартість поділяється на виробничу та повну.
Виробнича собівартість — це витрати, які безпосередньо приймають участь у
виготовленні продукції. В свою чергу виробнича собівартість включає: прямі
матеріальні витрати, витрати на оплату праці, амортизацію виробничих
основних засобів, вартість прямих послуг виробничого призначення, інші прямі
і непрямі витрати (енергетика, брак у виробництві, послуги ремонту та технічне
обслуговування обладнання і т. ін). Повна собівартість включає виробничу
собівартість, витрати на управління, збут, інші витрати не пов'язані з
виробництвом [7].
Головними первинними документами, що регламентують утворення
виробничої собівартості під час аудиторської перевірки, є: картки складського
обліку, лімітно-забірні картки, акти проведення ремонтів та технічного
обслуговування та ін. Основним документом, що відтворює склад виробничих
витрат є калькуляція продукції.
Тому

проведення

аудиту

виробничих

витрат

є

обов'язковим,

бо

підприємство може нераціонально і невірно відтворювати калькуляцію
собівартості, тим самим або занижувати або завищувати показники вироблення
продукції, як наслідок, спотворювати реальну ціну на продукцію
Спочатку аудитору потрібно з'ясувати процес виробництва на підприємстві
для більш якісної перевірки. У свою чергу, вивчення процесу виробництва
припускає аналіз технічних документацій, положень, посадових інструкцій,
схеми

документообігу,

прийнятої

облікової

політики

підприємства,

матеріальних і фінансових ресурсів.
На підприємствах з складним виробничим циклом, структура поділена на
переділи — технологічні частини процесу виготовлення продукції. Тому
доречно аудиторові, поділити перевірку на частини технологічного процесу,
котрі у кінці консолідуються в аудиторський висновок за весь технологічний
процес :
1) Аудиторська перевірка виробничої собівартості;
2) Розподіл перевірки за переділами (вивчення процесу виробництва, збір
даних, направлення запитів керівникам виробничих підрозділів);
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3) Аналіз виникнення виробничих витрат (процес аудиторської перевірки за
елементами утворення виробничої собівартості).
У свою чергу аналіз виникнення виробничих витрат складається з елементів
напряму перевірки: аналізу списання матеріальних запасів, нарахування
заробітної плати та ЄСВ, амортизації основних засобів, аналізу інших прямих
матеріальних витрат, розподілу загальновиробничих витрат [8]:
- Аналіз

списання

виробничих

запасів

(методи

вибуття

запасів,

документальне оформлення вибуття запасів у виробництво, автоматизація
списання);
- Нарахування заробітної плати та ЄСВ (первинний документообіг, методи
нарахування заробітної плати, правильність розрахунку ЄСВ, автоматизація
обліку зарплати);
- Амортизація необоротних активів (методи нарахування амортизації,
процес та періодичність проведення переоцінки, первинний документообіг,
автоматизація);
- Аналіз

виникнення

інших

прямих

витрат

(процес

нарахування

енергетичних витрат, послуги підрядних організацій, обслуговування, процес
розподілу загальновиробничих витрат).
У процесі аудиту потрібно визначити основні етапи та стадії аудиторської
перевірки виробничих витрат.
Аудиторський процес складається з таких стадій:
— початкова (встановлення об'єкту аудиту виробничих витрат та методики
підготовки до аудиторської перевірки);
— дослідна (безпосередньо проведення аудиторської перевірки виробничих
витрат);
— завершальна (консолідація інформації, аналіз результатів та складання
аудиторського висновку) [1, с. 24—25].
Також потрібно визначити, що сучасний процес аудиту складається з таких
основних етапів:
1. Укладання (поновлення) договору на проведення аудиту;
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2. Планування аудиторської перевірки.
3. Проведення аудиторської перевірки:
— визначення,оцінка тестування системи внутрішнього аудиту (контролю);
— підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку;
— заключні процедури.
4. Підготовка та підписання аудиторського висновку [1, с. 25].
Для раціонального планування аудиту потрібно розробити анкету перевірки
виробничих витрат.
Після проведення анкетування та отримання відповідей на питання аудитор
починає розробляти загальний план аудиту виробничої собівартості.
1)

Підготовчий:

Укладання договору, ознайомлення з діяльністю підприємства, оцінка
системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку, визначення
аудиторського ризику, суттєвості, планування аудиту виробничих витрат.
2)

Фактичний (основний):

1. Перевірка відповідності залишків незавершеного виробництва на початок
періоду.
2. Перевірка повноти та правильності формування залишків на початок
періоду.
3. Перевірка правильності, обліку формування складу прямих матеріальних
витрат.
4. Перевірка правильності обліку витрат на оплату праці.
5. Перевірка правильності обліку нарахування амортизації необоротних
активів.
6. Перевірка правильності обліку нарахування амортизації необоротних
активів.
7.

Перевірка

правильності

обліку

нарахування

та

розподілення

загальновиробничих витрат.
8. Перевірка правильності обліку інших прямих витрат.
9. Перевірка та аналіз правильності, повноти калькуляції продукції.
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10. Перевірка правильності, повноти формування статей калькуляції
продукції згідно з аналітичним обліком виробничих витрат підприємства.
3) Заключний:
Здійснення, аналіз та обґрунтування отриманої інформації (підготовка
аудиторського висновку та складання аудиторського звіту).
На

підставі

загального

плану

аудиторської

перевірки

виробничої

собівартості складається програма аудиту виробничих витрат.
Програма аудиту деталізує загальний план проведення аудиторської
перевірки, містить перелік аудиторських процедур, необхідних для досягнення
мети перевірки, складається до початку аудиторської перевірки, але в процесі
аудиту вона може змінюватися [3, с. 67].
На підприємстві під час аудиторської перевірки виробничих витрат аудитор
повинен фіксувати результати аудиту у робочих документах.
Робочі документи аудитора — документи, що створюються в процесі аудиту
з метою управління ним, або використовуються як докази достатньої
обгрунтованості думки аудитора щодо достовірності бухгалтерської інформації
[2, с. 77].
У статті розкрито організаційні та методичні аспекти аудиту виробничих
витрат. Розроблено по елементну методику аудиту виробничих витрат, яка
включає в себе розробку аудиторських процедур, які дозволяють якісно
прийняти управлінські рішення щодо складу витрат.
Запропоновано

аудиторську

перевірку

за

елементами

виробничої

собівартості, до складу якої входять: аудит прямих матеріальних витрат, аудит
прямих витрат на оплату праці, аудит амортизації необоротних активів, аудит
загальновиробничих витрат та аудит інших прямих витрат. з наступною
консолідацією аналізу собівартості, дає змогу проаналізувати та перевірити
процес формування виробничої собівартості продукції як у розрізі складу витрат,
так і загалом.
Також

пропонується

поділ

аудиторської

перевірки

на

частини

технологічного процесу, які у кінці консолідуються за весь технологічний
процес. Це дасть змогу більш якісно проаналізувати облік виробничих витрат на
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підприємстві та запропонувати більш ефективні рішення щодо удосконалення
виробничої собівартості.
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УДК 657
Єфременюк О.С.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Одним із найскладніших та найбільш відповідальних видів аудиторської
перевірки є перевірка фінансових результатів та реального фінансового стану
діяльності

суб’єкта

господарювання.

Складність

та

відповідальність

аудиторської перевірки фінансових результатів діяльності підприємства
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також пояснюється тим, що саме даний вид перевірки становить найвищий
ступінь аудиторського ризику. Також, залежно від того наскільки виконана
аудиторська робота є повною і наскільки об'єктивним є аудиторський висновок
залежать правильність і повнота не менш важливого напрямку аудиторської
діяльності – визначення подальшої фінансової стратегії суб'єкта господарської
діяльності.
Ключові слова: фінансові результати підприємства, аудит, МСА, методика
аудиту фінансових результатів, стадії проведення аудиту.
Відповідно до Закону України про затвердження Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
[1] фінансові результати – це приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу
підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за
звітний період.
Аудит фінансової звітності, відповідно до Закону України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність» [2], – аудиторська послуга з
перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або
консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва
іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову
звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення
незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних
стандартів фінансової звітності або іншим вимогам
Стратегія проведення аудиту доходів розробляється виходячи із норм МСА
300 «Планування» [3]. На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему
внутрішнього контролю підприємства.
У МСА (ISA) 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення
аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» [3] встановлено мету
аудиту фінансових результатів, яка полягає в наданні аудиторові можливості
висловити незалежну думку стосовно того, чи складені фінансові звіти в усіх
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суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової
звітності.
У зв'язку із цим, кожний аудитор використовуватиме свою методику аудиту
фінансових результатів діяльності, яка має бути розроблена для кожного
підприємства окремо з урахуванням особливостей ведення бізнесу, та яка
наддасть можливість отримати відповідні аудиторські докази, окреслити
аудиторські процедури і сформулювати аудиторський висновок.
Під час перевірки фінансових результатів аудитор має керуватись П(с)БО №
15 «Дохід» [4], де відображено порядок формування інформації про доходи
підприємства і її розкриття у фінансовій звітності та П(с)БО № 16 «Витрати» [5],
де викладено основні вимоги до визнання, складу і оцінки витрат, розкриття
інформації про витрати у фінансовій звітності. У свою чергу, порядок складання
Звіту про фінансові результати регламентується НП(С)БО № 1 «Звіт про
фінансові результати» [1].
При здійсненні аудиту фінансових результатів необхідно пам'ятати, що
діяльність будь-якого підприємства має дві складові: господарську діяльність
(вартість активів задіяних у виробництві) та фінансову діяльність (величина
використаних пасивів). Від взаємодії цих елементів залежить фінансовий
результат, тому перед початком перевірки аудитор має зрозуміти мету діяльності
підприємства (отримання прибутку, завоювання ринку тощо).
У відповідності до запропонованої схеми проведення аудиту фінансових
результатів (рис. 2), організаційна стадія передбачає попереднє ознайомлення
аудитора з потенціальним клієнтом для оцінки трудомісткості аудиту та
аудиторських

ризиків.

Зокрема,

для

досягнення

цієї

мети

необхідно

проаналізувати інформацію щодо діяльності підприємства, його структури та
оточення; організації та функціонування управлінських відділів та бухгалтерії;
бухгалтерського обліку та звітності підприємства; попередніх аудиторських
висновків; причин зміни аудиторської фірми (аудитора); власної спроможності
виконати роботу. За результатом вивчення цих питань, аудиторська фірма
приймає рішення про відмову проводити аудит або на його згоду. Якщо
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потенційний клієнт відповідає основним вимогам, аудиторська фірма (аудитор)
готує лист-зобов’язання клієнту; потім передбачається етап укладання договору
про проведення аудиту, який юридично регламентує взаємовідносини аудитора
(аудиторської фірми) із замовником.
Попереднє ознайомлення аудитора з потенціальним клієнтом
для оцінки трудомісткості аудиту та аудиторських ризиків
Організаційна
стадія

Відправлення аудиторською фірмою (аудитором) листазобов’язання
Укладення договору про проведення аудиту

Стадії проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства

Формування аудиторської групи
Підготовча
стадія

Вирішення про необхідність залучення сторонніх спеціалістів
Складання загальної стратегії та плану аудиту
Розробка програми та графіку аудиту

Формальна перевірка «Звіту про фінансові результати»
Перевірка показників «Звіту про фінансові результати» за
допомогою аналітичних методів
Технологічна
стадія

Тестування синтетичного та аналітичного обліку доходів і
витрат за допомогою зустрічної перевірки оборотів
Перевірка на коректність бухгалтерських записів та
відповідності складу доходів та витрат підприємства вимогам
законодавчих актів
Перевірка законності здійснення господарських операцій,
реальності їх існування
Складання пробного звіту про фінансові результати та
порівняння даних зі звітом клієнта та аналіз відхилень

Підготовка та надання письмової інформації замовнику за
результатами проведеного аудиту
Результативна
стадія

Погодження результатів аудиту із замовником
Складання і підписання аудиторського звіту та висновку

Рисунок 2 – Стадії проведення аудиту фінансових результатів
діяльності підприємства [6]
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Підготовча стадія або стадія планування організації та проведення аудиту
охоплює такі дії аудитора: формування аудиторської групи; вирішення про
необхідність залучення сторонніх спеціалістів (для оцінки стану майна,
вимірювання обсягу виконаних робіт, юридична оцінка договорів, оцінка
надійності обробки облікової інформації, тощо); складання загальної стратегії
аудиту (визначити необхідні ресурси для конкретних сфер аудиту, кількість
необхідних ресурсів, час застосування ресурсів, управління, контроль та нагляд
за ними); складання плану аудиту із зазначенням видів запланованих робіт,
періоду їх виконання, відповідальних виконавців, розрахунок аудиторських
ризиків ти рівня суттєвості); розробка програми аудиту, яка містить перелік
етапів та визначення завдань аудиту, детальний опис кожного методу та способу
перевірки, та графіку аудиту (граничні терміни підготовки і подання матеріалів
для складання аудиторського висновку та інших документів, витрати часу на
конкретні види та ділянки аудиту).
Технологічна стадія передбачає виконання запланованих методів та
прийомів аудиту фінансових результатів в певному хронологічному порядку,
який визначається аудитором. На даній стадії план аудиту може піддаватись
корегуванням. Теоретично, аудит фінансових результатів можна проводити або
способом перевірки окремих циклів діяльності (цикл закупівлі, цикл отримання
доходу, тощо) або за видами діяльності підприємства (операційна, фінансова,
інвестиційна). Аудиторові доцільно починати перевірку правильності обліку
витрат, доходів та фінансових результатів діяльності підприємства з точки зору
форм звітності, в яких вони відображенні.
Результативна стадія включає підготовку та надання письмової інформації
замовнику за результатами проведеного аудиту, погодження результатів аудиту
із замовником, складання і підписання аудиторського звіту та висновку.
Слід зазначити, що процес аудиторської перевірки фінансових результатів
не повинен зводитись лише до виконання встановлених стандартних
аудиторських методів та процедур. На основі свого професійного судження
аудитор повинен творчо та відповідально відноситись до своїх обов’язків і,
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спираючись на свій досвід та професіоналізм, використовувати ті методи та
прийоми, які, на його думку, мають максимально точно приблизити до мети
аудиту, отримати необхідну інформацію для висловлення об’єктивного
аудиторського висновку.
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ОСНОВ І МЕТОДИЧНИХ АСПЕКТІВ
АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ
У статті досліджено теоретичні основи поняття «аудит», розглянуто
особливості зовнішнього та внутрішнього аудиту. Наведене законодавче
підґрунтя

та

методика

аудиторського

дослідження

діяльності

господарюючого суб’єкта. Також зроблено акцент на галузевих особливостях
обліку і аудиту підприємств транспортної галузі.
Ключові слова: аудит, облік, внутрішній аудит, зовнішній аудит, транспорт.
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З набуттям Україною незалежності та переходом економіки незалежної
держави на ринкові рейки законодавчо закріплено існування великого
різномаїття господарюючих суб’єктів різних організаційно-правових форм. При
цьому, нові форми та підходи до ведення господарської діяльності вимагали
запровадження нових економічних інституцій, в тому числі і інституту
аудиторства.
Аудит – це комплекс заходів, направлених на незалежну перевірку повноти,
достовірності

та

відповідності

чинному

законодавству

України

загальнодоступної інформації стосовно фінансово-господарської діяльності
(фінансової звітності) суб’єкту господарської діяльності.
Мета проведення аудиторського дослідження – перевірка реальності,
повноти та достовірності даних, відображених у бухгалтерській та податковій
звітності господарюючого суб’єкта.
Дані

фінансово-господарської

діяльності

(бухгалтерської

звітності)

суб’єкту господарської діяльності, в залежності від поставленої мети, можуть
бути

перевірені

або

незалежним

аудитом,

або

внутрішнім

аудитом

господарюючого суб’єкта.
Надання достовірних та неупереджених даних зацікавленим особам
(учасникам, акціонерам, контролюючим органам, тощо) забезпечується через
аудиторський висновок, виданий уповноваженим суб’єктом аудиторської
діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які спирається автор. Концептуальні основи сутності,
виникнення та розвитку теоретичних, методичних та практичних питань обліку
та

аудиту

результатів

фінансово-господарської

діяльності

(фінансових

результатів) суб’єкту господарської діяльності внесли українські вчені
Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Давидов Г.М., Дорош Н.І., Дрозд І.К.,
Загородній А.Г.,

Кузмінський Ю.А.,

Кужельний М.В.,

Нападовська Л.В.,

Петрик О.А., Редько О.Ю., Рудницький В.С., Сопко В.В., Усач Б.В., Швець В.Г.,
Шевчук В.О., Нетикша О.
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття.
На даний час, існує багато напрацювань з питань організації обліку та
аудиту. В той же час, облік на підприємствах транспортної галузі є мало
висвітленим та має вузьку направленість. Питання організації та методики
обліку на підприємствах транспортної галузі потрібно додатково вивчити та
уточнити в метою формування додаткових рекомендацій.
Процеси дерегуляції економіки та спрощення вимог до оформлення
первинної бухгалтерської документації підвищують вимоги до ретельного
аналізу правових аспектів документального оформлення і відображення в
податковому та бухгалтерському обліку операцій з надання вантажних
транспортних послуг, заповнення первинних документів при їх наданні.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є
конкретизація основ і методичних аспектів аудиту діяльності підприємств
транспорту з урахуванням специфіки їхньої діяльності у відповідності з
виділеними видами перевезень. Конкретизація основ і методичних аспектів
аудиту діяльності підприємств зв’язку – об’єкт окремого дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
Перш за все, розглянемо сутність вантажного перевезення у якості наданої
послуги та обліку доходів та витрат при її наданні. Класифікація послуги впливає
на подальше її відображення у обліку господарюючого суб’єкта. Згідно із
загальноприйнятою класифікацією вантажні перевезення можна поділити на
внутрішні (в межах держави (міські та міжміські)) та міжнародні.
Відповідно до чинного законодавства України, внутрішні перевезення – це
перевезення пасажирів і вантажів всередині держави без перетину державного
кордону. Відповідно, міжнародні перевезення – такі, які пов’язані з перетином
державного кордону.
Основними законодавчими актами, що регулюють діяльність підприємств
транспортної галузі, є Цивільний кодекс України в поточній редакції від
04.02.2019 р. №435-IV, Господарський кодекс України в поточній редакції від
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07.02.2019 р. №436-IV, Податковий кодекс України в поточній редакції від
01.03.2019 р. №2755-VI, Митний кодекс України в поточній редакції від
01.03.2019 р. №92-VI, Закон України «Про автомобільний транспорт» в поточній
редакції від 04.11.2018 р. №2344-III [1-5].
З метою звуження обсягів досліджуваної проблематики свідомо виключимо
питання міжнародних перевезень і питання транзиту вантажів при перетині
державних кордонів.
З метою візуалізації економічної сутності внутрішніх вантажних перевезень
на основі поєднання облікової та податкової складових запропоновано наступну
блок-схему рисунок 1.
БЛОК-СХЕМА
облікової та податкової складової складових внутрішніх вантажних
перевезень господарюючого суб’єкта транспортної галузі

Облікове відображення
доходів та витрат

Внутрішні
автомобільні
вантажні
перевезення

ДОХОДИ
Д-т 361, 703, 703
К-т 703, 6432, 791

Внутрішні
вантажні
автомобільні
перевезення.
Ставка ПДВ
20%

ВИТРАТИ
Д-т 231
К-т 203, 207, 131, 3721, 661,
651, 91

Рисунок 1 – Блок-схема облікової та податкової складової складових
внутрішніх вантажних перевезень господарюючого суб’єкта
транспортної галузі
Чинним податковим законодавством України передбачено оподаткування
внутрішніх вантажних перевезень податком на додану вартість (ПДВ)
за ставкою 20%.
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Відповідно до рисунка 1, доходи відображаються на:
- Д-т 361 - К-т 703 «Дохід від реалізації»;
- Д-т 703 - К-т 6432 «ПДВ з реалізації» (Податкові зобов’язання);
- Д-т 703 - К-т 791 «Визначення фінансового результату».
Витрати, відповідно, на:
- Д-т 321 - К-т 203 «Списання вартості палива, використаного в процесі
виробництва товарів та послуг»;
- Д-т 231 - К-т 207 «Списання вартості запасних частин, використаних в
процесі виробництва товарів та послуг»;
- Д-т 231 - К-т 131 «Нарахована

амортизація

на

основні

засоби,

що

використовуються в процесі виробництва товарів та послуг».
- Д-т 231 - К-т 3721 «Витрати по авансовим звітам, пов’язані з виробничим
процесом»;
- Д-т 231 - К-т 661 «Нарахована заробітна плата виробничому персоналу»;
- Д-т 231 - К-т 651 «Нарахований єдиний соціальний внесок на заробітну
плату виробничому персоналу».
- Д-т 231 - К-т 91 «Сума загальновиробничих витрат, що додається в кінці
місяця до виробничої собівартості готової продукції (робіт, послуг)».
З метою відображення зв’язку внутрішніх вантажних перевезень, як об’єктів
бухгалтерського

обліку,

із

з

документальним

забезпеченням

надання

транспортних послуг, господарюючим суб’єктом запроваджено наступні
документи:
- договір перевезення вантажів автомобільним транспортом (ст. 50 Закону
України «Про автомобільний транспорт» в поточній редакції від 04.11.2018 р.
№2344-III [5] та ст. 909 Цивільного кодексу України в поточній редакції від
04.02.2019 р. №435-IV [1]);
- заявка або талон замовника;
- рахунок;
- подорожній лист;
- товарно-транспортна накладна;
- акт виконаних робіт;
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- поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів.
Запропонована вище блок-схема, заснована на поєднанні облікової та
податкової складових обліку, дозволяє уніфікувати господарюючим суб’єктам
транспортної галузі підхід до облікового відображення внутрішніх вантажних
автомобільних перевезень та порядком їх оподаткування.
Рухаючись далі, розглянемо основи та методичні аспекти аудиту діяльності
підприємств транспортної галузі.
За суб’єктами аудиторської діяльності здійснюють внутрішній та зовнішній
аудит. Зовнішній аудит регулюється Законом України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» в поточній редакції від 21.12.2017 р. №2258VIII [6]. Внутрішній аудит регулюється розпорядчими актами адміністрації
господарюючого суб’єкта та МСА №610 «Використання роботи внутрішніх
аудиторів» [7, 8]. Зовнішній та внутрішній аудит мають спільні риси та
відмінності. Спільними рисами є схожість методів та методичних прийомів
аудиту. Основна відмінність – спрямованість аудиту. Внутрішній аудит
направлений на задоволення потреб адміністрації господарюючого суб’єкта.
Зовнішній – на зменшення ризиків користувачів від браку інформації.
В першій половині цієї статті було розглянуто особливості обліку
господарюючого суб’єкта транспортної галузі, які необхідно використовувати
про проведенні аудиторської перевірки.
При перевірці придбання та відчуження основних засобів (транспорту)
необхідно звернути увагу на правильності визначення балансової вартості,
зносу, фінансового результату від відчуження, повноти нарахування та сплати
ПДВ.
Також важливим є той факт, що у складі витрат підприємств транспорту
основну вагу несуть витрати паливно-мастильних матеріалів (ПММ) [9, с. 672].
Аудитор має встановити правомірність застосування встановлених
розпорядчим актом господарюючого суб’єкта норм списання ПММ та їх
відповідність вимогам Наказу Міністерства транспорту України від 10.02.1998 р.
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№ 43 «Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на
автомобільному транспорті» в поточній редакції від 01.03.2012 р. [10].
Нормування витрат ПММ має на меті контроль за їх витратою та ведення
звітності [11, с. 402]. Слід звернути увагу на те, що Наказ Міністерства
транспорту України від 10.02.1998 р. № 43 не містить повного переліку
транспортних засобів (ТЗ) та норм витрати ПММ для них. Якщо на балансі
господарюючого суб’єкта перебуває ТЗ, для якого не встановлена базова лінійна
норма, вона має бути замовлена в відповідній установі та бути чинною. Окрім
правильності застосування господарюючим суб’єктом базової лінійної норми,
має бути перевірена правильність застосування нормативів та коригуючи
коефіцієнтів, а саме обсягів виконаної транспортної роботи, кліматичні, дорожні
та інші умови експлуатації, застосування коригуючих коефіцієнтів. [12, с. 61-65].
Правильність нормування та списання ПММ впливає на прибутковість
господарюючого суб’єкта.
Основним джерелом доходу господарюючих суб’єктів транспортної галузі
є надання послуг з перевезення вантажів. Для підтвердженням правомірності
формування витрат і доходів необхідна перевірка правильності оформлення
первинних документів зазначених вище, а саме
Слід звернути увагу на те, що на дату написання цієї статті скасовано
нормативно-правовий

акт,

що

встановлював

типові

форми

первинної

транспортної документації [13]. В той же час, «…можна використовувати як
скасовані, так і самостійно розроблені форми (з усіма обов’язковими реквізитами
первинних документів) згідно з пунктом 2.7 Положення про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну
від 24.05.1995 № 88. Подорожні листи й надалі використовують для контролю
роботи транспортних засобів, роботи водіїв, використання палива. Частиною 2
статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV визначено такі обов’язкові реквізити
первинних та зведених облікових документів: назва документа (форми); дата
складання; назва підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг
господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб,
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відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її
оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати
особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції».
Аудиторській перевірці також підлягають наступні операції:
- списання запасних частин відповідно до напрямів використання,
оформлення лімітно-заборних карток, наявність на балансі господарюючого
суб’єкта використаних запасних частин у вартісному та кількісному виразі;
- списання акумуляторних батарей та шин;
- доцільність та законність оплати праці водіїв.
Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямі.
Наведена у першій частині статті модель обліку господарюючого суб’єкта
транспортної галузі, на основі поєднання облікового та податкового аспектів,
дозволяє повноцінно організувати облікове відображення та оподаткування
вантажних автомобільних транспортних перевезень.
У другій частині статті запропоновано методику аудиту господарюючих
суб’єктів транспортної галузі. В той же час, кожен суб’єкт господарювання,
відповідно до власної специфіки, має розробити конкретні методики власного
аудиту для досягнення мети аудиту.
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УДК 657
Залозна В.М.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
У статті здійснено огляд основних показників економічного аналізу витрат
підприємств ресторанного господарства, досліджено класифікацію витрат та
показано джерела аналізу, відображено методи аналізу показників у
динаміці(шляхом порівняння базових показників із показниками попередніх
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періодів), здійснено огляд залежності рівня витрат від рівня виконання плану,
калькуляцій, товарообігу, структури витрат.
Ключові слова: аналіз витрат, резерви економії, фактичні показники, планові
показники, джерела аналізу, рівень витрат, собівартість, рентабельність.
Діяльність пiдприємств, зокрема і ресторанних господарств, пов’язaна із
використанням

ресyрсів:

використовуються

фінансових,

підприємством

і

трудових,

матеріальних.

тpансфоpмyються

у

Ресурси

витpати,

які

прямопропорційно впливають на прибуток. Саме тому аналіз витрат має велике
значення для управлінського апарату та для керiвництва ресторанних
господарств. Аналіз витрат дoзвoляє визначити шляхи макcимізації пpибyткy.
Метою цієї cтатті є ознайомлення з теоpетичними аcпектами аналізy витpат,
дослідження показників, які використовують на пpактиці, виявлeння pезеpвів
eкономiї, змeншення собівартість продyкції, а разом з тим збільшення
peнтaбельності.
Для того щоб мати змогу аналізувати витрати спочатку варто розібратися у
їх класифікації. По вiдношенню до виробничого прoцeсу витрати є вирoбничі
(закупівля продукції, оплата праці, вiдрахування на соціальні зaходи,
амортизaція основних фoндiB, інші) та невирoбничі (витрати на відрядження, на
утримання оснoвниx фондів, на зв'язок, на маpкетинг, opганізаційні витрати та
інші).
За cпоcобoм віднесення є пpямі (включаються до собівартості страв) та
непpямі (не можуть бути віднeceні до конкретного об’єкта i підлягають
розподiлy). За критерієм доцільнoсті витрат подiляють на продуктивні
(виправдані або дoцільні) і непродyктивні (з’являютьcя при виникнeнні
недоліків в opганізаційній та yправлiнській діяльнoсті) [1].
Витрати поділяються на потoчні та однoразові згiдно приналежності до
кaлeндарного перioду. За економiчними eлементами: на сирoвину, на зарoбітну
плату, амoртизація, відрахування, комyнальні послуги. Пpисутній поділ витрат
згiдно видів діяльнoсті: звичайна діяльність (від опeраційної діяльності),
нaдзвичайна діяльність (нeвідшкодовані витрати від стихiйних лих).
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Джерелами аналізy витрат будуть табелі облікy робoчого часу, авансові
звiти, розрахyнки заpобітної плати, наклaдні, калькуляції на cтрави та
напiвфабрикати, рахунки бухгалтерського облiку витрат, журнал 5А, фiнансова
звітність, статиcтична звітність [2].
Основним

зaвдання

економічного

aналізу

витрат

рecторанного

господарства є виявлення шляxiв та резервів їх скopoчення та розробка метoдів
щодо oптимiзації витрат. Вивчення витрат дозволяє дати більш правильну оцінку
прибутку, показати резерви збiльшення прибутку і рeнтабельності підприємства.
У прoцесі аналізу:
 визначають стyпінь викoнання плану витрат;
 вивчaють динаміку витрат;
 виявляють і вимiрюють вплив факторів нa витpати;
 проводять глибoке вивчення статeй витрат;
 визначaють резерви еконoмії витрaт [3].
Анaліз відбyвається шляхoм зіставлення планoвих і фактичних показників
діяльнoсті. Провoдиться у підсyмку міcяця, кварталу, рoку.
Аналіз витрат в розрізі стрyктурних підрозділів госпoдарства здійснюють
для оцінки ефeктивності викoристання витрат та знaходження резeрвів
раціoнального викoристання екoномічного потенціалу підприємства. Необхідно
зiставити фaктичні витрати ресторану з витpатами інших однoтипних
підприємств.
Дocлідження аналізу витрат за пoпередні роки в пoрівнянні із аналізом
стyпеня викoнання плану за ці роки пoкаже нам наcкільки ефективно прaцює
господарcтво. Для того щоб визначити ступінь впливу викoнання плану
товаpooбігу на витрати здiйснюють перерахунок планових витpат на фактичний
товаpoобіг. Пepeд тим, визнaчивши перерахований рівень пocтійних витрат та
пеpеpаховану суму змінних витрат. Покaзник «перерахований рiвень постійних
витрат» визнaчається ділeнням планової суми пocтійних витрат на фактичний
oбсяг товаpообігу і множенням на 100 [4, с.193].
Перераxoвана сума змiнних витрат визначається множенням множенням
фактичного oбсягу товарообігу на плaновий їх рівень і дiленням отримaного
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результатy на 100 [4, с.190]. Для визначeння впливy ступеня виконaння плану
товарообігу з перeрахованої суми (рівня) віднімaють планову суму (рiвень)
[4, с.208]. Аналогiчно відбувається аналіз аналіз впливу обсягу товарooбігу в
динаміці на витрaти ресторанного господарства шляхом, ми пpoводимо
перерахунок беручи до yваги суму (рівня) витpaт базисного періоду і фaктичний
обсягом товаpoобігу звітного періоду.
Зміна товаpoобігу має знaчний вплив нa витрати реcторанного бізнесу.
Якщо прискорюється товарообіг, то знижyються запаси, знижyються відсотки за
крeдит. Це призводить до зменшення витрат обігу. Щоб визначити вплив цього
чинника на витрати за вiдсотками за кредит потрібно сyму вивільнених чи
додатково залучених кредитів (за рахунок зміни товарooбороту) помножити на
банківську

ставкy

за

надaний

кредит

і

пoділити

на

100.

На змінy витрат обігу підприємства (ресторану) знaчний вплив робить змiна
склaду товарooбігу і зміна частки власного вирoбництва та товарів, що
закyпляються, в загальнoму його обсязі. Тaким чином, збільшення в товаpooбігу
питомої ваги продукції власного виpoбництва веде до підвищeння рiвня витрат
пiдприємства харчування та навпаки.
Більш точне бачення структури витрат на підприємстві, їх відсоткового
співвідношення дасть аналіз за статтями витрат: витрaти на закупівлю продyкції,
напівфaбрикатів, витрати на oбслуговування обладнання, yстаткування,
амортизація, витрати на оплату праці poбітників, відрахування на coціальне
cтрахування та oбов’язкові платежі від заробітної плати, кoмунальні послуги
(вoда, газ, електроенергія), витрати від псування продукції.
Важливим

узагальнюючим

показником

поряд

з

прибутком

та

рентабельністю є собівартість страв. Для отримання більшого прибyтку велику
роль відіграє рaціональне використання сирoвини, скорочення витрат обігу,
знижeння відходів. Звідси бачимо вaжливість і необхідність аналізу й
плaнування витрат підприємств ресторанного.
Аналіз сoбівартості продукції по статтях калькуляції прoводиться метoдом
порівняння фaктичних даних з плaновими та дaними попередніх перioдів. У
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процесі аналізу визначають вiдхилення фактичних витрат вiд запланованих по
кожній статтi калькуляції, дають їx оцінку, виявляють напpямки і резеpви
зниження собівартості пeвних видів пpoдукції. Peзервами зниження coбівартості
страв можуть бути: знижeння норм витрат сирoвини, зaміна більш дopoгих
компонентів

дешeвшими,

зниження

рівня

відходів

при

приготуванні;

підвищення рівня продуктивності прaці, режим екoномії тощо. Здійснивши
аналіз собівартості продукції по статтях калькуляції, маємо можливість
визначити рентабельність страв, перевірити зміну фактичної собівартості у
порівнянні із плановою, визначити шляхи знижeння витрaт на виробництво й
реaлізацію продукції за рахyнок внутрішніх резервів господарства. Джерелом
аналізу будуть калькуляції продукції.
Розглянемо оснoвні показники еконoмічного аналізу витрат рсторанного
господарства:
1)Вiдхилення рiвня витpат від плану називаєтьcя «розмір зміни»
(визначається підвищення aбо зниження) - РІ :
РІ

де УІ

ТМ

УІТМ УІбаз

(1)

- фактичний рiвень витрат звітного рoку, %;

УІбаз - планoвої рівень витрат (або рівень базисного року),% [4, с.301].
2) Відносна економія/перевитрати (розрахoвана з Розміру зміни сума
відносної екoномії чи пeревитрат):
ОЕ ОП

Тфоргч.

РІ

(2)

Де, Тфоргч. – валoвий товарообіг звітного року, грн;
РІ – розмір змiни рівня витрат, %[4, с.302].
3) Темп змiни (розмір знижeння або пiдвищення рiвня витрат), % - ТІ [4,
с.302]:
ТІ

РІ

УІбаз

(3)

ОФoрмула показує, на скiльки відсoтків знизився або підвищився рiвень
витpат

ресторану

по

відношeнню

до

плaнового

чи

фaктичного

за

попередній рік.
Аналізуючи економічні показники шляхом розрахунків, досліджуючи
попередні періоди і показники рівня витрат, які були в тих періодах можемо
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знайти резерви скорочення витрат. Однак, якщо проаналізувати ресторанну
діяльність з практичної точки зору, ми також можемо їх побачити.
До прикладу, дослідження показyють, що робoта підприємств рестoранного
бізнесу з напівфабрикатами зменшує витрати на пeрвинну обробку сирoвини
приблизно нa 30% і вeде до знижeння рiвня витpат. Таким чином, якщо ми
збільшуємо в обороті продукції власного виготовлення частку напівфабрикатів
це приведе до зниження рівня витрат.
Ще один приклад, якщо до нашого підприємства входять різні структурні
підрозділи (маємо мережу закладів), то змiнa частки oдних структурних
підрoзділів в загальному товаpooбігу призвeде до збільшення/змeншення витрат
у цілому по підприємству. Аналіз впливу цього фактора можемо визначити за
допомогою відсоткових чисел, шляхoм вирахyвання з пpoцентного числа
звiтного року прoцентного числа базового року. Процентне число визначимо
множенням питомої ваги в товарообігу структурних підрозділів на рівень витрат,
потім сумуємо отримані результати і ділимо на 100. Отримані розрахунки
покажуть: чим більша чaстка закладiв високого рівня(ресторани) та нижчa частка
заклaдів рівнем нижчих (їдальні). Тим більший рівень витрат по підприємству в
цілому.
Веeликий вплив на витрати обігy ресторанного бізнесу має полiпшення
викopистання робочих потужностей підприємства хаpчування. Дослідниками
підраховано, що збiльшення обoроту на 1 місце залу закладу на 1% забeзпечить
знижeння рівня витрaт на 0,02%.
Аналіз зміни цін продажних та закупівельних також покаже нам зміну рівня
витрат. Знижeння або пiдвищення продажних цiн на продyкцію власного
вирoбництва як і закупівельної цiни на товари має вплив на витрати ресторанних
господарств. Так як певні статті витрат: амортизація, витрати на оренду,
yтримання і дeякі інші не перeбувають у прямiй залежнoсті від зміни ціни
продажу, а інші зaлeжать від зміни прoдажних цін (собівартість). Пiдвищення
цін продажу вeде до зpoстання тoварообігу, а отже, до зниження рівня витрат.
Для визнaчення впливy цiнового фактора на витрати потрібно їх розділити на
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зaлежні і незaлежні від зміни продaжних цін на влаcну продyкцію і товари, якi
кyпyють. Потім за витратами, які не залежать від змiни цін, обчислюють їх рiвень
до товаpooбігу в діючих і порiвнянних цінах. Порівнюють резyльтати, які
отримали. З рівня витрат, які не зaлежать від зміни цін, poзрахованого у відсотку
до товарообігу в діючих цінах, вiднімають рівень циx витрат, poзрахований в
пpoценті до товаpooбігу в порiвнянних цінах, і таким чинoм визначають вплиB
цінового фактора на витрати [4, с. 90].
Аналіз і планування прибутку підприємства має чи не найважливіше
значення в операційній діяльності. Прибуток - це кінцевий результат діяльності
підприємства. Тому будь яке ресторанне господарство щомісячно аналізує всі
прибутки та витрати і шукає шляхи зменшення витрат задля збільшення
прибутку. Для зручності аналіз витрат може бути графічно, у вигляді економікоматематичної таблиці, чи порівняльної таблиці показників. Згідно цих даних
керівництво підприємства приймає рішення щодо напрямків подальшої роботи
свого бізнесу.
Резервами зниження витрат можуть слугувати: знижeння норм витрат
сирoвини на одиницю продукції, зaміна дорожчих компонентів дешeвшими,
зниження рівня відходів при приготуванні; підвищення рівня продуктивності
прaці, режим екoномії. Ці шляхи ми бачимо виходячи з аналізу собівартості
продукції. Що ще раз доводить значимість економічного аналізу в оперативній
діяльності підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В статті розглянуті особливості організації обліку основних засобів та
елементи облікової політики підприємства в частині основних засобів та
особливості обрання методу нарахування амортизації на підприємстві.
Ключові слова: амортизація, необоротні активи, облікова політика, основні
засоби, організація обліку.
Постановка проблеми. Основні засоби є одним з основних елементів
необоротних активів підприємства. Вони забезпечують матеріально-технічну
базу та умови виробничо-господарської діяльності організації. Їх стан та
ефективне використання прямо впливає на кінцеві результати фінансовогосподарської діяльності підприємства, тобто раціональне та ефективне
використання основних засобів дозволяє підвищувати обсяги виробництва без
додаткових капітальних вкладень або при мінімальній їх величині, забезпечуючи
тим самим прибутковість (рентабельність) діяльності підприємства в цілому.
Метою статті є розглянути особливості організації обліку основних засобів,
елементи облікової політики підприємства в частині основних засобів та
особливості обрання методу нарахування амортизації на підприємстві.
Аналіз останніх публікацій. Вагомий внесок у розробку теорії та методології
обліку, аналізу та контролю основних засобів зробили провідні вчені214

економісти: М.Т. Білуха, Т.А. Бутинець, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв,
Н.Г. Виговська, С.Ф. Голов, С.М. Євтушенко, М.Д. Корінько, Я.Д. Крупка,
М.В. Кужельний, М.С. Пушкарь, Р. Хом’як та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження. Облік основних засобів є
важливою ланкою в сфері бухгалтерського обліку та звітності. Його
вдосконалення значною мірою може призвести до позитивних змін в діяльності
підприємств та соціально – економічному житті країни в цілому.
Чітка організація бухгалтерського обліку є запорукою ефективно
функціонувати

будь-якого підприємства. Ефективна організація обліку

базується на законодавчих

актах держави та вміло побудованій обліковій

політиці, яка має бути затверджена Наказом про облікову політику по
підприємству.
Облікова політика

забезпечує достовірність та вірогідність фінансової

інформації та розробляється індивідуально кожним підприємством в залежності
від виду діяльності та галузевих особливостей.
Але на більшості підприємств існує дві проблеми у частині формування
облікової політики:
1) Облікова політика не формується взагалі;
2) Облікова політика має суттєві недоліки.
Недоліками облікової політики підприємств можна виділити наступні:
- Наказ про облікову політику формується формально;
- Облікова політика встановлена з набранням чинності закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і не була відкоригована
відповідно затверджених П(С)БО;
- Елементи облікової політики або не висвітлюються взагалі або не в
повному обсязі;
- Не висвітлюється питання щодо організаційно-технічних аспектів обліку,
а саме: не наводиться графік документообігу; перелік первинних документів і
регістрів бухгалтерського обліку, порядок проведення інвентаризації.
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Облікова політика повинна охоплювати усі методологічні принципи, які
використовує підприємство для ведення обліку і відображення у фінансовій
звітності основних засобів.
Тому, при формуванні облікової політики в частині обліку основних засобів,
необхідно висвітлити такі питання як: класифікації основних засобів

у

фінансовому та податковому обліку; одиниця обліку необоротних активів;
методи нарахування амортизації, які застосовуються; вартісний критерій
віднесення об’єктів до складу основних засобів та до складу малоцінних
необоротних матеріальних активів; первинні документи і графік документообігу;
порядок проведення інвентаризації основних засобів.
Вдало обрана облікова політика позитивно впливає на діяльність
підприємства в цілому, забезпечуючи ефективну роботу бухгалтерії. Елементи
облікової політики щодо основних засобів, наведені в табл. 1.
Як зазначає Іванова Н.А. проблемним і практично нерозв’язаним на
сьогодні є питання ведення первинного обліку основних засобів, точніше
типових форм первинної документації з обліку наявності та руху основних
засобів. Так, з часу затвердження пакету типових первинних документів з обліку
основних засобів відбулися істотні зміни в організації бухгалтерського обліку
основних засобів [1]. Проте змін у типових документах з обліку основних засобів
не прослідковується.
Таблиця 1 – Елементи облікової політики основних засобів [3]
Елементи облікової політики
основних засобів
1
1. Визнання

2. Розмежування основних
засобів та малоцінних
необоротних матеріальних
активів

Зміст елементів облікової політики основних
засобів
2
Тестування об'єктів на відповідність:
- визначенню основних засобів (п. 4 П(С)БО 7
"Основні засоби");
- ознакам активу (відповідно до п. 6 П(С)БО 7
"Основні засоби")
Підприємство самостійно встановлює вартісні ознаки
предметів, що входять до складу МНМА, керуючись
власним досвідом, інтересами оптимізації обліку та
оподаткування, враховуючи середній рівень вартості
засобів праці на підприємстві тощо
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Продовження таблиці 1
1

2
Слід розрізняти підхід до оцінки первісної вартості:
- об'єктів, придбаних за грошові кошти та створених
підприємством;
- об'єктів, придбаних групою із загальною сумою зобов'язань
за ними;
3. Первісна оцінка
- безоплатно отриманих об'єктів;
- об'єктів основних засобів, внесених до статутного капіталу;
- об'єктів, переведених до основних засобів з оборотних;
- об'єктів, отриманих в обмін на подібні і неподібні об'єкти
тощо
Визначення:
- складу та характеристик витрат на поліпшення основних
4. Прийняття рішень
засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання,
щодо збільшення/
реконструкція тощо), які збільшують майбутні вигоди
зменшення первісної
і, як наслідок, балансову вартість основних засобів;
вартості
- умов та критеріїв суттєвості для проведення до оцінок
(уцінок) первісної вартості для окремих груп основних
засобів на підприємстві
Об'єкт є не тільки одиницею ведення обліку основних
засобів, а й одиницею нарахування амортизації. Одним з
5. Виділення об'єктів
основних критеріїв для виділення об'єкта є очікувані строки
обліку основних засобів
його використання на підприємстві (конструктивно та
функціонально відокремленого пристрою або його частини)
6. Зарахування об'єктів до Однотипні за технічними характеристиками, призначенням
груп класифікації для
та умовами використання основні засоби слід об'єднати в
цілей бухгалтерського
групи основних засобів, назви яких відповідають
обліку, розроблення
субрахункам до рахунку 10 "Основні засоби" робочого Плану
робочого плану рахунків рахунків підприємства
Строки корисного використання окремих об'єктів,
7. Визначення строків
запланованих (очікуваних) саме на цьому підприємстві. Вони
корисного використання не можуть і не повинні збігатися з технічними,
об'єктів основних засобів економічними, максимально можливими, податковими
строками служби (амортизації)
Може бути як нульовою, так і не нульовою, залежно від
8. Визначення
завдань економічної політики конкретного підприємства. Є
ліквідаційної вартості
декілька способів визначення (вимірювання) ліквідаційної
об'єктів основних засобів
вартості об'єктів
Обираються методи амортизації об'єктів із методів,
визначених П(С)БО 7 "Основні засоби" на підставі критеріїв
економічної стратегії та завдань облікової політики,
9. Методи амортизації
встановлених самим підприємством, а саме: прямолінійний;
виробничий; - зменшення залишкової вартості; подвійного
зменшення залишкової вартості; кумулятивний;
10. Перегляд методу
Можуть переглядатися згідно з умовами П(С)БО 7 у разі
амортизації та строку
зміни способу отримання економічних вигод від
експлуатації
використання об'єкта основних засобів
6. Зарахування об'єктів до Однотипні за технічними характеристиками, призначенням
груп класифікації для
та умовами використання основні засоби слід об'єднати в
цілей бухгалтерського
групи основних засобів, назви яких відповідають
обліку, розроблення
субрахункам до рахунку 10 "Основні засоби" робочого Плану
робочого плану рахунків рахунків підприємства
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Особливу увагу при формуванні наказу про облікову політику слід
приділити визначенню методу нарахування амортизації, який застосовується на
підприємстві. У П(С)БО 7 наведені такі методи амортизації основних засобів
(крім інших необоротних матеріальних активів): прямолінійний; зменшення
залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової вартості (подвійного
залишку, що зменшується); кумулятивний; виробничий [2].
Метод амортизації необоротних активів обирається підприємством
самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигід від
їх використання. Методи амортизації основних засобів та нематеріальних
активів:
Прямолінійний – річна сума амортизації визначається діленням вартості,
яка амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкта основних
засобів. Прямолінійний метод – база для нарахування – вартість, яка
амортизується. Перевагами цього методу є простота використання, застосування
для всіх видів активів, незмінність сум амортизації протягом років експлуатації.
Недоліки – не враховує зміни у використанні активу протягом років експлуатації,
а також завантаження основних засобів в часі.
Зменшення залишкової вартості – річна сума амортизації визначається як
добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або його первісної
вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації.
Метод зменшення залишкової вартості – база для нарахування – залишкова
вартість. Переваги – швидке відшкодування інвестованих коштів, протидія
моральному зносу, економічна вигідність. Недоліки – складність використання,
велика відмінність між сумами амортизації у перші та наступні роки, не
застосовується для активів, ліквідаційна вартість яких дорівнює нулю, потреба у
коригуванні суми амортизації об’єкта за останній рік експлуатації.
Прискореного зменшення залишкової вартості – 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 зі строку корисного використання
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об’єкта, і подвоюється. Метод прискореного зменшення залишкової вартості –
база для нарахування – залишкова вартість. Переваги – для розрахунку
амортизації не визначається ліквідаційна вартість. Недоліки – необхідність
коригування суми амортизації за останній рік експлуатації.
Кумулятивний – річна сума амортизації визначається як добуток вартості,
яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт
розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного
строку використання об’єкта основних засобів, на суму числа років корисного
використання.
Кумулятивний метод-база для нарахування-вартість, яка амортизується.
Переваги – найбільша інтенсивність використання основних засобів припадає на
перші роки, коли вони фізично і морально ще нові. Недоліки – складність у
визначенні кумулятивних коефіцієнтів за кожен рік експлуатації об’єктів [3].
Виробничий – місячна сума амортизації визначається як добуток
фактичного місячного обсягу продукції та виробничої ставки амортизації.
Виробнича ставка амортизації визначається, діленням вартості, яка
амортизується, на загальний обсяг продукції, який підприємство очікує виробити
із використанням об’єкта основних засобів. Виробничий метод – база для
нарахування-вартість, яка амортизується. Підприємство може встановити різні
методи амортизації для різних груп основних засобів, але при цьому слід
пам’ятати про особливості нарахування амортизації в податковому обліку. При
зарахуванні об’єктів основних засобів на баланс підприємства, необхідно
визначити найдоцільніший метод амортизації для кожного окремого об’єкта з
урахуванням очікуваних економічних вигод, які будуть отримані від його
використання. Для того, щоб обрати найдоцільніший метод необхідно здійснити
розрахунки за всіма методами для кожного об’єкта. Даний процес вимагає
наявності кваліфікованих кадрів на підприємстві, потребує багато часу та
матеріальних затрат. Тому, на підприємствах, як правило, в більшості випадків,
використовується прямолінійний метод нарахування амортизації для всіх
об’єктів, перевагою якого є простота в розрахунку та застосуванні, а недоліками
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є те, що він не враховує моральний знос об’єкта та збільшення з часом витрат на
підтримку об’єкта в робочому стані.
Висновки. Таким чином, ефективна організація бухгалтерського обліку
основних засобів має забезпечити досягнення цілей обліку, а саме: правильне та
своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку інформації про
оцінку, надходження, внутрішнє переміщення і вибуття основних засобів;
відображення даних про нарахування амортизації основних засобів за звітний
період; накопичення інформації для складання звітності про основні засоби і
капітальні інвестиції.
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ФІНАНСОВІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ОЦІНКА
У статті розглядаються методичні підходи до визначення поняття «фінансові
активи». Аналізуються різні підходи до класифікації фінансових активів
підприємства. Досліджено сутність методів визнання та достовірної оцінки
фінансових активів.
Ключові слова: фінансові активи, фінансові інструменти, класифікація
фінансових активів, методи визнання, оцінка фінансових активів.
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Постановка проблеми. Фінансовий ринок України та операції з фінансовими
активами є одним з найперспективніших секторів економіки. Використання
фінансових інструментів забезпечує мобілізацію коштів, що дає можливість
фінансувати різноманітні проекти, обирати шляхи їх прибуткового розміщення,
а також динамічно розпоряджатися фінансовими ресурсами відповідно до потреб
підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття фінансових активів, їх
класифікацію, а також проблеми їх оцінки та визнання розглядали вітчизняні та
зарубіжні вчені: Бланк І. А., Грачова Р. І., Данькевич А. П., Корнєєв В. В.,
Петруня В. В., Шелудько В. М. та інші.
Метою статті є синтезування розрізнених теоретичних праць щодо
методичного забезпечення класифікації, оцінки фінансових активів та
представлення їх в узагальненому вигляді.
Фінансові активи - це фінансові ресурси, що представляють собою
сукупність грошових коштів і цінних паперів, що знаходяться у власності
підприємства.
До фінансових активів відносяться:
- грошові кошти, включаючи касову готівку, і кошти на банківських
рахунках;
- цінні папери: акції, паї інших підприємств, опціони на акції і так далі;
- дебіторські заборгованості;
- фінансові вкладення;
- розрахункові документи в дорозі і так далі.
Фінансові активи - це право на доходи, одержувані від використання
реальних активів. Іншими словами, реальні активи є джерелом доходу, тоді як
фінансові активи служать для характеристики розподілу одержуваного доходу.
Інвестування коштів у фінансові активи дає право на отримання прибутку, від
використання реальних активів, придбання яких здійснювалося за рахунок
інвестицій [1].
Один з найбільш поширених типів фінансових активів є депозитний
сертифікат. Він є угодою між інвестором і банком, в якому інвестор
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погоджується депонувати певну суму грошей на певний термін, а банк
зобов'язується повернути цю суму та проценти за визначеною процентною
ставкою. Банк може пропонувати більш високу процентну ставку, якщо інвестор
зобов'язується не вимагати гроші протягом певного періоду. Навпаки, якщо
інвестор зажадає повернення основної суми по депозитному сертифікату до
закінчення його терміну дії, то він піддасться штрафним санкціям з боку банку,
які, наприклад, можуть виражатися в часткової або повної втрати відсотків.
Іншим поширеним типом фінансових активів є облігації. Облігації часто
емітуються корпораціями або урядами, щоб забезпечити фінансування
короткострокових і довгострокових проектів. Вони є типом правового
документа, в якому вказується грошова сума, яку інвестор надає позичальникові
на певний термін, відсоткова ставка та порядок погашення основної суми та
відсотків.
Акції є єдиним типом фінансових активів, у яких немає терміну погашення.
Інвестування в акції означає, що у інвестора виникне часткове володіння
компанією, яка дає прав на отримання частини прибутку у формі дивідендів до
тих пір, поки існує компанія або інвестор не продасть свої акції.
Фінансові активи зазвичай мають дату погашення, яка вказується в договорі.
Якщо такий актив залишиться недоторканим і не буде конвертований в готівкові
кошти до цієї дати, то його вартість, швидше за все, буде збільшуватися.
Переведення в готівку фінансових активів до дати погашення в більшості
випадків спричинить фінансові штрафи для інвестора, тому що він порушує
умови укладеної угоди [3, с. 28-33].
Управління активами базується на ряді принципів, реалізація яких
забезпечує його ефективність, а саме:
- забезпечення інтеграції системи управління активами із загальною
системою управління підприємством, що має виявлятися в тісному взаємозв'язку
управління активами з завданнями управління фінансами, інвестиціями,
оперативною діяльністю, бухгалтерським обліком;
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- забезпечення гнучкості і багатоваріантності управління активами, що
означає, що при підготовці управлінських рішень щодо формування та
використання активів в операційному або інвестиційному процесах повинні, як
правило, розроблятися альтернативні варіанти таких рішень в допустимих межах
фінансових критеріїв встановлюються підприємством;
- забезпечення високого динамізму управління, що означає, що при розробці
та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з активами, необхідно
враховувати вплив зміни факторів зовнішнього середовища в часі, наприклад,
зміни на фінансовому або товарному ринках;
- забезпечення системного підходу при формуванні управлінських рішень,
що означає, що система управління активами повинна розглядатися як частина
загальної системи управління, яка забезпечує розробку взаємозалежних
управлінських рішень, пов'язаних з формуванням і використанням активів в двох
інших системах (інноваційного та виробничо-збутового менеджменту);
- орієнтація на стратегічні цілі підприємства, що означає, що ефективність
прийняття тих чи інших управлінських рішень щодо активів повинно бути
перевірено за критерієм відповідності головної мети функціонування - «місії»
підприємства. [5, с. 107–113].
Під комплексною оцінкою фінансового активу розуміють визначення його
основних характеристик.
При цьому, перш за все, підлягають оцінці ринкова вартість активу і реальна
ставка доходу, яку він забезпечує інвестору, або необхідна ставка доходу, яку
фінансовий актив повинен забезпечити інвестору відповідно до рівня його
ризику і ліквідності.
Оцінка фінансових активів здійснюється як на первинному так і на
вторинному ринку. На первинному ринку вона полягає у встановленні такої
ставки доходу за фінансовим активом, яка б відповідала ступеня його ризику,
ринковими відсотковими ставками, кредитному рейтингу емітента. На
вторинному ринку - це переоцінка фінансового активу, коригування його
ринкової ціни таким чином, щоб фінансовий актив певного рівня ризику
забезпечував певний рівень доходу.
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Поточна ринкова вартість фінансового активу визначається сумою
майбутніх платежів по активу, дисконтованих через поточну структуру
ринкових процентних ставок. Часто цю величину називають розрахункової
ринковою вартістю, так як вона може бути не дорівнює поточній ринковій
вартості активу, яка встановлюється на ринку в результаті зрівноважування
попиту та пропозиції на даний актив. Відповідність поточної ринкової вартості і
розрахункової ринкової вартості залежить від вибору ставки дисконтування і
точності визначення очікуваних грошових потоків по кожному конкретному
фінансовому активу [2. с. 226].
Розрахункова ринкова вартість фінансового будь-якого фінансового активу
може бути визначена як справжня вартість очікуваних грошових потоків за
активом, дисконтованих за процентною ставкою, визначеною рівнем ризику
даного фінансового активу і поточними ринковими процентними ставками.
В цілому оцінка ринкової вартості складається з трьох етапів:
1. Розрахунок певного або оцінка невизначеного очікуваного грошового
потоку і оцінка ймовірності отримання цього грошового потоку інвестором;
2. Визначення процентної ставки для дисконтування очікуваного грошового
потоку;
3. Безпосередній розрахунок теперішньої вартості грошового потоку з
використанням величини грошового потоку і процентної ставки.
Однак, вся важливість оцінки вартості активів проявляється при здійсненні
таких операцій:
1. Підвищення ефективності управління організацією;
2. Визначення вартості організації в разі купівлі-продажу цілком або тільки
її частини;
3. Реструктуризація організації;
4. Розробка плану розвитку організації;
5. Визначення кредитоспроможності організації та вартості застави при
кредитуванні;
6. З метою визначення суми оподаткування;
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7. Прийняття обґрунтованих управлінських рішень;
8. Встановлення вартості цінних паперів у разі купівлі-продажу акцій
організації на фондовому ринку [4, с. 570].
Найважливішим питанням при оцінці будь-якого фінансового інструменту
є правильне визначення породжуваних їм грошових потоків. Для боргових
інструментів, до числа яких відносяться облігації, такими потоками є періодично
виплачуються відсотки (купонний дохід) і сума боргу (номінал облігації), яка
зазвичай повертається в кінці терміну облігації, хоча можливі й інші варіанти
її погашення. Якщо виплата відсотків не передбачена, то дохід реалізується в
формі різниці в цінах продажу і викупу облігації (у вигляді дисконту). Широко
поширений і найбільш зручний для аналізу вид боргових цінних паперів термінові безвідкличні купонні облігації, які передбачають рівномірну
виплату фіксованого купонного доходу. Загальний грошовий потік від
володіння цими інструментами складається з двох компонентів - сума
купонного доходу і величина номіналу, погашається після закінчення терміну
боргу [7].
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що сутність фінансового активу
полягає у контрактовому праві в майбутньому отримати грошові кошти. Так
шляхи отримання доходу від фінансових активів різні, тому доцільно
класифікувати їх за категорією їх оцінки та відповідного визнання прибутку.
За правилами, встановленими міжнародними стандартами можна визначити
момент відображення фінансових інструментів у балансі чи поза балансом.
Основним критерієм для цього виступає наявність контракту.
Фінансові активи можна визначити за одним із методів: на дату операції чи
на дату розрахунку; або за вартістю за якою будуть відображатися фінансові
активи. Сутність методів в оцінці вартості угоди та визнанні зміни вартості
фінансового активу від дня їх укладання до дня розрахунку; розмежуванні
фінансових активів, які враховуються за амортизованою собівартістю або за
справедливою вартістю. Підприємство має самостійно обрати необхідний метод
оцінки враховуючи специфіку діяльності, кінцеве призначення фінансового
активу, положення міжнародних стандартів та законів України.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗБУТ
У статті розглянуто сучасні погляди науковців до вдосконалення обліку витрат
на збут. На підставі результатів дослідження запропоновано напрями
удосконалення обліку витрат на збут у складі синтетичного рахунку 93
«Витрати на збут», що дoзвoлить їх плaнувaння, aнaлiз, зменшення aбo
збiльшення обсягу, розширення видів і класифікаційних ознак тощо.
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. У сучасних умовах розвитку підприємств в
Україні, оптимізація
посилення позицій

збутової
виробника

діяльності
на

є

важливим

продовольчому

резервом

ринку,

необхідною

умовою збільшення обсягів реалізації та підвищення ефективності збуту.
Відсутність налагодженої системи збуту та продуманої маркетингової політики є
однією з причин низьких фінансових результатів сільськогосподарських
підприємств.
У

діяльності

сільськогосподарських

підприємств

виникають

витрати, пов’язані з організацією та управлінням, а також зі збутом.
Витрати, пов’язані

з

утриманням

управлінської

служби,

правильність

їх визначення та обліку є достатньо важливою. Суми визначених витрат на
збут будуть

прямо

впливати

на

кінцевий

фінансовий

результат

діяльності підприємства. Постійне зростання суми та питомої ваги витрат на
збут у загальній сумі витрат підприємств зумовлює необхідність пошуку
оптимальних методик їх обліку, адаптованих до потреб керівництва та
інших користувачів економічної інформації. А тому все вище зазначене
свідчить про актуальність обраної теми.
Аналіз останніх досліджень. Питання обліку витрат на збут досліджено у
працях таких вчених, як Дерій В.А [1], Михалевич С. [2], Пальчук О.В.,
Нечай Н.М.[3], Пушкар М.С. [5], Хлипальская В. [6]. Водночас, не зважаючи на
ґрунтовні дослідження означених вчених існує потреба у подальшому
дослідженні

та

вдосконаленні

питання

обліку

витрат

на

збут

для

сільськогосподарських підприємств.
Цілі статті. Узагальнення теоретичних особливостей та окреслення
основних напрямів удосконалення обліку витрат на збут.
Виклад основного матеріалу. Витрати на збут – це сукупність усіх
витрат підприємства, які не пов'язані з виробництвом, а пов'язані зі
збутом продукції підприємством. Витрати на збут потребують своєчасного,
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повного та об'єктивного відображення в обліку. Господарські процеси
неможливі без належного обліку витрат на збут, оскільки облікова інформація є
визначальною для обґрунтування управлінських рішень та моніторингу їх
виконання. Однак підприємства не завжди приділяють належну увагу цій
ділянці обліку, що позначається на якості облікової інформації.
Методологічні основи формування інформації про витрати на збут в
бухгалтерському

обліку

регламентуються

Положенням

(стандартом)

бухгалтерського обліку 16 «Витрати» та методичними рекомендаціями щодо
формування

собівартості

продукції

(робіт,

послуг)

у

промисловості,

затвердженими наказом № 47 Державного комітету промислової політики
України від 02.02.2001 року. А в торгівлі склад витрат на збут пропонується
Методичними рекомендаціями по формуванню складу витрат і порядку їх
планування які затверджені наказом Міністерства економіки та по питанням
європейської інтеграції України №145 від 22.05.2002 року. В кожному з цих
нормативних документів витрати на збут згруповані за іншими статями.
У Методичних рекомендаціях перелік витрат, що входять до складу витрат на
збут, значно розширений ніж в Положенні (стандарту) бухгалтерського обліку16
«Витрати».
Склад витрат на збут регламентується п. 19 П(С)БО 16 «Витрати», куди
входить 12 позицій, починаючи від витрат пакувальних матеріалів для
затарювання готової продукції на її складах і закінчуючи іншими витратами, що
пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг [4]. Для синтетичного обліку
витрат на збут Планом рахунків бухгалтерського обліку виділено активний
рахунок 93 «Витрати на збут». Субрахунки на даному рахунку не передбачені.
Останнім часом в економічній літературі пропонується ввести субрахунки для
угрупування витрат на збут. На думку Дерія В.А. перелік субрахунків до
синтетичного рахунку 93 «Витрати на збут» може виглядати наступним чином:
931 – Витрати пакувальних матеріалів і ремонт тари;
932 – Оплата праці та комісійні винагороди працівникам сфери збуту;
933 – Витрати на передпродажну підготовку товарів, рекламу і дослідження
ринку (маркетинг);
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934 – Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
935 – Витрати на утримання необоротних активів у сфері збуту;
936 – Витрати на транспортування і страхування продукції;
937 – Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
938 – Витрати на внутрішньогосподарське транспортування продукції;
939 – Інші витрати у сфері збуту [1].
Так, Михайлевич С. пропонує для спрощення накопичення інформації про
витрати на придбання та зберігання запасів ураховувати її на субрахунку 931
«Витрати на придбання запасів» [2, с.21]. Таким чином, слід об’єднати витрати
на придбання запасів і витрати на збут. При цьому розглядає їх склад і облік на
прикладі торгівельного підприємства.
Хлипальська В. пропонує на субрахунку 932 обліковувати транспортнозаготівельні витрати по запасам, що надійшли, в тому разі якщо вони незначні
[6, с.40]. Але витрати на придбання та витрати на збут пов’язані з різними
господарськими процесами і відповідальність за ці витрати несуть різні
підрозділи підприємства. Витрати на придбання запасів включаються до їх
первісної вартості, а витрати на збут – до витрат поточного періоду. Крім того,
слід ураховувати, що П(С)БО 9 «Запаси» для обліку транспортно-заготівельних
витрат при придбані запасів пропонується рахунок 289 «Транспортнозаготівельні витрати». Тому, на нашу думку, на рахунку 93 «Витрати на збут»
повинні ураховуватися тільки витрати на збут.
Заслуговує уваги пропозиція Пальчук О.В. та Нечай Н.М. з приводу
внесення в діючий План рахунків окремий рахунок для обліку маркетингових
витрат. З огляду на повну спорідненість маркетингово-збутових витрат, а також,
щоб не порушувати структури діючого Плану рахунків, доцільно, на їх
погляд, використовувати

рахунок

93

«Витрати

на

збут»

відповідно

перейменувавши його на «Маркетингові і збутові витрати» і ввести до нього два
субрахунки: 931 «Маркетингові витрати» та 932 «Витрати на збут»
[3, с. 384]. В розрізі цих субрахунків вони пропонують виділяти субрахунки
другого порядку за визначеними під видами маркетингової та збутової
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діяльності. Однак поширення кількості субрахунків не вирішує проблему обліку
і контролю окремих витрат на збут продукції.
З метою забезпечення більшої аналітичності обліку витрат на збут
є актуальною пропозиція Пушкара М. С. про доцільність двох субрахунків:
«Комерційні витрати» і «Витрати на маркетинг» до рахунка «Витрати на
збут» [5, с.67].
Тaблиця 1 - Зaпрoпoнoвaнi субрaхунки дo рaхунку 93 «Витрaти нa збут»
для ТОВ «ФранцАгро» м. Вінниця
Субрахунки до
рахунка
93 «Витрати на збут»
931 «Oбoв’язкoвi
витрaти нa збут»

932 «Витрaти нa
зaбезпечення прoцесу
збуту»
933 «Дoдaткoвi
витрaти нa збут
(мaркетингoвi
витрaти)»
934 «Витрaти нa
якiсть прoдукцiї»

Приклади витрат

Аналітичні рахунки

Зaрoбiтнa плaтa тa єдиний соціальний
внесок нa фонд оплати праці
прaцiвникiв, пoв’язaних iз збутoм
прoдукцiї; aмoртизaцiя примiщень i
oблaднaння, якi зaдiянi у зберiгaннi i
збутi прoдукцiї
Тaрa всiх видiв i тaрнi мaтерiaли;
зберiгaння i трaнспoртувaння
прoдукцiї; митo i митнi збoри тoщo
Дoслiдження ринку; реклaмa;
кoнсультaцiйнi тa iнфoрмaцiйнi
пoслуги; витрaти нa учaсть у ярмaркaх,
вистaвкaх, кoнкурсaх тoщo
Витрaти нa дoвирoбничий i вхiдний
кoнтрoль, a тaкoж нa лaбoрaтoрнi
приймaльнi випрoбувaння сирoвини тa
iнших iнгредiєнтiв.
Витрaти нa кoнтрoль i випрoбувaння
гoтoвoї прoдукцiї, у т.ч. нa oблaднaння
i мaтерiaли для кoнтрoлю i
випрoбувaнь. Витрaти нa нaвчaння
персoнaлу. Витрaти нa oтримaння
сертифiкaтiв якoстi тoщo

Зa видaми витрaт у
рoзрiзi кoжнoї групи
тa / aбo зa
пiдрoздiлaми
пiдприємствa
(aдмiнiстрaцiя,
бухгaлтерiя,
плaнoвoекoнoмiчний
вiддiл, відділ збуту,
маркетинговий відділ
тoщo)

Наступною пропозицією щодо вдосконалення обліку витрат на збут на
підприємствах промисловості є пропозиція доцільності здійснення обліку в
розрізі двох субрахунків: 931 «Витрати на збут валові» і 932 «Витрати на збут
невалові» до рахунка 93. Ведення обліку витрат на збут на двох названих
субрахунках забезпечить значне зближення бухгалтерського та податкового
обліку. Загальний підсумок на рахунку 93 дасть необхідну інформацію
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для заповнення фінансової звітності, зокрема форми № 2 «Звіт про фінансові
результати», а дані субрахунку 931 – декларації про прибуток підприємства.
Витрати на збут облікують на однойменному синтетичному рахунку 93. До
цього рахунку субрахунків не передбачено, тому кожне підприємство має право
самостійно обирати собі перелік субрахунків, а також аналітичних рахунків до
кожного з них.
Отже, враховуючи чинну нормативно-законодавчу базу, погляди науковців
та особливості господарської діяльності і організації обліку, нами зaпрoпoнoвaно
субрaхунки дo рaхунку 93 «Витрaти нa збут» для ТОВ «ФранцАгро» м. Вінниця
(табл.1).
Використання запропонованого розподілу витрат на збут та субрахунків до
рахунку 93 «Витрати на збут» дoзвoлить їх плaнувaння, aнaлiз, зменшення aбo
збiльшення обсягу, розширення видів і класифікаційних ознак тощо, що
зaлежить вiд стрaтегiї рoзвитку тa мoжливoстей пiдприємствa.
Висновки. Удосконалення обліку витрат на збут є підставою для їх
подальшого ґрунтовного аналізу і планування, які у сукупності спрямовані на
оптимізацію і мінімізацію витрат, враховуючи їх безпосередній вплив на
фінансовий результат діяльності підприємства. Перспективами подальших
досліджень є вивчення чинної законодавчо-нормативної бази, поглядів
науковців і обґрунтування доцільності розподілу витрат на збут.
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УДК 336.221.4
Зозуля О.О.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПОДАТКОВОГО
НАВАНТАЖЕННЯ
В статті розглянуто теоретичні та методологічні основи аналізу податкового
навантаження, оцінки його ефективності. Наведено формули визначення
показника податкового навантаження.
Ключові слова: аналіз, податки, податкове навантаження, податкова
політика, податкові платежі, методи аналізу, оцінка ефективності системи
оподаткування.
Одним із показників, за допомогою якого можливо оцінити податкову
систему країни є податкове навантаження. Досягнення ефективного показника
податкового навантаження є важливим для кожної країни, так як його завищений
рівень сприятиме тінізації виробництва, зменшенню податкових надходжень до
бюджету України, зниженню реальних доходів населення, тощо.
Податкове навантаження є основним критерієм оцінки ефективності
системи оподаткування країни, який впливає на наповнення бюджету, рівень
податкових надходжень у структурі ВВП і відповідно частку ВВП на душу
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населення. Відсутність чітких методик та правил проведення його оцінки на
макрорівні призводить до зниження суми доходів бюджету та формування
тіньового сектору економіки [1]. Важливим є також й визначення підходів щодо
аналізу податкового навантаження, оскільки несвоєчасна його сплата впливає на
втрати будь-якого підприємства і на прийняття управлінського рішення.
Фінaнcoвe

зaбeзпeчeння

функціoнувaння

дepжaви

більшoю

міpoю

oбумoвлeнo пoдaткoвими нaдxoджeннями й oдним з визнaчaльниx фaктopів, щo
зaбeзпeчують нaдxoджeння пoдaткoвиx плaтeжів в бюджeт є opгaнізaція
пoдaткoвoгo аналізу.
Багато вчених, таких як: Е. Селігман, П. Гензель, А. Соколова, К. Шмельова,
А. Соколовська, В. Федосова, Л. Шаблиста, В. Aндpущeнко, О. Червінська та
інші, досліджували питання аналізу податкового навантаження та його вплив на
діяльність суб’єктів господарювання. Незважаючи на підвищений науковий
інтерес до проблеми впливу податкового навантаження на економічну
активність суб’єктів господарювання, методики його аналізу та значну кількість
наукових розробок, це питання залишається достатньо актуальним.
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів економічного аналізу
податкового навантаження та його впливу на національну економіку.
Фінансово-економічна криза внесла негативні корективи в розвиток
економіки нашої країни. Антикризові заходи вимагають державних витрат,
джерелом яких служать переважно податки. Тому податкову політику в умовах
кризи потрібно ставити на чільне місце заходів з оздоровлення економіки.
Податки - основне джерело формування доходів держави, найважливіший
елемент його економічної політики, інструмент економічного регулювання і
вторгаючись до сфери стратегічних, тактичних і оперативних рішень, вони
ставлять керівників підприємств перед необхідністю володіння знаннями і
організацією системи податкового менеджменту на підприємстві. Податки
являють собою обов'язковий, безумовний, індивідуально безвідплатний платіж,
що стягується з юридичних і фізичних осіб у формі відчуження належних їм
коштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави [1, с. 21-27].
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До чинників, що визначають зміст і мету податкового навантаження (верхню
та нижню межі), у країні відносяться: ступінь розвитку ринкової економіки та
масштаби і форми державного регулювання; рівень соціально-економічного
розвитку

національної

економіки

та

рівень

життя населення;

напрями

використання державних доходів; внутрішня і зовнішня політика держави;
соціально-культурні традиції населення, рівень розвитку податкової культури. Але
центральну частину поняття про податкове навантаження становить система
соціально-економічних відносин, які виникають між державою і платниками
податків з приводу розподілу та перерозподілу частки ВВП.
Таким чином, межа податкового навантаження – це умовна точка в
оподаткуванні, при якій досягається баланс врахування інтересів платників щодо
їх податкоспроможності і стимулів для розвитку та інтересів держави щодо
достатності наповнення бюджету.
Ефект впливу податкового навантаження на економіку в цілому та на
окремих їх платників, пов'язані з економічними обмеженнями, що виникають у
результаті сплати податків і відволікання коштів від інших можливих напрямів
їх використання і є податковим навантаження. Але в широкому розумінні
більшість науковців розглядають його як загальну суму податків, що
сплачуються. Оптимальним вважають такий рівень податкового навантаження,
який передбачає вилучення частини доходів економічних суб'єктів, що не
перешкоджає їхньому розвитку, і водночас, що є достатнім для втручання
держави в економічні процеси, необхідні для підвищення ефективності
національної економіки в цілому[1, с. 21-27].
Податкове навантаження є наслідком податкової політики держави, якісною
характеристикою будь-якої системи оподаткування.
Інформаційне забезпечення податкового аналізу включає в себе головний
елемент - інформаційну базу даних, сформованих за правилами бухгалтерського
та податкового обліку. Використання в аналізі двох самостійних джерел
інформації пов'язано з тим фактом, що розрахунок ряду податків здійснюється
на базі бухгалтерського обліку. У той же час у ряді випадків, використовуючи
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методи бухгалтерського обліку, не можливо виконати досить велику кількість
вимог, що існують у нормативних документах з оподаткування. Бухгалтерський
облік тут непридатний. У даному випадку йдеться про інформацію, зібрану на
регістрах податкового обліку [2].
Бухгалтерський і податковий облік готує інформацію для внутрішніх і
зовнішніх користувачів на базі певних правил ведення. Але через свою
специфіку такі види обліку не можуть надати значного об’єму оперативної
інформації, необхідної для прийняття оптимальних управлінських рішень.
Існуючі в організації системи обліку містять необхідну для управління
податками інформацію, потрібно тільки її правильно використовувати.
Податкове навантаження з податку на прибуток визначається [3]:
ПНПнП%
де, ПНПнП%

ПнП
Д

100%

(1)

податкове навантаження з податку на прибуток, %;

ПнП – податок на прибуток, тис. грн.;
Д – доходи підприємства з усіх видів діяльності, тис. грн.
Податкове навантаження з податку на додану вартість визначається:
ПН%ПДВ

ПДВ
ОП

100%

(2)

де, ПН%ПДВ - податкове навантаження з податку на додану вартість, %;
ПДВ – податок на додану вартість, тис. грн.;
ОП – обсяги постачання (без податку на додану вартість), тис. грн.
Проте розрахунок цих показників не враховує податкове навантаження
загалом, оскільки береться до уваги тільки два види податків. Інші податкові
платежі займають значну частку в загальній сукупності податкових платежів.
Зокрема, необхідно врахувати єдиний соціальний внесок, що включається в
витрати підприємства. Для визначення такого показника використовують
формулу:
ПН%

ПН
ДВ

100%

де, ПП – сума податкових платежів, тис. грн.;
ДВ – додана вартість, тис. грн.
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(3)

Цей показник показує, яка частина створеної підприємством доданої
вартості припадає на сплату податків та використовується для підрахунку
податкового тиску на конкретне підприємство чи галузь.
У макроекономічному масштабі податкове навантаження відображає
ефективність податкової політики, тобто кількісно вимірює сукупний вплив
податкових платежів на джерела їхньої сплати. У міжнародній практиці цей
показник визначається як відношення фактичних податкових надходжень у
зведений бюджет держави до обсягу валового внутрішнього продукту [4].
Завдання податкового аналізу полягає в об'єднанні наявної інформації в
систему знань щодо її використання. Податковий аналіз, виступаючи
споживачем інформаційних даних, повинен виявити переваги і недоліки діючої
системи інформації, сприяти її застосуванню для досягнення цілей організації,
дозволяючи при цьому досягати цілей кожної з існуючих в організації систем
обліку.
При цьому аналізі слід приділити увагу таким складовим, як факторному
аналізу податкових платежів, аналізу структури і динаміки податкових платежів,
аналізу

податкового

навантаження

підприємства,

аналізу

податкової

заборгованості підприємства.
Розглянемо більш докладно ці складові.
І. Факторний аналіз податкових платежів. Робота з факторною моделлю, в
податковому аналізі дозволить виділити внутрішні (залежні від підприємства) і
зовнішні (закладені в податковому законодавстві) фактори, що забезпечують
оптимізацію оподаткування підприємства, більш високий рівень податкового
планування і прогнозування [5].
Вивчення процесів оподаткування підприємства базується на методі
економічного аналізу, як загальному підході до дослідження з метою управління
будь яким об'єктом. Складовими рисами діалектики його основи: є єдність
аналізу і синтезу, вивчення економічних явищ у взаємозв'язку, розвитку,
динаміці, що дозволяють повною мірою зрозуміти логіку функціонування
системи оподаткування на мікрорівні, врахувати тенденції її розвитку, пізнати
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основні напрями вдосконалення податкової політики як на корпоративному, так
і державному рівні управління податками.
ІІ. Аналіз структури і динаміки податкових платежів. При цьому аналізі
необхідно розрахувати структуру сум податків і зборів за кожен рік
досліджуваного періоду. Аналіз структури податкових платежів підприємства
слід проводити за питомими видами джерел сплати податкових коштів:
1) непрямі податки: податок на додану вартість, акцизний податок, митні
збори;
2) податки і збори, що включаються у витрати виробництва та обігу: плата
за користування надрами, плата за землю, збір за спеціальне використання води
екологічний податок і ін.;
3) податки і збори, що сплачуються з фінансового результату;
4) податок на прибуток підприємств;
5) загальна сума податків і зборів, сплачена підприємством.
Аналіз структури динаміки податкових платежів:
- дозволить виявити платежі, які мають найбільшу питому вагу в загальній
сукупності податків;
- дозволить проаналізувати зміни, що відбулися за період у співвідношеннях
питомих ваг податків;
- дозволить попередньо визначити причини динаміки податкової структури;
виявити ті податки, у динаміці яких відбулися найбільш значущі зміни;
визначити причини, що викликали їх.
ІІІ.

Аналіз

податкового

навантаження

підприємства.

Податкове

навантаження являє собою не тільки кількісну, але і якісну характеристику
впливу податкової системи на господарюючий суб'єкт [5].
Від рівня податкового навантаження залежить економічна поведінка суб'єкта
господарювання, його фінансове становище. Тому на перший план у податковому
аналізі висувається отримання найбільш інформативних показників податкового
тягаря, системи аналітичних показників, з яких складаються узагальнюючі
показники податкового навантаження, що дають найточніші економічні оцінки і
дозволяють отримати найраціональніше рішення.
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Варто зазначити, що реальне податкове навантаження на макрорівні
неповністю відображає фактичну ситуацію, що склалася в Україні. При
стандартному розрахунку не враховується рівень тіньової економіки, доходи
домогосподарств, що призводить до значного звуження податкової бази,
реального рівня оподатковуваної доданої вартості, зниження оподаткування
суб'єктів господарювання, а тому і до заниження податкових надходжень.
Також різні методи розрахунку валового внутрішнього продукту, зокрема за
методом споживання, не завжди точно відображають реальний рівень
оподаткування, адже не вся додана вартість оподатковується, а це знову ж таки
призводить до того, що частина виробленої вартості залишається за межами
оподаткування, негативно впливає на рівень податкових надходжень, і
призводить до заниження реального податного навантаження.
Теоретично найточнішим показником податкового навантаження з погляду
міжгалузевих порівнянь є відношення податків, що сплачуються підприємством,
до умовного прибутку. Умовний прибуток - це розрахунковий показник, що
характеризує величину прибутку, яку отримало б підприємство в умовах
відсутності податкових платежів, отже це прибуток до сплати податків і
відсотків. У нормальній ринковій економіці, в якій сформувалася система оплати
праці і високий ступінь захисту інтересів найнятих працівників, сааме цей
показник може найточніше характеризувати податковий тягар підприємств.
Враховуючи різний рівень оплати та його частку у доданій вартості не
тільки за регіонами, а й за галузями економіки використовувати цей показник у
сучасній економіці також доволі складно.
Таким чином, аналіз розподілу податкового тягаря - це оцінка поширення
навантаження податку або системи податків між суб’єктами економічної
діяльності. Метою цього аналізу є визначення тих економічних суб’єктів, які,
зрештою, нестимуть податковий тягар того податку чи податків, які спочатку,
можливо, передбачались для обкладання певного виду діяльності або певних
суб’єктів господарювання. В основу цього аналізу покладено припущення, що
податкове навантаження характеризується певним впливом, насамперед на
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добробут людей (а не установ чи організацій), які є споживачами, а також на
виробників і постачальників засобів виробництва [5].
Зниження податкового навантаження на платника звільнить фінансові
ресурси, які він зможе використати у виробничих процесах, забезпечить
збільшення інвестиційних коштів та підвищить ділову активність підприємства,
що сприятиме зростанню обсягів податкових надходжень до бюджетів. Крім
того, оптимізація податкового навантаження сприятиме зростанню реальних
доходів населення, заощаджень домогосподарств, платоспроможному попиту
населення, що призведе до економічного зростання в країні [8].
Отже, ствopeння й викopиcтaння пoдaткoвиx нaдxoджeнь бюджетів pізниx
рівнів здійcнюєтьcя під впливом pізниx чинників. Саме цим і зумoвлeнa
необхідність економічного аналізу, зокрема, податкового, як інcтpумeнту впливу
на cтaн та динаміку poзвитку eкoнoміки дepжaви.
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УДК 657
Клименко В.С.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті наведено методику розрахунку показників фінансової стійкості та
платоспроможності як основних індикаторів фінансового благополуччя
підприємства.
Ключові слова: фінансова стійкість, платоспроможність, ліквідність,
рентабельність, фінансовий стан підприємства.
Складні ринкові умови господарювання висувають особливі вимоги до
технології стійкого розвитку економіки підприємств, яка повинна будуватися на
гнучких принципах коректування цілей господарської діяльності. Забезпечення
стійкого розвитку підприємства є важким завданням через те, що підприємство
не має змоги впливати на певні чинники, які визначають напрями його
діяльності. Переважна більшість відхилень від нормального функціонування
виникає через прорахунки в минулі періоди, які з часом накопичуються та
впливають на поточне функціонування підприємства.
Питаннями фінансового аналізу, а саме аналізом фінансової стійкості та
платоспроможності займались такі вчені, як Алєксєєв І.В., Балабанов І.Т., Бланк
І.А., Бариленко В.І., Готра В.В. [3], Ковальова В.В., Кривицька О.Р., Родіонова
В.М., Савицька Г.В. [7], Теницька Н.Б. [8], Шеремет А.Д. [9], Лахтіонова Л.А.,
Федотова М.О. та ін..
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Метою статті є розкриття сутності фінансової стійкості і платоспроможності
та проведення оцінки фінансового стану ТОВ НВП «Аргон».
Аналіз стійкості фінансового стану дає змогу відповісти на питання:
наскільки правильно підприємство управляє фінансовими ресурсами. Важливо,
щоб стан фінансових ресурсів відповідав вимогам ринку і потребам розвитку
підприємства, оскільки недостатня фінансова стійкість може призвести до
неплатоспроможності підприємства і відсутності у нього коштів для розвитку
виробництва, а надлишкова – перешкоджати розвитку, ускладнюючи витрати
підприємства надлишковими запасами і резервами.
Фінансова стійкість – одна з найважливіших характеристик оцінки
фінансового стану підприємства, яка визначає ефективне фінансове управління
підприємством. Фінансова стійкість підприємства – це такий стан фінансових
ресурсів, їх розподіл і використання, який забезпечує розвиток підприємства на
основі зростання прибутку і капіталу, при збереженні платоспроможності і
кредитоспроможності в умовах допустимого рівня ризику. Найважливішою
формою фінансової стійкості підприємства є його спроможність розвиватися в
умовах внутрішнього і зовнішнього середовища.
Платоспроможність підприємства – це його здатність у повному обсязі й у
визначений термін розрахуватися за своїми зобов’язаннями за допомогою
грошових ресурсів та інших активів та спроможність здійснювати безперервну
фінансово-господарську діяльність (табл. 1).
Важливим завданням діяльності підприємства є визначення меж фінансової
стійкості.

Так,

недостатня

фінансова

стійкість

може

призвести

до

неплатоспроможності підприємства і відсутності у нього коштів для розвитку
виробництва і взагалі діяльності господарюючого суб’єкта. Надлишкова
фінансова стійкість також негативно впливає на виробничо-господарську
діяльність, оскільки виступає гальмом її розвитку, збільшуючи затрати
підприємства надлишковими запасами і резервами [5].
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Таблиця 1 - Погляди науковців на сутність поняття «фінансова
стійкість» та «платоспроможність»
Автор
Балабанов І.Т.

Уткін Є.А. [6]

Стоянова О.С.

Мних Є.В.

Шеремет А.Д. [9]

Визначення
Фінансова стійкість
Фінансово стійким є господарюючий суб’єкт, який за рахунок
власних коштів покриває кошти, вкладені в активи, не допускає
невиправданої заборгованості та розраховується в термін за
своїми зобов’язаннями.
Фінансова стійкість не зводиться лише до платоспроможності.
Для підтримання фінансової стабільності важливі не тільки
абсолютні
розміри
прибутку,
скільки
показники
рентабельності. В якості критерію стійкості фінансового стану
може використовуватись вірогідність банкрутства.
Фінансова стійкість передбачає збіг чотирьох сприятливих
характеристик: високої платоспроможності, високої ліквідності
балансу,
високої
кредитоспроможності,
високої
рентабельності.
Фінансова стійкість – це економічна категорія, яка досягається
за умови стабільного перевищення доходів над витратами,
вільного маневрування грошовими коштами та стійкого
економічного зростання і визначається раціональною
забезпеченістю потреб підприємства фінансовими ресурсами
для ефективної діяльності в ринкових умовах.
Платоспроможність
Платоспроможність підприємства визначається як здатність
покриття усіх зобов’язань підприємства усіма активами.

Мних Є.В.

Платоспроможним вважається підприємство, якщо його
загальні активи більші, ніж довгострокові та короткострокові
зобов’язання.

Савицька Г.В. [7]

Платоспроможність підприємства – здатність готівковими
грошовими ресурсами своєчасно погашати свої платіжні
зобов’язання.

Як фінансово-економічна категорія «фінансова стійкість» виражається
системою відносних і абсолютних показників. Схематична модель визначення
фінансової стійкості підприємства представлена в табл. 2.
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Таблиця 2 - Комплексна методика визначення фінансової стійкості
підприємства
Система аналізу фінансової стійкості підприємства
Загальна оцінка фінансової
стійкості
1.Стійкість джерел
формування капіталу
2.Ресурсна стійкість
3.Стійкість управління

Відносні показники

Абсолютні показники

1.Коефіцієнт автономії
2.Коеф. фінансової
автономії
3.Коеф. фінансового ризику
4.Коеф. маневреності
5.Коеф. фінансової
незалежності
6.Коеф. поточної
заборгованості
7.Коеф. фінансової стійкості

1.Запаси
2.Власні оборотні кошти
3.Функціонуючий капітал
4.Загальна величина джерел
формування запасів

Фінансова стійкість аналізується з погляду адекватності організаційної та
виробничої структури підприємства вибраній стратегії розвитку та ринковій
кон’юнктурі. Аналізуючи фінансову стійкість необхідно розрахувати систему
відносних показників (табл. 3).
Таблиця 3 - Показники фінансової стійкості ТОВ НВП «Аргон»
№

Показники

Коефіцієнт
1. маневреності
власного капіталу
Коефіцієнт
2. фінансової
автономії
Коефіцієнт
3. фінансової
залежності
4.

Коефіцієнт
фінансової стійкості

2015р.

2016р.

2017р.

Відхилення
2017 р. від
2015 р.

-17,4

-1,07

-1,2

16,2

>0,5

0,01

0,17

0,13

0,12

>0,5<2

76,03

5,8

7,7

-68,33

>1

0,15

0,3

0,31

0,16

1

Теоретичногранична величина

Розрахунки показали, що коефіцієнт фінансової стійкості в 2017 році
порівняно з 2015 роком збільшився на 0,16. Причиною цього стало зростання
вартості власного капіталу. Значення цього показника свідчить, що на 1 грн.
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поточних зобов’язань припадає 0,31 грн. власного капіталу. Збільшення
значення цього показника в часі свідчить про деяке зниження фінансової
стійкості. При цьому значення цього показника не відповідає рекомендованому
і має значно нижче значення.
Важливою характеристикою стійкого фінансового стану є коефіцієнт
маневровості.

Кoефiцiєнт

маневреності

власного

капіталу

за

перioд

дoслiдження зріс на 16,2. Це вiдбулoся за рахунoк збільшення вартості
oбoрoтних активів підприємства. Значення цього показника не досягає
рекомендованого значення і це негативно позначається на стійкості фінансового
стану підприємства. Тип фінансової стійкості підприємства у 2015-2017 рр. є
нестійким. Дані показують, що обсяг власного оборотного капіталу набуває
негативного значення, тому можна стверджувати, що ТОВ НВП «Аргон» не є
фінансово стійкою компанією.
Для забезпечення умови платоспроможності підприємства в розрізі
ліквідності балансу варто, щоб баланс був абсолютно ліквідним або задовільний,
тобто не виконується одна або дві з наведених вимог нерівності. Якщо не
виконується жодна з умов, баланс є неліквідним, тобто у підприємства не
вистачає високоліквідних засобів для погашення термінових зобов’язань, що в
свою чергу відобразиться на рівні його фінансової безпеки.
Для ТОВ НВП «Аргон» характерні такі співвідношення:

А1 > П1,

А2 < П2, А3 > П3, А4 > П4, що свідчить про неліквідність балансу. Якщо А2 менше
П2, то підприємство не зможе в найближчому майбутньому за допомогою швидко
ліквідних активів здійснювати платежі за поточними пасивами.
Важливого

значення

в

контексті

дослідження

умов

забезпечення

платоспроможності з точки зору ліквідності коштів набуває наявність у
підприємства задовільної структури балансу, визначення якої пов’язано з
розрахунком двох показників: коефіцієнта загальної ліквідності та коефіцієнта
забезпеченості оборотних активів власними оборотними коштами. Вказані
показники є критеріями оцінювання структури балансу підприємства (табл. 4).
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Таблиця 4 - Аналіз ліквідності ТОВ НВП «Аргон» в 2015-2017рр.
Показники
1.Коефіцієнт загальної
ліквідності
2.Коефіцієнт швидкої
ліквідності
3.Коефіцієнт
абсолютної ліквідності

Відхилення (+/-)
2015р. до
2016р. до
2017р.
2017 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

0,8

0,7

0,7

-0,1

0

0,35

0,25

0,25

-0,1

0

0,17

0,12

0,14

-0,03

0,02

Аналізуючи показники табл.4 можна зробити такі висновки:
1. коефіцієнт загальної ліквідності у 2017 році становив 0,7, що на 0,1 менше
порівняно з базовим роком, що свідчить про зниження рівня ліквідності активів
підприємства. Це відбулося у зв’язку із випереджаючим темпом зростання
поточних зобов’язань над оборотними активами. Протягом усього аналізованого
періоду значення цього показника було нижчим за рекомендоване значення
(>1,0), що призвело до зниження здатності підприємства вчасно та в повному
обсязі розраховуватися зі своїми боргами;
2. коефіцієнт швидкої ліквідності протягом 2015-2017 рр. зменшився з 0,35
до 0,25, що свідчить про зниження здатності підприємства погашати свої поточні
борги

за

рахунок

грошових

коштів

та

дебіторської

заборгованості

(рекомендоване значення 0,7-0,8);
3. коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2017 р. знизився на 0,03 відсоткові
пункти в порівнянні з 2015 (0,14-0,17), а у порівнянні з 2016 роком зріс на 0,02
відсоткові пункти (0,14-0,12) при нормативному значенні 0,2. Це свідчить про
збільшення можливості підприємства розрахуватися за свої поточні борги
найбільш ліквідними активами.
В процесі дослідження забезпечення платоспроможності необхідно
враховувати особливості та тривалість операційного та фінансового циклів
підприємства в розрізі окремих видів діяльності. Важливим є також визначення
напрямку зміни активів чи пасивів підприємства таким чином, щоб сума його
грошових коштів збільшилась. Чим менша тривалість фінансового циклу, тим
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менше фінансових ресурсів потрібно для фінансування виробничих потреб
підприємства [4].
З огляду на те, що платоспроможність підприємства визначається як
здатність підприємства сплачувати кошти за зобов'язаннями, необхідно
об'єктивно підходити до планування грошових потоків. У підприємства повинен
бути залишок коштів, який дорівнює різниці між кредиторською заборгованістю
всіх видів, строки сплати якої настають найближчим часом, і поточною
дебіторською заборгованістю на користь підприємства, платежі за якою
очікуються у той самий час.
В умовах складної фінансово-економічної ситуації в Україні, яка пов’язана
зі

зовнішніми

глобальними

проблемами

та

внутрішніми

складними

економічними питаннями, підприємствам необхідно вжити усіх можливих
заходів щодо стабілізації фінансово-господарської діяльності. З цією метою
доцільно рекомендувати проводити постійний моніторинг та оперативний аналіз
показників фінансової стійкості та платоспроможності. У системі антикризового
управління зазначені групи показників вказують, за якими конкретними
напрямами треба вести роботу, дають можливість виявити найбільш важливі
аспекти і найбільш слабкі позиції у фінансовому стані на конкретному
підприємстві.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ ЕКОНОМІЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Аудит економічного потенціалу підприємства являє собою всебічне вивчення і
оцінку економічного стану підприємства, якості і конкурентоспроможності
продукції, що випускається, послуг, що надаються, забезпеченості виробництва
матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами і ефективності їх
використання.
Ключові слова: аудит економічного потенціалу, внутрішній аудит, незалежний
аудит, організація, планування.
Постановка проблеми. Необхідність дослідження діяльності підприємства з
точки зору економічного потенціалу та ефективності його використання
полягає у потребі ефективного управління ним для отримання певних
результатів у майбутньому. Вивчення економічного потенціалу та динаміки
його

розвитку

дозволяє

висловити

думку

щодо

фінансового

стану

підприємства, ефективності його діяльності та розробити. З цієї причини
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вивчення цього питання набуває особливої актуальності, адже розвиток
підприємства стоїть на першому місці при організації його діяльності на
майбутні періоди.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки є досить велика
кількість робіт з комплексного дослідження питань управління і вдосконалення
організації та планування аудиту економічного потенціалу підприємства.
Особливості

управління

економічним

потенціалом

підприємства

досліджувалися багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями, серед них:
А.О. Бакунов, О.В. Березін, О.В. Ареф’єва, Веретенникова О.В., Гнип Н.О.,
Маслак І.О., Міценко Н.Г., Ситник Г.В, А. Г. Семенова, О. О. Єропутову та ін.
Метою дослідження є розвиток теоретичної бази аналізу організації та
планування економічного потенціалу підпрпиємства. Деякі аспекти даного
питання недостатньо відпрацьовані, що призводить до певних труднощів при
подальшому аналізі ефективного використання економічного потенціалу, тому
ціллю статті є необхідність проведення додаткових досліджень у даному
напрямку.
Oцінка діяльності суб'єкта господарювання та аналіз його потенціалу на
майбутні періоди це одна з найбільш важливих функцій управління та основний
елемент обґрунтування здійснення управлінських рішень.
Аудит фінансового стану та потенціалу підприємства може здійснювати
відділ внутрішнього аудиту і незалежний аудитор. Відповідно до результатів
такого аудиту підприємство позиціонує себе в економічні системі країни, та
взаємодіє з іншими суб’єктами господарювання на ринку [1].
Аудитору перед початком своєї роботи слід перавильно організувати
послідовність своєї роботи, зробивши чіткий план дій. Раціональна організація
аудиту економічного потенціалу потребує економічно обґрунтованої деталізації
окремих показників залежно від потреб нормування, планування, обліку, аналізу,
управління потенціалом та інших потреб, фінансової, постачальницької,
виробничо-комерційної діяльності підприємства.
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Джерела інформації аудиту економічного потенціалу являють собою
нормативні документи, облікову політику підприємства та джерела, в яких
зафіксована інформація, що характеризує основні види показників потенціалу,
акти ревізій та перевірок наявних активів підприємства, складені відповідними
контролюючими органами.
Проведення фінансової оцінки необхідно покладати саме на аудитора адже
дотримання ним етики професійного аудитора, та системне підвищення його
кваліфікації забезпечує високу достовірність перевіреної інформації та якості
наданих послуг, крім того такі результати визнаються і іншими учасниками
ринку, зокрема державними органами, банками та ін.
Внутрішній аудит являє собою вид нeзалежної діяльності, що проводиться
на окремому підприємстві задля встановлення фактичного стану справ суб’єкта
господарювання і для пошуку заходів ефективного вирішення існуючих
проблем.
Окрім контролю служба внутрішнього аудиту також надає при потребі
допомогу у вирішенні проблемних питань підрозділам підприємства, сприяє
покращенню якості зовнішніх аудиторських послуг, взявши за основу
аудиторські висновки цієї структури можна побудувати стратегічні, поточні та
оперативні плани організації. Є й недолік даного виду аудиту - високий ризик
залежності аудитора від адміністрації підприємства, інших його працівників,
можливий навіть власний інтерес аудитора.
Щодо незалежного аудиту, то оцінювати поточний стан та потенціал
підприємства може зовнішній аудитор. Одним із напрямів вирішення цієї
проблеми є залучення аудиторських фірм до процесу оцінювання фінансового
стану суб'єктів господарювання.
Планування є початковою стадією проведення аудиту в тому числі й
економічного потенціалу підприємства, в ході якої визначаються обсяги і
терміни аудиту, розробляється план та програма перевірки, які визначають види
та послідовність дій аудитора. Формування документального забезпечення є
дуже важливим на цій стадії проведення аудиту, оскільки саме підхід до
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визначення і формування інформаційних джерел аудита визначає достовірність і
обґрунтованість його висновків [3].
На стадії планування також формується робоча документація з аудиту,
наявність якої, з одного боку, дає змогу аудитору у разі необхідності захистити
сумлінність виконання своїх обов'язків, а з іншого – документування процедур
аудиторської перевірки створює базу для контролю якості аудиторських
перевірок.
Поглиблений підхід до процесу організації та планування допоможе
зменшити витрати на аудит, що, як наслідок, призведе до збереження рівня
конкурентоспроможності фірми, розширення клієнтської бази і тим самим
підвищення статусу аудиторської компанії як підприємства з високою якістю
послуг. Подальше направлення розробок пов’язане із розробкою методики
визначення суттєвості та аудиторського ризику на підставі сформованого
документального забезпечення на стадії планування аудиторської перевірки.
Загальновживані підходи до організації та планування потенціалу
підприємств мають свої ключові особливості. Перший підхід властивий для
адміністративно-командної економіки. Він був розповсюджений за радянських
часів та використовується на багатьох підприємствах і зараз. Другий підхід – уже
з використанням міжнародного досвіду управління підприємствами до
національної економіки.
Сучасні підприємства повинні організовувати роботу з урахування
конкуренції та використовувати усі потенційні можливості та переваги для
забезпечення довгострокової, стратегічної переваги над конкурентами шляхом
використання управлінських заходів щодо підвищення ефективності роботи
підприємства.
Організацію аудиту потенціалу підприємства можна умовно поділити на
такі складові [4]:
– аудит наявних у підприємства ресурсів;
– аудит стану підприємства на ринку;
– аудит конкурентоспроможності підприємства;
– аудит роботи конкурентів;
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– визначення ключових для підприємства факторів, за якими буде
проводитися інтенсивна робота;
– визначення ефективності використання наявних ресурсів;
– пошук виробничих резервів;
– вибір стратегії управління потенціалом розвитку підприємства;
– створення стратегічного плану управління потенціалом розвитку
підприємства з урахуванням ресурсних обмежень, стандартів за якістю та
поставлених перед суб’єктом господарювання стратегічних цілей;
– реалізація наміченого плану.
Також варто зауважити, що аналізу обов’язково має підлягати не лише
наявний потенціал, а й потенціал, який не використовується у певний час через
низку причин.
При організації аудиту економічного потенціалу важливо розробити перелік
елементів показників діяльності, які будуть аналізуватися. Чим краще
розроблена та обґрунтована система показників дозволить з максимальною
точністю описувати економічний потенціал і приймати на цій основі раціональні
управлінські рішення [2].
У натуральному вимірі оцінювати економічний потенціал слід визначити
обсяг наявних економічних ресурсів у підприємства, власних та залучених, обсяг
продукції, робіт і послуг, які можуть бути реалізовані підприємством за умови
найбільш ефективного використання зазначених ресурсів. Тоді як у вартісному
вимірі слід визначити вартість активів підприємства і величину економічних
вигід, які воно може одержати в майбутньому.
Також варто відзначити методичні підходи оцінки потенціалу підприємства.
Вони

визначаються

трьома

підходами:

витратним,

порівняльним

і

результативним. Для першого витратного підходу характерна сукупність методів
визначення вартості об’єктів оцінки на основі витрат на його створення і
використання.

Для порівняльного підходу є можливість визначити вартість

об`єкта оцінки порівнюючи з ринковими цінами. А вже за результативним підхід
оцінює вартість складових потенціалу підприємства на основі чистого доходу та
результатів від його використання.
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Економічний потенціал підприємства в натуральному виразі оцінюється
припускає визначенням наявних на підприємстві економічних ресурсів, і
кількості продукції, робіт і послуг, які можуть бути виконані підприємством при
максимальному використанні цих ресурсів. У вартісному виразі припускається
визначення вартості активів підприємства і величини економічних вигід, які воно
може отримати в майбутньому. Оцінка економічних ресурсів підприємства і
економічних вигід проводиться з використанням вартісних показників і
вимірників.
Аналіз економічного потенціалу підприємства здійснюється за такими
видами активів, що формують його економічний та кадровий потенціал:
 нематеріальні активи;
 різного роду інвестиції, фінансові вкладення;
 основні засоби;
 запаси;
 незавершене виробництво;
 людський капітал.
Аудитор складає модель економічного потенціалу, що підходитьб
конкретному підприємству. Модель економічного потенціалу підприємства
може становити [5]:
 обсяг та якість наявних у нього ресурсів;
 здібності співробітників до створення продукції чи надання послуг;
 здібності менеджменту найбільш ефективно використовувати наявні у
підприємства ресурси;
 інноваційні здібності;
 інформаційні здібності;
 фінансові здібності.
Аудит економічного потенціалу з праильною організацією і чітким планом,
дозволить виявити резерви його збільшення. Якщо метою діяльності
підприємства є збільшення економічного потенціалу, тобто збільшення
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можливостей для подальшого розвитку підприємства, то результат діяльності
підприємства зміна майнового потенціалу та стійкості фінансового становища.
Висновки. Аналізуючи все вищезазначене, аудит економічного потенціалу
можна довірити або внутрішній службі аудиту, або незалежному аудитору, проте
саме незалежних аудиторів доцільно залучати до організації та проведення
аудиту економічного потенціалу підприємства, оскільки так можна максимально
зменшим ризик надання недостовірної інформації про фінансовий стан і
потенціал підприємства і не матимемо можливості правильно оцінити
економічний потенціал підприємства.
Аудит економічного потенціалу, дозволить виявити резерви його
збільшення. Якщо метою діяльності підприємства є збільшення економічного
потенціалу,

тобто

збільшення

можливостей

для

подальшого

розвитку

підприємства, то результат діяльності підприємства зміна майнового потенціалу
та стійкості фінансового становища.
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Актуальність теми. В сучасних умовах приєднання України до ЄС
важливим постає питання щодо вдосконалення системи оподаткування.
Необхідним напрямом в процесі інтеграції та гармонізації є адаптація досвіду
країн-членів ЄС щодо адміністрування податків і, насамперед, ПДВ – одного із
найвагоміших і водночас найскладніших податків.
Згідно з останніми офіційними даними європейської комісії зростання
податкового навантаження за рахунок збільшення ПДВ відбувається в ЄС вже
протягом 5 років. Це означає, що ПДВ не лише не скасовується, а розглядається
в цих державах, як і в Україні, в якості основного податкового інструменту. З
огляду на ці обставини, дослідженню адміністрування ПДВ, визначенню
основних тенденцій і змін у цій сфері необхідно приділяти багато уваги,
вдосконалювати та конкретизувати.
Тому одним із напрямів гармонізації податкової системи України до
податкової системи ЄС було визначено запровадження системи електронного
адміністрування ПДВ, що почала працювати в Україні з 1 січня 2015 року. Згідно
п. 2001.1. Податкового кодексу Система електронного адміністрування- це
система, яка забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податків за
переліченими в п. 2001.1. параметрами. Їі значення виходить далеко за функції
обліку.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Систематизація наукових позицій
провідних вітчизняних вчених стосовно функціонування та облікового
забезпечення справляння податку на додану вартість дозволяє виокремити кілька
напрямів розвитку дискусії:
— відповідність існуючого податкового механізму постулатам економічної
теорії та умовам створення правових основ ринкової економіки (Бородкін А.,
БутинецьФ.Ф., Задорожній З., МалишкінО.І., Сопко В., ШвабійК.І.);
— мінімізація можливостей зловживань у сфері податкових розрахунків та
усунення схем уникнення оподаткування (Дрозд І.К., Кобилянський А.К.,
Пантелєєв В., Петренко Н., Петрик О., Редько О., Шевчук В.);
— облікове забезпечення нарахування і стягнення сум податку на додану
вартість

(Бурковська

А.В.,

Жук

В.М.,

ОгійчукМ.Ф.,

Семенко

Т.М.,

Ткаченко Н.М., Чирва А.А.);
— побудова системи електронного адміністрування податку на додану
вартість та відповідна модифікація облікових записів за цих умов (Білоус І.,
Горковенко І.В., Дядюра І., ОгійчукМ.Ф., Сколотій І.В.).
Метою статті є аналіз процедурних аспектів запровадження системи
електронного адміністрування податку на додану вартість.
Виклад основного матеріалу. Запровадження електронного адміністрування
податку на додану вартість, безумовно, є якісно новою моделлю, яка базується
на автоматизації процесів збору та аналізу інформації про реєстрацію та рух сум
податку у розрізі контрагентів, що має надходити як від суб'єктів
господарювання, так і від банківських установ та органів Державного
казначейства України [4].
Основна перевага її вбачається у мінімізації дії суб'єктивного «людського
фактора» та наданні можливостей оперативного формування й використання
достовірної та повної інформації про усі ланки механізму справляння податку на
додану вартість.
Систематизація

економічних

наслідків

запровадження

системи

електронного адміністрування ПДВ виявила і суттєвий недолік цього механізму,
що проявлятиметься навіть на макрорівні: відволікання і замороження на
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ПДВрахунках значних сум обігових коштів з відповідними ризиками неплатежів
та

загальним

зниженням

показників

ліквідності

й

платоспроможності

підприємств. Цей показник за розрахунками науковців може сягнути 15%
місячного обороту [4].
Крім того, фактор нормативного обмеження часового регламенту реєстрації
у електронній системі зумовлює посилення ризику втрати права на податковий
кредит покупцем (п. 198.6 ПКУ). Якщо продавцем не зареєстровано cвоєчасно
(15 днів) податкову накладну, то в обліку покупця вона відображається у періоді
складання. Визнання наслідку, з огляду на реєстрацію, можливе не пізніше 180
днів при практиці правила «першоїподії» та 60 днів — при використанні
«касового методу».
Нормативний порядок електронних коригувань також переслідує виключно
фіскальні цілі (у разі збільшення суми компенсації вартості товарів спочатку
продавець збільшує податкові зобов'язання, а вже потім покупець збільшує
податковий кредит; аналогічно — передує зменшення сум податкового кредиту
у разі зменшення сум компенсації вартості товарів).
Система

електронного

адміністрування

обумовила

функціонування

ПДВрахунку як нового об'єкта обліку, що потребує належного опрацювання
щодо побудови відповідної кореспонденції рахунків й участі у розрахунках з
використанням інструментарію фінансового аналізу (ліквідність підприємства,
ліквідність балансу, фінансова стійкість, платоспроможність тощо).
Кабінет Міністрів України затвердив Постановою «Деякі питання
електронного адміністрування податку на додану вартість» від 16 жовтня 2014 р.
№ 569 Порядок електронного адміністрування ПДВ, який визначає:
- механізм відкриття та закриття рахунків у системі електронного
адміністрування ПДВ;
- особливості складення податкових накладних та розрахунків коригування
кількісних і вартісних показників до податкових накладних у такій системі;
- механізм проведення розрахунків з бюджетом з використанням
зазначених рахунків [1].
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- Меню

Системи

користувачамелектронного

електронного

адміністрування

кабiнетудоступ

до

ПДВ

інформації

з

надає
системи

електронного адміністрування ПДВ, а саме:
- Реєстр операцій
- Реєстр транзакцій
- Інформація про суму перевищення
Додана вартість створюється в процесі всього циклу виробництва і обігу
товарів, починаючи із стадії виготовлення їх і закінчуючи реалізацією кінцевому
споживачеві.
ПДВ має широку податкову базу, практично охоплює всі види товарів і
послуг. Об’єктами оподаткування є операції платників податку з:
- постачання товарів;
- постачання послуг;
- ввезення товарів на митну територію України;
- вивезення товарів за межі митної території України;
- постачання послуг з міжнародних перевезень.
Згідно з Податковим Кодексом України платники ПДВ діляться на 2 групи,
а саме:
1) суб’єкти господарювання, які зобов’язані бути платниками ПДВ;
2) суб’єкти господарювання, які стають платниками ПДВ на добровільній
основі [1].
Згідно Податкового Кодексу України ставки податків встановлюються від
бази оподаткування в таких розмірах (табл. 1).
Таблиця 1 - Ставки ПДВ в Україні станом на 1.01.2019 р. [1]
ПДВ
Чинна система у 2015 році
Нова система у 2019 році
Ставка:
Ставка:
1. загальна - 20%;
1. загальна - 20%;
2. експорт - 0%;
2. експорт - 0%;
3. лікарські засоби тощо – 7%
3. лікарські засоби тощо – 7%
Військовий збір
Чинна система у 2015 році
Нова система у 2018 році
Військовий збір - 1,5%
Військовий збір - 1,5%
(подовження на 2019 рік)
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З 1 січня 2015 року поетапно була запроваджена система електронного
адміністрування податку на додану вартість. З 1 січня по 1 липня у тестовому
режимі; з 1 липня 2015 року - на постійній основі [1].
Для кожного платника податку відкривається один електронний рахунок.
Реєстрації підлягають податкові накладні та / або розрахунки коригування
складені під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких
визначено митну територію України. Значних змін набуло відображення
податкового кредиту, а саме з 1 січня 2015 року право на включення до складу
податкового кредиту сум ПДВ, зазначених у податковій накладній, платнику
податку надає тільки факт реєстрації такої податкової накладної у ЄРПН.
Скасовано

паперові

форми

податкових

накладних,

звітність

із

ПДВ

подаватиметься платниками виключно в електронній формі.
З метою попередження неправомірних дій у системі електронного
адміністрування ПДВ законодавцем передбачено моніторинг відповідності
податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня
ризиків.

Також

передбачено

постійний

автоматизований

моніторинг

відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки
ступеня

ризиків,

достатніх

для

зупинення

таких

податкових

накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Критерії оцінки ступеня ризиків покликані убезпечити від неправомірних дій у
системі електронного адміністрування ПДВ з боку платників податків та
контролюючих органів. Проте, встановленні Міністерством Фінансів України
критерії оцінки ризиків не є ідеальними та не можуть передбачити всіх можливих
способів незаконної діяльності в системі електронного адміністрування ПДВ.
Слід зауважити, що система електронного адміністрування ПДВ певною
мірою ускладнила процедуру оплати та відшкодування ПДВ платникам,
оскільки на законодавчому рівні встановлено складну процедуру бюджетного
відшкодування ПДВ, зміни форм податкової звітності, процедуру визначення
реєстраційного ліміту тощо.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
У статті визначено джерела інформації при проведенні контролю зобов’язань
бюджетних установ залежно від їх облікового відображення. Наведено
пропозиції щодо групування фінансового контролю зобов’язань бюджетних
установ за такими формами: попередній, поточний і наступний. Розроблено
блок-схему фінансового контролю зобов’язань бюджетних установ.
Ключові слова: бюджетна установа, зобов’язання, контроль, кредиторська
заборгованість, зобов’язання бюджетних установ.
У сучасних умовах господарювання одним з найбільш складних і
суперечливих питань бюджетного обліку можна вважати облік зобов’язань, що
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пов'язано із загостренням проблем фінансування з бюджету. В поглиблення
платіжної кризи вносить свою частку і неврегульованість бюджетної системи,
що стосується несвоєчасної оплати державних зобов'язань, які здійснюють за
рахунок бюджету. Зрозуміло, що незалежно від причин виникнення зобов’язань
бюджетних установ уникнути їх не є можливим. Тому бюджетним установам
необхідно шукати шляхи вдосконалення методики контролю зобов’язань.
Дослідженням проблем організації обліку та контролю зобов’язань
бюджетних установ займалися такі вітчизняні науковці, як Л. В. Дікань,
Р. Т. Джога, Т. В. Канєва, С. О. Левицька, В. І. Лемішовській, Л. Г. Ловінська,
М. Р. Лучко, С. В. Свірко, Л. Т. Штимер та багато інших. Разом з цим, треба
відмітити, що має місце багатоаспектність дослідження, яка зумовлена
складністю і різноманітністю суб'єктів та об'єктів розрахунково-платіжних
відносин. Все це вплинуло на суперечливий характер нормативних документів,
а також на рівень розробок окремих теоретичних і практичних аспектів щодо
організації фінансового контролю зобов’язань бюджетних установ.
Метою статті є визначення методики проведення фінансового контролю
зобов’язань та найсуттєвіших аспектів його організації у бюджетних установах.
Порядок здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства,
розподіл

повноважень

між

суб’єктами

такого

контролю,

а

також

відповідальність і заходи впливу за вчинені порушення бюджетного
законодавства визначено розділом V Бюджетного кодексу України [1].
При відображенні в бухгалтерському обліку операцій, за якими виникають
зобов’язання

бюджетних

установ,

контролюється

їх

документальне

підтвердження, а також хронологічне узагальнення та накопичення інформації
на відповідних рахунках. При цьому записи на рахунках бухгалтерського обліку
здійснюються в тому бюджетному періоді, в якому здійснені були проведені
операції.
При реєстрації в органах Державної казначейської служби бюджетних
зобов’язань розпорядників коштів перевіряється відповідність напрямів
витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню та паспорту
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бюджетної програми. Згідно з установленими повноваженнями органи
Держказначейства контролюють наявність асигнувань для взяття зобов’язань та
відповідність узятих зобов’язань певним асигнуванням за їх економічними
характеристиками. Для забезпечення контролю органи Держказначейства
звіряють подані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів Реєстри
бюджетних зобов’язань (бюджетних фінансових зобов’язань) та підтвердні
документи на предмет відповідності даних, які включені до цих Реєстрів [2].
Фінансовий контроль зобов’язань бюджетної установи має на меті
встановлення правильності та законності формування сум заборгованості та
правомірність відображення їх в обліку [3]. У процесі контролю зобов’язань
бюджетних установ встановлюються такі основні моменти:
1) причини виникнення зобов’язання (кредиторської заборгованості);
2) терміни виникнення зобов’язання (кредиторської заборгованості);
3) реальність погашення зобов’язань у встановлені терміни;
4)

відповідність

документального

оформлення

операцій

вимогам

нормативних актів;
5) правильність класифікації існуючих зобов’язань;
6) повнота відображення операцій, за якими виникають зобов’язання, в
бухгалтерському обліку, фінансовій та бюджетній звітності.
Джерела інформації при проведенні контролю зобов’язань бюджетних
установ залежно від їх облікового відображення наведено в табл. 1.
Таблиця 1 – Інформаційна база здійснення контролю зобов’язань
бюджетних установ
Рахунок бухгалтерського
обліку
60 «Довгострокові
зобов’язання»
61 «Поточна
заборгованість за
кредитами та позиками»

Джерело інформації
Виписки казначейства, акти переоцінки, акти прийманняпередачі, платіжні доручення, накладні, розрахунки та довідки
бухгалтерської служби, договора, фінансова та бюджетна
звітність тощо
Виписки казначейства, платіжні доручення, розрахунки та
довідки бухгалтерської служби, фінансова та бюджетна
звітність, договора тощо
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Продовження таблиці 1
Рахунок
бухгалтерського
обліку
62 «Розрахунки за
товари, роботи,
послуги»

Джерело інформації

Накладні, претензії, виписки казначейства, довідки бухгалтерської
служби, договори купівлі-продажу, рахунок-фактура, рахунок, акти
приймання робіт/послуг, фінансова та бюджетна звітність тощо
Розрахунки бухгалтерії, відомості нарахування заробітної плати,
63 «Розрахунки за
податкові декларації, виписки казначейства, платіжні доручення,
податками і зборами»
фінансова та бюджетна звітність тощо
64 «Інші поточні
Накладні, претензії, виписки казначейства, рахунки-фактури, акти
зобов’язання»
звірки розрахунків тощо
Відомості нарахування заробітної плати, виписки казначейства,
платіжні відомості, накази по установі про рух персоналу
65 «Розрахунки з
(прийняття, звільнення, відпустки тощо), листки з обліку кадрів,
оплати праці»
особові картки працівників, листи тимчасової непрацездатності,
фінансова та бюджетна звітність тощо
66 «Зобов’язання за Накладні на внутрішньовідомчу передачу матеріальних цінностей,
внутрішніми
оборотно-сальдові відомості, розпорядчі документи тощо
розрахунками»
Договора, розрахунки та довідки бухгалтерії, виписки
69 «Доходи
казначейства, квитанції, платіжні доручення, фінансова та
майбутніх періодів»
бюджетна звітність тощо

Перевірка повноти і своєчасності оплати зобов’язань, перш за все, включає
перевірку: чи проводилися в установі інвентаризації розрахунків двічі на рік і які
їх наслідки; які заходи вживалися щодо розв’язання спірних питань, стягнення
чи погашення заборгованості у встановлені строки. Здійснюється контроль і
оцінка роботи бухгалтерської служби з організації розрахунково-фінансової
роботи

(оперативний

контроль

розрахунків,

своєчасне

листування

з

постачальниками, своєчасне виявлення, оформлення та подання претензій),
контроль своєчасності та повноти отримання від постачальників матеріальних
цінностей та документів, контроль своєчасності та повноти оприбуткування не
фінансових активів, вживання заходів щодо зниження заборгованості.
Під час звірки рахунків, накладних, актів, одержаних від постачальників, з
даними складського і аналітичного обліку досліджується широкий набір
документації. Зобов’язання перед постачальниками є реальними, якщо
підтверджується рахунками, актами звірки, відображенням операцій в особистих
картках установ, у зведених і оборотних відомостях.
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Аналітичний облік зобов’язань бюджетних установ має вестися окремо за:
підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами; видами
зобов’язань, термінами їх виникнення й погашення.
Для перевірки тотожності даних треба перевірити підсумки, обороти та
сальдо (наприклад, усіх кредиторів) і зіставити їх із сумами оборотів та сальдо за
відповідний період. При цьому звертається увага на те, чи немає безособових або
аналітичних рахунків, назва яких не дає повного та чіткого уявлення про
кредитора, його адресу, банківські реквізити тощо.
Для аналізу даних доцільно скласти аналітичну таблицю, у якій інформація
подається у розрізі зобов’язань:
- за кодами економічної класифікації видатків;
- за термінами погашення;
- за видом зобов’язання;
- за сумою списання безнадійної заборгованості з початку звітного періоду;
- за зареєстрованими бюджетними фінансовими зобов’язаннями на кінець
звітного періоду [4].
Отже,

фінансовий

контроль

зобов’язань

бюджетних

установ

є

різноманітним за формами контролю та об’єктами. Модель контролю
зобов’язань бюджетних установ наведена на рис. 1.
Слід зазначити, що система контролю, що здійснюється органами
Держказначейства, є суцільна за охопленням вказаних операцій.
За результатами проведеного дослідження запропоновано згрупувати
фінансовий контроль зобов’язань бюджетних установ за такими формами:
попередній, поточний і наступний.
Попередній контроль здійснюється на етапах:
– звіряння відповідності кошторисних призначень розпорядників коштів із
процедурою закупівлі та умовами укладених договорів;
– реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань.
Поточний контроль здійснюється на етапах:
– здійснення платежів в погашення зобов’язань;
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– своєчасності відображення зобов’язань в облікових регістрах;
– достовірність відображення інформації про зобов’язання у фінансовій та

Бюджетне
законодавство

Повноваження та обмеження, які вводяться законодавчими та
іншими нормативно-правовими актами.
Вимоги щодо оформлення документів, які надаються до
Державної казначейської служби для реєстрації юридичних та
фінансових зобов’язань.
Дотримання термінів реєстрації юридичних та фінансових
зобов’язань.
Здійснення платежів за товари, роботи, послуги за рахунок
коштів загального та спеціального фондів.
Погашення зобов’язань, які виникли у зв’язку із попередньою
оплатою за товари, роботи, послуги

Порядок
складання та
подання звітності

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ

бюджетній звітності установи.

Терміни подання проміжної та річної фінансової і бюджетної
звітності.
Порядок складання і подання проміжної та річної фінансової і
бюджетної звітності, у частині розкриття інформації про
зобов’язання.
Відповідність даних фінансової та бюджетної звітності
бюджетної установи аналогічним даним звітності органів
Державної казначейської служби, зокрема і у частині реєстрації
зобов’язань

Інші вимоги бюджетного законодавства при казначейському обслуговуванні та
реєстрації зобов’язань

Рисунок 1 – Блок-схема фінансового контролю зобов’язань
бюджетних установ
Наступний контроль здійснюється на етапі оцінки результатів фінансовогосподарської діяльності бюджетних установ. Як правило, даний вид контролю
здійснюється Державною аудиторською службою України.
Результати проведених досліджень щодо методики фінансового контролю
зобов’язань бюджетних установ у процесі казначейського обслуговування
бюджетних

коштів

підтвердили

застосування

різних

його

форм

та

різноманітність об’єктів. Запропоновано блок-схему фінансового контролю
зобов’язань бюджетних установ.
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УДК 657.05:336.221
Колесніченко О.В.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА
У статті визначено сутність та види зобов’язань підприємства, наведено
теоретичні основи аналізу зобов’язань підприємства, висвітлено методику
проведення аналізу зобов’язань підприємства. Охарактеризовано етапи аналізу
зобов’язань

підприємства

та

здійснено

характеристику

показників

ефективності зобов’язань підприємства. Проведено аналіз зобов’язань
підприємств України за період 2016-2018 рр.
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Ключові слова: аналіз, методика, зобов’язання підприємства, поточні
зобов’язання, довгострокові зобов’язання.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. З розвитком ринкового середовища, все більш
вагомого значення у господарській діяльності підприємств набуває активізація
їх економічних відносин. Це явище зумовлює виникнення певного роду
зобов’язань, які є джерелом формування фінансових ресурсів підприємств. В
ході фінансово-господарської роботи у підприємства з’являються розрахункові
взаємовідносини, які відображають взаємні зобов’язання, пов’язані з реалізацією
матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг один одному.
Крім того, виникають розрахунки з бюджетом по податкам, з позабюджетними
фондами, з фондами соціального забезпечення і страхування, з іншими
юридичними і фізичними особами тощо.
За даними Державної служби статистики України [3] питома вага
довгострокових зобов’язань у джерелах формування майна вітчизняних
підприємств протягом 2016-2018 рр. становила в середньому 17%, а відповідно
поточних зобов’язань на рівні 54%. Значну частку позикового капіталу мають
підприємства, що працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі, будівництва,
промисловості. Найменша питома вага зобов’язань в структурі пасивів
спостерігалась

на

підприємствах,

що

здійснюють

діяльність

у

сфері

адміністративного та допоміжного обслуговування та освіти.
Зобов’язання здійснюють суттєвий вплив на фінансову стійкість і
платоспроможність суб’єктів господарювання, а тому потребують ефективного
управління та контролю за фактичним станом розрахунків. Це стає можливим за
умови постійного моніторингу та аналізу зобов’язань підприємства та надання
керівництву достовірної, якісної і адекватної інформації про заборгованість, яка
формується в системі бухгалтерського обліку підприємства. Саме тому
актуальними постають питання аналізу зобов’язань підприємства з метою
надання повної і правдивої інформації для прийняття певних управлінських
рішень щодо визначення фінансового стану підприємства, ефективності його
діяльності та перспектив подальшого розвитку.
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Формування

цілей

статті.

Метою

дослідження

є

обґрунтування

теоретичних засад і розробка науково-практичних рекомендацій, спрямованих
на здійснення аналізу зобов’язань підприємства, як важливої передумови
підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання. Для
досягнення мети поставлені для вирішення такі завдання: визначити сутність та
види зобов’язань; здійснити характеристику інформаційного забезпечення
аналізу зобов’язань підприємства; оцінити методику проведення аналізу
зобов’язань підприємства; провести аналіз зобов’язань підприємств України за
період 2016-2018 рр..
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питанням аналізу
зобов’язань підприємства присвятили свої праці такі вітчизняні та зарубіжні
дослідники: В.В. Бочаров, Ф.Ф. Бутинець, Г.І. Кіндрацька, Г.В. Митрофанов,
Є.В. Мних, І.Д. Фаріон, Ю.С. Цал-Цалко, О.О. Шеремет, Н.П. Шморгун та інші.
За результатами проведених досліджень вітчизняних та зарубіжних вченихекономістів було зроблено висновок, що в економічній літературі приділяється
недостатня увага на проведення аналізу різних видів зобов’язань, що визначає
актуальність даного дослідження.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

З

метою

здійснення

господарської діяльності підприємство повинно володіти деяким комплектом
фінансових ресурсів. Частина цих ресурсів надана підприємству його
власниками. Частина ресурсів вноситься будь-ким, хто не вважається власником,
або вони формуються за рахунок залучених коштів фізичних і юридичних осіб,
що вступили з підприємством в кореспондентські взаємозв’язки (кредитори,
постачальники і т.д.).
В якості залученого капіталу розглядається борг господарюючого суб’єкта,
тобто зобов’язання в певний момент повернути їх власникам (позикодавцями)
прийняті від них фінансові кошти або їх грошовий еквівалент.
Зобов’язання – це джерело залучених коштів, що виникли в результаті
операцій (угод) господарюючого суб’єкта, що вже відбулися, які формують
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юридичну базу для подальших платежів за продукцію, надані послуги або
виконані роботи.
Методологічні

основи

формування

інформації

про

зобов’язання

підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом
Міністерства фінансів України № 20 від 31.01.2000 року [4].
Проте сутність зобов’язання розкривається в Національному положенні
(стандарті) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» [2], згідно якого зобов’язання – це заборгованість підприємства, яка
виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується,
призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні
вигоди.
З метою визначення сутності поняття «зобов’язання» зупинимося більш
детально на їх структурі. У бухгалтерському обліку зобов’язання компанії
поділяються на окремі групи для забезпечення інтерпретації облікової
інформації, яка сприймається користувачами фінансової звітності підприємства
для формування певних висновків.
З метою аналізу за порядком руху зобов’язань підприємства їх поділяють на
такі види (таблиця 1).
Об’єктом аналізу є поточні та довгострокові зобов’язання підприємства.
Метою аналізу зобов’язань підприємства вважається дослідження розміру,
структури, і процесу залучення позикових коштів.
Завдання аналізу зобов’язань підприємства:
1. Освоїти склад, структуру і динаміку залучення короткострокових та
довгострокових позикових коштів в аналізованому періоді, встановити в
динаміці питому вага кожного виду заборгованості в єдиній сумі позикових
коштів, що використовуються підприємством;
2. Вивчити ефективність залучення поточних та довгострокових зобов’язань
підприємства.
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Таблиця 1 - Види зобов’язань підприємства
№
з/п
1.

Вид

Характеристика

Довгострокові
зобов’язання

Довгострокові зобов’язання – це всі зобов’язання, які не є поточними
зобов’язаннями. До них відносяться довгострокові кредити банків;
інші довгострокові зобов’язання; відстрочені податкові зобов’язання;
довгострокові забезпечення.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які будуть погашені протягом
операційного циклу підприємства або повинні бути погашені
протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. До них
відносяться короткострокові кредити банків; поточна кредитор-ська
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, за товари,
роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, за розрахунками зі
страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з
учасниками, за розрахунками із внутрішніх розрахунків; короткострокові векселі видані; поточні забезпечення; інші поточні
зобов’язання.
Непередбачене зобов’язання – це зобов’язання, що може виникнути
внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено лише
тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше
невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має
повного контролю.
Доходи майбутніх періодів – це надходження грошових коштів та
інших активів, що одержані в звітному періоді, але відносяться до
майбутніх періодів.

2.

Поточні
зобов’язання

3.

Непередбачені
зобов’язання

4.

Доходи
майбутніх
періодів

Інформаційним забезпеченням аналізу зобов’язань підприємства є:
первинні документи; договори купівлі-продажу; договори про отримання
кредиту; бізнес-плани; договори на придбання матеріальних ресурсів;
контракти; журнали-ордери; відомості аналітичного обліку; акти розслідування
нещасного випадку; акти розслідування професійного захворювання тощо.
При проведенні аналізу зобов’язань науковцями використовуються такі
методи аналізу, як:
– горизонтальний аналіз;
– вертикальний аналіз;
– трендовий аналіз;
– метод фінансових коефіцієнтів [1].
Аналіз зобов’язань доцільно розпочати з їх якісної характеристики. Якісний
аналіз полягає в огляді сум, відображених у розділі II «Довгострокові
зобов’язання і забезпечення», у розділі III «Поточні зобов’язання і забезпечення»
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та у розділі IV «Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними

для

балансу.

дозволяє

Він

продажу,

та

групами

встановити

вибуття»

наявність

бухгалтерського

короткострокових

та

довгострокових зобов’язань у підприємства на початок і кінець року, їх вартісну
оцінку і виявити тенденції зміни заборгованості перед кредиторами протягом
звітного року.
Проведемо аналіз динаміки зобов’язань підприємств України за даними
фінансової звітності за період 2016-2018 рр. у таблиці 2.
Таблиця 2 - Динаміка зобов’язань підприємств України, млрд. грн. [3]
№
з/п

Показники

1.

Відхилення 2018 р.
до 2016 р.

Роки
2016

2017

2018

+/-

%

Довгострокові зобов’язання і
забезпечення

1696,87

1664,81

1149,25

-547,62

-32,27

2.

Поточні зобов’язання і
забезпечення

5846,69

4821,69

3559,06

-2287,63

-39,13

3.

Зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами,
утримуваними для продажу,
та групами вибуття

2,40

2,30

0,13

-2,27

-94,58

4.

Всього зобов’язань

7545,96

6488,80

4708,44

-2837,52

-37,60

Таким чином, дані фінансової звітності виробничих підприємств України
вказують на щорічне зменшення зобов’язань підприємств перед кредиторами.
Так загальна сума зобов’язань зменшилася у 2018 році на 2837,52 млрд. грн., або
на 37,60% у порівнянні з 2016 роком. Зменшилася сума зобов’язань по кожному
виду. Сума довгострокових зобов’язань і забезпечень зменшилася на 547,62
млрд. грн. або на 32,27% порівняно з 2016 роком, а сума поточних зобов’язань і
забезпечень зменшилася на 2287,63 млрд. грн. або на 39,13% порівняно з 2016
роком.
Для повноти оцінки показників якісний аналіз зобов’язань підприємства
може бути доповнений аналізом структури зобов’язань за даними бухгалтерської
звітності. Структурний аналіз дозволяє оцінити питому вагу кожного виду
зобов’язань в загальному підсумку розділу і валюти балансу. Він може бути
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доповнений аналізом структури термінової і простроченої заборгованості за
видами. Результативність такого аналізу збільшується при побудові динамічних
рядів заборгованості, за якими можна відстежувати структурні зміни в складі
зобов’язань.
Проведемо структурний аналіз поточних та довгострокових зобов’язань за
даними фінансової звітності підприємств України за період 2016-2018 рр. у
таблиці 3.
Таблиця 3 - Структура зобов’язань підприємств України, % [3]
№
з/п
1.
2.
3.

4.

Роки
2016

2017

2018

Відхилення 2018 р.
до 2016 р.

22,49

25,66

24,41

1,92

77,48

74,31

75,59

-1,89

0,03

0,04

0,00

-0,03

100,00

100,00

100,00

-

Показники
Довгострокові зобов’язання і
забезпечення
Поточні
зобов’язання
і
забезпечення
Зобов’язання,
пов’язані
з
необоротними
активами,
утримуваними для продажу, та
групами вибуття
Всього зобов’язань

Аналіз структури зобов’язань підтверджує висновки, зроблені під час
оцінки абсолютних значень заборгованості підприємств. Протягом звітного року
зросла частка заборгованості, що відноситься до найбільш термінових
зобов’язаннях. Питома вага довгострокових зобов’язань і забезпечень зросла
майже на 2%. У структурі загальних зобов’язань зменшилася частка поточних
зобов’язань і забезпечень на 1,89%.
Показники зобов’язань є важливою складовою при проведенні фінансового
аналізу підприємства, що характеризують зокрема здатність підприємства
погашати свої зобов’язання. Для проведення аналізу спроможності підприємства
погашати зобов’язання використовується низка коефіцієнтів: коефіцієнт
оборотності

кредиторської

заборгованості;

коефіцієнт

оборотності

кредиторської заборгованості; коефіцієнт співвідношення дебіторської і
кредиторської заборгованості тощо. У таблиці 4 наведемо алгоритм розрахунку
показників ефективності використання позикового капіталу.
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Таблиця

4

-

Алгоритм

розрахунку

показників

ефективності

використання позикового капіталу
№ з/п

Показники

1.
2.
3.
4.
5.

Рентабельність позикового капіталу
Коефіцієнт оборотності позикового капіталу
Коефіцієнт оборотності поточних зобов’язань
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
Коефіцієнт
співвідношення
дебіторської
і
кредиторської заборгованості
Тривалість обороту кредиторської заборгованості

6.

Формула для
розрахунку
Р п.к. = ЧП / ПК
К об.п.к. = ЧД / ПК
К об.п.з. = ЧД / ПЗ
К об.к.з. = ЧД / КЗ
К с.д.к. = ДЗ / КЗ
Т об.к.з. = 360 / К об.к.з.

де ЧП – чистий прибуток;
ПК – середні залишки позикового капіталу;
ЧД – чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;
ПЗ – середні залишки поточних зобов’язань;
ДЗ – середні залишки дебіторської заборгованості;
КЗ – середні залишки кредиторської заборгованості.
Відносну оцінку зобов’язань підприємства можна розділити на наступні
етапи:
− зіставлення

зобов’язань

підприємства

з

грошовими

коштами

і

дебіторською заборгованістю;
− зіставлення залучених і власних коштів;
− зіставлення зобов’язань підприємства і виручки від продажу продукції,
товарів, робіт, послуг.
Висновки. В результаті проведеного дослідження зобов’язань підприємств
виявлено, що на сьогоднішній день в структурі джерел фінансування
господарської діяльності підприємств України переважає позиковий капітал.
Зростання обсягу зобов’язань підприємства перед кредиторами здійснює
негативний вплив на фінансову стабільність та платоспроможність суб’єкта
господарювання. Проте слід зазначити, що залучаючи позикові засоби,
підприємство може розширити масштаби своєї діяльності та підвищити
рентабельність власного капіталу. Тому здійснення аналізу позикового капіталу
за вищенаведеними напрямами дозволить охарактеризувати його складники,
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структуру та ефективність його використання, оцінити показники фінансової
стійкості підприємства в управлінні капіталом. А отримані результати в процесі
такого ретроспективного аналітичного дослідження стануть надійною базою для
обґрунтування оперативних і стратегічних управлінських рішень щодо
доцільності залучення та використання позикових засобів у сформованих
обсягах та формах у майбутньому, що сприятиме досягненню високих кінцевих
результатів діяльності підприємства [5].
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джерела інформації, наведено організаційно-методичну модель контролю
загаьновиробничих витрат.
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слова:

контроль,
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виробництва,

накладні

витрати,

загальновиробничі витрати, постійні витрати, змінні витрати.
Раціональна організація контролю є одним із найважливіших чинників, що
сприяє мобілізації ресурсного забезпечення підприємства. З огляду на значну
питому вагу загальновиробничих витрат в структурі собівартості продукції,
проведення контролю за їх формуванням набуває особливого значення.
Здійснення контролю попереджає, виявляє, усуває недоліки та порушення, що
виникають в ході виробничо-господарської діяльності підприємства, зокрема
відхилення від облікової політики, нормативно-правових активів, внутрішніх
розпорядчих і установчих документів.
Теоретичні та практичні аспекти обліку та контролю загальновиробничих
витрат
Н.М.

є

об’єктом

Бондаренко,

наукових
Ф.Ф.

досліджень

Бутинця,

С.Ф.

вчених-економістів,
Голова,

Л.В.

зокрема:

Гуцаленко,

М.М. Коцупатрого, М.В. Кравченко, Л.В. Нападовської, А.О. Шавлюк та ін.
Незважаючи на достатню розробку проблем контролю витрат, питання належної
організації та методики потребують подальшого вивчення.
Організація контрольного процесу передбачає встановлення багатьох
організаційних та методологічних етапів, кожен із яких повинен ґрунтуватися на
особливостях

технологічних

процесів

виробництва

та

параметрів,

які

контролюються.
Метою контролю загальновиробничих витрат є встановлення повноти та
якості відображення витрат в первинних документах і облікових регістрах,
правильність розподілу загальновиробничих витрат з використанням бази
розподілу за нормальною потужністю, а також чи не перевищено кошторис
загальновиробничих витрат у розрізі кожного структурного підрозділу
господарюючого суб’єкта [4, с. 355].
До

основних

завдань

внутрішньогосподарського

контролю

загальновиробничих витрат можна віднести систематичне спостереження за
витратами підприємства, а також за факторами, що призвели до їх зміни;
дослідження відхилень фактичних результатів від планових показників витрат;
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визначення обґрунтованості формування витрат; вивчення стану аналітичного і
синтетичного обліку; обґрунтування правильності розподілу витрат; виявлення
внутрішніх резервів зниження витрат [2, с. 77].
Основними джерелами інформації контролю загальновиробничих витрат є
нормативно-законодавчі

акти

щодо

регламентації

обліку

та

розподілу

загальновиробничих витрат, їх класифікації, облікова політика підприємства в
частині обліку непрямих витрат, документи первинного, поточного та
підсумкового обліку тощо (рис. 1).
Джерела інформації контролю загальновиробничих витрат
Нормативно-правові акти щодо законності господарської діяльності та
організації обліку
Нормативні акти щодо регламентування складу загально- виробничих витрат, їх
обліку та списання
Інформація про облікову політику підприємства у сфері загально- виробничих
витрат
Планово-нормативна інформація про загальновиробничі витрати підприємства

Внутрішня організаційно-розпорядча інформація
Первинні і зведені облікові документи та регістри аналітичного і синтетичного
обліку загально виробничих витрат
Фінансова і статистична звітність

Рисунок 1 - Джерела інформації контролю загальновиробничих
витрат
Об’єктами контролю загальновиробничих витрат є дані первинного,
поточного та підсумкового обліку (первинний документи, облікові регістри,
фінансова і статистична звітність). Суб’єктами контролю непрямих витрат є
працівники апарату управління підприємством, зокрема керівник, головний
бухгалтер, аналітики, інші працівники або структурні підрозділи, які відповідно
до функціональних обов’язків зобов’язані проводити контрольні процедури.
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Ефективність контролю загальновиробничих витрат підвищується завдяки
вмілому поєднанню різних методів, способів і прийомів його здійснення. Під
методом розуміють прийом дослідження, що визначає підхід до об’єктів, що
вивчаються, тобто шляхом наукового пізнання та встановлення істини [3].
Використання загальнонаукових методів (аналізу, синтезу, індукції,
дедукції, аналогії, моделювання, абстрагування, конкретизація, системного
огляду, функціонально-вартісного аналізу) і власних методичних прийомів і
способів контролю (ревізії, інвентаризації, тематичної перевірки, обстеження,
внутрішнього аудиту, економічного аналізу, експертизи, перевірки виконання
прийнятих рішень), будуть сприяти ефективному проведенню контролю
загальновиробничих витрат [5, с. 580].
Початковими методичними прийомами контролю загальновиробничих
витрат є загальнонаукові прийоми. Під час вибору прийомів важливе значення
має підхід до перевірки фактів господарської діяльності – від дослідження
впливу окремих факторів на результативний показник діяльності підприємства
(індукція) і навпаки від результативного показника до визначення величини
впливу окремого фактора (дедукція) [6, с. 343].
Для прийняття рішення щодо вибору найбільш ефективних методів
контролю загальновиробничих витрат підприємства, доцільно розглянути
детальніше спеціальні методичні прийоми контролю. Отже, до органолептичних
прийомів відносяться: інвентаризація, контрольні заміри робіт, вибіркові і
суцільні спостереження, технологічний контроль, експертизи, службове
розслідування, експеримент.
Важливе значення в процесі контролю загальновиробничих витрат є
аналітичні процедури, які дають змогу оцінити правильність проведення
розрахунків в процесі розподілу загальновиробничих витрат; зіставити
отримані під час розрахунків дані із плановими показниками; проаналізувати
зміни обсягу загальновиробничих витрат за звітний період з аналогічними
даними минулих років; дослідити вплив чинників на зміну величини
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загальновиробничих витрат. Розрахунково-аналітичні прийоми включають:
економічний

аналіз,

статистичні

розрахунки,

економіко-математичні

методи.
В процесі проведення контрольних процедур важливе значення має
застосування методів документального контролю - дослідження документів,
формальна й арифметична перевірка документів, нормативна (юридична) оцінка
документально оформлених господарських операцій, логічна перевірка,
зустрічна перевірка, порівняння, оцінювання законності й обґрунтованості
господарських операцій за даними кореспонденції рахунків бухгалтерського
обліку тощо [77, с. 239]. Документальні прийоми включають інформаційне
моделювання, дослідження документів, камеральні перевірки, нормативноправове регулювання.
Результатом проведеного контролю загальновиробничих витрат є акт
перевірки, у якому зазначається вид центру витрат, період перевірки,
відповідальні особи та описується стан інформаційних потоків про суму
загальновиробничих витрат. Ці перевірки наводяться у вигляді порівняльних
відомостей, результатів перерахунків тощо.
Таким чином, узагальнення і реалізація результатів контролю − сукупність
прийомів синтезування результатів контролю і прийняття рішень щодо усунення
виявлених недоліків у фінансово-господарській діяльності підприємства і
запобігання їм у майбутньому. До таких прийомів відносять: групування
недоліків; документування результатів проміжного контролю; систематизований
виклад недоліків; прийняття рішень за результатами контролю; контроль за
виконанням прийнятих рішень [1].
Виходячи з наведеного вище, організаційно-методична модель контролю
загальновиробничих витрат буде включати: об’єкти та суб’єкти контролю,
інформаційні джерела, методичні прийоми здійснення контрольних процедур та
способи узагальнення результатів контролю (рис. 2).
277

Організаційно-методична модель контролю загальновиробничих витрат
Об’єкти контролю
1. Дотримання чинного законодавства при здійсненні
загальновиробничих витрат.
2.
Правильність
документального
оформлення
формування загальновиробничих витрат.
3. Дотримання норм, нормативів та прогнозних
показників при здійсненні загальновиробничих витрат.
порядку
розподілу
4.
Раціональність
вибору
загальновиробничих витрат.
5.
Правильність
порядку
відображення
загальновиробничих витрат у системі бухгалтерського
обліку.
6. Достовірність відображення загальновиробничих
витрат у внутрішній, фінансовій та статистичній
звітності.
Джерела інформації
1. Нормативно-правові акти, що регламентують
організаційно-методичні аспекти обліку витрат.
2. Наказ про облікову політику підприємства.
3. Первинні документи щодо загальновиробничих
витрат відповідно до галузевої спрямованості діяльності
підприємства.
4. Облікові реєстри відповідно до обраної форми
бухгалтерського обліку.
5. Бюджети, кошториси, звіти про їх виконання та
внутрішня звітність підприємства.
6. Фінансова, статистична звітність підприємства.
7. Узагальнюючі документи результатів попереднього
внутрішнього контролю.

Суб’єкти контролю
1. Керівник підприємства.
2. Бухгалтерська служба підприємства.
3. Планово-економічний відділ.
4. Аналітики.
5. Зовнішні користувачів облікової
інформації (органи державної влади,
органи державної статистики, інвестори,
кредитори, контрагенти та ін.)

Методичні прийоми проведення та
узагальнення результатів контролю
1. Нормативно-правова, формальна,
арифметична,
взаємна,
експертна,
зустрічна, логічна перевірка.
2. Накопичувальні відомості та таблиці
виявлених недоліків і порушень та інші
робочі
документи
внутрішнього
контролю; акти, довідки та інші
узагальнюючі документи внутрішнього
контролю; пропозиції та рекомендації
щодо усунення виявлених недоліків і
порушень

Рисунок 2 - Організаційно-методична модель контролю
загальновиробничих витрат
Таким чином, контроль загальновиробничих витрат підприємства дає
змогу оцінити якісний рівень інформації, що генерується в обліковій системі та
надати рекомендації для його вдосконалення. Недолік контролю полягає у тому,
що він носить наступний характер. Такий контроль доцільно проводити з
визначеною періодичністю (раз на рік) за кожним структурним підрозділом
підприємства. Застосування такої періодичності дає змогу контролювати всі
центри витрат та детально вивчати специфіку їх діяльності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ
У статті розглянуто методику аналізу доходів і видатків бюджетної
установи на основі аналізу виконання кошторису. Виявлено невирішені
питання в даній темі, представлено основні види та прийоми аналізу доходів і
видатків, методи прогнозування доходів і видатків, як елементу аналітичних
досліджень, встановлено значення аналітичних розрахунків у бюджетних
установах.
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Для того щоб вирішити проблему, поставлену у

статті, насамперед

необхідно визначити значення терміну “бюджетна установа”. Згідно зі ст. 2
Бюджетного кодексу України бюджетні установи – органи державної влади,
органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у
встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно
державного чи місцевого бюджету та є неприбутковими. Установи, які
утримуються за рахунок коштів бюджетів, для забезпечення своєї діяльності, а
також виконання покладених на них функцій, складають кошторис, який є
важливим інструментом формування, управління й контролю фінансової
політики бюджетної установи [1].
Одним із найголовніших способів вивчення діяльності підприємства є
аналіз. Для прийняття управлінських рішень керівникам бюджетних установ
необхідна аналітична інформація про діяльність суб’єктів господарювання і саме
тому є потреба у проведенні аналізу. Методика аналізу і раціональна організація
доходів і видатків відіграють досить важливу роль в управлінні діяльністю
бюджетних установ. Ще не достатньо досліджена проблема пошуку нових
підходів для аналізу доходів і видатків бюджетних установ. Нерозв’язаними
також залишаються проблеми обліку та аналізу доходів і видатків сільських
бюджетів, які здійснюють інтегрований облік, тобто облік доходів та видатків
бюджетів і кошторисів установ, які отримують кошти бюджетів цього рівня.
Через кризовий стан сільських бюджетів переважна більшість населених пунктів
не має можливості створення власної необхідної матеріальної та фінансової
основи, яка б належним чином забезпечувала реалізацію повноважень у системі
органів місцевого самоврядування, оскільки переважна частина бюджетів сіл і
селищ є фінансово неспроможними без офіційних трансфертів, які надаються із
державного бюджету.
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Отже, проведення аналізу повинно стати частиною службових обов’язків
кожного фахівця, керівника, обов’язком всіх службовців, що мають відношення
до прийняття управлінських рішень. Звідси витікає важливий принцип
організації аналізу – обґрунтований розподіл обов’язків по проведенню аналізу
господарської діяльності між окремими виконавцями.
Проблемам фінансового аналізу бюджетних установ з різних точок зору у
своїх працях приділяли увагу такі фахівці, як Ю. Цал-Цалко, А. Поддєрьогін, М.
Білик,

К. Ізмайлова,

О.

Кононенко,

Н.

Верхоглядова,

Н.

Шморгун,

Т. Боголіб, С. Салига, Н. Нестеренко, О. Яришко, Є. Ткаченко, В. Бугаєнко,
Ю. Горбатовська та ін. Питанням вивчення ефективного виконання дохідної й
видаткової частини місцевого бюджету в Україні присвячені праці багатьох
учених і практиків, зокрема, І. Бланка, В. Федоренко, Б. Щукіна, В. Щєлкова,
Л. Бєлоусова, В. Блинкова, В. Савчука, С. Прилипка, Е. Величко, Н. Сушко та ін.
Проте поки що невирішеними залишається низка питань, таких як: відсутність
науково обґрунтованих підходів до процесу розподілу видатків на касові та
фактичні, що обумовлює об’єктивну необхідність розроблення й впровадження
теоретичних і методичних положень з формування та вдосконалення обліку
касових і фактичних витрат [6].
Слід відзначити, що проблема пошуку нових підходів до аналізу доходів та
видатків бюджетних установ в умовах обмеженості фінансових ресурсів
потребує подальшого науково практичного дослідження. Саме тому нами
поставлено за мету дослідити методику аналізу доходів і видатків бюджетної
установи на основі з’ясування основних етапів та складових аналізу виконання
кошторису.
Кошторис бюджетної установи – це основний плановий фінансовий
документ, відповідно до якого бюджетна установа отримує доходи та здійснює
видатки бюджетних коштів на затверджений період (календарний рік). Саме
через кошторис доходів та видатків пов’язується обліково-аналітична система
Казначейства, головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників
бюджетних коштів нижчого рівня. Бюджетні установи мають право здійснювати
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видатки лише у відповідності до затверджених у кошторисі сум за відповідними
напрямами використання. Таким чином реалізується принцип цільового
використання
відповідно

бюджетних
до

коштів.

Постанови

Складання

Кабінету

кошторису

Міністрів

здійснюється
України

від

28 лютого 2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»
[2] зі змінами та доповненнями. Кошторис доходів та видатків бюджетної
установи складається з двох частин: загальний та спеціальний фонд.
Загальний фонд кошторису містить обсяг надходжень із загального фонду
бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків
бюджету на виконання бюджетною установою основних функцій або розподіл
надання кредитів з бюджету за класифікацією кредитування бюджету.
Спеціальний фонд містить обсяг надходжень із спеціального фонду
бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною
класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із
законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з
виконанням установою основних функцій, або розподіл надання кредитів з
бюджету згідно із законодавством за класифікацією кредитування бюджету [1].
Також аналіз виконання кошторису є важливою складовою і комплексного
економічного аналізу фінансово-господарської діяльності бюджетної установи.
В наявних наукових публікаціях відсутній єдиний підхід щодо методики аналізу
виконання кошторису. Різні автори пропонують різні алгоритми аналізу, що
свідчить про те, що на сьогоднішній день не створена уніфікована модель, або
дорожня карта аналітика. Це ще раз підтверджує гіпотезу про недостатність
застосування аналітичних прийомів в обліковій та контрольній роботі.
Систематизуючи матеріали наукових досліджень вчених, можна виділити
наступні напрями аналізу виконання кошторису [3, с.175]:
1. Структурно-динамічний аналіз доходів та видатків бюджетних коштів.
2. Аналіз виконання плану асигнувань загального фонду бюджету.
3. Аналіз виконання плану надходжень та видатків спеціального фонду бюджету.
4. Аналіз руху коштів загального та спеціального фонду бюджету.
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5. Факторний аналіз доходів та видатків загального та спеціального фонду.
6. Параметричний аналіз кошторису.
Значення аналізу надходжень та використання коштів за загальним і
спеціальним фондами визначається тим, що за його допомогою здійснюється
контроль за правильністю їхнього утворення, а також визначаються резерви із
зміцнення матеріально-технічної бази установи і додаткових фінансових
ресурсів. Аналіз виконання кошторису за загальним фондом передбачає такі
складові: аналіз касових і фактичних видатків загального фонду за
функціональною та економічною класифікацією видатків, параметричний аналіз
виконання кошторису бюджетної установи та прогнозний аналіз виконання
кошторису.
В ході проведення аналізу виконання кошторису за загальним фондом
використовується один з головних прийомів аналізу – порівняння. Порівняння
як спосіб дослідження здійснюється через зіставлення одного показника з іншим
для виз начення спільних рис або розбіжностей між ними, наприклад, порівняння
фактичних показників із показниками попередніх періодів та з плановими
показниками. Так от, важливим етапом аналізу виконання кошторису є вивчення
співвідношення між касовими і фактичними показниками. Воно може
характеризуватись рівністю між ними, перевищенням касових видатків над
фактичними або ж навпаки – фактичних видатків над касовими. Вивчення
існуючого між ними об’єктивного взаємозв’язку та залежності дозволяє
з’ясувати певні господарські й фінансові обставини, що виникли у процесі
виконання кошторису бюджетної установи [6].
Інформаційною базою аналізу виконання кошторису доходів та видатків є
планові фінансові документи установи, до яких входить безпосередньо
кошторис, план асигнувань загального фонду, зведення показників спеціального
фонду кошторису та фінансова і бюджетна звітність, до якої входить Звіт про
надходження і використання коштів загального фонду (ф. 2д), Звіт про
надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(ф. 4-1д), Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
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джерелами власних надходжень (ф. 4-2д), Звіт про результати фінансової
діяльності (ф. 9д).
Застосування ключових аспектів методики аналізу виконання кошторису
застосуємо на прикладі даних річної фінансової та бюджетної звітності.
За результатами аналізу динаміки показників видатків Кармалюківської
сільської ради можна прослідкувати такі тенденції:
- протягом 2015-2016-2017 рр. відбулось суттєве збільшення фінансового
результату бюджету Кармалюківської сільської ради, що спричинило до
зменшення видатків. При цьому варто зазначити, що обсяг видатків на оплату
праці в 2016 році зменшився на 1665 грн (5,2%), це спричинило зменшення
видатків на розмір нарахувань на заробітну плату. Така зміна видатків на фонд
зарплати свідчить перш за все про збільшення мінімального рівня заробітної
плати.
- витрати, що пов’язані з придбанням обладнанням та матеріалів також
зросли на 5051 грн. (532,2%) порівняно з даними попереднього періоду. Це могло
бути спричинене з оновленням матеріально-технічної бази.
- видатки на оплату послуг (крім комунальних) залишилися без змін;
- зменшення витрат на відрядження працівників Кармалюківської сільської
ради на 1500 грн. (50%). Таке відхилення по сумі витрат на відрядження відбулось за
рахунок економії бюджетних коштів;
- зменшення витрат по оплаті комунальних послуг в сумі 2500 грн. (45,4%), це
пов’язано з переобладнанням приміщення на газове обслуговування, як наслідок,
відбулась економія коштів.
Виходячи з результатів аналізу можна зосередити увагу щодо цільового
використання коштів, а саме:
- на обсяг оплати послуг(крім комунальних) – варто передивитись статті витрат;
- на обсяг видатків з придбання обладнання та матеріалів (варто приділити
увагу на правильність укладання угод та виправданість та відповідність цін з
даними пропозиції на ринку, вказаних в договорі на придбання інвентарю.
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Таблиця 1 – Динаміка показників Кармалюківської сільської ради за
2015-2017 роки (грн.)
Відхилення
показників
2016р. від
2015р.

№
з/п
I
II

Показники
Доходи

Відхилення показників
2017р. від
КЕКВ
2015р.
2016р.
Абс. Відн. Абс. Відн. Абс.
2015р. 2016р. 2017р. (+,-) (%) (+,-) (%) (+,-)
294428 306428 680591 386163 131,2 374163 122,1 12000

1

Поточні
2000
видатки
Оплата праці 2110

2

Нарахування
на ЗП
2120

3

4

5
6

Придбання
предметів,
матеріалів

44509

33628 59841 15332 34,4 26213 77,9 -10881 -24,4

31849

30184 49041 17192 53,9 18857 62,5 -1665

-5,2

11711

11616 10800

-0,8

-911

-7,8

-816 -7,0

-95

51

5,4

-5000 -83,3 5051

2210

949

6000

1000

Оплата послуг
(крім
комунальних) 2240

8000

8000

7000

3000

1500

-

5500

3000

4000

-1500 -27,3 1000

33,3 -2500

2500

3000

4000

1500

60

1000

33,3

500

20

2000

1000

2000

0

0

1000

100

-1000

-50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Видатки на
відрядження

2250

Оплата
комунальних 2270
послуг
-оплата
електроенергії 2273
Інші виплати
населенню 2730

7
III

Відн
(%)
4,1

Капітальні
видатки

-1000 -12,5 -1000 -12,5

-3000

-

-1500

-

532,2

0

0

-1500

-50
-45,4

3000

Детально дослідивши структуру видатків Кармалюківської сільської ради
можна помітити, що однією з найбільших статей видатків бюджетної установи,
є видатки на оплату праці, тому варто провести більш детальний аналіз цього
виду видатків для подальшої можливості економії бюджетних коштів.
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За результатами проведеного дослідження проблем економічного аналізу
виконання кошторису бюджетних установ можна зробити висновки та надати
наступні пропозиції.
Методика аналізу виконання кошторису бюджетної установи передбачає
проведення аналізу структури та динаміки доходів та видатків бюджетних
коштів, виконання плану асигнувань загального фонду, виконання плану
надходжень та видатків спеціального фонду, аналіз руху коштів загального та
спеціального фонду, факторний аналіз доходів та видатків загального та
спеціального фонду, а також параметрич ний аналіз кошторису. Для виконання
зазначених видів аналізу слугують такі методичні прийоми економічного
аналізу: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, трендовий аналіз, аналіз
коефіцієнтів, детермінований факторний аналіз із застосування методів
абсолютних та відносних різниць та ланцюгових підстановок, балансовий метод,
порівняльний

аналіз,

маржинальний

аналіз.

Необхідним

є

створення

уніфікованої моделі аналізу виконання кошторису з урахуванням існуючих
наукових розробок та передового міжнародного досвіду. В той же час доцільним
є розробка методичних рекомендацій з проведення економічного аналізу на рівні
головних розпорядників бюджетних коштів з метою врахування специфічних
галузевих особливостей [7] .
На сьогоднішній день у здійснені економічного аналізу існують невирішені
проблеми. У штатних розписах установ посади аналітика чи економіста
передбачена але через економію бюджетних коштів усі аналітичні обов’язки
доручаються бухгалтерії, яка через велику завантаженість у своїй роботі також
досить часто здійснює аналіз виконання кошторису. У свою чергу це спричиняє
погіршення якості реалізації аналітичних функцій управління установою. Лише
в умовах належного фінансування шляхом залучення досвідчених фахівців на
відповідні посади економіста чи аналітика ця проблема може бути вирішена.
Тому аналіз виконання кошторису, як головне джерело аналізу доходів і
видатків, дає нам можливість вчасно виявити перевитрати коштів чи завищення
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асигнувань, відтак здійснюється кількісна та якісна характеристика тих змін і
відхилень від планових показників з’ясувати причини нестачі бюджетного
фінансування, які відбуваються в установах, виявляються резерви та
розробляються превентивні заходи з метою усунення виявлених негативних
тенденцій на майбутнє, дає можливість здійснювати ефективний контроль за
розподілом і використанням наявних бюджетних ресурсів установи на основі
залучення й використання аналітичних методів дослідження та спрогнозувати
тенденції розвитку діяльності бюджетної установи на майбутні періоди, адже
прогноз – це основа чітко спланованої діяльності будь-якої установи, організації.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
У статті всебічно досліджено організацію аудиту виробничих запасів.
Розглянуто методику проведення аудиту виробничих запасів, а саме мету,
джерела інформації і послідовність аудиту виробничих запасів на підприємстві.
Наведено алгоритм проведення аудиту запасів, методи аудиторської перевірки
та перелік аудиторських процедур.
Ключові слова: аудит, методика, виробничі запаси, перевірка, процедури.
Виробничо-господарська діяльність підприємств у нинішніх умовах
повинна забезпечити виробництво конкурентоспроможної продукції як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Кожне підприємство намагається
максимально уважно будувати політику ефективного управління виробничими
запасами, адже вони є базою підтримання виробничого процесу. Раціональне
використання

виробничих

запасів

несе

в

собі

потенціал

підвищення

ефективності виробництва. Тому актуалізується аудит виробничих запасів і
питання підвищення ефективності його проведення.
Питання аудиту виробничих запасів висвітлюють у своїх працях відомі
українські вчені, зокрема А. Я. Гончарук, В. С. Рудницький, Н. А. Іванова,
Л. П. Кулаковська, В. П. Пантелєєв, В. Я. Савченко, Б. Ф. Усач, а також
закордонні – Р. Адамс, Е. А. Аренс, Дж. К. Лоббек та ін.
Вивчення значної кількості публікацій щодо основних теоретичних
положень аудиту виробничих запасів [3], напрямів та досвіду його організації
показало необхідність удосконалення методики його проведення.
Метою нашого дослідження є удосконалення методики проведення аудиту
виробничих запасів.
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Аудит виробничих запасів - невід’ємна частина загального

аудиту,

оскільки вони складають домінуючу частину активів підприємства і тим самим
відіграють вагому роль у формуванні структури витрат підприємства, а їх
вартість суттєво впливає на рівень рентабельності виробництва.
Мета аудиту виробничих запасів - висловлення аудитором думки про те, чи
відповідає фінансова інформація щодо руху і залишків запасів у всіх суттєвих
аспектах нормативним документам, які регламентують порядок її підготовки і
надання користувачам. Джерела інформації аудиту виробничих запасів
становлять собою предметну сферу дослідження, яка охоплює: внутрішні
нормативні та загальні документи підприємства, облікову політику з питань
обліку виробничих запасів, договори з матеріально відповідальними особами та
контрагентами, первинні документи, облікові регістри, оперативну, статистичну
й фінансову звітність. Вибір методики аудиту виробничих запасів починається
на етапі ознайомлення з підприємством, коли формується розуміння
концептуальної основи його фінансової звітності.
Проводити суцільну перевірку виробничих запасів недоцільно - це потребує
великих матеріальних і трудових затрат. Як правило, аудитор проводить
вибіркову перевірку [7, с. 365]. Для того щоб визначитися з процедурами, які він
використовуватиме під час аудиту, необхідно дати оцінку системі внутрішнього
контролю і бухгалтерського обліку.
Систему внутрішнього контролю можна визначити як сукупність умов його
здійснення і контрольних процедур. Вона охоплює політику і процедури
підприємства, спрямовані на попередження, виявлення і виправлення суттєвих
помилок та відхилень від норм, які можуть з’явитися у фінансових звітах. Оцінка
системи внутрішнього контролю дасть змогу визначити, чи розширювати
сукупність досліджень, чи, навпаки, довіритися даним підприємства і провести
лише деякі перевірочні процедури, щоб підтвердити довіру до інформації
системи внутрішнього контролю.
Під час вивчення й оцінки системи внутрішнього контролю доцільно
провести тестування, в результаті якого з’ясувати: чи необхідно проводити
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суцільну фактичну перевірку; чи є необхідним

проведення

суцільної

документальної перевірки окремих напрямів надходження і використання
запасів; необхідну кількість аудиторських процедур.
Під час аудиту виробничих запасів аудитор передусім повинен приділити
увагу обліковій політиці підприємства, оскільки, перш ніж перевіряти, як
здійснюється облік, треба перевірити, як цей облік на підприємстві
організований. В обліковій політиці відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» повинні
бути вказані методи оцінки виробничих запасів, їх класифікація на підприємстві,
як проводиться списання виробничих запасів у виробництво [2].
Аудитор мусить перевірити відповідність облікової політики чинному
законодавству та бухгалтерським вимогам щодо виробничих запасів. Він
встановлює, наскільки доцільно застосовувати ту чи іншу форму організації
бухгалтерського обліку, чи відповідає вона конкретним умовам роботи
підприємства.
Стратегія проведення аудиту виробничих запасів розробляється, виходячи з
норм МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності», де зазначено, що
планування аудиту передбачає встановлення загальної стратегії аудиту для
завдання та розробку плану аудиту [1].
Доцільно проводити аудит виробничих запасів, враховуючи послідовність
етапів (рис. 1).
Наведена послідовність етапів аудиту, наявності і руху виробничих запасів
та запропонована методика проведення аудиторської перевірки виробничих
запасів й операцій з ними, уточнена послідовність аудиторських процедур
допоможуть систематизувати результати аудиторських процедур і полегшити
проведення аудиту наявності і руху виробничих запасів. Саме взаємозв’язок і
послідовність цих етапів аудиту наявності та руху виробничих запасів допоможе
систематизувати й полегшити проведення аудиту.
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1. Перевірка положень
облікової політики в
частині виробничих
запасів

2. Перевірка наявності
виробничих запасів, їх
класифікації

3. Перевірка
складського
господарства

4. Перевірка
правильності оцінки
виробничих запасів

7. Перевірка
відповідності даних
обліку і звітності
виробничих запасів

6. Аудит операцій з
вибуття виробничих
запасів

5. Аудит операцій з
надходження
виробничих запасів

Рисунок 1 - Схема послідовності аудиту, наявності і руху виробничих
запасів
Процедури, які передбачає в себе кожен із наведених етапів аудиту
виробничих запасів.
1. Перевірка положень облікової політики в частині виробничих запасів:
перевірка висвітлення критеріїв визнання виробничих запасів, їх класифікації;
перевірка висвітлення методів оцінки виробничих запасів для списання їх у
виробництво;

перевірка

висвітлення

організації

аналітичного

обліку

виробничих запасів.
2. Перевірка наявності виробничих запасів, їх класифікації: перевірка
періодичності проведення інвентаризації виробничих запасів та їх відповідності
законодавчим

актам;

перевірка

правильності

оформлення

результатів

інвентаризації; перевірка правильності класифікації виробничих запасів.
3. Перевірка складського господарства і складського обліку: перевірка
правильності зберігання виробничих запасів на складах; перевірка наявності
договорів про повну матеріальну відповідальність, їх правильності і законності;
перевірка відповідності складських приміщень вимогам збереження виробничих
запасів від псування та розкрадання; перевірка правильності організації і ведення
складського обліку.
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4. Перевірка правильності оцінки виробничих запасів: перевірка оцінки
виробничих запасів на момент надходження на підприємство; перевірка оцінки
виробничих запасів на момент списання їх у виробництво; перевірка переоцінки
виробничих запасів.
5. Аудит операцій з надходження виробничих запасів: перевірка джерел
надходження

виробничих

запасів;

перевірка

правильності

оформлення

придбаних виробничих запасів; перевірка правильності визначення сум ПДВ при
придбанні виробничих запасів; перевірка правильності використання форм
первинних документів; перевірка повноти, своєчасності і правильності
оприбуткування виробничих запасів від ліквідації основних засобів та
малоцінних необоротних активів.
6. Аудит операцій із вибуття виробничих запасів: перевірка порядку
відпуску виробничих запасів зі складу підприємства; перевірка нормування
запасів; перевірка відповідності фактичного витрачання (використання) запасів
даним бухгалтерського обліку; перевірка цільового характеру використання
виробничих запасів; перевірка бухгалтерського обліку й оподаткування операцій
з передачі виробничих запасів як внеску до статутного капіталу положенням
нормативних актів.
7. Перевірка відповідності даних обліку і звітності виробничих запасів:
перевірка організації синтетичного й аналітичного обліку виробничих запасів у
бухгалтерії підприємства та за матеріально відповідальними особами; перевірка
відображення у звітності виробничих запасів за їх видами та відповідності даним
синтетичного й аналітичного обліку. Для аудиту виробничих запасів доцільно
використовувати аналітичні процедури.
Методологічні основи застосування аналітичних процедур висвітлено в
МСА 520 «Аналітичні процедури», згідно з яким термін «аналітичні процедури»
трактується як оцінка фінансової інформації на основі аналізу ймовірних
взаємозв’язків між фінансовими і нефінансовими даними, що передбачають
необхідне вивчення ідентифікованих відхилень або взаємозв’язків, які не
узгоджуються з іншою відповідною інформацією чи значно різняться від
очікуваного [1].
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Під час аудиту виробничих запасів аналітичні процедури застосовують для
порівняння наявності виробничих запасів в різні періоди, даних звіту про їх рух
із даними бухгалтерського обліку для оцінки співвідношень між різними
статтями звіту і порівняння їх із даними за попередні періоди.
Для проведення інвентаризації запасів застосовують такі аналітичні
процедури:
- порівняння

фактичних

показників

із

нормативними,

плановими,

прогнозними значеннями;
- перевірка відповідності синтетичного й аналітичного обліку.
Для задіяння цих процедур аудиторові необхідно мати чітку методику
проведення перевірки, яка розробляється на стадії планування й спрямована на
збір аудиторських доказів із метою проведення аналізу та вживання заходів щодо
підвищення ефективності використання виробничих запасів.
Процедури аналізу наявності, руху та ефективності використання
виробничих запасів є трудомісткими. Тому в межах укладеного договору на
проведення аудиту доцільно розробляти і програму аналізу, оскільки методика
виконання аналітичних процедур та обсяг їх застосування є предметом
професійного судження аудитора.
Для проведення економічного аналізу використання виробничих запасів у
рамках аудиту необхідно:
- в повному обсязі інформаційно забезпечити аналітиків;
- здійснити аналіз структури й динаміки, наявності та руху, а також
ефективності використання виробничих запасів;
- дотримуватися системного підходу в аналізі використання виробничих
запасів;
- відповідно до проведеного аналізу визначити можливі шляхи підвищення
ефективності використання виробничих запасів.
Методики проведення аудиту виробничих запасів з виділенням методичних
прийомів і процедур, що забезпечують комплексне дослідження операцій з
виробничими запасами в процесі аудиту, дає змогу найбільш детально
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перевірити використання, облік і ефективність використання виробничих запасів
на підприємстві. Застосування аналітичних процедур в аудиті виробничих
запасів допоможе аудитору з’ясувати сфери потенційного
наявність

перекручень

у

фінансовій

ризику,

виявити

звітності, визначити необхідність

проведення додаткових аудиторських процедур.
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Надзвичайно актуальним на сьогодні є аналіз чинного законодавства в
частині врегулювання питань, що стосуються ремонту та модернізації основних
засобів, через велику кількість спорів, які розглядаються у судовому порядку між
суб’єктами господарювання.
Окремим питанням теорії, методики та організації обліку витрат на ремонт
основних засобів та їх амортизації приділялась увага у працях В.В. Бабича,
О.М. Бандурки, С.Ф. Голова, А.І. Жданова, М.В. Кужельного, В.Ф. Палія,
С.Ф. Покропивного,

О.П. Рудановського,

С. Саженця,

Н.М. Ткаченко,

М. Чумаченка, І.Ф. Шера та інших.
Проаналізувавши законодавчу базу, слід сказати, що законодавчі та
нормативні документи не повністю врегульовують та визначають питання,
зокрема, операції з ремонту та модернізації основних засобів (табл. 1.).
Таблиця 1 - Огляд нормативно-правових документів з питань ремонту
основних засобів та його облікового відображення
№
Нормативний акт
Урегульовані питання
Напрями використання
з/п
1
2
3
4
1 Цивільний
кодекс Регламентовано
порядок Урегульовано
укладання
України
укладання та виконання договорів підряду, найму,
господарських договорів
визначено зобов’язання сторін
щодо ремонту речі, переданої
у найм
2 Господарський
Визначено поняття майна Урегульовано
підрядні
кодекс України
підприємства, в тому числі відносини у капітальному
основних засобів, джерела будівництві
його формування тощо
3 Податковий кодекс Визначено групи основних Визначено
вимоги
до
України
засобів
та
встановлено нарахування амортизації для
мінімальні
строки
їх цілей нарахування податку на
експлуатації для нарахування прибуток
амортизації,
її
методи,
формування
первісної
вартості основних засобів
4 Закон України “Про Визначає загальні засади
бухгалтерський облік ведення
бухгалтерського
та
фінансову обліку, складання фінансової
звітність в Україні”
звітності
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Продовження таблиці 1
1
5

6

7

8

9

10

2
Положення
(стандарт)
бухгалтерського
обліку 7 “Основні
засоби”

3
Визначає
методологічні
принципи формування в
бухгалтерському
обліку
інформації
про
основні
засоби, а також її розкриття у
фінансовій звітності

4
Витрати, що здійснюються
для підтримання об'єкта в
робочому стані (проведення
технічного огляду, нагляду,
обслуговування, ремонту) та
одержання
первісно
визначеної суми майбутніх
економічних вигод від його
використання, включаються
до складу витрат
Інструкція
про Визначаються рахунки, на Визначає рахунки, на яких
застосування Плану яких ведеться облік основних можуть знайти відображення
рахунків
засобів, та інші рахунки за витрати на ремонт основних
бухгалтерського
операціями з ними
засобів
обліку
Наказ
“Про Визначає
типові
форми Затверджено типові форми
затвердження
первинних документів для первинного
обліку
типових
форм обліку основних засобів
капітальних
поліпшень
первинного
обліку
основних засобів
основних засобів”
Методичні
Розглядає конкретні операції Визначено порядок обліку
рекомендації щодо з основними засобами та ремонту
та
поліпшення
бухгалтерського
кореспонденцією рахунків за основних засобів
обліку
основних ними
засобів
Державний
Визначена
деталізована Класифікація призначена для
класифікатор
класифікація
основних використання
в
України
фондів
для
покращення автоматизованих
системах
“Класифікація
організації систематичного керування для вирішення
завдань, зокрема визначення
основних фондів”
обліку та звітності
розрахунків рекомендованих
нормативів
проведення
капітальних
ремонтів
основних фондів
Лист
Державного Класифікує та конкретизує
комітету України з види ремонтно-будівельних
будівництва
та робіт, відносячи їх до
архітектури
щодо капітального та поточного
віднесення ремонтно- ремонтів
будівельних робіт до
капітального
та
поточного ремонтів

Причини спорів, з точки зору питань ремонту та модернізації основних
засобів:
– невиконання умов договору щодо здійснення ремонту та модернізації
основних засобів;
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– прострочення строків здійснення сплати за виконані роботи та надані
послуги з ремонту та модернізації основних засобів;
– недотримання вимог чинного законодавства в частині відповідного
оформлення документації щодо здачі та приймання об’єкта основних засобів, що
потребує здійснення ремонту та модернізації;
– порушення умов документообороту між підприємствами, які уклали
договір щодо надання послуг з ремонту та модернізації основних засобів;
– недотримання кошторисів витрат виконання ремонту та проведення
модернізації основних засобів як позивачами, так і відповідачами.
Наявні недоліки в застосуванні положень Цивільного кодексу України та
Господарського

кодексу

України

обумовлюють

неправомірність

та

некоректність формулювання положень договорів, які стосуються ремонту
основних засобів: договору підряду; договору найму (оренди).
Неузгодженість норм чинного законодавства щодо ідентифікації виду
ремонту та нерозробленість регламентів його документування призводить до
визнання операцій за участю двох та більше осіб нікчемними (сумнівними), що
спричиняє неможливість визнання за ними витрат для нарахування податку на
прибуток та/або податкового зобов’язання з ПДВ. Відсутність структурованості
та класифікації витрат на ремонт як об’єкту бухгалтерського обліку у стандартах
обліку зумовлює проблеми визначення випадків їх капіталізації, що, в свою
чергу, не дозволяє достовірно визначити величину капітальних інвестицій в
оновлення матеріально-технічної бази та врахувати майбутні економічні вигоди,
що зросли в результаті ремонту.
Разом з тим, з кожним роком в ході євроінтеграційних перетворень в
економіці України зростає кількість підприємств, які використовують іншу
концептуальну основу складання фінансової звітності, аніж національні
положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Відповідно до чинного
законодавства України з початку 2012 р. підприємства, які оприлюднюють
фінансову

звітність,

зобов’язані

складати
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звітність

за

Міжнародними

стандартами складання звітності. Це забезпечує розкриття підприємствами
інформації, зрозумілої користувачам в усьому світі. Тому, досить актуальним є
аналіз міжнародних стандартів щодо бухгалтерського обліку і складання
звітності в частині операцій, які пов’язані з ремонтом та модернізацією основних
засобів (табл. 2).
Таблиця 2 - Характеристика питань бухгалтерського обліку основних
засобів та розкриття інформації про них за МСФЗ та US GAAP [3]
№
Джерело
з/п
1
2
1. МСБО (IAS) 16 “Основні засоби”

2.
3.

4.
5.
6.

Основні питання, що розглядається

3
Визначення основних засобів, сутність та
оцінка
основних
засобів,
зменшення
корисності та капітальний ремонт основних
засобів, облік вибуття основних засобів,
методи нарахування амортизації основних
засобів
МСФЗ (IFRS) 5 “Непоточні активи, Розглядає бухгалтерський облік активів,
утримувані
для
продажу,
та утримуваних для продажу
припинена діяльність”
МСБО (IAS) 17 “Оренда”
Визначення для орендарів і орендодавців
відповідних облікових політик та розкриття
інформації, які слід застосовувати до угод про
оренду
МСБО (IAS) 41 “Інвестиційна Регламентує
обліковий
підхід
до
нерухомість”
інвестиційної нерухомості та пов’язані з ним
вимоги до розкриття інформації
US GAAP ASC 360 “Property, Plant Визначається первісна та подальші оцінки ОЗ,
and Equipment” (Власність, будівлі та їх знецінення та ліквідацію, а також
обладнання)
визначення збитку від знецінення ОЗ
US GAAP ASC “Real Estate Sales” Розгадаються
різні
можливі
способи
(Продаж нерухомості)
реалізації нерухомості: повний метод
нарахування, метод розстрочки, метод
відшкодування витрат, метод зниження
прибутку, депозит метод

«Проаналізувавши ці дві світові моделі побудови обліку, варто зазначити,
що якщо й наслідувати досвід провідних країн світу у веденні обліку, то варто
спочатку

ті

положення

стандартів,

які

будуть

запроваджуватись,

трансформувати і модифікувати під умови, в яких розвивається наша країна, і
варто враховувати також майбутні перспективи від їх впровадження» [78].
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Таблиця 3 - Групування основних виробничих засобів відповідно до
стандартів МСФЗ та GААР [3]









Основні виробничі засоби за МСФЗ
Земля
Земля та будівлі
Машини та обладнання
Кораблі
Літаки
Автомобілі
Меблі та приладдя
Офісне обладнання







Основні виробничі засоби за GААР
Будівлі
Обладнання, меблі та пристрої
Земля
Поліпшення земельної ділянки
Природні ресурси

Разом з тим, правильному врахуванню положень обраної концептуальної
основи складання фінансової звітності підприємства повинні слугувати
відповідні заходи організації бухгалтерського обліку.
Завданнями організації бухгалтерського обліку операцій з ремонту
основних засобів на підприємствах різних галузей є:
– повне, оперативне та достовірне документальне оформлення операцій
підприємства, пов’язаних з ремонтом основних засобів;
– ведення бухгалтерського обліку наявності та руху основних засобів за
матеріально відповідальними особами з встановленням причин виведення
об’єктів основних засобів з експлуатації на технічне обслуговування або ремонт
(для виявлення понаднормових та позачергових ремонтів, пов’язаних з
неналежною експлуатацією об’єктів);
– коректне обчислення первісної вартості об’єктів основних засобів та сум
їх амортизації, в тому числі, при зміні амортизованої вартості основних засобів
у результаті виконаних капітальних поліпшень;
– своєчасне та аналітичне відображення операцій з ремонту основних
засобів на рахунках бухгалтерського обліку з забезпеченням фіксації даних у
визначених розрізах аналітичного обліку;
– формування показників внутрішньої звітності про стан матеріальнотехнічної бази підприємства та виконаних ремонтних робіт для цілей контролю
за обсягом та структурою витрат на ремонт основних засобів, а також за змінами
ефективності використання основних засобів;
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– формування показників фінансової звітності для цілей розкриття обсягах
інформації про стан та структуру основних засобів, їх виведення з експлуатації
для здійснення ремонту або у зв’язку з непридатністю до використання,
оновлення матеріально-технічної бази, а також обсягу здійсненнях витрат на
ремонт за їх видами та групами основних засобів, а також джерел фінансування
таких ремонтних робіт.
Водночас,

операції

з

ремонту

та

модернізації

основних

засобів

передбачають необхідність певного рівня професіоналізму облікового персоналу
(розуміння економічного змісту складних технологічних процесів), технічного
та методичного забезпечення ведення бухгалтерського обліку таких операцій.
Сукупність заходів власника підприємства з організаційного забезпечення
бухгалтерського обліку знаходять своє відображення в положеннях про
організацію бухгалтерського обліку, у яких закріплюються питання кадрового та
технічного забезпечення, а також обліковій політиці, яка фіксує усталений вибір
підприємством дозволених варіативних вимог.
Формування внутрішніх положень та регламентів організації облікового
процесу та підходів до відображення різних об’єктів та операцій в
бухгалтерському обліку сприяє підвищенню достовірності та доречності
бухгалтерської інформації про операції з ремонту основних засобів, яка з метою
прийняття рішень вивчається на предмет доцільності, вчасності, раціональності
та ефективності проведення операцій з ремонту основних засобів. «Відтак,
своєчасність та ефективність прийнятих управлінських рішень, спрямованих на
покращення технічних характеристики та підвищення продуктивності засобів
праці, залежить, у першу чергу, від відповідної організації бухгалтерського
обліку на підприємстві» [2].
Враховуючи викладене вище, вважаємо за доцільне сформулювати
змістовне наповнення основних документу в питань організації бухгалтерського
обліку на підприємств:
1) до положення (регламенту) з організації бухгалтерського обліку з питань
обліку операцій з ремонту основних засобів на підприємстві слід включити:
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– графік документообороту за операціями з ремонту та модернізації
основних засобів та затверджені форми внутрішніх документів;
– графік проведення інвентаризації основних засобів та включення порядку
оцінки потреби у ремонті в процесі її проведення;
– графік складання та подання внутрішньої звітності за операціями з
ремонту та модернізації основних засобів та затверджені форми внутрішніх
звітів;
2) до облікової політики підприємства в частині питань обліку операцій з
ремонту основних засобів слід включити:
– методи амортизації основних засобів у разі, якщо вони обліковується за
первісною вартістю (в тому числі, але не виключно, слід передбачити
можливість перегляду методу нарахування амортизації, зміни очікуваних
строків корисної експлуатації у зв’язку з проведенням капітального ремонту);
– підходи до переоцінки необоротних активів (зокрема, з урахуванням
здійснених капітальних поліпшень, якщо в результаті модернізації замінена
частина не стала обліковуватися як окремий об’єкт основних засобів);
– класифікація витрат на ремонт основних засобів з визначенням критеріїв
їх капіталізації та порядок побудови аналітичного обліку витрат на ремонт
(встановлення статей витрат на ремонт);
– порядок визнання та облікового відображення витрат, пов’язаних з
ремонтом основних засобів, підходи до їх віднесення до первісної вартості або
витрат звітного періоду;
– перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів, зокрема
забезпечень на проведення капітальних поліпшень та оновлення матеріальнотехнічної бази;
– кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про господарські
операції, події та статті фінансової звітності (зокрема в частині розкриття
інформації про стан основних засобів, величину та структуру витрат на
проведення ремонтів);
– періодичність та об’єкти проведення інвентаризації основних засобів.
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Отже, здійснивши аналіз нормативного забезпечення бухгалтерського
обліку та контролю операцій з ремонту та модернізації основних засобів, було
виявлено ряд проблемних питань, які, перш за все, пов’язані з особливостями та
характером відновлювальних робіт, що призводить до неточностей та помилок
при відображенні витрат, понесених на ремонт та модернізацію основних
засобів, у системі бухгалтерського обліку.
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КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
У статті розглядаються особливості діючої системи у сфері закупівель
товарів, робіт і послуг для державних потреб. Здійснено аналіз

стану

державних закупівель в Україні протягом 2015-2017 рр. Проаналізовано та
систематизовано види контролю, функції контролюючих органів і механізм
здійснення контролю в сфері державних закупівель.
Ключові слова:державні закупівлі, публічні закупівлі, принципи закупівель,
етапи закупівель, аналіз, контроль.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Одним з найважливіших елементів економічного
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розвитку країни є ринок державних закупівель, що включає весь цикл придбання
товарів і послуг: виявлення потреб держзамовника, прогнозування та планування,
закупівельні процедури, виконання контракту і оцінку результату. Про важливість
даного питання свідчить те, що в даний час частка державних витрат у валовому
внутрішньому продукті практично у всіх розвинених країнах зросла більш ніж в
700 разів. Держава стала одним з найбільших споживачів на ринку товарів, робіт,
послуг. Тому актуальними постають питання регулювання не тільки заключення
самих контрактів, але і всього циклу державних закупівель, від складання
прогнозу державних і муніципальних потреб до експертного аналізу і контролю
порядку виконання замовлень.
Формування

цілей

статті.

Метою

статті

є

дослідження

стану

функціонування системи державних закупівель відповідно до законодавства
України; ефективності діяльності уповноважених органів щодо державних
закупівель; аналіз стану внутрішнього контролю за державними закупівлями;
оцінка причин та умов, які сприяють порушенню та відхиленню у сфері
державних (публічних) закупівель.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідження проблем
фінансового впливу державних закупівель на зміцнення бюджетного процесу та
контролю за організацєю державних закупівель представлені у працях
В.Д. Базилевича, О.Д. Василика, О.В. Котелевко, В.П. Міняйло, В.Л. Осецького,
О.Д. Рожко, О.Ю. Фіц та інших дослідників. Проте на сьогодні ця проблема
залишається бути нагальною.
Зокрема необхідно створити єдине інформаційно-аналітичне середовище
управління державнимизакупівлями та реалізації на мікро, мезо та макро-рівнях
з метою запобігання корупційним проявам під час здійснення державних
закупівель.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією із головних функцій
держави є забезпечення належного контролю щодо здійснення закупівель
товарів, робіт та послуг для задоволення найважливіших потреб держави і
суспільства в цілому шляхом перевірки законності й ефективності використання
державних коштів та дотримання конкуренції у цій сфері. Важливим
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компонентом функціонування системи публічних закупівель є, насамперед,
законодавство, яке визначає принципи, поняття та процедури здійснення
закупівель, укладення державними інституціями договорів про закупівлю
товарів, робіт та послуг для суспільних потреб тощо.
У 2015 році в Україні згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
«Про проведення експерименту із застосування електронних засобів під час
здійснення переговорної процедури закупівлі» від 31.03.2015 року № 416-р [6]
запроваджується експеримент з проведення електронних торгів в системі
закупівель «Prozorro» в рамках пілотного проекту.
Беручи за основу запроваджену пілотним проектом електронну систему
закупівель «Prozorro», Мінекономрозвитку розроблено та Верховною Радою
України прийнято Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року
№ 922 [1]. Аналіз даного закону засвідчує, що він містить основні положення
функціонування електронних державних закупівель; встановлює загальні
технічні та безпекові вимоги до електронної системи закупівель; дає визначення
авторизованого електронного майданчика; скорочує до трьох кількість процедур
закупівель, а саме: відкриті торги, конкурентний діалог, переговорна процедура
закупівлі; запроваджує кабінет оскарження процедур закупівель з повним
переведенням в електронну площину.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про публічні закупівлі» державне
регулювання та контроль у сфері закупівель здійснюють такі органи (рисунок 1).
ДП «Прозорро»

Генеральна
прокуратура України

Державна казначейська
служба України

Міністерство
економічного розвитку
і торгівлі України

Антимонопольний
комітет України

Контроль у
сфері
державних
закупівель

Рахункова палата
України

Державна аудиторська
служба України

Державна служба
статистики України

Рисунок 1 – Учасники системи контролю у сфері державних закупівель
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Розглянемо детальніше функції кожного органу. Відповідно до Положення
про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року № 459, дане
міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої
влади, що забезпечує, зокрема, формування та реалізує державну політику
державних та публічних закупівель.
Основними функціями даного уповноваженого органу є:
1) розроблення і затвердження нормативно-правових актів;
2) аналіз функціонування системи публічних закупівель;
3) підготовка та подання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Рахункової палати щорічного звіту, що містить аналіз функціонування
системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати
здійснення контролю у сфері закупівель;
4) узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі міжнародної;
5) вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду з питань
закупівель;
6) забезпечення функціонування веб-порталу уповноваженого органу та
інформаційного ресурсу;
7) наповнення інформаційного ресурсу;
8) взаємодія з громадськістю з питань удосконалення системи публічних
закупівель;
9) організація нарад та семінарів з питань закупівель;
10) міжнародне співробітництво у сфері закупівель;
11) розроблення та затвердження тендерної документації;
12) надання узагальнених відповідей рекомендаційного характеру щодо
застосування законодавства у сфері закупівель;
13) надання безоплатних консультацій рекомендаційного характеру з
питань закупівель на інформаційному ресурсі;
14) розроблення примірних навчальних програм з питань організації та
здійснення закупівель;
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15) співробітництво з державними органами та громадськими організаціями
щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;
16) інформування громадськості про політику та правила публічних
закупівель;
17) авторизація електронних майданчиків [1].
Згідно із наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
«Про визначення веб-порталу уповноваженого органу з питань закупівель у
складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування»
від 18.03.2016 року № 473 веб-порталом уповноваженого органу з питань
закупівель у складі електронної системи закупівель, визначено інформаційнотелекомунікаційну систему «Prozorro» за адресою в мережі Інтернет:
www.prozorro.gov.ua і відповідальним за забезпечення функціонування та
наповнення веб-порталу визначено Державне підприємство «Прозорро».
Державні організації-замовники оприлюднюють тендерні оголошення (а
учасники аукціону беруть участь в торгах) за допомогою модулю електронного
аукціону, доступ до якого вони отримують, зареєструвавшись на авторизованих
електронних майданчиках. Модуль аукціону відповідає за те, щоб інформація
потрапляла до центральної бази даних та оприлюднювалася на порталі та всіх
інших майданчиках одночасно. Портал, база даних та модуль електронного
аукціону разом з партнерами та стейкхолдерами формують Єдину систему
електронних публічних закупівель Прозорро (Prozorro) [4].
Впровадження цієї багатоплатформної моделі дозволило фахівцям Prozorro
скористатися послугами великого числа вже діючих в Україні електронних
майданчиків комерційного призначення. Застосування цієї гібридної моделі
дозволило не тільки уникнути витрат і можливого виникнення технічних
труднощів, пов’язаних з організацією єдиної площадки з нуля, але також
забезпечило збереження прав власності на ці майданчики в руках приватного
сектора. За користування електронними майданчиками з постачальників
стягується невелика комісія, частина суми якої йде на оплату організаційноадміністративних витрат, пов’язаних з функціонуванням центральної бази
даних. Як наслідок цього, електронні майданчики і центральний підрозділ
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залишаються у фінансовому плані незалежними від рішень, прийнятих
державними органами.
За допомогою інтерфейсу з програмування додатків (API) всі електронні
майданчики в системі Prozorro підключені до центральної бази даних, а відомості
про всіх оголошених державними відомствами тендерах (конкурсах) надходять
на ці майданчики і в розпорядження їх користувачів одночасно. Зацікавлені
сторони

можуть

скористатися

будь-який

з

комерційних

майданчиків,

підключених до центральної базі, щоб задати наявні у них питання і подати свої
заявки. Всі формати викладу даних, конкурсні процедури і інші правила
пройшли процес стандартизації і стали однаковими для всіх операторів
комерційних майданчиків. Будь-яка особа може отримати доступ до відомостей,
що належать до процедури проведення тендерів, в тому числі до пропозицій
постачальників, і відслідковувати їх надходження.
Органом оскарження у процесі публічних закупівель, згідно ст. 8 Закону
України «Про публічні закупівлі», є Антимонопольний комітет України. Комітет
як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав та
законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах закупівлі, утворює
постійно діючу адміністративну колегію (колегії) з розгляду скарг про
порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
Згідно з інформацією, наданою департаментом, у 2017 році до органу
оскарження: всього надійшло 5706 скарг, з оплатою – 4318. Проведено
засідань – 260 та прийнято рішень – 9283, з них щодо прийняття до
розгляду – 3671; відмови у задоволенні скарги – 1083; задоволення
повністю – 70; задоволення частково – 1982; залишення без розгляду – 1496;
припинення розгляду – 928; виправлення описок – 54.
У порівнянні з 2016 роком спостерігається тенденція зростання
надходження скарг від учасників, зокрема, у 2017 році ця кількість збільшилась
майже на 86% (з 3067 до 5706 скарг). Також збільшилась кількість прийнятих
Колегією рішень з 4575 у 2016 році до 9283 у 2017 році, або на 103% [3].
Що стосується Рахункової палати України, то відповідно до ст. 13 Закону
України «Про Рахункову палату» державний зовнішній фінансовий контроль
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(аудит) щодо здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету
проводиться Рахунковою палатою стосовно всіх стадій закупівель і включає
перевірку та аналіз законності та ефективності здійснення закупівель,
дотримання передбачених процедур, оцінку своєчасності отримання товарів,
послуг та проведення робіт, а також аналіз стану прозорості та додержання
встановлених принципів здійснення закупівель.
При здійсненні державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за
ефективністю використання коштів державного бюджету, передбачених на
виконання державного замовлення, Рахункова палата досліджує та оцінює
систему правових, організаційних і фінансових засад державного замовлення,
ефективність формування та виконання державного замовлення [2].
Державна казначейська служба України до здійснення оплати за договорами
про закупівлю перевіряє наявність договору про закупівлю, річного плану
закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, які
підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено
договір про закупівлю. При цьому перевірка зазначених документів проводиться
шляхом перегляду документів, розміщених в електронній системі закупівель.
Для того, щоб оцінити ефективність функціонування системи державних
закупівель в Україні проведемо аналіз процедур закупівель товарів, робіт і
послуг за державні кошти в Україніза період з 2015-2017 рр.в таблиці 1.
Таблиця 1 – Проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти в Україні за 2015-2017 рр.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Показники

2015

Усього оголошень про результати проведення процедур
закупівель
Усього проведено процедур закупівель з урахуванням
частин предмета закупівлі (лотів)
Кількість учасників, які подали пропозиції конкурсних
торгів для участі у процедурах закупівлі
Кількість пропозицій конкурсних торгів, у тому числі за
частинами предмета закупівлі (лотами)
Кількість учасників – переможців
Кількість укладених договорів
Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному
періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг,млрд. грн.
Розраховано за даними [5]
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Роки
2016

2017
І півріччя
59031 72216 48617
89557 110260

64485

100971 129757

78150

146223 185786 117400
54564 65712
63989 77604
113,80 152,59

39488
47791
120,52

Таким чином, протягом аналізованого періоду 2015-2017 рр. збільшилася
кількість учасників, які подали пропозиції конкурсних торгів для участі у
процедурах закупівлі, кількість пропозицій конкурсних торгів, кількість
учасників – переможців та кількість укладених договорів. Так, якщо у 2015 році
загальна кількість учасників, які подали пропозиції конкурсних торгів для участі
у процедурах закупівлі становила 100971, то лише за І півріччя 2017 року ця
цифра становить 78150. Кількість пропозицій конкурсних торгів у 2015 році
становить 146223, а за першу половину 2017 року 117400. Кількість укладених
договорів у 2015 році становить 63989, а за першу половину 2017 року 47791.
Динаміку використання коштів усіх бюджетів у сфері державних закупівель
за 2015-2017 рр. наведено в таблиці 2.
Таблиця 2 – Розподіл коштів за договорами у сфері державних
закупівель в Україні за 2015-2017 рр., млрд. грн.
№
з/п

Показники

2015

2016

1.

Кошти державного бюджету

35,88

44,18

2017
І півріччя
40,91

2.

Кошти місцевих бюджетів

26,91

36,78

30,87

3.

Кошти Національного банку України

0,24

0,22

0,35

4.

Кошти державних цільових фондів,
державних та місцевих фондів
Кошти Пенсійного фонду України

0,05

0,18

0,01

1,51

1,58

1,27

Кошти загальнообов’язкового державного
соціального страхування, Фонду соціального
захисту інвалідів
Державні кредитні ресурси

12,84

0,46

0,22

1,09

0,20

0,00

Кошти державних, казенних, комунальних
підприємств
Кошти господарських товариств, у яких
державна або комунальна частка більше 50%
Всього

17,24

41,92

26,05

18,00

27,04

20,82

113,80

152,59

120,52

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Роки

Розраховано за даними [5]

Таким чином, протягом аналізованого періоду 2015-2017 рр. збільшився
обсяг коштів за процедурами, визначеними законодавством про державні
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(публічні) закупівлі. Так, якщо у 2015 році загальна сума коштів за укладеними
договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг, становила
113,80 млрд. грн., то за І півріччя 2017 року ця сума становить 120,52 млрд. грн.
За кошти державного та місцевих бюджетів становили у 2015 році здійснено
35,88 млрд. грн. та 26,91 млрд. грн. закупівель відповідно, а лише за перше
півріччя 2017 року – 40,91 млрд. грн. та 30,87 млрд. грн. відповідно.
Водночас, у 2017 році скорочується використання коштів за процедурами
закупівель державними, казенними, комунальними підприємствами, а також
господарськими товариствами, державна або комунальна частка акцій яких
перевищує 50 відсотків. Так, якщо у 2016 році сумарний розмір укладених
договорів за процедурами закупівель становив 68,96 млрд. грн., то у першій
половині 2017 року – 46,87 млрд. грн.
Отже, спостерігається тенденція щодо незастосування державними,
казенними та комунальними підприємствами і господарськими товариствами
норм законодавства про закупівлі.
Висновки.Таким чином, державні закупівлі – загальносвітова практика
забезпечення діяльності державних і муніципальних органів влади. При цьому,
необхідно враховувати те, що українська практика державного замовлення має
істотно менший період використання, та потребує пошук необхідних форм і
методів роботи з постачальниками. Прийнятий у 2015 році Закон України «Про
публічні закупівлі» в значній мірі підсилює систему контролю, аудиту і
моніторингу в сфері закупівель, з допомогою принципів що в ньому реалізовані.
При

цьому законодавчо підкреслюється необхідність проведення також і

громадського контролю в цій сфері.
Незважаючи на загальну кількість оголошених процедур, фактично
замовлень, що розміщені серед суб’єктів господарювання набагато менше, так
як частина з них у підсумку визнаються такими, що не відбулися. Однією із
причин того, що на участь в торгах не подається жодної заявки, є недостатня
поінформованість,

низький

рівень

господарювання до державних замовлень.
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обізнаності

та

довіри

суб’єктів

Отже, слід зазначити, що в цілому ринок державних закупівель в Україні
працює. Тим не менше, існує безліч невирішених проблем, що вимагає
подальших досліджень в даній сфері.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНТРОЛЬ ГРОШОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто теоретичні основи та економічну сутність грошових
активів, їх класифікацію. Розкрито визначення термінів «грошові активи».
Описано методику контролю за грошовими активами на підприємстві. Дані
пропозиції щодо вдосконалення контролю за грошовими коштами на
підприємстві.
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Ключові слова: грошові кошти та їх еквіваленти, грошові активи, поточні
фінансові інвестиції, поточна дебіторська заборгованість, контроль грошових
активів.
Розвиток національної економіки зумовив підвищення самостійності
підприємств у прийнятті управлінських рішень і, як результат, їх юридичної та
економічної відповідальності за показники господарської діяльності. Тому
фінансова діяльність підприємств повинна бути зосереджена на підвищенні
ефективності управління грошовими коштами, дебіторською заборгованістю,
станом товарно-матеріальних цінностей, платоспроможністю та іншими
сферами фінансово-господарської діяльності підприємства. Для досягнення цієї
мети необхідно здійснювати управління грошовими активами. Воно має важливе
значення в умовах ринкової економіки, оскільки ефективне управління активами
є одним з джерел збільшення прибутку, підвищення рентабельності та
стабільності фінансового стану підприємства.
Проте існують проблеми, які полягають у тому, що немає єдиних
рекомендацій чи підходів, які б допомогли підприємствам управляти
формування і використанням активів для підвищення ефективності діяльності,
випуску

конкурентоспроможної

продукції,

завоювання

нових

ринків,

впровадження інновацій тощо. Це і обумовлює актуальність теми дослідження.
Грошові активи – найцінніші активи суб’єкта господарювання, а, отже,
аналіз, контроль і ефективне управління ними покликані забезпечити
запланований розвиток підприємства в цілому. Особливо важливим це стає в
умовах ринкової економіки, коли діяльність суб’єктів господарювання являє
собою

непростий

динамічний

процес,

який

ускладнюється

циклічним

характером обігу грошових коштів. Будь-яке керівництво в таких умовах має
визначити джерела фінансування, забезпечуючи при цьому оптимальну
структуру грошових потоків, здійснити раціональне розміщення наявних коштів
у відповідних елементах активів, створити достатній рівень ліквідності та
платоспроможності підприємства у довгостроковій перспективі, що зрештою
дозволить забезпечити його стійкий подальший розвиток.
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Актуальні

проблеми

управління

грошовими

активами

суб’єкта

господарювання висвітлено в працях зарубіжних і українських учених. Зокрема,
серед дослідників цієї теми слід виділити: І.О. Бланка, М.Д. Білик, С.О. Зубкова,
К.В. Ізмайлова, О.В. Кнейслер, В.В. Ковалева, М.Я. Коробова, С.М. Кундрата,
Л.А.

Лахтіонову,

Г.Й.

Островську,

А.М.

Поддєрьогіна,

С.В. Чорну, А.Д. Шеремету.
Позиції науковців щодо визначення грошових активів є неузгодженими.
Автори Лапуста М.Г. та Нікольський П.С. прирівнюють грошові активи до
грошових коштів. Зарубіжні автори В. Хорн та К. Джеймс поділяють думку про
те, що грошові активи слід розглядати як монетарні активи. Найбільш широке
визначення грошових активів дають Азриліян А.Н. та Е. Джонс, які включають
до грошових активів, окрім грошових коштів та поточних фінансових інвестицій,
ще і дебіторську заборгованість. Для кращого розуміння суті даного визначення
звернемо увагу на Таблицю 1.
Таблиця 1 – Трактування визначення «грошові активи»
Автор
Кнейслер О.В.

Загородній А.Г.,
Вознюк Г.Л

Дерій М.В.

Грязнов А.Г.
Бабій Х.І.

Визначення
Під грошовими активами розуміє грошові кошти в
національній та іноземній валютах та їх резерви у формі
поточних інвестицій.
Грошові активи – це сума коштів, які перебувають у
розпорядженні підприємства на певну дату і є його активами у
формі готових засобів оплати (тобто у формі абсолютної
ліквідності).
Грошові активи – доходи і надходження, що акумулюються у
грошовій формі на рахунках підприємств, організацій, установ
і домашніх господарств у банках і використовуються для
забезпечення їхніх власних потреб або розміщення у вигляді
ресурсів банку [6, с.60-64].
Під грошовими активами розуміють частину майна
господарської організації, що знаходиться в грошовій формі.
До грошових коштів, розрахунків та інших активів належать:
розрахунки з дебіторами; короткострокові фінансові вкладення
– фінансові вкладення на строк до одного року; грошові кошти
– кошти в касі, на розрахунках, валютному та інших рахунках
в установах банків, інші грошові кошти; інші оборотні активи.
[1, с. 92]
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Продовження таблиці 1
Автор
Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку
32

Визначення
Фінансовий актив – це будь-який актив, що є: грошовими
коштами; інструментом власного капіталу іншого суб’єкта
господарювання; контрактним правом: отримувати грошові
кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта
господарювання, або обмінювати фінансові інструменти з
іншим суб’єктом господарювання за умов, які є потенційно
сприятливими, або контрактом, розрахунки за яким
здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними
інструментами капіталу суб’єкта господарювання та який є:
непохідним інструментом, за який суб’єкт господарювання
зобов’язаний або може бути зобов’язаний отримати змінну
кількість власних інструментів капіталу, або похідним
інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або
можуть здійснюватися іншим чином, ніж обміном
фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового
активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу

Ми пoгoджуємoся з Ю.Н. Дьякoвoю, яка пише, щo „Грoшoві кoшти” – це
деякий відчутний актив, в тoй час як „грoшoвий пoтік” – це різниця між
oтриманими і виплаченими підприємствoм грoшoвими кoштами за певний
періoд, тoбтo це рух грoшoвих кoштів в результаті гoспoдарськoї діяльнoсті
підприємства”. Саме з цієї причини мoжлива екстрапoляція результатів
дoслідження oзнак декoмпoзиції грoшoвих пoтoків на грoшoві кoшти видається
нам не зoвсім вдалoю.
Отже, грошові активи – це сукупність грошових коштів та їх еквівалентів,
поточних фінансових інвестицій, поточної дебіторської заборгованості, що
знаходяться в розпорядженні підприємства на певну дату і являють собою активи
у формі засобів платежу, які зберігають високий рівень ліквідності та можуть
бути використані протягом одного операційного циклу, що складає не більше
року.
Аналізуючи вище наведені визначення, можна відобразити склад грошових
активів підприємства. (Рисунок 1).
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Грошові активи

Грошові кошти та їх
еквіваленти – готівка
в касі підприємства,
на рахунках у банках,
короткострокові
високоліквідні
фінансові інвестиції,
що можуть бути
використані для
поточних операцій.

Поточні фінансові
інвестиції – фінансові
інвестиції на термін, що
не перевищує один рік,
які можуть бути вільно
реалізовані в будь-який
момент (крім інвестицій,
котрі є еквівалентами
грошових коштів).

Поточна дебіторська
заборгованість – це
сума дебіторської
заборгованості, яка
виникає в процесі
нормального
операційного циклу
або буде погашена
протягом дванадцяти
місяців з дати
балансу.

Рисунок 1- Склад грошових активів підприємства
Грошові кошти підприємства являють собою найбільш ліквідну частину
оборотних активів. Вони відіграють ключову роль в господарських процесах
забезпечення підприємства необхідними ресурсами та в процесі реалізації
продукції, виконуючи функції засобу обігу та платежу. Як засіб нагромадження
грошові кошти

підприємства також використовуються при здійсненні

фінансових інвестицій, а саме при розміщенні на депозитних рахунках у банках
та спрямуванні у статутні капітали інших підприємств[5, с.45].
Грошові активи на підприємстві поділяться на наступні групи:
- готівка у касі підприємства;
- гроші на поточних рахунках у банках;
- гроші на інших рахунках у банках;
- інші грошові кошти.
Для більш зрозумілого та наочного сприйняття, пропонуємо класифікацію
грошових коштів зручну у користуванні та не обтяжену спеціальними науковими
термінами, доступну для будь-якого користувача інформацією (Рисунок 2).

315

КЛАСИФІКАЦІЯ
ГРОШОВИХ КОШТІВ

За призначенням

За місцем зберігання

В банку
Оборотні

Необоротні

В касі
У підзвітних осіб
У контрагентів

Рисунок 2 - Класифікація грошових коштів
Щo стoсується класифікації грoшей з бухгалтерськoї тoчки зoру, тo Планoм
бухгалтерських рахунків в Україні передбачені спеціальні субрахунки, які
призначені для oбліку і кoнтрoлю за наявністю і рухoм грoшoвих кoштів та
грoшoвих дoкументів підприємства. Дo них належать рахунки: "Каса", "Рахунки
в банках", "Інші кoшти". Будoва рахунків грoшoвих кoштів пoдібна дo будoви
матеріальних рахунків: рахунки - активні, сальдo мають тільки дебетoве; oбoрoт
пo дебету пoказує збільшення грoшoвих кoштів, oбoрoт пo кредиту - їх
зменшення [4, с.135].
Цей розділ контрольно-ревізійної роботи належить до найскладніших і дуже
трудомістких. Складність полягає в тому, що більшість зловживань і порушень
тісно пов’язані з обігом грошових коштів та розрахунками на початковому чи
кінцевому етапах здійснення окремих господарських операцій. Перевірка
супроводжується

виконанням

величезного

обсягу

технічної

роботи

з

підрахунків, складання групувальних таблиць і відомостей. Крім того, така
перевірка здійснюється суцільним, а не вибірковим способом контролю.
Завданнями контролю грошових коштів підприємства є:
- з`ясування правильності ведення документального обліку операцій з руху
грошових коштів;
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- встановлення відповідності відображення в бухгалтерському обліку
фінансово-господарських операцій з грошовими коштами та фінансовими
активами чинним нормативно-правовим актам;
- виявлення фактів правопорушень, що сприяють утворенню матеріальних
збитків;
- оцінка стану грошово-платіжної дисципліни підприємства.
Якщо говорити про джерела, з яких черпатиме інформацію контролюючий
орган або іншими словами ревізор, вони зображені на Рисунку 3.
Прийшовши з перевіркою на підприємство, ревізор має дотримуватись
наступної послідовності дій. Спочатку він має ознайомитися з особливостями
організації облікового процесу касових операцій на ревізованому підприємстві,
зумовленими видом підприємницької діяльності, структурою підприємства,
застосованою формою бухгалтерського обліку. Також,

ознайомитися з

матеріалами попередніх ревізій і перевірок, приведеними банками, податковою
адміністрацією тощо, результатами виконання рішень за матеріалами цього
контролю. Наступне, що має бути виконано, це суцільний контроль за весь
ревізований період усіх касових операцій щодо:


повноти, достовірності документів, які додаються до касових звітів за

кожен день;


законності, достовірності розрахунків готівкою за цими операціями;



правильності арифметичних підрахунків під час операцій за звітний день

і визначення залишків на кінець дня;


правильності перенесення даних про залишок грошей у касі у звіт

наступного дня;


правильності узагальнення підсумків і відображення їх на рахунках

бухгалтерського обліку в поточних центрах бухгалтерського обліку (журналіордері № 1, машинограмі при автоматизації обліку) в частині операцій за
кредитом рахунку 30 «Каса» та відомостей за дебетом цього рахунку.
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Первинні документи й
касові прибуткові та
видаткові ордери,
розрахунково-платіжні
відомості,
платіжні доручення,
платіжні дорученнявимоги,
чекові книжки,
виписки установ банків
з поточного та
валютного рахунків
підприємства,
квитанції, грошові
перекази,
договори про
матеріальну
відповідальність,

Джерела
ревізії
грошових
коштів

Рахунки
бухгалтерського
обліку

Облікові регістри:
журнал реєстрації
касових прибуткових та
видаткових ордерів;
журнал реєстрації
платіжних доручень до
банку;
касова книга, звіти
касира;
журнали 1, 2, 3 і
відповідні їм відомості
за рахунками 30 «Каса»,
31 «Рахунки в банках»,
33 «Інші грошові
кошти» ;
баланс підприємства та
інші форми звітності.

Рисунок 3 – Основні джерела ревізії грошових коштів
При перевірці грошових активів на підприємстві ревізор повинен
дотримуватись певної послідовності. Перше - ревізор з головним бухгалтером
ревізованого підприємства пред’являють повноваження (наказ) на проведення
інвентаризації каси касиру. Касир має скласти касовий звіт на момент перевірки.
До касового звіту включаються всі первинні документи про приймання в касу та
видачу з неї грошових коштів, за винятком незакритих платіжних відомостей у дні
виплати заробітної плати.

Далі ревізор складає вступну частину акта

інвентаризації касової готівки. Там він зазначає дату, місце проведення, підставу
для проведення такого контролю, склад інвентаризаційної комісії та пропонує
касиру дати розписку, передбачену формою акта інвентаризації, про те, що до
початку інвентаризації всі прибуткові та видаткові касові документи на грошові
кошти включено до звіту, усі грошові кошти, що надійшли в касу, оприбутковано,
а видані з каси — списано у видаток. Ревізор повинен перевірити касовий звіт,
завізувавши своїм підписом первинні документи до нього, аби уникнути можливої
подальшої їхньої заміни.
Таким чином, інформація про грошові кошти та їх рух є основою для
ефективного отримання прибутку. Цією ланкою і займається облік, оскільки він
надає інформацію для подальшого опрацювання її контролерами, менеджерами,
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аналітиками. Інформація повинна бути вичерпною та достовірною, окрім того не
лише зовнішньою, а й внутрішньою, враховувати й непередбачені події, потреби.
Отже, запровадження системи активного контролю на підприємстві загалом та
на ділянці обліку грошових коштів та їх еквівалентів зокрема, повинно стати
підґрунтям не лише для формування інформаційної бази для прийняття
керівництвом раціональних управлінських рішень, а й інструментом скерування
менеджерів у русло правильного рішення.
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті висвітлено підходи вчених щодо аналізу фінансових результатів та
окреслено послідовність здійснення аналізу цього об’єкта дослідження.
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Обґрунтовано доцільність проведення аналізу прибутку у взаємозв’язку з
оцінкою грошових потоків підприємства. Акцентовано увагу на змінах,
регламентованих НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», які
відбулися в структурі звіту про фінансові результати (звіту про сукупний
дохід).
Ключові слова: фінансові результати, прибуток, рентабельність, грошовий
потік, аналіз.
Основне місце в системі управління підприємством займають фінансові
результати. Це важлива й водночас дуже складна як економічна, так і обліковоаналітична категорія. Зміст поняття «фінансовий результат» виражається в
категоріях «прибуток» і «збиток», які є протилежними за змістом, але порядок їх
формування єдиний. Застосування принципу нарахування та відповідності
доходів і витрат передбачає формування фінансових результатів методом їх
порівняння.
Звіт про фінансові результати – основне інформаційне джерело при
здійсненні аналітичної оцінки фінансових результатів підприємства поряд із
даними оперативного, бухгалтерського й статистичного обліку. Нині порядок
формування фінансових результатів регламентує Національне положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
Форма № 2 з прийняттям НП(С)БО 1 зазнала помітних змін у своїй структурі,
порівняно зі звітом, який складали субєкти господарювання до 2012 р. включно.
Охарактеризуємо зміни, що відбулися в структурі Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) [1]:
1. Розділ І «Фінансові результати», як і раніше, містить інформацію про
доходи, витрати та фінансові результати підприємства за звітний і попередній
періоди, а види діяльності, у розрізі яких заповнюють фінансову звітність,
класифікують на операційну, фінансову та інвестиційну. Нині у звіті
виокремлюють такі показники прибутку, як валовий, фінансовий результат від
операційної діяльності, фінансовий результат до оподаткування й чистий
фінансовий результат. Потрібно зауважити, що відпо-відно до П(С)БО 3, яке
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втратило чинність, крім вищезазначених показників виділяли фінансовий
результат від звичайної діяльності, надзвичайні доходи та витрати, податок із
надзвичайного прибутку. Отже, поділ діяльності на звичайну та надзвичайну
втратив свою актуальність у зв’язку з переходом на МСФЗ.
2.Розділ ІІ «Сукупний дохід», який виник із появою НП(С)БО 1, розкриває
інформацію про зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок
господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок
операцій із власниками). У ньому розкривається інформація про дооцінку
(уцінку) необоротних активів, фінансових інструментів, накопичених курсових
різниць, частку іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
й інший сукупний дохід [7].
3.Розділ ІІІ «Елементи операційних витрат» та розділ ІV «Розрахунок
показників прибутковості акцій» залишилися без змін.
4.В оновленому Звіті про фінансові результати немає рядків «Податкові
різниці» й «Узгодження фінансового результату та податкового прибутку
(збитку)», затверджені ПБУ «Податкові різниці», які втратили чинність та які з
01.01.2013 р. пропонувалося розкривати в окремому розділі Форми № 2.
Проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
передбачає використання певної методики як сукупності правил, прийомів і
методів вивчення та опрацювання фінансової інформації.
Основні

методи

аналізу

об’єкта

дослідження

–

горизонтальний,

вертикальний, трендовий, коефіцієнтний і факторний. Більшість науковців,
аналізуючи фінансово-господарську діяльність, звертають свою увагу на
горизонтальний, вертикальний та коефіцієнтний фінансовий аналіз (84,6 %).
Найменш використовуваними прийомами у фінансовому аналізі є економікоматематичні й функціонально-вартісні прийоми (7,7 %) [8].
Окрім

традиційних

математично-статистичних

методів

дослідження

фінансових результатів, учені виокремлюють економічні методи, методи
економічної кібернетики й оптимального програмування, методи дослідження
операцій і теорії прийняття рішень. Для глибокої оцінки фінансових результатів
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та точнішого обґрунтування рекомендацій для покращення роботи підприємства
також використовують CVP-аналіз і концепцію фінансового важеля [15].
Провівши аналіз навчально-методичної літератури (табл. 1), у частині
питання аналітичної оцінки фінансових результатів виявили, що зазвичай учені
аналіз цього об’єкта дослідження здійснюють за такими напрямами:
 оцінка рівня, динаміки й структури фінансових результатів та показників,
що їх формують, тобто доходів і витрат;
 аналіз фінансового результату від операційної діяльності як основної
діяльності підприємства;
 визначення впливу основних факторів на формування фінансового
результату субєкта господарювання;
 аналіз показників рентабельності.
Таблиця 1 – Основні підходи до аналізу фінансових результатів, що
виділяють автори навчально-методичної літератури
№
з/п
1

1

2

3

4

Автор

Виділений напрям аналізу фінансових результатів

2

3
1.Вертикальний і горизонтальний аналіз фінансових
М. Д. Білик,
результатів підприємства;
О. В. Павловська, 2. Факторний аналіз прибутку;
Н.М. Притуляк,
3. Аналіз показників рентабельності;
Н. Ю. Невмержицька, 4. Факторний аналіз показників рентабельності;
[ 12, с. 427–478]
5. Система «директ-кост» як теоретична база
аналізу витрат та оптимізації прибутку;
6.Аналіз резервів збільшення прибутку.
1.Аналіз формування фінансових результатів;
Ю. С. Цал-Цалко 2.Аналіз впливу факторів на фінансові результати;
[14, c. 447–476]
3.Аналіз розподілу чистого прибутку.
1.Оцінка динаміки й структури показників прибутку;
2.Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт,
Г. О. Крамаренко, послуг);
О. Є. Чорна
3.Аналіз фінансових результатів від іншої реалізації
[3, c. 78–89]
фінансових укладень і позареалізаційної діяльності;
4.Оцінка динаміки показників рентабельності.
Б. М. Литвин,
1. Оцінка динаміки й складу фінансових результатів;
М. В. Стельмах
2. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності;
[ 4, с. 37–80]
3. Аналіз взаємозвязку витрат, обсягу виробництва та
прибутку;
4. Аналіз рентабельності підприємства.
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Продовження таблиці 1
1

5

6

7

8

9

10

2

3
1.Оцінка рівня й динаміка показників прибутку операційної
діяльності;
2.Факторний аналіз прибутку (збитку) операційної діяльності;
3.Аналіз використання прибутку;
Є. В. Мних
[ 5, c. 258–278,
4. Аналіз дивідендної політики;
334–340]
5. Аналіз рентабельності;
6. Аналіз й оцінка виробничого та фінансового левериджу;
7.Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів
інвестиційної діяльності;
8.Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів фінансової
діяльності.
1.Аналіз складу, рівня, динаміки та структури фінансових
результатів;
Б. Є. Грабовецький, 2.Аналіз прибутку від реалізації продукції;
І. В. Шварц
3.Аналіз рівня беззбитковості;
[1, с. 216–245]
4.Аналіз рентабельності;
5.Аналіз виробничого та фінансового левериджу;
6.Оцінка резервів зростання прибутку й рентабельності від
реалізації продукції.
1.Аналіз складу, рівня, динаміки й структури фінансових
результатів;
К. В. Ізмайлова
2.Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності;
[2, с. 24–40]
3.Аналіз взаємозвязку обсягів виробництва, собівартості та
прибутку.
1.Аналіз валового прибутку підприємства;
Т. Д. Косова,
2.Аналіз беззбитковості підприємства;
І. В. Сіменко
3.Аналіз фінансових результатів операційної діяльності;
[13, с. 182–200]
4.Аналіз фінансових результатів від іншої діяльності
підприємства.
1.Аналіз фінансових результатів:
1.1. Загальне оцінювання динаміки показників прибутку,
П. Я. Попович
1.2. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції
[9]
(товарів,послуг);
2.Аналіз впливу інфляції на фінансові результати;
3.Аналіз розподілу прибутку;
4.Аналіз використання підприємствами чистого прибутку.
1.Структурно-динамічний аналіз фінансових результатів, у тому
З. М. Мочаліна
числі доходів та витрат;
О. В. Поспєлов [6] 2.Факторний аналіз фінансових результатів;
3.Коефіцієнтний аналіз фінансових результатів;
4.Аналіз показників рентабельності

Доходи та витрати – економічні категорії, рівень яких визначає величину
прибутку й рентабельності підприємства. Доходи та витрати визначають згідно
з П(С)БО та відображаються у Звіті про фінансові результати в момент їх
виникнення, незалежно від часу надходження й сплати грошей.
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Отже, прибуток (збиток) – це умовний розрахунковий показник, а не реальні
грошові кошти, які можна використовувати в операціях купівлі-продажу.
Прибуток може відрізнятися від реальної величини грошових коштів на
величину несплаченої дебіторської заборгованості, кредитів, амортизаційних
нарахувань і т. ін. У звʼязку з цим у фінансовій звітності може бути завищена
величина прибутку й, відповідно, оцінка рентабельності буде висока, але
підприємство при цьому може відчувати гострий дефіцит грошових коштів. І
навпаки, величина прибутку може бути незначною, а фінансовий стан – цілком
стійким.

Крім

того,

на

практиці

більшість

вітчизняних

підприємств

використовують схеми «оптимізації оподаткування», що призводить до
спотворення прибутку з метою заниження бази оподаткування. Тому аналіз
прибутку підприємства доцільно проводити у взаємозвʼязку з оцінкою грошових
потоків підприємства.
Субʼєкти господарювання, які зацікавлені у віддачі від використання
ресурсів і вкладеного капіталу, аналізують не лише абсолютну ефективність
діяльності підприємства, а й відносну. Для цього співвідносять отриманий ефект
із понесеними витратами, тобто розраховують показники рентабельності.
Залежно від того, що є базовим показником для розрахунку, тобто з чим
порівнюють вибраний показник фінансового результату діяльності, виділимо
три групи показників рентабельності [14, с. 235]:
1. Рентабельність активів (показує ефективність використання майна
підприємства – економічна рентабельність) і капіталу (засвідчує ефективність
управління капіталом підприємства – фінансова рентабельність). Ці коефіцієнти
обчислюють

за

допомогою

співвідношення

величини

прибутку

до

середньорічної величини майна чи власного капіталу. Потрібно зауважити, що з
появою Розділу ІІ «Сукупний дохід» Форми № 2, доречно при розрахунку
вищезазначених коефіцієнтів у знаменнику використовувати не чистий
фінансовий результат (р. 2350), а сукупний дохід (р. 2465).
2. Рентабельність продажів (визначає ефективність продажу продукції з
погляду отриманого прибутку – валового, операційного або чистого). Зазначені
показники розраховують за допомогою зіставлення відповідного показника
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прибутку (р. 2090; р. 2190; р. 2350) до чистого доходу від реалізації
прибутку (р. 2000).
3. Третя група показників рентабельності формується аналогічно першій і
другій, однак, замість прибутку, у розрахунок береться чистий приплив
грошових коштів [10, с. 252]. У західній обліково-аналітичній практиці досить
широко застосовують цю методику. Доцільно впроваджувати цю методику у
вітчизняну практику, адже реальні можливості будь-якого підприємства, у
підсумку, визначаються не фінансовим результатом, а здатністю генерувати
грошові потоки. Використання непрямого методу розрахунку потоку грошових
коштів у результаті операційної діяльності дасть змогу уточнити різницю між
фінансовим результатом діяльності у вигляді прибутку (збитку) та реальними
грошовими коштами.
Отже, дослідивши методики аналізу фінансових результатів діяльності
підприємств, можна стверджувати, що кожен науковець має своє бачення та
обґрунтування послідовності здійснення аналітичної оцінки обʼєкта дослідження.
Уважаємо, що аналіз фінансових результатів не може бути обмежений виключно
аналізом прибутку або аналізом чистого грошового потоку. Кожен із цих
показників дає інформацію про фінансовий стан підприємства в певному розрізі й
лише комплексний розгляд обох індикаторів уможливить отримання найбільш
повного уявлення про поточний стан і подальші можливості підприємства.
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УДК 33.025.12:351.852(045)
Лежух Ю.О.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ В ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРИ
Стаття присвячена дослідженню культурно-мистецької інфраструктура
Вінницької області. Досліджено сферу діяльності закладу культури, на прикладі
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Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного
театру

ім. М.К. Садовського, розглянуто основні засади здійснення

господарської діяльності. Характеризуються основні джерела фінансування
закладів культури. Розглянуто етапи контролю за витратами на заробітну
плату та ведення квиткового господарства.
Ключові слова: заклади культури, культурна спадщина, культурно-мистецька
інфраструктура, Управління культури і мистецтв, Вінницький обласний
український академічний музично-драматичний театр ім. М.К. Садовського,
джерелами формування коштів Театру, контроль за витратами на заробітну
плату, контроль квиткового господарства.
Одним з основних чинників розвитку нації є високий рівень її культури. В
контексті сучасних соціально-економічних реалій та перспектив інтеграції в
європейський культурний простір Україна постає перед необхідністю системної
модернізації культурної галузі.
Вінниччина – край багатої і різноманітної природи, героїчної історії, що
сягає сивої давнини, унікальних археологічних, архітектурних та культурних
пам’яток різних епох, самобутніх фольклорних надбань, витоки яких беруть
початок у доісторичні часи. На її території є чимало прекрасних заповідних
куточків природи, історичних місць, музеїв, пам’ятників і бюстів, які увічнюють
імена видатних людей, що тут народилися або проживали.
Вінниччина щедро, представлена пам’ятками археології, архітектури та
містобудування, історії, культури та етнографії, що дбайливо зібрані у музеях
міст і сіл області. На сьогодні в області функціонує більше 120 музеїв системи
Міністерства культури та туризму України. Із них: 23 державні та 97
самодіяльних, 33 з яких мають звання «міжнародний». Загалом в області під
охорону держави взято біля 3,5 тисяч пам’яток.
Діяльність галузі культури Вінницької області забезпечується діяльністю
Управління культури і мистецтв, та зосереджена на відродженні та розвитку
культурної та мистецької спадщини, вивільненні творчої ініціативи громадян,
розвитку традиційної творчості, пожвавлення культурного життя регіону.
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Управління

культури

і

мистецтва

є

структруним

підрозділом

облдержадміністрації, підзвітне та підконтрольне Міністерству культури
України з питань, що належать до його компетенції. Управління культури і
мистецтв

керується

Конституцією

та

законами

України,

актами

Президента України, Кабінету Міністрів України, наказам Мінкультури, інших
центральних

органів

виконавчої

влади,

рішенням

обласної

Ради,

розпорядженням голови облдержадміністрації та Положенням про Управління
культури і мистецтв.
До основних завдань Управління культури і туризму належать:
 забезпечення

ефективного

і

цільового

використання

бюджетних

дотриманням

відомчими

коштів;
 здійснення

державного

контролю

за

підприємствами, установами, організаціями правил, норм, стандартів у межах
визначених повноважень;
 забезпечує участь у підготовці заходів щодо регіоального розвитку у т.ч. в
розробці та виконанні державних цільових і регіональних програм[5].
Культурно-мистецька інфраструктура Вінницької області є однією із
найрозвиненіших в Україні і здатна забезпечувати духовні та мистецькі потреби
суспільства.
Культурно-мистецька інфраструктура Вінницької області складається із
таких закладів культури і мистецтва:
1. Установи культури обласного підпорядкування:
 Обласний центр народної творчості;
 КЗ «Центр кіномистецтва та культури «Кіно-Поділля»;
 Вінницька обласна філармонія ім. М.Д. Леонтовича;
2. Бібліотеки:


Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва;



Вінницька обласна бібліотека для юнацтва;



Вінницька обласна бібліотека для дітей ім. І.Франка;
328

3. Музеї:
 Вінницький обласний краєзнавчий музей;
 Вінницький обласний художній музей;
4. Парки, заповідники:


Державний історико-культурний заповідник “Буша”;
5. Навчальні заклади:



Вінницький обласний навчально-методичний центр галузі культури,

мистецтв та туризму;


Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича;



Тульчинське училище культури;
6. Театри:



Вінницький обласний академічний український музично-драматичний

театр ім. М. Садовського;
 Вiнницький

академiчний обласний театр ляльок.

Головним органом який регулює та контролює діяльність закладів у сфері
культури Вінницької області є Управління культури і мистецтв Вінницької
обласної державної адміністрації.
Основними завданнями Управління культури і мистецтв Вінницької
обласної державної адміністрації є:
 забезпечення

реалізації державної політики в галузі культури;

 забезпечення

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

 забезпечення

доступності усіх видів культурних послуг і культурної

діяльності для кожного громадянина;
 здійснення

аналізу стану та тенденцій розвитку галузі культури;

 сприяння

загальнонаціональній культурній консолідації суспільства,

формуванню

цілісного

культурно-інформаційного

простору,

захисту

та

просуванню високоякісного різноманітного національного продукту;
 сприяння

відродженню та розвитку традицій і культури української нації,

етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;
 сприяння

збереженню культурної спадщини;
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 забезпечення

функціонування української мови в усіх сферах суспільного

життя;
 захист

прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист

працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури[5].
Об’єктом дослідження було обрано Вінницький обласний український
академічний музично-драматичний театр ім. М.К. Садовського.
Театр є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Вінницької області, управління яким здійснює Вінницька обласна Рада.
Театр віднесено до обласної комунальної власності.
Театр є неприбутковим закладом культури, діяльність якого спрямована на
створення і показ художньо-довершених вистав з метою відродження
національної театральної спадщини, задоволення духовних потреб населення у
сценічному мистецтві, виховання художнього смаку на кращих зразках
класичної і сучасної української та світової драматургії.
Основним видом діяльності Театру є створення, публічне виконання та
публічний показ театральних вистав, інших творів театрального мистецтва на
власній сцені (сценах) і на гастролях, організація мистецьких фестивалів,
конкурсів, оглядів, а також реалізація квитків на зазначені заходи.
Джерелами формування коштів Театру є:
 дотації з обласного бюджету;
 орендна плата;
 благодійні

внески

отримані

в

порядку

встановленому

чинним

законодавством України;
 доходи одержані від надання платних послуг не заборонених чинним
законодавством України;
 інші джерела, не заборонені чинним законодавством України[1].
Театр розпоряджається

своїми фінансовими ресурсами, забезпечує

максимальну економію у витратах коштів і цільове їх використання, а також
своєчасні розрахунки з фізичними та юридичними особами в межах
затвердженого кошторису.
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Дотації

з

обласного

бюджету

Театру

надаються

згідно

чинного

законодавства на покриття витрат, які незабезпечені власними доходами.
Дотації з обласного бюджету направляється і використовується в порядку
встановленому законодавством для нарахування та виплати заробітної плати,
придбання товарів та послуг, виконання масштабних художніх завдань,
створення необхідних умов для реалізації творчо-виробничого потенціалу
Театру.
Контроль за витратами на заробітну плату та нарахування на неї
проводиться шляхом аналізу наступних документів: наказів по Театру, наказів
Департаменту культури, табелів обліку робочого часу, штатних розписів,
колективного договору, листків непрацездатності, трудових угод та актів
виконаних робіт до них, розрахунково-платіжних відомостей, відомостей
розподілу заробітної плати, трудових книжок, казначейських виписок, звітних
даних та інше. Відповідальною особою за ведення обліку витрат на заробітну
плату і нарахувань на заробітну плату є головний бухгалтер.
Завдання контролю з обліку заробітної плати:
 оцінка обґрунтованості та якості планових завдань щодо використання
трудових ресурсів, норм і нормативних витрат;
 встановлення правомірності застосування форм і системи оплати праці;
 оцінка законності та достовірності операцій з використання праці та
відображення їх в обліку та звітності установи;
 виявлення та запобігання порушень трудового законодавства[1].
Сума заробітної плати працівників сфери культури залежить від розміру
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників,
художнього, артистичного персоналу, професіоналів, фахівців, службовців,
робітників бюджетних установ, закладів та організацій культури, згідно з
додатками Наказу «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури
на основі Єдиної тарифної сітки»[6].
Одним із основних джерел формування власних коштів є надання платних
послуг, а саме публічне виконання та публічний показ театральних вистав на
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власній сцені і на гастролях. Тому важливим постає контроль та ревізія за
веденням квиткового господарства Театру.
Квиткове господарство – сукупність операцій і документів, пов'язаних з
рухом квитків (абонементів)[3].
Етапами веденням квиткового господарства є:
 виготовлення бланків квитків (абонементів);
 приймання замовником бланків квитків (абонементів);
 підготовка квитків (абонементів) до реалізації та їх реалізація;
 порядок зберігання квитків (абонементів) та їх бланків;
 знищення нереалізованих квитків (абонементів);
 бухгалтерський облік квитків (абонементів), їх бланків та звітність;
 інвентаризація квитків (абонементів) та їх бланків;
 контроль.
При ревізії квиткового господарства необхідно перевірити, чи виконуються
вимоги «Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних
підприємствах та культурно-освітніх закладах».
В період ревізії необхідно перевірити такі питання:
 чи всі квитки та абонементи, які находяться в продажу і зберігаються на
складі, виготовлені в спеціальних типографіях і в суворій відповідності зі
зразками, передбаченими інструкцією;
 чи дотримується встановлений порядок зберігання квитків на складі,
отримання їх зі складу для заготовки до реалізації, перевірки заготовлених
квитків бухгалтерією і занесення їх в реєстраційний журнал;
 чи не допускалося заборонене проштампування цін на квитках;
 чи відповідає облік квитків вимогам інструкції[4].
В період ревізії ревізору необхідно провести контрольну інвентаризацію
квитків в підзвіті матеріально відповідальних осіб, в складі та звірити з даними
бухгалтерського обліку і скласти відповідний акт. Квитки, видані касиру для
реалізації, в обов’язковому порядку повинні бути проштамповані штампом
реалізуючої організації.
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В усіх випадках нестачі квитків у матеріально відповідальних осіб
необхідно приймати відповідні міри по відшкодуванню нанесеного збитку по
номінальній вартості квитків та абонементів.
При контролі виручки від реалізації квитків на культурно-масові заходи
обов’язково перевіряється повнота оприбуткування виручки в касу та її
інкасація.
Одним з основних чинників розвитку нації є високий рівень її культури.
Діяльність галузі культури Вінницької області забезпечується діяльністю
Управління культури і мистецтв, та зосереджена на відродженні та розвитку
культурної та мистецької спадщини, вивільненні творчої ініціативи громадян,
розвитку традиційної творчості, пожвавлення культурного життя регіону.
Управління

культури

і

мистецтва

є

структруним

підрозділом

облдержадміністрації, підзвітне та підконтрольне Міністерству культури
України з питань, що належать до його компетенції.
Об’єктом для дослідження було обрано Вінницький обласний український
академічний музично-драматичний театр ім. М.К. Садовського.
Однми із видів фінансування Театру є дотації з обласного бюджету, які
направляються і використовуються в порядку встановленому законодавством
для нарахування та виплати заробітної плати, придбання товарів та послуг,
виконання масштабних художніх завдань, створення необхідних умов для
реалізації творчо-виробничого потенціалу. Тому одним із головних об’єктів
контролю є нарахування та виплата заробітної плати трудовому колективу.
Другим важливим джерелом грошових надходжень Театру є надання платних
послуг, а саме публічне виконання та публічний показ театральних вистав на
власній сцені і на гастролях. Тому важливим постає контроль та ревізія за
веденням квиткового господарства Театром.
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УДК 657 (045)
Ліпешко Д.В.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКУ СУПУТНЬОЇ
ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті розглянуто основні завдання обліку супутньої продукції на
підприємствах, виокремлено методи її оцінки, розрахунку собівартості.
Досліджено засади формування обліку супутньої продукції на суб’єктах
господарювання залежно від напрямку її використання й запропоновано
вирішення проблемних аспектів її обліку.
Ключові слова: основна продукція, супутня продукція, побічна продукція,
справедлива вартість, планова вартість, ціною можливого використання,
нормативна собівартість, метод виключення витрат, комбінований метод.
Постановка проблеми. Сьогодні у результаті складних технологічних
процесів з метою ефективного використання виробничих ресурсів багато
суб’єктів господарювання отримують не тільки основну готову продукцію, але й
супутню та побічну. Формування всієї продукції та її збут є завершальними
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стадіями операційного циклу виробничого підприємства та метою його
функціонування. Хоча частка супутньої та побічної продукції в загальному
обсязі виробництва не велика, однак оскільки її оцінка та відображення в обліку
є надзвичайно важливим для суб’єкта господарювання та має певні особливості,
тому дане дослідження є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну та інформаційну
основу роботи становлять праці вітчизняних і зарубіжних вчених щодо проблем
фінансового обліку, а також законодавчі та нормативні акти з бухгалтерського
обліку, офіційна бухгалтерська й статистична інформація. Аспекти обліку
готової продукції досліджували провідні вчені-економісти, а саме: Єфименко
В.І., Білуха Т.М., Завгородній В.Л., Безруких П.С., Бутинець Ф.Ф., Герасимович
А.М., Соколова Я.В., Виговська Н.Г. та інші. Проаналізувавши їхні роботи
можна зробити висновок, що тема обліку супутньої продукції розкрита
недостатньо.
Метою статті є дослідження теоретичних засад формування обліку
супутньої продукції на підприємствах, особливості її оцінки, розрахунку
собівартості.
Виклад основного матеріалу. Відомо, що готова продукція – це виріб,
напівфабрикат, послуга, робота, які пройшли всі цикли технологічної переробки
на підприємстві, відповідають установленим стандартам або положенням угоди,
прийняті технічним контролем підприємства і здані на склад або покупцю згідно
з діючим порядком прийняття продукції [2]. За технологічною і конструктивною
складністю готову продукцію розподіляють на просту і складну. Складна
продукція може бути основною, побічною або супутньою. Супутньою називають
продукцію, виготовлену в одному технологічному циклі (процесі) одночасно з
основною. За якістю вона відповідає стандартам та використовується для
подальшої обробки або відпуску споживачам. Супутня продукція як вихідний
елемент процесу виробництва має якісні і кількісні параметри. Побічна
продукція створюється в виробничому процесі паралельно з основною і не
потребує додаткових витрат.
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Згідно з Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції
(робіт, послуг) у промисловості № 373 від 09.07.2007 р. супутню та побічну
продукцію

в обліку

розглядають

як супутню

продукцію.

Також

в

вищезазначеному документі виділено, що окрема калькуляція вартості супутньої
продукції не складається та наведено перелік такої продукції для деяких галузей
промисловості:
- аміак або аміачна вода при виробництві карбаміду;
- шлак у доменному виробництві;
- оброблені субпродукти, вирізка, жири, шкури, кров харчова і технічна,
вушнина тощо у м’ясо-жировому виробництві;
- жир, шийки, потрух, крила, лапки, пух, пір’я, печінки, серця, шлунки,
шкірки кроликів і лівер при переробці птахів і кроликів;
- макуха, барда, жом, меляса, сироватка в харчовій промисловості, тощо [1].
Прикладом супутньої продукції можна навести утворення сироватки при
виробництві сиру з молока. В даному випадку основним продуктом виступає сир,
саме для його виробництва придбавається молоко. Воно і всі інші понесені
підприємством витрати спрямовані на виробництва сиру, а не сироватки. Також
відомо, що при виробництві цукру в кінці виробничого процесу ми отримуємо
цукор, мелясу і жом. Жом - це залишки сухої волокнистої сечовини цукрового
буряка. Меляса - це рідина, що містить цукор, який не кристалізувався, воду та
азотисті речовини. Але основним продуктом для підприємства являється цукор.
Оскільки в обох випадках підприємство в процесі виробничої діяльності з
одного продукту в кінцевому результаті отримує кілька без додаткових витрат,
тому як би ми не оцінили супутню продукцію, ми все одно не несемо на її
виробництво витрат більше, ніж це необхідно для виробництва основної
продукції.
Практична дійсність свідчить, що залежно від напряму подальшого
використання супутня продукція оцінюється за одним із варіантів [1], [3]:
1) за відпускними цінами (справедливою вартістю) у разі, якщо супутню
продукцію планується реалізувати;
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2) за плановою собівартістю аналогічного продукту. Застосовується
незалежно від напряму використання супутньої продукції;
3) за ціною можливого використання (у разі внутрішнього використання).
Супутня продукція обліковується як напівфабрикати власного виробництва,
які оцінюються виходячи з виробничої собівартості, включеної до ціни на
сировину, яку вони замінюють (з урахуванням вмісту в ньому корисної
речовини);
4) за нормативною собівартістю, яка для супутньої продукції та сама, що й
для основної. Даний метод може застосовуватися незалежно від напряму
використання супутньої продукції.
При розрахунку собівартості супутньої продукції за нормативною або
плановою

собівартістю

застосовуються

методи

виключення

витрат

та

комбінований. Перший метод заключається в тому, що один із продуктів,
отриманих на виробництві розглядається як основний, решта ввжаються
супутніми. Від загальної суми витрат на виробництво віднімається собівартість
супутньої продукції. Отримана величина вважається собівартістю основного
продукту. Цей метод застосовується тільки за наявності чітко вираженого
основного продукту і невеликої питомої ваги супутньої продукції. При цьому
повинна забезпечуватися економічно обґрунтована оцінка отриманої супутньої
продукції.
При комбінованому методі собівартість продукції визначається в декілька
етапів:
 від загальної суми комплексних витрат віднімається собівартість
супутньої продукції;
 від решти суми витрат віднімається частина витрат, яка може бути прямо
віднесена на відповідні види продукції;
 залишок розподіляється між продуктами відповідно до встановлених на
підприємстві економічно обґрунтованих коефіцієнтів;
 визначається загальна планова собівартість відповідних продуктів
шляхом складання витрат, що прямо відносяться на продукцію, і розподілюваних
витрат [1].
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Вартість супутньої продукції, оцінена за одним із зазначених вище
варіантів, віднімається від підсумкової собівартості основної продукції.
Щодо документального оформлення варто зазначити, що для обліку
супутньої продукції, отриманої в процесі виробництва, застосовується
Прибутковий ордер (типова форма № М-4). Він заповнюється в одному
екземплярі в день надходження продукції на склад. Для реєстрації прибуткових
ордерів ведеться Реєстр приймання-здачі документів (типова форма № М-13).
Реєстр заповнюється в одному примірнику матеріально відповідальною особою
і здається до бухгалтерії підприємства одночасно з іншими первинними
документами.
Супутня продукція визнається активами та обліковується у складі запасів
підприємства, оскільки від її використання очікується отримання в майбутньому
економічних вигід. Залежно від виду й подальшого призначення цю продукцію
оприбутковуються за дебетом рахунків [4]:
o 20 «Виробничі запаси» - при використанні супутньої продукції
у господарській

діяльності

підприємства,

в тому

числі

як сировину

для виробництва іншої продукції;
o 23 «Виробництво» — у разі, якщо супутню продукцію використовують
як напівфабрикат тільки у власному виробництві,
o 25

«Напівфабрикати»

-

при

використанні

супутньої

продукції

як для передачі всередині підприємства на подальшу переробку, так і при
її реалізації у вигляді напівфабрикатів на сторону;
o 26 «Готова продукція» - якщо супутня продукція призначена
для реалізації іншим особам, тощо.
Бухгалтерські записи при списанні супутньої продукції залежать від
напрямку її використання підприємством (табл. 1).
Висновки. Отож, супутню продукцію отримують в одному технологічному
процесі

одночасно

з

основною

продукцією,

її отримання

не є метою

виробництва, вона потребує додаткової обробки для доведення її до стану
можливого використання чи реалізації і може мати порівняну з основною
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продукцією вартість, яку зазвичай її отримують уже на завершальних стадіях
виробництва. Оскільки помилки в оцінці супутньої продукції можуть
необґрунтовано завищити або занизити собівартість основної продукції, що, у
свою чергу, відобразиться на результатах фінансової діяльності, тому доцільно
було б усім підприємствам, які отримуються одночасно з основною продукцією
супутню, всі облікові аспекти формування вартості супутньої продукції
визначати в наказі про облікову політику підприємства.
Таблиця 1 - Порядок списання супутньої продукції
Бухгалтерський
запис
Дт
Кт

№
з/п

Напрям використання супутньої
продукції

1

У виробництві іншої продукції:
в складі прямих матеріальних витрат

23

в складі загальновиробничих витрат

91

2

Реалізація:на сторону як готової
продукції; іншої готової продукції,
при виготовленні якої використано
супутньої продукції
як напівфабрикату

901
943

3

Використання в адміністративних,
збутових цілях, інших операційних
витратах

92,
93,
94

20,
23,
25
20,
23,
25
26
26

20,
26

Період списання супутньої
продукції
При направленні супутньої
продукції у виробництво
іншої продукції

У періоді визнання доходів
від реалізації (Дт 361
«Розрахунки з вітчизняними
покупцями» Кт 701
«Дохід»від реалізації
готової продукції», 712
«Дохід від реалізації інших
оборотних активів»)
У періоді здійснення витрат
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ
У статті досліджено тлумачення терміну «соціальний захист населення»
різними вченими . Розкрито основну схему фінансування соціального захисту в
Україні. Наведено пропозиції щодо вдосконалення роботи органів соціального
захисту населення.
Ключові слова: соціальний захист населення, органи управління соціальним
захистом населення, контроль у сфері соціального захисту населення.
Згідно Конституції, Україна проголошена демократичною, правовою і
соціальною державою, а отже, вона має бути соціально захищеною. Проблеми
гарантування та реалізації цих положень є одними з найбільш актуальних
стратегічних завдань нашої держави на сучасному етапі.
Обрана тема дослідження набуває актуальності також через виняткове
політичне значення соціального захисту на сучасному етапі в Україні, яке
полягає в його особливій ролі для збереження стабільності та соціальної
рівноваги в суспільстві. Дійсно, ефективна система соціального захисту – це не
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тільки засіб досягнення міжнародних стандартів рівня життя, але й інструмент
підтримки

існуючого

конституційного

ладу,

досягнення

соціальної

справедливості та злагоди. Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності
соціального захисту населення та виокремлення її основних складових.
Основним завданням є дослідження теоретичного обґрунтування сутності
соціального захисту населення та виокремлення її основних складових.
Останнім часом усе більше вчених, серед яких Багмет М., В.Цвєтков,
Г.Щокін та ін., зосереджують увагу на тому, що управлінська діяльність, яка
здійснюється в соціальній сфері, є соціальним управлінням [1,c.160-167]. Однак
дослідження, присвячені аналізу управління сферою соціального захисту як
складової державного управління, яка, у свою чергу, є підсистемою соціального
управління, фактично відсутні. В українській науці суттєва увага приділяється
аналізу правового статусу органів державного управління, проблемам організації
і функціонування органів виконавчої влади, співвідношенню функцій місцевого
самоврядування та його органів з функціями держави (слід назвати таких учених,
як В.Авер’янов, В.Борденюк, М.Селівон, В.Шаповал).
Слід

відзначити

роботи

політологів

О.

Дороніна,

А.

Крупника,

Е.Шестакової, в яких вдосконалення соціального захисту розглядається як
складова

соціальної

політики

в

період

демократичного

реформування

українського суспільства. Проблемам удосконалення соціального захисту на
регіональному рівні присвячені дослідження М. Багмета, О. Берданової, Н.
Гринчук, О. Іщенко, Ю. Шклярського. В цих дослідженнях розглядаються
соціально-економічний розвиток соціального захисту в умовах ринкової
трансформації економіки.
Соціальний захист населення та соціальне забезпечення відіграє важливу
роль у добробуті країни. Дана система населення залежить від соціальної
політики

держави.

Її

реалізація

обумовлює

необхідність

державного

регулювання розвитку економіки соціальної сфери.
Загалом, виокремлюється два основні підходи до поняття «соціальний
захист». Відповідно до першого підходу, соціальний захист трактується як
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широке поняття і стосується усієї соціальної сфери у державі. Соціальний захист
у широкому розумінні включає соціальну допомогу, соціальні гарантії, соціальне
страхування, а також активні заходи, такі як політика зайнятості, боротьба з
безробіттям. Інакше кажучи, це діяльність держави, спрямована на забезпечення
процесу формування і розвитку повноцінної особистості, виявлення й
нейтралізацію негативних факторів, що впливають на неї, створення умов для
самовизначення й ствердження у житті.
Соціальний захист у вузькому значенні – це у першу чергу певна обмежена
сукупність дій, спрямованих на надання допомоги під час життєвих негараздів.
У різних країнах значення соціального захисту у вузькому сенсі – соціального
забезпечення дещо відрізняється. У США цей термін належить виключно до
пенсійної системи, у Великій Британії – до всієї системи грошової допомоги, у
материковій Європі охоплює всю грошову допомогу та охорону здоров’я, в
деяких інших країнах означає здебільшого соціальне страхування [2,c. 333-339].
Звідси і розходження в трактуванні соціального захисту, які існують у західній
літературі.
Різні галузі економічної науки також по-різному можуть трактувати як
загальне уявлення про соціальний захист, так і вужчі визначення соціального
захисту окремих категорій населення або територій.
Систему соціального захисту пропонуємо розуміти як сукупність
неприбуткових програм, які ґрунтуються на принципах соціального партнерства
держави, роботодавців і найманих працівників і їх об’єднань, із метою
запобігання та подолання бідності, а також допомоги особам, які опинилися на
межі бідності чи потребують допомоги з огляду на певні обставини та
реалізуються як на державному рівні, так і приватному завдяки благодійним
організаціям і неформальній допомозі приватних осіб.
Соціальний захист в Україні здійснює Міністерство соціальної політики
України, що являє собою, згідно Постанови Кабінету міністрів України «Про
затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України», від
17 червня 2015 р. № 423. Мінсоцполітики є центральним органом виконавчої
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влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудових
відносин, загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного
страхування,

соціального

діалогу,

соціального

захисту,

волонтерської

діяльності, з питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей,
усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім’ї, протидії
торгівлі людьми, захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які
повернулися в Україну, а також забезпечує формування та реалізацію державної
політики щодо пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, соціального
захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, зокрема
забезпечення їх психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування,
технічними та іншими засобами реабілітації, житлом, надання освітніх послуг,
організації поховання, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців,
які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників
антитерористичної

операції,

у

сфері

промислової

безпеки,

здійснення

державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про
працю,

зайнятість

населення,

загальнообов’язкове

державне

соціальне

страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги,
компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального
забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб[3].
Основними елементами сучасної системи соціального захисту населення в
Україні є пенсійне забезпечення, допомога сім’ям з дітьми, житлові субсидії
допомога по безробіттю та ін.
Система соціального захисту в Україні здійснюється за трьома основними
напрямами та включає забезпечення, допомоги і страхування. Система
соціального захисту населення зображена на Рисунку 1.
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Рисунок 1 – Система соціального захисту населення
Наступною структурою, яка регулює економіку соціального захисту
населення є Пенсійний фонд України (ПФУ).
Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра соціальної політики, що реалізує державну політику з питань
пенсійного

забезпечення

та

ведення

обліку

осіб,

які

підлягають

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.
Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами
Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
Основні завдання Пенсійного фонду України наведені на рис. 2.
На основі проведеного дослідження пропонуємо наступні рекомендації
щодо шляхів вдосконалення системи соціального захисту в Україні:
- збільшити значення місцевих органів влади у розв’язанні проблем
соціального захисту через формування ефективної структури управління,
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забезпечення необхідних фінансових ресурсів, розширення переліку соціальних
послуг, які надаються на місцях, підвищення кваліфікації соціальних
працівників;
Основні завдання Пенсійного фонду України [4]
реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб,
які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
внесення пропозицій Міністрові соціальної політики щодо забезпечення формування
державної політики із зазначених питань;
узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його
компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств
та в установленому порядку подає їх Міністрові соціальної політики;
здійснення керівництва та управління солідарною системою загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування;
вивчення та аналіз ситуацію у сфері пенсійного забезпечення, забезпечує проведення
щорічних розрахунків фінансового стану системи загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування;
розроблення проекту бюджету Пенсійного фонду України та подає його Міністрові
соціальної політики для внесення в установленому порядку на розгляд Кабінетові
Міністрів України, здійснює ефективний розподіл фінансових ресурсів для пенсійного
забезпечення, складає звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України;
формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування;
здійснення у межах повноважень, передбачених законом, контроль за цільовим
використанням коштів Пенсійного фонду України, інших коштів, призначених для
виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці;
внесення пропозицій Мінсоцполітики та іншим центральним органам виконавчої влади
щодо розроблення прогнозних показників економічного і соціального розвитку України
та проекту Державного бюджету України, ведення обліку сплати єдиного внеску,
формування та подання звітності в частині ведення обліку застрахованих осіб у системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Рисунок 2 - Основні завдання Пенсійного фонду України
- надання соціальних послуг населенню на регіональному рівні повинно
бути максимально децентралізоване, треба інтенсивно розвивати мережу служб,
таких як наприклад територіальні центри, з організації соціальнопобутового
обслуговування інвалідів та одиноких непрацездатних громадян похилого віку
вдома, розширювати мережу центрів і відділень соціальнопобутової та медикосоціальної реабілітації;
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- підвищити роль недержавних громадських організацій у формуванні
системи соціального захисту населення в Україні;
- посилити адресний характер соціального захисту незахищених верств
населення, цьому повинне сприяти вдосконалення методологічних підходів до
визначення показників бідності, встановлення єдиних критерієв оцінок
майнового стану сім’ї для визначення права на призначення певного виду
соціальної допомоги, спрощення процедур надання соціальної допомоги,
регулювання надання соціальних послуг через видачу ліцензій, впровадження
стандартів якості та контролю за їх дотриманням;
- вдосконалити нормативно-правову базу соціального захисту, в таких
аспектах, як запровадження єдиного соціального внеску;
- розроблення нормативно-правових основ благодійності; передбачення
певних податкових пільг для при запровадженні у життя соціальних проектів та
програм;
- укладення договорів з іншими країнами щодо соціального захисту
громадян України, які працюють за її межами;
- зміцнити активну складову соціального захисту шляхом продуктивної,
спрямованої політики зайнятості.
Дослідження

соціального

захисту

мають

перспективу

подальшого

продовження і розвитку. Перед науковцями стоїть безліч питань, які потребують
нових підходів вирішення. Серед них можна виокремити такі, як посилення ролі
органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій як
суб’єктів соціального захисту, шляхи оптимізації діяльності недержавних
громадських об’єднань та організацій в галузі соціальної політики, розвиток
соціального партнерства, і багато інших проблем, від вирішення яких залежить
побудова соціальної державності в Україні.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ
В статті розглянуто основні аспекти аудиту показників фінансової звітності,
а також наведено основні процедури аудиту фінансової

звітності. На

сучасному етапі розвитку економічних зв’язків постає потреба різноманітних
користувачів у достовірній та неупередженій інформації про фінансовий стан
та результати діяльності підприємств, що знаходять своє відображення у
фінансовій звітності.
Ключові слова: фінансова звітність, аудит, якість аудиту, показники
фінансової звітності.
Постановка

проблеми.

Метою

ведення

бухгалтерського

обліку

є

узагальнення даних для складання фінансової звітності. Очевидно, що
достовірність залежить від правильної організації облікового процесу і точного
відображення активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів, витрат і
фінансових результатів суб’єктів господарювання.
Найголовнішим завданням аудиту є розробка ефективної методики
проведення аудиту, тому що від неї залежить результат, якого прагне аудитор, а
саме висловлення незалежної думки про достовірність усіх показників
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фінансової звітності та відповідності усім вимогам законів України, положень
(стандартів) бухгалтерського обліку. Методика аудиту показників фінансової
звітності є проблемною, оскільки відсутні чіткі вимоги щодо застосування
аудиторських процедур при аудиті фінансової звітності підприємства.
В умовах ринку відбувається постійне зростання конкуренції. Для
конкурентоспроможності підприємства особливе значення відіграють ефективні
управлінські рішення, які можливо прийняти тільки при використанні якісного
інформаційного забезпечення. Особливу роль в системі такого забезпечення
відіграє фінансова звітність, адже, саме вона є основним джерелом інформації
для зовнішніх користувачів. Постійні зміни призводять до помилок, що
сприяють підвищенню ролі аудиту фінансової звітності.
Актуальність. Сьогодні прослідковується ситуація, коли інформація, яка
відображається у бухгалтерському обліку, не відповідає даним фінансової
звітності, що пояснюється намаганням управлінського персоналу прикрасити
показники діяльності підприємства з метою підвищення його інвестиційної
привабливості та кредитоспроможності для цілої низки користувачів. Такі дії
відбуваються внаслідок того, що користувачів фінансової звітності цікавить
інформація щодо фінансово-майнового стану суб’єкта господарювання,
перспектив його розвитку, прибутковості та можливості одержання прибутків у
майбутньому з метою прийняття ними тактичних та стратегічних управлінських
рішень.
Формування цілей. Метою статті є уточнення основних аспектів аудиту
показників фінансової звітності та їх аналіз.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у наукове та
практичне дослідження проблем аудиторської діяльності зробили українські та
зарубіжні вчені та практики, зокрема: В. Д. Андреєв,
М.Т.

Білуха,

Ф. Ф. Бутинець,

А. М. Кузьмінський,

С. Б. Барнгольц,
О. Ю. Редько,

В. С. Рудницький, В. Я. Савченко, В. В. Сопко, О. О. Терехов, Л. О. Сухарєва,
Б. Ф. Усач, Л. С. Шатковська, В.О. Шевчук.
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Слід підкреслити, що в опублікованих роботах переважна більшість авторів
недостатньо уваги приділяє дослідженню теорії аудиту, а основну увагу
зосереджує на висвітленні

методики аудиторських перевірок. Питання

методології та організації аудиту якщо і розглядаються, то досить стисло, що
зумовлено недостатністю наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних
фахівців у сфері аудиту.
Виклад основного матеріалу. Згідно з вимогами П(С)БО 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності» фінансова звітність повинна формуватися із
дотриманням таких її якісних характеристик [3]:
– зрозумілість означає, що інформація, яка надається у фінансових звітах,
повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її
користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у
сприйнятті цієї інформації.
– доречність означає, що 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.
– достовірність означає, що фінансова звітність повинна бути достовірною,
яка не містить помилок та перекручень, що здатні вплинути на прийняття
рішення користувачів звітності.
– зіставність – означає, що звітність повинна забезпечувати можливість
порівнювати звіти за різні періоди та різних підприємств.
Достовірність усіх об’єктів, що відображені в обліку, є необхідною умовою
достовірності облікової та звітної інформації як про майновий стан
підприємства, так і про результати його діяльності.
Характерною рисою аудиту звітності підприємства є глибокий аналіз всіх
розділів балансу та порівняння їх із записами в Головній книзі за період, який
аналізується. В разі виявлення хоча б якихось невідповідностей у показниках чи
інших записах, аудитор може перевіряти облікові регістри та первинні
документи. В ході перевірки даних первинних документів, облікових регістрів,
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аудитору необхідно пересвідчитися у правильності та реальності наведених
записів, та у повноті обліку на підприємстві. В результаті, аудитор формує свою
професійну думку про реальний фінансовий стан підприємства, та відповідність
його наведеним показникам у фінансовій звітності.
Головною функцією аудиту є захист інформаційних потреб осіб, які
приймають певні управлінські рішення на підставі фінансових звітів. Метою
аудиту фінансової звітності є підвищення ступеня довіри визначених
користувачів до фінансової звітності. Система звітності на підприємстві, зокрема
фінансової є сукупністю інформації про об’єкти бухгалтерського обліку та
складається з показників, що характеризують фінансовий стан та господарську
діяльність суб’єкта господарювання.
Аудит показників фінансової звітності передбачає оцінку облікової та іншої
економічної інформації шляхом вивчення реально існуючих зв'язків та
взаємозв'язків між показниками.
Аудитор має оцінити, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих
аспектах згідно з вимогами концептуальної основи фінансової звітності. Така
оцінка включає розгляд якісних аспектів наявних у суб’єкта господарювання
практик обліку, в тому числі ознаки можливої упередженості суджень
управлінського персоналу.
Аудит фінансової звітності включає перевірку:
1. дотримання принципів формування звітності;
2. дотримання якісних характеристик і вимог до фінансової звітності;
3. вірогідності початкових і кінцевих показників звітності;
4. даних річної фінансової звітності з даними квартальної;
5. дотримання облікової політики підприємства;
6. правильність розкриття інформації у фінансовій звітності;
7. порівнянності показників фінансової звітності;
8. дотримання строків надання фінансової звітності.
Економічну ефективність господарської діяльності підприємства можна
визначити зробивши аудит фінансового результату підприємства. Основною
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аудиторською процедурою є оцінювання балансового прибутку, сума котрого
залежить від достовірних обрахунків особливих платежів (податок на додану
вартість, акцизний збір тощо).
Також

аудит

фінансової

звітності

визначає

платоспроможність

підприємства. Підприємства вважатиметься платоспроможним в тому випадку,
коли сума активів є вищою або дорівнює його зовнішній заборгованості. Зміну
рівня за зміною показника оборотних коштів, як різницю між сумою поточних
активів і короткостроковими зобов’язаннями. Тому, можна зробити висновок,
що для оцінки фінансового стану підприємства перш за все необхідні дані
фінансової звітності.
Одним з найважливіших показників підприємства є показник (коефіцієнт)
ліквідності. Аудитор установлює ліквідність підприємства виходячи із загальної
суми поточних активів. Проте на ліквідність підприємства можуть впливати
надзвичайні обставини. У цих випадках аудитор має скласти розрахунок
показника ліквідності, який визначає термінову можливість повернути
короткострокові

борги.

легкореалізованих

Це

активів

визначається
коштів

і

на

підставі

дебіторської

співвідношення

заборгованості

та

короткострокових зобов'язань [1, c. 103].
Як наслідок, узагальнення всіх зроблених перевірок, аудитор дає оцінку
фінансовій стабільності підприємства, а також наводить у своєму висновку такі
показники: 1) кредитоспроможність підприємства – можливості своєчасно і
повністю розрахуватися за своїми зобов'язаннями; 2) ліквідність балансу –
покриття зобов'язань підприємства його активами, строк переведення яких у
гроші відповідає строку погашення зобов'язань; 3) ліквідність активів –
величина, обернена терміну, необхідному для перетворення активів у гроші (чим
менше часу потрібно для того, щоб цей вид активів перетворився у гроші, тим
вища його ліквідність) [2, c. 57]
Аудитор, або ж аудиторська фірма можуть для перевірки фінансового стану
підприємства самостійно обирати найнеобхідніші показники. Результати
перевірки мають ґрунтуватися на даних бухгалтерської звітності, правдивість
котрої підтверджена.
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Аудит показників фінансової звітності закінчується формуванням заходів,
що стосуються маркетингової діяльності, які сприяють зростанню економічної
ефективності діяльності господарства. Висновки аудитора та його пропозиції
мають складатися по всіх підрозділах господарюючого суб’єкта, з врахуванням
позицій економістів, бухгалтерів, та аудиторів підприємства. Такі висновки
допомагають сформувати більш ефективніші заходи, які будуть висвітлювати
тенденції роботи кожного окремого підрозділу. Отже, аудит показників
фінансової звітності покращує розвиток маркетингової діяльності, як основи
ринкової економіки, спрямованої для покращення господарської діяльності та
задоволення потреб робочого персоналу господарства.
Висновок. Можна зробити висновок, що правильно проведений аудит
фінансових результатів дасть можливість виявити проблемні аспекти і на їх
основі розробити заходи щодо підвищення показників фінансових результатів
діяльності суб'єкта господарювання. Від правильності підтвердження доходів і
витрат та визначення фінансового результату залежить правильність визначення
суми прибутку, у чому в першу чергу зацікавлені власники підприємств і
інвестори. Перевірити правильність складання та достовірність фінансових звітів
є основною метою аудитора, а задля досягнення цього необхідно провести
узагальнення результатів аудиту.
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Розглянуто сутність аналітичних прийомів аудиту. Відзначено основні із
аналітичних прийомів відповідно до міжнародної концептуальної основи
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використовуватися в рамках аналітичних процедур аудиту формування доходів
у сільськогосподарському виробництві.
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Постановка проблеми. Сільськогосподарське виробництво є вагомою та
однією із пріоритетних сфер діяльності в українській економіці. Саме воно має
розглядатися ключовим інструментом для забезпечення економічного зростання
в державі. Доходи підприємств сільськогосподарського сектору мають важливе
значення як для приватного власника, так і для держави в цілому. За рахунок
зростання доходів у сільськогосподарському виробництві збільшуються платежі
на користь держави та забезпечується поповнення бюджету. Аналіз доходів у
сільськогосподарському виробництві дозволить забезпечити належний рівень
поінформованості щодо джерел їх формування та основних факторів, що
визначають доходи. Вивчення аналітичних прийомів аудиту забезпечує
можливість формування розширеного підходу до проведення контрольних
процедур.
Цілі статті. Метою даної статті виступає висвітлення основних аналітичних
прийомів аудиту формування доходів у сільськогосподарському виробництві.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання аналітичних прийомів
аудиту розглядається в працях таких науковців як Барановська Т.В., Бралатан
В.П., Гевлич Л.Л., Мних Є.В., Пелешко Н.М., Петренко Н.І., Пушак І.С. та інших.
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Проте,

сучасна

проблематика

сільського

господарства,

пов’язана

із

трансформаційними процесами у веденні даного виду діяльності, а також
змінами, що відбуваються у чинному законодавстві в сферах обліку та аудиту і
недосконалість методичної бази із використання аналітичних процедур в аудиті
обумовлюють потребу подальшого вивчення аналітичних прийомів аудиту
формування доходів у сільському господарстві.
Виклад основного матеріалу. Доходи підприємства – це один із
найважливіших факторів, що впливає на формування фінансових результатів
підприємства. Вони є чинниками прямого впливу на формовані показники
фінансових

результатів.

Формування

доходів

підприємства

потребує

застосування аналітичних процедур при проведенні аудиту, що дозволяє
вирішити ряд наступних завдань:
- оціни фінансову основу для формування доходів підприємства на основі
аналізу ретроспективи щодо джерел фінансування підприємства та витратних
складових, які вчинені у зв’язку із потребою формування доходів на
підприємстві;
- встановити та визначити ступінь впливу різних чинників на формування
доходів із застосуванням методів факторного аналізу;
- проаналізувати динаміку формування доходів підприємства сільського
господарства у різних часових проміжках на основі використання алгоритму
горизонтального аналізу;
- визначити структуру доходів підприємства на основі методики факторного
аналізу із застосуванням методики вертикального аналізу;
- проводити формування пропозицій щодо оптимізації джерел формування
та структури й обсягів доходів підприємства із використанням прийомів
оптимізації та економіко-математичних методів;
- здійснювати

оцінку

ефективності

формування

доходів

у

сільськогосподарському виробництві із застосуванням статистичних методів,
зокрема прийому відносних показників.
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Під аналітичними процедурами в аудиті слід розуміти методи перевірки, що
дають змогу ефективно оцінювати інформацію задля підвищення якості
аудиторського висновку [1, с. 1321].
Аналітичні процедури включають розгляд і порівняння фінансової
інформації суб’єкта господарювання, наприклад з:
- порівняльною інформацією за попередні періоди;
- очікуваними результатами суб’єкта господарювання, зокрема бюджетом,
або прогнозом чи попередніми розрахунками аудитора, наприклад оцінкою
амортизації;
- аналогічною інформацією для галузі [2].
Таким чином, міжнародні стандарти вбачають основою аналітичних
процедур в першу чергу прийом порівняння. Проте дане твердження досить
обмежене щодо можливостей використання методів аналізу.
Ефективна оцінка інформації стає можливою завдяки використанню
цілісного комплексу аналітичних процедур. Вони ґрунтуються на власних
методах аналізу, що систематизовані в класифікаційні групи (рис.1).
Якісні

методи

становлять

основу

будь-якого

дослідження.

Із

їх

застосуванням визначаються можливості використання інших груп методів
аналізу, встановлюється основна інформація щодо суб’єкта господарювання,
проводиться попередній огляд формування доходів у сільськогосподарському
виробництві. Так, аналогія може використовуватися в процесі побудови плану
проведення аналізу, що ґрунтуватиметься на плані, який використовувався для
подібного за особливостями функціонування підприємства.
Метою використання статистичних методів під час аудиту є надання
більш точної інформації про стан підприємства, скорочення обсягу перевірки
та

розрахунок

прогнозу

щодо

майбутніх

підприємства [1, с. 1324].

355

перспектив

діяльності

Методи аналізу
Статистичні
методи

Якісні методи

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Аналіз;
Синтез;
Індукція;
Дедукція;
Аналогія;
Моделювання.

Економіко-логічні
методи

‐ Абсолютні,
відносні, середні
величини;
‐ Групування;
‐ Порівняння;
‐ Ряди динаміки;
‐ Графічні методи.

Економікоматематичні методи

‐ Ланцюгових
підстановок;
‐ Абсолютних
різниць;
‐ Відносних
різниць;
‐ Індексний;
‐ Балансовий.

‐ Кореляційнорегресійний метод;
‐ Дисперсійний
аналіз;
‐ Лінійне,
аналітичне
програмування;
‐ Методи
інтегральної оцінки.

Рисунок 1 – Класифікація методів аналізу
Статистичні

методи

аналізу

більшою

мірою,

ніж

якісні

методи

використовують математичний інструментарій та відносяться до групи власних
аналітичних

прийомів.

Абсолютні

величини

використовуються

як

першоджерело інформації. Вони мають числове вираження.
Відносні величини – це прийом аналізу, що дозволяє, на основі порівняння
двох абсолютних величин, отримати новий кількісний показник, який
характеризуватиметься

вищим

ступенем

інформативності

порівняно

із

абсолютними показниками. Саме відносні величини використовуються для
оцінки ефективності діяльності. З метою визначення ступеня ефективності
формування доходів у сільськогосподарському виробництві доцільним є
використання саме відносних величин, серед яких яскравим прикладом є
показник рентабельності реалізації (1).
Рентабельність реалізації дозволяє визначити яка частка в чистому
фінансовому результаті формується за рахунок кожної гривні чистого доходу від
реалізації. В рамках аудиту формування доходів сільськогосподарського
виробництва даний відносний показник є досить інформативним, адже, як
правило, саме чистий дохід від реалізації є одним із найвагоміших видів доходів
підприємства.
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ЧП

Рр
Де Рр – рентабельність реалізації;

(1)

ЧДР

ЧП – чистий прибуток;
ЧДР – чистий дохід від реалізації.
Відносні величини як метод статистичного аналізу лежать в основі
проведення структурного, вертикального аналізу. Аналіз структури доходів
підприємства доцільно здійснювати шляхом співвідношення кожного із видів
доходів до їх загальної величини. Такий прийом дозволяє визначити питому вагу
різних доходів у загальному показнику доходу підприємства.
Середні величини використовуються для узагальнення інформації по
окремих показниках за певний період та визначення їх узагальненого середнього
значення. На основі використання даного методу аналізу можна провести
визначення середньої величини доходів підприємства за місяць протягом року,
чи іншого проміжку часу.
Із застосуванням прийомів рядів динаміки проводиться горизонтальний
аналіз. Саме він є одним із перших методів, що використовується для здійснення
аналітичного

дослідження.

За

допомогою

прийомів

рядів

динаміки

встановлюється зміна обсягів доходів підприємства протягом певного періоду
часу, визначається темп приросту, або падіння доходів. На основі використання
зазначених прийомів проводиться будування трендів. Із застосуванням трендів
забезпечується можливість подальшого прогнозування показників доходів у
сільському господарстві.
Графічні методи дозволяють забезпечити візуалізацію застосування
попередньо описаних методичних прийомів та забезпечують наочність
представлення результатів вивчення формування доходів у сільському
господарстві із використанням аналітичних прийомів.
Економіко-логічні

методи

становлять

групу

методів

аналізу,

що

використовуються для аналізу причинно-наслідкових зв’язків. Вони дозволяють
визначати вплив різних чинників на формування доходів у сільському
господарстві.
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В основі способів ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць
та ланцюгових індексів лежить метод елімінування, який дозволяє включити в
аналіз низку факторів і виділити один, вплив якого на результативний показник
саме оцінюється [5].
Алгоритм розрахунків за допомогою способу абсолютних різниць три
факторної мультиплікативної моделі у = а×в×с наступний:

 y  а   а  в0  с0 ;

(2)

 y  в   а1  в  с0 ;

(3)

 y  с   а1  в1  с .

(4)

На першому етапі визначається вплив першого із факторів за умови
незмінності двох інших. На другому етапі встановлюється влив другого чинника
на результативний показник, знову ж таки при умові незмінності інших
чинників. Аналогічний алгоритм продовжується далі в залежності від кількості
факторів.
Метод ланцюгових підстановок більш універсальний порівняно із методом
абсолютних різниць, адже може використовуватися по відношенню до всіх типів
моделей для проведення аналізу. Проте метод абсолютних різниць дозволяє
одразу отримати кінцевий результат та є менш трудомістким.
Економіко математичні методи в рамках аналітичних процедур аудиту
формування доходів у сільському господарстві доцільно використовувати поряд
із процедурою моделювання. Вони дозволяють встановити ступінь взаємозв’язку
двох досліджуваних показників. Із їх використанням доцільно проводити
обґрунтування управлінських рішень.
Методи інтегральної оцінки дозволяють проводити порівняння декількох
видів виробництв на основі групи показників, що характеризують доходи, або
дохідність (як відносну категорію) та формувати висновок про ефективність
даних видів діяльності.
Висновки. Таким чином, використання різноманітних методів аналізу в
рамках реалізації аналітичних прийомів аудиту формування доходів у
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сільському

господарстві

дозволить

підвищення

забезпечити

рівня

інформативності аудиту.
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УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ
ЗАБОРГОВАНОСТЯМИ ПІДПРИЄМСТВА
У статтi розглядаються основні теоретичні підходи до визначення сутності
управлiння здебіторською та кредиторською заборгованостями підприємтсва.
Розглянуто основні фактори впливу на зміну дебіторської та кредиторської
заборгованостей підприємтсва. Показано як переваги так і недоліки
формування дебіторської та кредиторської заборгованостей.
Ключові

слова:

дебіторська

заборгованість,

дебітори,

кредиторська

заборгованість, контрагенти, зовнішні фактори впливу, внутрішні фактори
впливу.
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У процесі діяльності підприємства дебіторська заборгованість виникає тоді,
коли після відвантаження товару, виконання робіт або надання послуг замовнику
поступає оплата на рахунок нашого підприємства.
Відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» - це сума
заборгованості підприємству на певну дату. [4]
Дебiтори — це фiзичні та юридичнi особи, якi внаслідок минулих подій
заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або
інших активів. Боржники зобов'язуються погасити дебіторську заборгованість
згідно умов укладених договорів.
На даному етапі розвитку економіки України низку переваг для співпраці
отримує саме підприємство зі стабільним фінансовим станом. Це означає, що
підприємства-контрагенти для співпраці (постачання сировини, матеріалів,
надання послуг) обирають те підприємство, яке є фінансово стійким.
Якщо підприємство фінансово стійке, платоспроможне, тоді воно має ряд
переваг в порівнянні з того ж профілю підприємством для інвестування,
кредитування, для вибору постачальників.
Якщо дебіторська заборгованість погашається не в терміни зазначені
договором, то це призводить до платіжної кризи на підприємстві, а саме:
збільшення заборгованості за комерційним кредитом призводить до збільшення
попиту на короткострокові кредити, скорочення їх пропозиції та зростання їхньої
вартості.
Для

погашення

своїх

боргів

організації

мають

перетворювати

високоліквідні активи в грошові кошти, інакше це може призвести до
банкрутства підприємства.
Головним завданням будь-якого підприємства є отримання прибутку, саме
тому перед керівництвом підприємства виникає питання про зниження рівня
кредиторської та дебіторської заборгованостей, високий рівень яких призводить
до зниження фінансової стійкості підприємства.
Невчасне отримання інформації щодо заборгованості зазвичай призводить
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до того, що підприємство залишається без обігових коштів, або не зможе
правильно запланувати обсяг необхідних

ресурсів для витрат майбутніх

періодів.. Контроль над рухом кредиторської та дебіторської заборгованостей
важливо здійснювати задля покарщення розрахунково-платіжної системи
підприємства.
Дана тема є дуже актуальною, адже потрібно не лише правильно визначити
розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, але й спрогнозувати ці
показники у майбутньому. Адже це дозволить використовувати фінансові
ресурси підприємства більш раціонально.
Управління кредиторською заборгованістю — це частина загальної фінансової
стратегії, яка полягає у забезпеченні найефективніших форм і умов залучення
зовнішнього капіталу із різних джерел у відповідності з потребами розвитку
підприємства та вчасного його повернення та сплати процентів [2, С.11]
Дебіторська і кредиторська заборгованості підприємства виникають
внаслідок проведення безготівкових розрахунків з покупцями, підрядчиками,
фінансовими органами, робітниками, службовцями, органами соціального
страхування, підзвітними особами, тощо.
Виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості виникає з
моменту відвантаження готової продукції, виконання робіт, послуг, одержання
ТМЦ, нарахування зарплати. Великі розміри дебіторської та кредиторської
заборгованості спонукає до перерозподілу обігових коштів. +
Дослідження стану, руху та управління дебіторської та кредиторської
заборгованостей завжди є актуальним, тому цю теми висвітлювали у своїх
роботах як зарубіжні так і українські вчені.
Основна

частина

науковців

поділяє

фактори

впливу

формування

дебіторської та кредиторської заборгованості на зовнішні та внутрішні.
До зовнішніх факторів такі вчені як Л.О. Лігоненко, М.М. Нашкерська,
Л.В. Черненко відносять:
 стан економіки в країні та політику уряду;
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 податкову систему в державі;
 рівень інфляції;
 розвиток кредитних відносин та eфективність грошово-кредиткої політики
НБУ.
Оскільки зовнішні фактори створюють вагомий вплив на розвиток
підприємства, то внутрішні фаткори формують його основу.
До внутрішніх факторів впливу науковці відносять:
 кредитну політику підприємства;
 стан контролю над заборгованостями;
 стратегю та план розвитку підприємства [2, ст. 116].
На сьогоднішній день у вчених немає єдиної точки зору з приводу чинників
впливу на дебіторську та кредиторську зоборгованості. Одні досліджують
фактори впливу на формування заборгованостей, інша група — на величину та
структуру

заборгованостей

та

фактори,

що

зумовлюють

погашення

заборгованостей.
Відповідн до П(С)БО 11 «Кредиторська заборгованість» - це заборгованість
підприємства іншим юридичним і фізічним особам, що виникла в результаті
pдійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства
існують зобов’язання її погашення в певний строк [5].
Основними

факторами,

що

забезпечують

ефективність

управління

дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємства є:
 наявність у керівництва достовірної та повної інформації про терміни
погашення зобов’язань контрагентами;
 впровадження чіткої регламентації роботи з простроченою та сумнівною
дебіторкою та кредиторською заборгованостями;
 наявності у управлінців компанії необхідної інформації щодо стану витрат,
які пов’язані із збільшенням розміру заборгованостей та їх оборотності;
 встановлення оцінки кредитоспроможності кожного покупця;
 наявність достатнього обсягу резерву сумнівних боргів [1, ст. 78].
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Розглянемо основні завдання, які передбачає управляння дебіторською та
кредиторською заборгованостями.
Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю передбачає:
обґрунтування
можливості
виникнення
дебіторської
та
кредиторської заборгованості

визначення політики надання кредиту
та інкасації для різних груп покупців
(постачальниками) і видів продукції;

аналіз і ранжування покупців залежно від
обсягів закупівель, історії кредитних відносин і
запропонованих
своєчасне визначення прийомів
прискорення обігу оборотних
активів і зменшення

прогноз надходжень грошових
коштів від дебіторів на основі
коефіцієнтів інкасації.

Рисунок 1 - Управління дебіторською та кредиторською
заборгованістю
Під впливом факторів, які впливають на формування кредиторської та
дебіторської заборгованості підприємства хочеться розглянути основні переваги
та недоліки з якими стикаються підприємства під час їх формування.
Таблиця

1

–

Переваги

та

недоліки

формування

дебіторської

заборгованості підприємства
Переваги
+ стимулювання збільшення обсягів
продажу;
+ встановлення стабільних і
тривалих зв’язків з покупцями;

Дебіторська
заборгованість + формування
конкурентоспроможного
асортименту товарів;
+ прискорення реалізації запасів і
відповідне зниження витрат з їх
утримання та ін.
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-

Недоліки
вилучення коштів з обороту;

-

виникнення витрат на
управління дебіторською
заборгованістю;

-

виникнення ризику
неповернення, втрат від
інфляції і зниження прибутку

Таблиця 2 – Переваги та недоліки формування кредиторської
заборгованості підприємства

Кредиторська
заборгованість

Переваги
+ додаткове фінансування оборотних
коштів і нарощування економічного
потенціалу;

-

+ здобуття додаткового прибутку;
+ зниження витрат на залучення
капіталу;
+ зниження ризику втрат від інфляції.

-

Недоліки
підвищення розміру
зобов’язань;
виникнення втрат від
недоотримання знижок на
продукцію, товари, послуги,
що купуються;
виникнення ризику втрати
платоспроможності і
фінансової стійкості та ін.

Отже, проаналізувавши як здійснюється управління дебіторською та
кредиторською заборгованостями підприємства та який вплив воно має на
підприємство ,можна зробити наступні висновки:
1) значне перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською
створює погрозу фінансовій стійкості підприємства і робить необхідним
залучення додаткових джерел фінансування, таких як банківські позики. Але
замість цього банківські позики можна залучати для подальшого розвитку
підприємства, придбання матеріалів та нових машин та устаткування;
2) по можливості орієнтуватися на збільшення кількості замовників з
ціллю зменшення ризику неплатежів з боку основного замовника.
3) контролювати стан розрахунків по простроченим платежам. Це
стосується не тільки дебіторської, але й кредиторської заборгованості. В умовах
інфляційних процесів всіляка відстрочка платежів призводить до того, що
підприємство отримує лише частину вартості виконаних робіт. Для цього
необхідно розширяти систему авансових платежів.
Та найголовнішими чинниками як за думкою науковців, так і за думкою
практикуючих керівників є своєчасне виявлення неприпустимих видів
дебіторської і кредиторської заборгованості, до яких відносяться:
 прострочена заборгованість постачальникам, до бюджету та інше;
 кредиторська заборгованість по претензіям;
 понаднормативна заборгованість по стійким пасивам;
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 товари відвантажені, але не оплачені в строк; постачальники і покупці по
претензіях;
 заборгованість по розрахункам відшкодування матеріальної шкоди,
заборгованість по статті «інші дебітори».
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗНИЖОК ЯК
ЧАСТИНИ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ
У статті розглянуто економічну сутність знижок як частини маркетингової
політики ціноутворення, визначено основну мету надання знижок. Здійснено
аналіз й оцінку методичних підходів торговельних знижок, виходячи з природи їх
виникнення.
Ключові слова: дохід, облік торговельних знижок, реалізація, товар, ціна.
Постановка наукової проблеми. Вітчизняні підприємства для стимулювання
попиту на товари, їх збуту, зростання обсягів продажу задля отримання прибутку
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часто вдаються до різноманітних цінових пропозицій. Система знижок – частина
маркетингової політики ціноутворення. Зменшуючи ціну, продавець дотує
покупця для стимулювання збуту. У сучасних економічних умовах надання
знижок покупцям виступає інструментом збільшення рівня продажів. Обліковий
вимір знижок насамперед ґрунтується на їх групуванні, тому актуальне питання
щодо вдосконалення бухгалтерського обліку у відображенні знижок [1].
Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженню цієї проблеми приділяли
увагу у своїх працях такі науковці, як П. Й. Атамас, Н. Білова, Ф. Ф. Бутинець,
Н. М. Грабова, А. В. Івченко, О. В. Лишиленко, М. Б.Кулинич, В. В. Сопко. Проте
огляд літератури засвідчив, що питанню надання знижок покупцям, як
інструменту збільшення рівня продажів та відображення цих операцій в обліку,
приділена велика увага.
Метою статті є вивчення економічної сутності знижок як частини
маркетингової

політики

ціноутворення,

обґрунтовано

необхідність

упровадження аналітичних рахунків доходів, які деталізують операції реалізації
товарів із наданням знижок.
Виклад основного матеріалу. Знижки та розпродажі є невід’ємною
частиною сучасного ділового життя — вони є своєрідним інструментом із
залучення нових покупців, збільшення рівня продажів, заохочення постійних
клієнтів.

Таким

інструментом

користуються

практично

всі

суб’єкти

господарювання, зацікавлені в ефективному збуті своєї продукції (товарів, робіт,
послуг).
Таким чином, у підприємства є вибір документального оформлення
рекламної акції, в ході якої підприємство:
1) безкоштовно роздає товар (товар вартістю 0 грн). Тоді в первинному
документі (товарній накладній, акті приймання-передачі тощо) можна показати
як передачу саме окремої одиниці товару із зазначенням її вартості, що дорівнює
0 грн;
2) встановлює знижку на товар, а саме продає додаткову одиницю товару
(наприклад, за 1 грн). В такому випадку в первинному документі кожна
номенклатурна одиниця буде вказана окремо, в тому числі і за 1 грн;
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3) встановлює знижку на комплект товарів. І в даному випадку підприємство
може в первинному документі вказати, що входить в комплект і яка вартість
кожної одиниці товару.
Основною метою надання знижок є:
— привертання до певної торговельної марки, до товаровиробника або до
підприємства торгівлі покупців, які згодом можуть стати лояльними клієнтами;
— згладжування падіння сезонного попиту на ринку товарів (робіт, послуг)
у період низької купівельної активності;
— скорочення до мінімально можливого рівня товарних запасів, схильних
до впливу моди, товарів, що не мають активного попиту, та товарів зі строком
зберігання (придатності, реалізації), що закінчується;
— реалізація дослідних моделей і зразків товарів з метою ознайомлення з
ними споживачів. Інакше кажучи, знижки, як правило, пов’язані з формуванням
стійкого попиту на певний товар, завоюванням ринку, стимулюванням постійних
покупців або з бажанням продавця у стислі строки позбавитися від товару або
продукції, що не має достатнього попиту.
Щоб відобразити в первинних документах передачу акційною (додаткової)
одиниці товару, підприємство має обов'язково належним чином документально
оформити проведення рекламної акції. І вже в умовах її проведення передбачити
або «безкоштовну роздачу товару в ході рекламної акції», або «продаж
додаткової одиниці товару за 1 грн», або «продаж товарів в комплекті зі
знижкою». Це необхідно детально задокументувати, зокрема, прописати в наказі
про проведення акції або Положенні про знижки, потім по аналогії вказати в
договорі з покупцем, і після цього - в первинному документі. Від варіанту, який
вибере підприємство, і залежить відображення цієї операції в податковому і
бухгалтерському обліку.
У разі проведення рекламної акції, яка включає знижку на товар або
безкоштовну роздачу товару, необхідно оформити План проведення рекламної
акції, Кошторис витрат на проведення рекламної акції. У ситуації, якщо
підприємство вибирає варіант з безкоштовною роздачею товару, тоді необхідно
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буде оформити і Акт на списання безкоштовно розданого товару. Також після
проведення будь-яких акцій, в тому числі із застосуванням знижок, обов'язково
складають Звіт відповідальної особи (в довільній формі), де вказують результати
проведеної акції.
Документальне оформлення знижок та розпродажів є важливою частиною
їх облікового відображення. Надання знижок покупцям на товари (роботи,
послуги) та їх розпродаж повинні провадитися на підставі відповідного
розпорядчого документа – наказу керівника про проведення акції. На підставі
наказу розробляється положення про маркетингову політику підприємства або
положення про знижки. Саме у цих документах обґрунтовуються розмір цін та
знижок, що застосовуються підприємством (з урахуванням розміру партії
реалізованого товару, строків поставки, умов оплати та інших чинників), а також
економічна значущість та ефективність маркетингових і рекламних заходів та
акцій, що проводяться. Рішення про надання знижок та проведення розпродажів
можна підкріплюється наказом керівника про проведення акції, що передбачає
зниження цін, де застерегти:
— мету заходу, що проводиться;
— перелік товарів, що беруть участь в акції;
— період надання знижок;
— розмір знижок та умови їх надання тощо.
Після закінчення кампанії рекомендовано складати звіт про фактичні
витрати на проведення рекламного заходу із затвердженням його керівником.
Для привертання уваги покупців до свого товару та стимулювання
постійних клієнтів продавці використовують такі види знижок:
— надання знижок у момент продажу товару. При такому варіанті покупець
отримує знижку відразу, наприклад, за дисконтною пластиковою карткою, за
флаєром або в результаті моментального розіграшу розміру знижки за
допомогою лототрона. Такі знижки відображають за кредитом рахунку 702
«Дохід від реалізації товарів».
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— надання знижок після продажу товару. Типовим прикладом таких
знижок є знижки «сконто» — знижки за оплату раніше встановленого строку. Ці
знижки характерні для оптових продавців, але в окремих випадках їх
застосовують і в роздрібній торгівлі, наприклад, при продажу товару з
відстроченням платежу. Такі знижки відображають за дебетом рахунку 704
«Вирахування з доходу». Сума після реалізаційної знижки зменшує дохід
продавця, нарахований раніше, у момент відвантаження.
Однак на рахунку 704 «Вирахування з доходу» відображаються як суми
наданих знижок покупцям після реалізації, так і вартість повернених покупцям
товарів, а також ті, які належить вираховувати з доходу. Тому доцільне введення
субрахунків третього порядку для деталізації інформації про всі вирахування з
доходу, у тому числі й торговельні знижки, тобто субрахунок 704.1 «Торгівельна
знижка надана», субрахунок 704.2 «Повернення товарів покупцями», субрахунок
704.3 «Інші відрахування з доходу» [1].
Згідно із Законом «Про захист прав споживачів» використання понять
«знижки» чи «знижена ціна» або інших аналогічних їм понять дозволяється
тільки якщо:
— вони застосовуються до продукції, що реалізується безпосередньо
суб’єктом господарювання;
— такого роду знижка або зменшення ціни надаються протягом певного та
обмеженого періоду часу;
— ціна продукції нижча за її звичайну ціну [3].
Щодо розпродажу товарів, то відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону «Про захист
прав споживачів» поняття «розпродаж» або будь-які інші аналогічні йому
поняття можуть використовуватися лише за умови, що:
— розпродаються всі товари в магазині або їх чітко визначена група;
— тривалість розпродажу обмежена в часі;
— ціни на товари, що підлягають розпродажу, нижчі за їх звичайну ціну [3].
Відображення в обліку розпродажу товарів з визначеним відсотком знижки
наведено в таблиці 1.
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Таблиця 1 – Типова кореспонденція рахунків з обліку розпродажу
товарів з визначеним відсотком знижки
№ з/п
Зміст господарської операції
1
Відображено дохід від реалізації товарів (з урахуванням
знижки)
2
Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ у складі
вартості реалізованих товарів
3
Списано суму торговельної націнки, що припадає на
реалізовані товари
4
Відображено собівартість реалізованих товарів
5
Списано на фінансовий результат:
— дохід від реалізації товарів
— собівартість реалізованих товарів

Дебет
301

Кредит
702

702

641

285

282

902

282

702

791

791

902

Відображення в обліку реалізації товару за 1 грн. наведено в таблиці 2.
Таблиця 2 – Типова кореспонденція рахунків з обліку реалізації товару
за 1 грн.
№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1
2
3
4
5

Отримано товари для акційного продажу
Відображено податковий кредит з ПДВ
Оплачено товари постачальнику
Продано акційні товари (передано покупцям)
Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ з продажної
вартості товарів
Нарахована повна сума податкових зобов'язань з ПДВ
Включено собівартість акційних товарів до складу
витрат

282
641
631
361
702

631
631
311
702
641

949
93

641
282

6
7

Коли підприємство проводить акцію як продаж за символічну плату, тоді
облік буде таким, як описано вище. А якщо товари роздають в рамках рекламної
компанії – такі витрати збільшать Дт 93 «Витрати на збут».
Відображення в обліку акційний продаж: третій товар – безоплатно
наведено в таблиці 3.
Якщо ж товари, що вибули, оцінюють за цінами продажу, тоді потрібно
спочатку в обліку показати зменшення (списання) торгової націнки, що припадає
на акційний товар, а вже потім списати собівартість реалізованих товарів на
витрати а саме:
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Списання націнки, що припадає на акційний товар
Дт 285 «Торгова націнка»
Кт 282 «Товари в торгівлі»
Списання собівартості реалізованого акційного товару
Дт 902 «Собівартість реалізованих товарів»
Кт 282 «Товари в торгівлі»
Таблиця 3 – Типова кореспонденція рахунків з обліку реалізації: третій
товар – безоплатно
№ з/п
1
2
3
4
5

Зміст господарської операції
Відображено дохід від реалізації трьох одиниць
товару на умовах акції
Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ у складі
вартості реалізованих товарів
Списано суму торговельної націнки, що припадає
на реалізовані товари
Відображено собівартість реалізованих товарів
Списано на фінансовий результат:
— дохід від реалізації товарів
— собівартість реалізованих товарів

Дебет
301

Кредит
702

702
949
285

641
641
282

902
93
702

282
282
791

791
791

902
93

Висновки. Отже, знижки, надані в момент продажу в обліку не
відображаються. Післяреалізаційна знижка відображається на рахунку 704
«Вирахування з доходу». При визначенні економічної ефективності від надання
торговельних знижок вони стають для підприємства особливим способом
залучення нових покупців, вагомим інструментом для збільшення рівня
продажів, заохочення постійних клієнтів.
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підприємствах торгівлі. Економічний вісник НГУ. 2007. № 2. С. 71–75.
2. Кулинич М. Методичні підходи в обліковому відображенні торговельних
знижок. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки. 2016. № 1. С. 114-120.
3. Про захист прав споживачів : Закон України від 15.12.1993 № 1023-ХІІ.
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Досліджено процес організації аналізу витрат та виходу продукції рослиництва.
Висвітлені

актуальні

питання

щодо

оптимізації

витрат

продукції

рослинництва. Проаналізовано завдання аналізу витрат виробництва продукції
рослинництва. Наведена характеристика резервів збільшення продукції
рослинництва шляхом зменшення витрат.
Ключoві

слова:

витрати,

собівартість

продукції

рослинництва,

сільськогосподарська продукція.
Актуальність

проблеми

ефективності

сільськогосподарського

виробництва, зокрема галузі рослинництва, в сучасних умовах виходить на
перше місце серед кола інших важливих проблем. Вирішення та реалізація
проблеми – це формування реального добробуту населення країни, підвищення
її продовольчої безпеки. Виробництво рослинницької продукції є завданням всіх
господарюючих суб’єктів аграрного сектору, що спрямоване на формування
ринку продовольства. Ефективність розвитку галузі рослинництва формується
під впливом багатьох чинників, зокрема ґрунтово-кліматичних, технологічних,
біологічних та інших, що ускладнює пошук додаткових можливостей для її
підвищення.
Управління витратами у сільськогосподарських підприємствах є важливим
засобом побудови системи аналізу витрат, з урахуванням стратегічних та
тактичних цілей і вимог керівництва. Це складний процес, що передбачає не
тільки зважену класифікацію, а й систематичний відбір фактичних витрат та їх
поведінки під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, прийняття рішень щодо
поліпшення структури собівартості продукції, ціноутворення.
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Значний внесок у дослідження питань методології обліку витрат
виробництва продукції рослинництва зробили такі вітчизняні вчені, як:
Ф.Бутинець,

В.Палий,

М.Чумаченко,

Л.Хорунжий,

О.Юрківський,

В.Моссаковський, М.Дем'яненко, В.Лінник, П.Хомин, В.Дерій, О.Радченко та
інші.
Метoю данoгo дoслідження є обгрунтування основних теоретичних засад
аналізу витрат та виходу продукції рослиництва.
Сільськогосподарська продукція – актив, одержаний у результаті
відокремлення від біологічного активу, призначений для продажу, переробки або
внутрішньогосподарського

споживання.

Додаткові

біологічні

активи

–

біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень [5, с. 88].
Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку
передбачено категорію «продукція сільськогосподарського виробництва», до
якої

відноситься

продукція,

одержана

від

власних

рослинницьких,

тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для
продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання (видачі й продажу
працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприклад у дитячі садки, їдальні
тощо); продукція, яка призначена для споживання в тваринницьких підрозділах
як корми або для виробництва кормів у кормоцехах; продукція, яка вирощена
для годівлі худоби, наприклад зелена маса, корм, плоди тощо, а також побічна
продукція та відходи, одержані під час доведення товарної продукції та насіння
до належних кондицій; насіння та посадковий матеріал, включаючи саджанці,
призначені для закладання та ремонту власних насаджень [4].
Собівартість продукції рослинництва складається з витрат, пов'язаних з
використанням у процесі виробництва землі, сільськогосподарських машин,
обладнання та інших основних фондів, трудових і матеріальних ресурсів. Метою
обчислення собівартості продукції рослинництва є своєчасне, повне і достовірне
відображення фактичних витрат на її виробництво, а також контроль за
використанням виробничих ресурсів [5].
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Витрати

на

виробництво

продукції

рослинництва

неоднорідні

і

розподіляються за економічним значенням і характером участі у виробничому
процесі, за якісним складом, за способом включення в собівартість. Правильний
розподіл виробничих витрат має істотне значення в плануванні та обчисленні
собівартості продукції.
Витрати на виробництво продукції рослинництва та інших виробництв у
сільському господарстві формують за об'єктами обліку, планування й
визначення собівартості продукції (калькулювання), а також за центрами
відповідальності (підрозділами підприємства тощо). За цими об'єктами витрат
відкривають рахунки аналітичного обліку сільськогосподарського виробництва.
Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції – один з основних
показників, які характеризують діяльність сільськогосподарських підприємств.
Від його величини залежить об’єм реалізації продукції, а отже, і ступінь
задоволення потреб населення в продуктах харчування, а промисловості – в
сировині [5, с. 87].
Від обсягу виробництва продукції залежать також рівень її собівартості,
сума прибутку, рівень рентабельності, фінансовий стан підприємства, його
платоспроможність та інші економічні показники. Тому аналіз діяльності
підприємства необхідно розпочати з вивчення об’єму виробництва продукції
рослинництва.
Аналіз витрат та виходу продукції рослиництва має такі завдання:
 перевірка обґрунтованості прийнятих управлінських рішень щодо
собівартості;
 об’єктивна оцінка виконання прийнятих рішень, під час якої виявляються
відхилення фактичних витрат від планових;
 з’ясування чинників цих відхилень;
 підрахунок резервів подальшого зниження собівартості продукції;
 розроблення заходів із мобілізації внутрішньовиробничих резервів та
використання їх у виробництві.
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Для проведення аналізу використовуються такі джерела інформації:
планова собівартість продукції; аналітичні розрахунки, норми й нормативи
споживання ресурсів; звітна інформація, зокрема «Звіт про фінансові
результати»

ф.

2,

звіт

про

основні

економічні

показники

роботи

сільськогосподарських підприємств ф. 50-сг , дані оперативного обліку
(первинні документи, зведення, реєстри відпуску матеріалів на виробництво,
табелі про нарахування заробітної плати та ін.)[1, с. 35].
Для оцінки економічної ефективності витрат та виходу продукції
рослиництва використовують натуральні і вартісні показники. Натуральні самі
по собі ще не вказують на рівень економічної ефективності виробництва, але є
вихідними для її визначення. Адже урожайність культури чи, наприклад,
продуктивність тварин не повною мірою характеризує ступінь ефекту,
одержаного в процесі виробництва, і відображає лише один бік досягнутої
ефективності.
Для визначення економічної ефективності необхідно знати не лише розмір
кінцевого результату, а й величину витрат на виробництво, зберігання та
реалізації продукції, тобто якою ціною отримані ці результати. Наприклад, один
і той самий рівень урожайності може бути досягнутий при різних витратах, або
при рівновеликих витратах досягається різна урожайність. Звідси для отримання
об'єктивної оцінки ефективності підприємства необхідно також урахувати
оцінку тих витрат, що дали змогу одержати ті чи інші результати.
Процес виробництва здійснюється через оптимальне та збалансоване
поєднання факторів, що його визначають: засобів праці, предметів праці та
робочої сили. Крім того, істотним чином на виробництво впливає фінансовий
стан підприємства, а також певні організаційні, управлінські, технологічні та
інші переваги, що відображаються як нематеріальні ресурси. Тож за оцінку
витрат логічно взяти оцінку всіх перелічених ресурсів.
Виходячи з цього можна дати таке визначення ефективності: ефективність
підприємства

являє

собою

комплексну

оцінку

кінцевих

результатів

використання основних і оборотних активів, трудових і фінансових ресурсів та
нематеріальних активів за певний період часу.
375

Для оцінки виконання плану виробництва продукції за асортиментом
порівнюють обсяг продукції, яку можна зарахувати у виконання плану за
асортиментом, з плановим її обсягом. При цьому в рахунок планового
асортименту відносять: при пеервиконанні плану виробництва – плановий обсяг,
при невиконанні плану виробництва – фактичний обсяг продукції
Виконання плану за асортиментом оцінюють за коефіцієнтом, який
обчислюють відношенням обсягу виробленої продукції, занесеної в рахунок
планового асортименту, до обсягу продукції, передбаченої планом;
Виконання плану за асортиментом по однорідних культурах визначають у
натуральному вимірі (кормів в умовних кормових одиницях), а по різних видах
продукції – у вартісному вимірі [2, с. 121].
Важливим

показником,

що

характеризує

виробництво

сільськогосподарської продукції, є її якість, тобто сукупність властивостей,
здатних задовольняти певні вимоги споживача. Важливий цей показник і тому,
що він є визначальним для підвищення конкурентоспроможності продукції.
Тому головне завдання аналізу – встановити, наскільки продукція
підприємства за якісними параметрами задовольняє споживача. Така оцінка
робиться на підставі опитування споживачів, аналізу тенденції попиту на
продукцію, порівняння фактичних параметрів якості продукції з нормативними
(стандартами).
Зауважимо, що, залежно від призначення, до однієї й тієї ж продукції
можуть

пред’являтись

різні

вимоги.

Наприклад,

якщо

пшениця

використовується на харчові цілі, то увагу звертають на вміст білка, клейковини
та їх якість, скловидність тощо, а якщо на кормові – то можна обмежитись лише
білком, якого повинно бути не менше 15%.
Виявлення

резервів

збільшення

продукції

рослинництва

повинно

здійснюватись за напрямами: розширення посівних площ та підвищення
урожайності, однак основним фактором збільшення виробництва продукції
рослинництва залишається підвищення урожайності сільськогосподарських
культур. Цього можна досягти різними шляхами:
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– насамперед за рахунок поліпшення земельних угідь шляхом меліорації,
боротьби з ерозією, вапнування (гіпсування),
– дотриманням агротехнічних умов. Проте не всі агротехнічні фактори
однаковою мірою зумовлюють високу врожайність, тому особливу увагу
приділяють сортооновленню, хімізації, меліорації, комплексній механізації і
автоматизації виробничих процесів тощо. Приріст урожайності за рахунок цих
факторів визначають з даних науково-дослідних установ, а в конкретних умовах
підприємства - на основі вивчення технології вирощування аналізованої
культури.
–

поліпшенням

селекційно-насінницької

роботи,

впровадженням

у

виробництво врожайніших районованих сортів можна забезпечити приріст
урожаю окремих культур на 20 %.
–

нарощуванням

потужностей

випуску

мінеральних

добрив.

За

розрахунками вчених, за оптимальної норми внесення добрив і за всіх інших
умов приріст зерна становив би 8-10 ц/га, картоплі – 60-70, цукрових буряків –
70-80, льону-довгунця (волокна) - 1,5-2 ц/га.
– зрошуванням угідь. На віддачу добрив значною мірою впливає
вологозабезпеченість ґрунту. За даними наукових установ, раціональне
зрошення підвищує ефективність мінеральних добрив у 2—3 рази порівняно з їх
застосуванням на незрошуваних землях. Отже, зрошення, підвищуючи
ефективність добрив, дає змогу створити умови для одержання гарантованих
високих урожаїв у зонах недостатнього зволоження, на які в Україні припадає
більше 40 % площі ріллі.
– ефективним застосуванням засобів захисту рослин. Останнім часом
велику увагу приділяють біологічним методам захисту, які не тільки зберігають
урожай, але й не знижують його якості. Найбільшого поширення набуває захист
із

застосуванням

трихограми,

що

підвищує

врожайність

пшениці

на

2-3 ц/га, зерна кукурудзи - на 8-10 і цукрових буряків - на 15-20 ц/га. [2, с. 133].
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Виростити

високі

врожаї,

забезпечити

рекомендований

комплекс

агротехнічних заходів з урахуванням зональних умов і біологічних особливостей
сорту допомагає комплексна механізація виробничих процесів у рослинництві.
Вона забезпечує виконання всіх робіт у найкращі стислі строки, що, з одного
боку, підвищує біологічний урожай, а з другого - скорочує його втрати при
збиранні, доочищенні, транспортуванні.
Таким чином, основною метою аналізу витрат на виробництво продукції
рослинництва сільськогосподарського підприємства є своєчасне, повне,
вірогідне відображення фактичного розміру і складу витрат та контроль за
використанням всіх видів виробничих ресурсів, а також обсягу виробленої
продукції в натуральних та грошових вимірниках. Для проведення аналізу
використовуються такі джерела інформації: планова собівартість продукції;
аналітичні розрахунки, норми й нормативи споживання ресурсів; звітна
інформація, зокрема «Звіт про фінансові результати» ф. 2, звіт про основні
економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств ф. 50-сг, дані
оперативного обліку (первинні документи, зведення, реєстри відпуску матеріалів
на виробництво, табелі про нарахування заробітної плати та ін.).
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТОВАРНІ ВТРАТИ В РІТЕЙЛІ: АСПЕКТИ НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ
Розглянуто напрями розвитку наукової дискусії щодо модифікації облікового
забезпечення товарних втрат. Акцентовано на проблемних аспектах побудови
раціональної кореспонденції рахунків синтетичного обліку товарних втрат.
Обґрунтовано необхідність деталізації рахунків та видозміни окремих регістрів
для підвищення достовірності та посилення аналітичної цінності облікової
інформації.
Ключові слова: нестача, рітейл, системи ідентифікації товарів, товарні
втрати.
Постановка проблеми. Стрімкий розвиток мережевої торгівлі, різних
форматів торгівлі (супермаркетів, мегамаркетів, гіпермаркетів) в Україні, поява
інших форм торгівлі спонукають вітчизняних рітейлерів замислитися про одне з
проблематичних питань, що постійно супроводжує товарообіг, – товарні втрати.
Масштабний перехід до торгівлі шляхом самообслуговування став потужним
каталізатором зростання проблеми товарних втрат. Вагомим фактором є те, що
самообслуговування збільшує товарообіг втричі і на чверть підвищує
прибутковість, проте і втрати збільшуються у декілька разів [7]. Технологія
торгівлі в супермаркеті робить окреслену проблему однією з основних у
визначенні рівня доходу та фінансової стратегії його розвитку.
Метою статті є критичний аналіз наукових поглядів щодо модифікації
облікового забезпечення товарних втрат, дослідження проблемних аспектів
побудови раціональної кореспонденції рахунків синтетичного обліку товарних
втрат.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останніх публікаціях, авторами
яких є Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Нападовська, Л.М. Котенко, Д.Л. Кузьмін,
В.Ф.

Максімова,

М.А.Ніколаєва,

Г.Я.Резго
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та інші, основний

акцент

здійснювався на дослідженні товарознавчої складової товарних втрат, їх
класифікації, а також методики їх відображення на рахунках бухгалтерського
обліку з метою розробки ефективних управлінських рішень у частині мінімізації
товарних втрат.
Виклад основного матеріалу дослідження. Тривалий період науковці вели
дискусії щодо того, на якому рахунку слід обліковувати товарні втрати. В
підсистемі бухгалтерських рахунків товарні втрати відображаються на рахунку
947 «Нестачі і втрати від псування цінностей», який не має субрахунків. Однак,
поява нових форм торгівлі та зміст операційної діяльності торговельних мереж
потребують удосконалення аналітичного обліку товарних втрат торговельних
мереж, оскільки втрати торговельних мереж включають не тільки втрати товарів,
але і товари, які втратили товарний вигляд, технологічні втрати в процесі
приготування напівфабрикатів і готових страв та втрати, що є причинами
відкритої викладки товарів (у результаті самообслуговування).
Більшість авторів, що досліджували це питання, а саме: Ю.С. Цал-Цалко
[13], Г.І. Грінман [3], Н.Д. Расулов [12] та інші, вважали, що з метою отримання
в системному порядку інформації про виявлені факти нестач, розкрадання,
знищення, навмисного і ненавмисного псування, а також з метою посилення
контролю за своєчасним стягненням сум щодо відшкодування матеріальної
шкоди з винних осіб до рахунку «Нестачі і втрати від псування цінностей»
необхідно ввести субрахунки.
Аналіз пропозицій вчених-економістів щодо застосування субрахунків
показав, що більшість пропозицій не є актуальними на сьогодні, вони не
враховують особливостей функціонування сучасних торговельних мереж та
потребують вдосконалення в умовах появи нових форматів торгівлі (табл.1).
Заслуговують на увагу пропозиції науковців, які рекомендують виділити
три субрахунки до рахунку «Нестачі і втрати від псування цінностей»,
призначених для окремого ведення обліку нестач і втрат:
1) продукції виробничо-технічного призначення;
2) товарів широкого вжитку;
3) інших матеріальних цінностей.
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Таблиця 1 – Пропозиції щодо застосування аналітичних рахунків до
рахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»
№ пор.
Джерело
1
2
1
Грінман Г.І. [3]
2

3

Дернюк А.Ф.,
Рачковський І.Ф.,
Єфименко А.М.,
Грищук В.А. [4]
Ігнатенко М.С.,
Белебеха І.А. [5]

4

Расулов Н.Д. [12]

5

Цал-Цалко Ю.С. [13]

6

Яковлев М.А.,
Попов В.Е. [14]

Запропоновані аналітичні рахунки
3

I. Нестачі
II. Розкрадання
ІІІ. Втрати від псування
I. Втрати від псування цінностей
II. Нестачі в результаті розкрадання

I. Нестачі
II. Розкрадання
III. Втрати від падіння і загибелі худоби
IV. Втрата при реалізації продукції
V. Падіння молодняку тварин і тварин на відгодівлі
I. Нестачі, виявлені в результаті інвентаризації
II. Нестачі і втрати від псування цінностей за
нерозглянутими актами
III. Нестачі, що виникли внаслідок дії обставин
непереборної сили
I. Нестачі основних засобів
II. Нестачі товарно-матеріальних цінностей
III. Нестачі грошових коштів
IV. Нестачі тварин, птиці, бджілосімей
V. Втрати від псування основних засобів
VI. Втрати від псування товарно-матеріальних
цінностей
VII. Втрати від падіжу і загибелі тварин, птиці і
бджілосімей
VIII. Різниця в цінах при заліку пересортування
IX. Інші нестачі і втрати
І. Основні засоби
II. Продукція сільськогосподарського виробництва
III. Сировина і матеріали
IV. Нафтопродукти
V. Будівельні матеріали
VI. Запасні частини
VII. Молодняк тварин і тварин на відгодівлі
VIII. Малоцінні та швидкозношувані предмети
IX. Нестача грошових коштів у касі

Усередині кожного субрахунку автори запропонували ввести облік втрат за
втратами в межах норм природного убутку і понаднормових втрат за їх видами:
нестачі, крадіжки і псування цінностей.
Економісти висловлювали й інші думки. Так, В.К. Радостовець [11] і
А.Я. Новохацька [9] в свій час звертали увагу на те, що в разі збільшення
кількості субрахунків буде суттєво ускладнюватись бухгалтерський облік, який
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вівся вручну. Однак, на нашу думку, в сучасних умовах комп’ютеризації
облікового процесу досягти мети, яку ставили перед собою вчені, зовсім
нескладно.
Проблема посилення аналітичності нестач і втрат є невирішеною, а,
відповідно, актуальною, тому що саме цей фактор може значно покращити стан
інвентаризаційної роботи на підприємстві.
В економічній літературі досить часто порушувалось питання про зміну
назви рахунку «Нестачі і втрати від псування цінностей». Так, М.С. Ігнатенко та
I.A. Белебеха пропонували назвати цей рахунок «Втрати і нестачі цінностей» [5],
А.Я. Важов і М.Я. Штейнман – «Нестачі та втрати від псування цінностей,
падіння та вимирання тварин» [2]. Такої ж думки дотримувалися і М.А. Яковлев
та В.Е. Попов [14].
Ю.С. Цал-Цалко [1313] зазначав, що не слід розширювати назву рахунку,
яку пропонували А.Я. Важов і М.Я. Штейнман [2], М.А. Яковлев і В.Е. Попов
[14], тому що, на його думку, це не відповідало б вимогам формування назви
бухгалтерських рахунків. Тому назву рахунку слід було змінити на «Нестачі і
втрати від псування майна».
Навряд чи можна погодитись з цією пропозицією. Рахунок «Нестачі і втрати
від

псування

цінностей»

призначений

для

відображення

результатів

інвентаризації майна господарюючого суб’єкта, причиною нестачі якого може
бути не лише його псування, а й розкрадання. Тому, на наш погляд, найбільш
правильно було б цей рахунок назвати «Нестачі і втрати майна».
Зібрані за місяць суми товарних втрат по рахунку «Нестачі і втрати від
псування цінностей» списуються на фінансові результати і, відповідно, цей
рахунок не відображає сальдо на кінець звітного періоду. І.М. Камлик зазначає,
що аналіз статті балансу «Нестачі та втрати матеріальних цінностей» допомагає
визначити, як на підприємстві здійснюється контроль за збереженням майна, які
вживаються заходи щодо боротьби з безгосподарністю [6]. Однак у балансі
підприємства (форма № 1) відсутня окрема балансова стаття по відображенню
нестач

та

втрат

матеріальних

цінностей.
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Для

проведення

зазначеної

І.М. Камликом роботи слід виділити таку статтю. Проте і це не дозволить у
повному обсягу контролювати стан інвентаризаційної роботи. Як відзначали
П.П. Німчинов [8], С. Остроумов, С. Фортинський [10], рахунок «Нестачі і
втрати від псування цінностей» не має сальдо. Він закривається, тому, читаючи
баланс, не зрозуміло, чи були випадки нестач, псування та розкрадань на
підприємстві.
С.В. Бардаш у своїй монографії [1] пропонує суми заборгованості
працівників по відшкодуванню матеріальної шкоди відображати окремою
статтею

«Вартість

оборотних

і

необоротних

активів,

що

підлягає

відшкодуванню». Така інформація буде вкрай необхідною не лише для зовнішніх
користувачів бухгалтерської та фінансової звітності підприємств державної
форми власності, засновників, акціонерів колективних підприємств, а й дасть
змогу оцінювати рівень заходів щодо контролю за збереженістю майна
власників.
Висновки. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці
системи

заходів

внутрішньогосподарського

контролю

товарних

втрат

супермаркетів та розробці пропозицій з мінімізації їх обсягу.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Стаття спрямована на дослідження та систематизацію методичних підходів
до оцінки інвестиційної привабливості підприємств у сучасних умовах
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господарювання. Визначено

сутність

інвестицій

для

підприємств,

їх

необхідність.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиції, ліквідність, методи
оцінки інвестиційної привабливості, підприємство, показники, фінансова
звітність, фінансові показники.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та
практичними

завданнями.

Без

ефективного

функціонування

суб’єктів

господарювання неможливий розвиток ринкових відносин в Україні. В умовах
сьогодення вітчизняні підприємства функціонують в середовищі, де власні
фінансові ресурси є обмеженими. У зв’язку з цим підприємства обирають таку
форму фінансового забезпечення своєї діяльності як інвестування. Інвестиції –
це капіталовкладення, капітальні витрати – фінансові кошти, що витрачаються
на будівництво нових і реконструкцію, розширення і технічне переозброєння
діючих підприємств, на житлове, комунальне і культурно-побутове будівництво.
Іншими словами, це кошти, призначені і витрачені для простого і розширеного
відтворення основних фондів у виробничій і невиробничій сферах з метою
отримання доходу, соціального ефекту. У свою чергу залучити інвестиції можна
тільки в тому випадку, якщо вкладення фінансових ресурсів забезпечить
інвестору достатній дохід. Тому виникає потреба у виробленні такого
методичного

апарату

по

оцінці

інвестиційної

привабливості

галузей

промисловості, який дозволив би інвестору досить швидко і об'єктивно
приймати рішення про інвестування фінансових ресурсів в найбільш
інвестиційно привабливі галузі економіки.

А державі –

коригувати свою

внутрішню економічну політику, законодавство і т.д.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти
оцінки інвестиційної привабливості висвітлювали у своїх наукових працях такі
вітчизняні і зарубіжні економісти: Бернс В., Барда B., Воронцовский A.,
Морозова В., Немцева В., Омельченко А., Романюк С., Стирський В.,
Соколовский В., Стерлігов А., Тунін Г., Юхимчук С., Ястремска О. та інші.
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Метою статті є визначення основних засад методології оцінки івестиційної
привабливості підприємства.
Виклад основного матеріалу. Для інвесторів оцінка інвестиційної
привабливості вельми актуальна проблема, так як від того, наскільки об'єктивно
і всебічно вона здійснена, будуть залежати темпи розвитку організації і галузі в
цілому, а також ступінь задоволеності інвестора економічним, соціальним або
іншими видами ефектів отриманих від реалізації інвестицій. Якість оцінки, в
свою чергу, значною мірою залежить від використовуваних методів. Однак,
загальноприйнятих і універсальних методів немає.
Інвестиційну привабливість можна оцінювати, підходячи до цього по
різному. При цьому підходи до оцінки інвестиційної привабливості малих,
середніх і великих підприємств різні в зв'язку з особливостями їх бізнесу і
масштабу, різних підходів до побудови стратегії і т.д.
За найпоширенішою класифікацією підходів до оцінки інвестиційної
привабливості підприємства вони поділяються на наступні групи:


бухгалтерський підхід (оцінка внутрішніх чинників і фінансового стану

організації);


ринковий підхід (оцінка зовнішніх факторів);



комбінований підхід (оцінка внутрішніх і зовнішніх чинників).
Бухгалтерський підхід, заснований на аналізі внутрішньої інформації,

відносяться до традиційних методик оцінки інвестиційної привабливості.
Більшість з них пропонують оцінювати інвестиційну привабливість на основі
аналізу фінансових показників компанії і освічених з їхньої основі коефіцієнтів,
джерелом інформації, для розрахунку яких служить бухгалтерська фінансова
звітність компанії (рис. 1).
Ринковий підхід заснований на аналізі зовнішньої інформації про
підприємство. Це дозволяє оцінити як зміну ринкової вартості його акцій, так і
величини виплачуваних дивідендів. Оцінити інвестиційну привабливість можна
за допомогою показників ринкової активності.
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Оцінка інвестиційної привабливості підприємства на
основі фінансової звітності

Прибутковість:
рентабельність
реалізованої продукції;
прибутковість активів;
рентабельність
капіталу.

Ліквідність активів:
коефіцієнт абсолютної
ліквідності; коефіцієнт
покриття балансу; рівень
прогнозованої
платоспроможності.

Фінансова стабільність:
співвідношення ліквідних і
неліквідних активів;
коефіцієнт автономії;
коефіцієнт заборгованості;
коефіцієнт маневровості.

Оборотність активів:
коефіцієнт оборотності усіх
активів; коефіцієнт
оборотності поточних
активів; тривалість обороту
поточних активів

Рисунок 1 – Оцінка інвестиційної привабливості підприємства на основі
фінансової звітності [5, с.149]
Комбінований підхід поєднує в собі оцінку внутрішніх і зовнішніх
характеристик компанії. Для методик комбінованого підходу характерне
використання неформалізованих (якісних) критеріїв, тобто характеристики і
аспекти діяльності підприємства, які не мають кількісного вимірювання або
чітких розрахунків і оцінюються через логічні поняття. Це такі ж важливі для
інвестора характеристики підприємства, як і фінансово-економічні показники.
До них відносяться рівень корпоративного управління, стан менеджменту,
інформаційна

прозорість

і

відкритість

підприємства,

ринкові

позиції

підприємства, ризик і так далі.
Інвестиційна привабливість підприємства як основний фактор, який
забезпечує фінансування інвестиційної діяльності, вимагає інтегральної оцінки,
яка розраховується по всьому комплексу показників, що характеризують (кожен
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окремо) той чи інший фрагмент інвестиційної привабливості. Інтегральний
показник в комбінованому підході розглядався багатьма авторами. Така
властивість оцінки інвестиційної привабливості полягає в тому, що здійснивши
її, інвестор отримує можливість переходу до здійснення інвестицій у найкраще
за рейтингом підприємство. У свою чергу, підприємство одержує чітку
інформацію, яка стосується фінансово-господарського стану, положення серед
інших підприємств і т.д. Ці дані надають можливість вибору і впровадження
заходів щодо покращення його інвестиційної привабливості.
Ця методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств
та організацій передбачає розрахунок чотирьох груп показників. До першої
групи показників входять усі показники рентабельності діяльності підприємства,
що розраховуються під час аналізу господарської діяльності, а саме,
рентабельність продукції, рентабельність основної діяльності, рентабельність
активів, рентабельність власного капіталу. До другої групи, яка характеризує
ділову активність підприємства, були включені наступні показники: коефіцієнт
оборотності

активів,

фондовіддача,

а

також

коефіцієнти

оборотності

дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, власного капіталу та
матеріально виробничих запасів. Таким чином, якщо показник цієї групи менше
нормативних значень, він не потребує коригування з метою розрахунку його
рейтингу, а якщо перевищує – потребує. У випадку, коли скоригований
коефіцієнт буде дорівнювати від`ємному значенню, його рейтингу присвоюється
нульове значення. У третю групу, до якої входять показники потенціалу акцій,
було включено три коефіцієнти: дивідендна віддача акцій, прибуток на гривню
акціонерного капіталу та коефіцієнт платоспроможності. Четверта група
показників базується на даних про середньоспискову чисельність робітників на
підприємстві, кількості звільнених працівників, рівні професійної підготовки
робітників[4, с. 66].
Відповідно до вище наведеного, розрахунок узагальнюючого рейтингового
показника можна розподілити на такі етапи:
1. Розрахунок показників, що будуть приймати участь у здійсненні
рейтингової оцінки.
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2. Розрахунок матриці початкових даних для рейтингової оцінки.
3. Визначення рейтингу кожного показника у межах окремої матриці.
Найвищий рейтинг дорівнює одиниці і відповідає максимальному з наявних
значень.
4. Розрахунок загального рейтингу підприємства за окремий рік.
5. Визначення узагальнюючого рейтингового показника, що враховує
фактор часу. Для досягнення цієї мети потрібно взяти лише математичну суть
методу розрахунку прискореної амортизації. Чим свіжіша інформація, тим більш
цінною вона є для аналізу.
6. Аналіз отриманої інформації, а базі якої здійснюються висновки про
рівень інвестиційної привабливості підприємства.
Застосування методики рейтингової оцінки підприємства дозволяє в
найбільш узагальненому вигляді представити діяльність підприємств на ринку,
визначити найбільш ефективні способи інвестування капіталу.
Висновки. Можна зробити висновок, що в сучасній економічній літературі
досі не вироблено єдиний підхід до визначення змісту поняття інвестиційна
привабливість і не вироблені цілісні наукові рекомендації по її оцінці. Всі
фактори, які впливають на інвестиційну привабливість, можна розподілити по
джерелам виникнення на внутрішні і зовнішні. Підходи до оцінки інвестиційної
привабливості малих, середніх і великих підприємств різні в зв'язку з
особливостями їх бізнесу і масштабу, різних підходів до побудови стратегії і т.д.
З точки зору інвестора при оцінці великих компаній важливі як внутрішні
чинники, так і фактори зовнішнього середовища, в якій діє підприємство.
Оцінку інвестиційної привабливості підприємства необхідно здійснювати з
урахуванням її форм, а також факторів формування: галузевої приналежності,
місцезнаходження, взаємовідносин з владою, та зовнішнім середовищем,
власників, фінансового стану і менеджменту, виробничого потенціалу та стадії
життєвого циклу підприємства.
389

Список використаних джерел:
1. Глущенко М.Е. Теоретические аспекты анализа инвестиционной
привлекательности предприятия. Вестник Омского университета. Серия
«Экономика». 2010. № 3. С. 165
2. Каюмова В.В. Інвестиційна привабливість як складова економічної
безпеки підприємства. Місто, регіон, держава: економіко-правові проблеми
господарювання. 2009. с. 318-322
3. Оніщенко С.В., Клімова Г.В. Інвестиційна привабливість підприємства:
систематизація методів оцінки та напрямів підвищення. Формування ринкових
відносин в Україні. 2009. № 12, с. 108 – 110
4. Панков, С.А. Аналитические подходы к оцеки инвестиционной
привлекательности

предприятий.

Вісник

Хмельницького

національного

університету. 2010. № 2. С. 65-68.
5. Паршин Ю.І. Комплексний підхід до аналізу й кількісної оцінки
інноваційного розвитку. Держава та регіони: економіка та підприємництво. 2009.
№ 1. С. 148−151.
УДК 336. 148
Мельничук Ю.Є.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА
ПОДАТКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті досліджено особливості аналізу розрахунків з бюджетом за
податками на підприємствах України. Висвітлено методи дослідження
податкових платежів та їх етапи. Наведено типові формули при розрахунках
податкового навантаження на підприємства.
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Податки − це обов’язкові платежі, які сплачують
юридичні та фізичні особи. Окрім того, що податки потрібно правильно та
правдиво нарахувати, вчасно сплатити до бюджету, їх потрібно проаналізувати.
Аналіз нарахування, сплати, аналіз податкового навантаження на підприємство
необхідний для оптимізації розрахунків з бюджетом за податками на
підприємствах України. Послідовне здійснення аналізу розрахунків з бюджетом
за податками надасть можливість постійного контролю за механізмом
правильності нарахування та сплати податків до бюджету. А також дасть
можливість

знаходження

альтернативи

для

зменшення

податкового

навантаження на підприємства.
Цілі статті. Дослідити особливості аналізу розрахунків за податками, їх
нарахування та сплата до бюджету України.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Про актуальність обраної
теми свідчать наукові дослідження таких авторів як Гринчука Ю. С.,
Красноперової О. А., Барабаш Н. С., Литвиненко Я. В., Меліхової Т. О. та
Богославець Т. І.
Виклад основного матеріалу. Аналіз в перекладі з грецької мови означає
«розклад», тобто аналізуючи будь−який предмет ми розкладаємо його на
частинки для кращого розуміння [1]. Податковий аналіз – це спосіб дослідження
податкової системи на підприємстві, виявлення недоліків та оптимізація
розрахунків за податками.
Аналізуючи розрахунки з бюджетом за податками слід підібрати такий вид
податкового аналізу, який підходить обраній сфері діяльності підприємства.
Розрізняють шість видів податкового аналізу (див. табл. 1).
Після того, як підприємство обирає для себе вид аналізу, воно слідує певним
етапам. Основні етапи податкового аналізу, які використовують підприємства
поділяються на чотири групи:
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Таблиця 1 – Види податкового аналізу.
№ з/п

Вид аналізу

1

Фінансово−економічний

2

Аудиторський або
бухгалтерський

3

Соціально−економічний

4

Економіко−статистичний

5

Маркетинговий

6

Економіко−екологічний

Предмет вивчення
Акцентує увагу на своєчасності та оперативності
сплати, результат податкової діяльності,
визначає способи зменшення податкового,
зменшення сплати податків дотримуючись
чинного законодавства
Здійснюється діагностика незалежними
аудиторськими службами податкових платежів
для оцінки правильності їх нарахування та
сплати всіх податків
Вивчає вплив податкової системи на соціальний
стан працівників
Застосовується для визначення загального стану
щодо сплати податків
Досліджує взаємозв’язок між змінами у
збільшені реалізованого товару, робіт, послуг та
змінами у сплаті податків
Порівняння між розміром сплаченого
екологічного податку підприємством та завданої
шкоди навколишньому середовищу

1) Аналіз абсолютного податкового навантаження на підприємстві:
− часовий аналіз податків та зборів, сплачуваних підприємством за
досліджуваний період;
− просторовий аналіз податків та зборів, сплачуваних підприємством за
досліджуваний період;
− факторний аналіз динаміки та структури податкових платежів.
2) Аналіз відносного податкового навантаження на підприємстві:
− аналіз структури загального податкового навантаження на підприємство;
− аналіз загальних аналітичних коефіцієнтів податкового навантаження;
− аналіз часткових аналітичних коефіцієнтів податкового навантаження.
3) Аналіз заборгованості підприємства за податками та зборами:
− аналіз динаміки заборгованості підприємства за податками та зборами;
− аналіз структури заборгованості підприємства за податками та зборами;
− аналіз співвідношення сум заборгованостей і сум податків та зборів,
сплачуваних підприємством;
− факторний аналіз заборгованості, що виникла у підприємства.
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4) Аналіз упущеної вигоди мінімізації податкових платежів:
− аналіз динаміки використання податкових пільг;
− рейтингова оцінка у виборі форм і систем податкових розрахунків;
− аналіз можливостей ухилення від сплати податків;
− аналіз втрат прибутку з причин сплати штрафних санкцій за порушення
податкового законодавства.
На першому етапі аналізують зміну показників по податках у динаміці за
досліджуваний період. Для цього обчислюють темпи зростання кожного з
податків, виявляють податки, які в результаті діяльності підприємства зросли або
зменшились та визначають фактори, які вплинули на цей показник. Згідно з цим
етапом передбачено виявлення платежів, які в структурі податків на
підприємстві займають найбільшу частку за вибраний нами період, а також
дають оцінку факторам, які впливають на динаміку і структуру податків на
підприємстві [2].
Другий етап полягає в аналізі відносного податкового навантаження на
підприємство. Відносне податкове навантаження – це якісна характеристика
впливу податкової системи на суб’єкт господарювання. Оскільки податки між
собою відрізняються за ознаками об’єкта оподаткування та джерелом сплати,
при визначенні рівня відносного податкового навантаження слід використати
систему розрахункових показників – аналітичних коефіцієнтів податкового
навантаження на різні показники діяльності підприємства. Ці коефіцієнти
характеризують ступінь впливу податків на основні фінансово−економічні
показники господарюючого суб’єкта: дохід (операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності), витрати діяльності, чистий прибуток, фінансовий стан.
На окремі показники діяльності підприємства передбачено аналітичні
коефіцієнти відносного податкового навантаження:
Група 1. Коефіцієнти податкового навантаження на доходи від діяльності
підприємства:
Коефіцієнт податкового навантаження (Кпнн) непрямих податків і зборів
(НПЗ) на дохід від реалізації (Др)
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НПЗ
Др

КПНН

(1)

Коефіцієнт загального податкового навантаження (Кзнн) всіх прямих (ППЗ)
і непрямих податків і зборів (НПЗ) на загальний дохід від діяльності
підприємства (Дз)
ППЗ

КЗНН

НПЗ

(2)

Дз

Коефіцієнт співвідношення (Кп) суми податку на прибуток (ПП) і загального
доходу від діяльності підприємства (Дз)
ПП
Дз

КП

(3)

Група 2. Коефіцієнти податкового навантаження на показники прибутку
підприємства:
Коефіцієнт податкового навантаження (Кпчп) податків і зборів (ППЗ+НПЗ)
на чистий прибуток (ЧП)
КПЧП

ППЗ

НПЗ

(4)

ЧП

Група 3. Коефіцієнти податкового навантаження на величину витрат
підприємства.
Коефіцієнт

податкового

навантаження

на

величину

витрат

(Ксв)

розраховується як співвідношення сум податків і зборів, що включаються в
собівартість (ПЗСВ) і загальної величини собівартості (СВ)
КСВ

ПЗСВ
СВ

(5)

Третій етап податкового аналізу полягає у вивчені заборгованості
підприємства перед бюджетом за податками та зборами. На даному етапі
аналізують, які зміни відбулись у нарахуванні та сплаті податків протягом років
у динаміці та структурі. Виділяють податки за якими склалась найбільша
заборгованість, визначають фактори, які вплинули на таку заборгованість.
Прораховують співвідношення між сумами заборгованостей по сплаті податків з
уже сплаченими податками.
Четвертий етап полягає у виявлені недоліків програми мінімізації
податкових платежів на підприємстві. Аналізують використання підприємством
податкових пільг (наприклад як податкова соціальна пільга для податку з доходу
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фізичних осіб). Аналізують можливість ухиляння від сплати податків та втрат з
прибутку, які понесли за рахунок сплати штрафних санкцій за порушення
податкового законодавства.
Аналіз розрахунків з бюджетом за податками необхідний для визначення
податкового навантаження на підприємство, знаходження вектору мінімізації
податкового навантаження та удосконалення нарахування і сплати податків до
бюджету.
Наведемо вихідні дані для розрахунку загального коефіцієнта податкового
навантаження за видом економічної діяльності «Надання в оренду і експлуатацію
власного чи орендованого нерухомого майна» на прикладі Товариства з
обмеженою відповідальністю «Інтертрейд» за 2016 – 2018 рр. (див табл. 2).
Згідно з даних у табл. 2 розмір податку на прибуток ТОВ «Інтертрейд» у 2017
році в порівняні з 2016 роком зменшився на суму 3 тис. грн., у відсотковому
значені це 4,88 %, а у 2018 році збільшився на 15,21 %, тобто на 8,9 тис. грн.
Спостерігається позитивна тенденція, адже зростання сум податку говорить про
підвищення прибутковості підприємства. Зміна заборгованості з податку на
доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) відбувалась наступна: у 2017 році
збільшилась сума заборгованості перед бюджетом з ПДФО в порівняні з 2016
роком на 0,2 тис. грн., і у 2018 році − на 0,2 тис. грн. це на 4,65% і 4,44%
відповідно більше у відсотковому значені. Єдиний соціальний внесок ( далі –
ЄСВ) у 2017 році в порівняні з 2016 роком зріс на 12,9 %, або на 0,4 тис. грн., у
2018 році збільшився на 5,71 % або на 0,2 тис. грн.. Така тенденція зростання
ПДФО та ЄСВ говорить про те, що протягом року збільшувались виплати
працівникам, а саме: зростала заробітна плата, виплачувались премії та
заохочення, адже ЄСВ безпосередньо нараховується, а ПДФО безпосередньо
сплачується з загального оподаткованого доходу працівника. Разом податки та
єдиний соціальний внесок у 2017 році зменшились на 3,48 % або на 2,4 тис. грн.,
а в 2018 році збільшилось на 13,98 % або на 9,3 тис. грн. це свідчить про
збільшення

податкового

навантаження

податкового надходження до бюджету.
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на

підприємство

і

збільшення

Таблиця 2. − Вихідні дані для розрахунку загального коефіцієнта
податкового навантаження за видом економічної діяльності «Надання в
оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» на
прикладі

Товариства

з

обмеженою

відповідальністю

«Інтертрейд»

за 2016 – 2018 рр.
№
з/п

1
2
3
4
5

6

7

Відхилення
Відхилення
абсолютне (+/−),
відносне (+/−), %
тис. грн
20172018- 2017 до 2018 до
2016 р. 2017 р. 2018 р.
2016 рр. 2017 рр. 2016 рр. 2017 рр.
Податки, збори та інші обов’язкові платежі
Рік, тис. грн

Показники

Податок на
прибуток
Податок з доходів
фізичних осіб
Всього:
Єдиний соціальний
внесок
Всього (ряд. 3 + 4):
Чистий дохід
(виручка) від
реалізації продукції
(товарів, робіт,
послуг)
Всього дохід:

61,5

58,5

67,4

− 3,0

+ 8,9

− 4,88

+ 15,21

4,3

4,5

4,7

+ 0,2

+ 0,2

+ 4,65

+ 4,44

65,8
63,0
72,1
− 2,8
Єдиний соціальний внесок

+ 9,1

− 4,26

+ 14,44

3,1

3,5

3,7

+ 0,4

+ 0,2

+ 12,9

+ 5,71

68,9

66,5

75,8
Дохід

− 2,4

+ 9,3

−3,48

+ 13,98

1 548,6 1 810,4 1 974,3

+ 261,8

+ 163,9

+ 16,91

+ 9,05

1 548,6 1 810,4 1 974,3

+ 261,8

+ 163,9

−

−

Щодо структури податкового навантаження у 2016 році (див. Рис.1)
найбільшу частку займає податок на прибуток і складає 89% від усієї частки
податків, які сплачуються до державного бюджету. Слід застосувати механізм
для зменшення податку на прибуток законним шляхом.
У 2017 році картина особливо не змінилась, на 1 % збільшились витрати на
податок з доходу фізичних осіб та на 1 % зменшився показник податку на
прибуток, але все ж таки податок на прибуток займає перше місце у податкових
видатках і складає 88% (див рис. 2).
Завершальний наш досліджуваний період це 2018 рік. Показники
повернулись до стану, як у 2016 році, і в принципі можна сказати, що
підприємство має стабільні показники, а отже правильно, у відповідні терміни
нараховує та сплачує податки до бюджету.
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Податок з доходів на
фізичних осіб
Єдиний соціальний
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89%

Рисунок 1 – Структура податкового навантаження на підприємстві
ТОВ «Інтертрейд» у 2016 р. стосовно податків,
які сплачуються до державного бюджету.
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5%
Податок на прибуток
Податок з доходів на
фізичних осіб
Єдиний соціальний
внесок
88%

Рисунок 2 – Структура податкового навантаження на підприємстві
ТОВ «Інтертрейд» у 2017 р. стосовно податків,
які сплачуються до державного бюджету.
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Рисунок 3 – Структура податкового навантаження на підприємстві
ТОВ «Інтертрейд» у 2018 р. стосовно податків,
які сплачуються до державного бюджету.
Згідно з даних у табл. 3 можна стверджувати, що загальний коефіцієнт
податкового

навантаження

на

підприємство

ТОВ

«Інтертрейд»

у

2016 – 2018 рр. був однаковим, тобто, що на 1 грн. загального доходу припадає
4 коп. податків.
Таблиця

3

–

Розрахунок

загального

коефіцієнта

податкового

навантаження Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертрейд» за
2016 – 2018 рр.
№ з/п

Рік

Коефіцієнт

1
2
3

2016
2017
2018

0,04
0,04
0,04

Висновки. Підприємства повинні своєчасно реагувати на зміни у
податковому законодавстві задля уникнення проблем з боку контролюючого
органу. Податковий аналіз ґрунтується на правдивих показниках і дає змогу
планувати мінімізацію податкового навантаження на підприємство законним
шляхом, щоб забезпечити підприємству конкурентні переваги.
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В результаті проведеного дослідження пропонується використовувати
загальний

коефіцієнт

податкового

навантаження,

який

містить

всі

загальнодержавні податки, єдиний соціальний внесок та інші платежі, замість
розрахунку податкового навантаження за методикою Державної фіскальної
служби України, щодо розрахунку окремих коефіцієнтів в розрізі податків.
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ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК В
УКРАЇНІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Проведено дослідження актуальних питань стосовно проблематики загальної
системи оподаткування в Україні в світлі провадження податкових реформ,
особливостей нарахування та сплати податку на прибуток за сучасних умов
функціонування суб’єктів бізнесових структур. Визначено фіскальну роль
податку на прибуток в системі оподаткування. Проведено порівняння динаміки
ставок податку на прибуток в Україні та в різних зарубіжних країнах.
Акцентовано увагу на аспектах подальшого розвитку справляння податку на
прибуток в державі.
Ключові слова: податки, платники податку, система оподаткування,
фінансовий результат діяльності, податок на прибуток.
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Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Сучасний розвиток нової системи оподаткування
суб’єктів бізнесових структур в умовах сьогодення знаходиться під впливом
постійних змін, що обґрунтовується необхідністю проведення наукових
досліджень теоретичних положень стосовно нарахування податків та платежів
до бюджету, зокрема, й нарахування і сплати податку на прибуток підприємства
задля оптимізації та визначення фінансового результату діяльності підприємства
до оподаткування, тобто бази до оподаткування податками.
Мета дослідження. Метою написання статті є дослідження та узагальнення
особливостей теоретичних положень та практичних аспектів щодо обліку
оподаткування податком на прибуток фінансових результатів діяльності
суб’єктів функціонування в Україні.
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Дослідження питань щодо
нарахування та сплати податку на прибуток постійно знаходиться в центрі уваги
науковців та вчених, особливо за умов постійних змін у сучасному податковому
законодавстві, зокрема, їх досліджено у працях таких авторів, як: Дзюби О.М.,
Кириленка О.П.,

Копчинської

К.В.,

Лупенко

Ю.О.,

Огороднікової І.І., Смірнова О.М., Стадник М.В., Поддєрьогіна А.М.,
Соколовської А.М., Тулуш Н.Д. та багатьох інших.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблематика дослідження
питання податку на прибуток має свою давню історію, оскільки слугує основним
підґрунтям у процесі функціонування держави, а, відповідно, й суспільства.
В Україні сплата податку на прибуток була запроваджена одразу разом із
встановленням незалежності держави у 1991 році. Відповідно, того ж року
01.10.1991 р. було прийнято Закон України «Про систему оподаткування».
Однак, у зв’язку із розвитком бізнесу та появою бізнесових структур різних форм
організаційно-правового виду, через рік, а саме у 1992 р., було затверджено
новий Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств і організацій».
Наступний крок у розвитку податку на прибуток був викликаний
необхідністю у змінах форм ведення бухгалтерського обліку, облікових
документів та фінансової звітності підприємств (2000 р.). З початку 2000-х років
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й до теперішнього часу триває трансформація податкової системи, в загальному,
що пояснюється переходом до впровадження міжнародних стандартів
європейського союзу в Україні.
Податок на прибуток має вагоме фіскальне значення у податковій системі
країни, оскільки слугує бюджетоутворюючим податком у дохідній частині
бюджету. У результаті провадження змін у податкову систему України, було
реформовано механізм справляння податку на прибуток підприємств до
загального бюджету.
Податок на прибуток виступає найвагомішим важелем, який виступає
джерелом наповнення, тим самим й надає можливість акумулювати найбільше
грошових коштів з усіх територіальних одиниць у державний бюджет країни.
Основними функціями прямих податків, зокрема, податку на прибуток,
доцільно вважати:
- регулятивну;
- фіскальну;
- контрольну;
- стимулятивну.
На сьогоднішній день механізм адміністрування податку на прибуток
регламентовано на законодавчому рівні Податковим кодексом України, зокрема,
розділом ІІІ, у якому закріплено норми стосовно адміністрування, нарахування,
визначення бази до оподаткування, термінів сплати податку суб’єктами бізнесу
різних організаційно-правових форм власності та обраної платниками податку
системи оподаткування [4].
Варто акцентувати увагу на тому, що, з юридичної точки зору, статтею 133
розділу ІІІ Податкового кодексу України встановлено чіткі критерії щодо
визначення платників податку на прибуток, від яких прямо першочергово
залежатиме визначення бази оподаткування податком на прибуток.
В Україні платниками податку на прибуток являються юридичні особи, які
в результаті провадження своєї ефективної господарської діяльності одержують
прибуток, на який, відповідно, й встановлена відсоткова ставка зазначеного
податку (рис. 1).
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Платники податку на прибуток в Україні
Резиденти

Нерезиденти
фізичні особи, які не є резидентами
України

Суб’єкти господарювання – юридичні
особи, які провадять господарську
діяльність як на території України, так і
за її межами
Управління залізниці, яке отримує
прибуток від основної діяльності
залізничного транспорту

юридичні особи, що створенні в будьякій організаційно-правовій формі та
отримують
доходи
з
джерелом
походження з України, за винятком
установ та організацій, що мають
дипломатичні привілеї або імунітет
згідно з міжнародними договорами
України

Підприємства залізничного транспорту
та їх структурні підрозділи, які
отримують прибуток від неосновної
діяльності залізничного транспорту
Неприбуткові установи та організації у
разі отримання прибутку від неосновної
діяльності або доходів, що підлягають
оподаткуванню

постійні представництва нерезидентів,
які отримують доходи із джерелом
походження з України або виконують
агентські (представницькі) та інші
функції стосовно таких нерезидентів чи
їх засновників

Національний банк України

Рисунок 1 - Платники податку на прибуток в Україні [4]
Метою створення кожного суб’єкта функціонування є, першочергово,
отримання прибутку та задоволення попиту споживачів.
За

рахунок

збільшення

прибутку

підприємство

має

можливість

розширювати та нарощувати власні виробничі потужності, впроваджувати у
діяльність

новітні

інноваційні

технології,

реалізовувати

потреби

усіх

структурних підрозділів тощо.
Зазначений вид податку має окремі особливості його справляння та обліку
на підприємствах. Це пов’язано, в першу чергу із тим, що відмінено такий вид
обліку на підприємствах, як податковий.
Адже, до реформування системи оподаткування на підприємствах
здійснювалось одночасно два види обліку – бухгалтерський та податковий з
метою точного розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток.
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Однак, з ціллю інтеграції практики ведення бухгалтерського обліку до
зарубіжного досвіду, виникає необхідність удосконалення національної системи
ведення бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів у частині обліку
податків та платежів.
Вагомим у зміні системи оподаткування являється заснування принципу
розрахунку податку на прибуток, а саме, мається на увазі, визначення його суми
виходячи із одержаного фінансового результату за даними бухгалтерського
обліку у відповідності до нових національних стандартів бухгалтерського обліку
та міжнародних стандартів фінансової звітності із врахуванням трьох груп
податкових різниць:
- різниці, пов’язані із процесом нарахування амортизаційних відрахувань
необоротних активів;
- різниці, пов’язані із процесом формування резервів;
- різниці, пов’язані із провадженням фінансових операцій.
Досліджуючи питання щодо ставки податку на прибуток в Україні, варто
констатувати, що її розмір суттєво не змінювався та на сьогоднішній день
становить 18 відсотків. Така відсоткова ставка податку серед зарубіжних країн є
майже найменшою, тоді як найвища ставка в європейських країнах становить 24
відсотки.
Загалом, відслідковується тенденція до зниження ставок податку на
прибуток у тих країнах, які є сьогодні членами європейського союзу. Тому,
можемо дійти до висновку про те, що українське податкове законодавство
постійно інтегрується до європейського.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отож, проведене
дослідження теоретичних положень щодо питань оподаткування податком на
прибуток надало можливість розглянути історію виникнення та етапи процесу
трансформації досліджуваного податку в Україні.
Встановлено, що податок на прибуток є прямим податком, який відіграє
одне з найпотужніших значень в процесі наповнення дохідної частини
державного бюджету України задля забезпечення в подальшому суспільних
благ.
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В подальшому, вважаємо за необхідне провести детальне дослідження
питання щодо визначення бази оподаткування та ставок нарахування податку на
прибуток.
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